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 بسم اهلل الرمحن الرحيم 
ي لجالل وجهك ولعظيم سلطانك، اللهّم  

 لك الحمد كما ينبغ 
ّ
ته وجالله تتّم الصالحات، يا رب

ّ
ذي بعز

ّ
الحمد هلل ال

ي ارحمنا و النا و   اغفر 
 
ار، وأصلح لنا شأننا كله، اللهم أحسن عاقبتنا ف

ّ
رض عنا، وتقّبل منا وأدخلنا الجنة ونجنا من الن

نيا وعذاب األخرة. اللهّم يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من ال يؤاخذ بالجريرة  
ّ
ها، وأجرنا من خزي الد

ّ
األمور كل

، يا عظيم العفو وحسن التجاوز، تقبل من ي خدمة سنة نبيك المصطف  صىل  وال يهتك الستر
 
ا هذا العمل المتواضع ف

 هللا عليه وسلم.  

ي استخراج الزوائد المرفوعة  
 
  لكتاب المستدرك عىل الصحيحير  لإلمامنضع بير  أيديكم الكريمة هذا العمل اليستر ف

ي عبد هللا الحاكم محمد بن عبد هللا بن محمد بن حمدويه النيسابوري  :    أب 
 
ه هللا تعاىل عىل  رحمـه(  405)المتوف

 .)  الدارمي
مذي، ابن ماجه، مسند أحمد، موطأ مالك، سي   ، أبو داود، التر ي

 األصول التسعة )البخاري، مسلم، النساب 

ي هي عىل احدى الصور اآلتية:  وقد قمت 
 باستخراج الزوائد التر

ي الكتب التسعة.  .1
 
 مير  الحديث الزائد مختلف بلفظه او معناه ولم يخرج ف

ي اخر.   ان يكون الحديث .2 ي أحد األصول ولكن عن طريق صحاب 
 
 الزائد موجودا بلفظه أو بمعناه ف

ي مير  الحديث زيادة مؤثرة.  .3
 
ي أحد الكتب التسعة بلفظه او بمعناه ولكن ف

 
وقد   أن يكون الحديث مخرجا ف

ي اعتبار بضعة أحاديث من الزوائد لعدم وجود تعريف محدد لكلمة "زيادة مؤثرة". 
 
ا ف  ترددت كثتر

ة م النيسابوري ال شك أن كتاب المستدرك عىل الصحيحير  لإلمام الحاكو  عظيمة من مصادر السنة النبوية المعتت 

ي عنها العلماء. وبالرغم من ذلك ف
ي ال يستغت 

ما بير  غال، ومنصف ومنتقد وذاب  اء الحديث علمقد تناوله القدر التر

 ىلي من خالل استخراج الزوائد عىل الكتب التسعة بعض النقاط أهمها:  عنه. 
 وقد تبير 

حديثا هي العدد الكىلي ألحاديث المستدرك   8803حديثا من إجماىلي  2086بلغت عدد الزوائد المرفوعة   .1

وت وهو ما يشكل حواىلي   –دار الكتب العلمية طبعة بحسب   % من أحاديث الكتاب. 23بتر

ي كتاب معرفة الصحابة، حيث بلغت األحاديث الزائدة   .2
 
ما يزيد عن ثلث األحاديث المرفوعة الزائدة هي ف

ي هذا الكتاب 
 
 حديثا.  744ف

ط  ا يمكن مالحظة أن جل  .3 ألحاديث الزائدة هي أحاديث ضعيفة عالوة عىل أن تكون صحيحة عىل شر

 الشيخير  أو أحدهما. 

لم يسلم الكتاب من األحاديث الموضوعة، فبحسب األحكام الموجودة يزيد عدد األحاديث الموضوعة   .4

 حديثا.  50عن 

 أحاديث الكتاب. % من 19حديثا وهو ما يشكل حواىلي  1725بلغت عدد الزوائد الموقوفة   .5

 % من أحاديث الكتاب هي أحاديث زائدة عىل الكتب التسعة. 42حواىلي  .6
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ثـََنا أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َصالإحإ ْبنإ َهانإٍئ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن إإْْسَاعإيَل ْبنإ مإْهَراَن، ثنا أَبُو    -   5 َبَأاَن اْبُن َوْهٍب، َأْخََبينإ َعْبُد َحدَّ الطَّاهإرإ، أَنـْ
يإ مُحَْيُد ْبُن َهانإٍئ، َعْن َأيبإ َعْبدإ الرَّمْحَنإ احْلُُبلإ  ، قَاَل:  الرَّمْحَنإ ْبُن َمْيَسَرَة، َعْن َأيبإ َهانإٍئ اخْلَْوََلينإ ، َعْن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َعْمرإو ْبنإ اْلَعاصإ ييإ

ميَاَن لََيْخَلُق فإ َجْوفإ َأَحدإُكْم َكَما ََيَْلُق الثَـّْوُب اخْلَلإ   قَاَل َرُسولُ  ميَاَن اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »إإنَّ اإْلإ ُق، فَاْسأَُلوا اَّللََّ َأْن ُُيَديإَد اإْلإ
 فإ قـُُلوبإُكْم« . " 

ِحيِح ِباْلَحِديِث الَِّذي َرَواُه @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َلْم ُيَخرَّجْ  ِحيَحْيِن َوُرَواُتُه ِمْصِريُّوَن ِثَقاٌت، َوَقِد اْحَتجَّ ُمْسِلٌم ِفي الصَّ  ِفي الصَّ
، َعنْ  ْحَمِن اْلُحُبِليِ  ِ ْبِن َعْمِرو، َعِن النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه  َعْبدِ َعْن اْبِن َأِبي ُعَمَر، َعْن اْلُمْقِرِئ، َعْن َحْيَوَة، َعْن َأِبي َهاِنٍئ، َعْن َأِبي َعْبِد الرَّ  َّللاَّ

َماَواِت َواْْلَرْ  َ َتَعاَلى ِذْكُرُه َكَتَب َمَقاِديَر اْلَخََلِئِق َقْبَل َأْن َيْخُلَق السَّ  َض« اْلَحِديَث " َوَسلََّم، َقاَل: »ِإنَّ َّللاَّ
 . # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: رواته ثقات

ْحَمِن ْبُن َمْيَسَرَة ولم يوثقه إال الحاكم، وقال الحافظ ابن حجر: مقبول. * دار ال  تأصيل: رجاله كلهم رجال مسلم غير َعْبُد الرَّ

َبَأ بإْشُر ْبُن ُموَسى، ثنا احْلَُمْيدإيُّ، ثنا    -  7 َماُم أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن إإْسَحاَق اْلَفقإيُه، أَنـْ ثـََنا اإْلإ ، َعْن ُعْرَوَة،  َحدَّ ُسْفَياُن، َعنإ الزُّْهرإييإ
ْت: }فإيَم أَْنَت مإْن ذإْكَراَها إإىَل رَبيإَك  َعْن َعائإَشَة، قَاَلْت: " ََلْ يـََزْل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم ُيْسَأُل َعنإ السَّاَعةإ َحَّتَّ نـََزلَ 

تَـَهاَها{ ]النازعات:    [ 44ُمنـْ
ِحيَحْيِن َوُهَو َمْحُفوٌظ َصِحيٌح َعَلى َشْرِطِهَما َمًعا، َوقَ @ قال ال  ا َمًعا ِبَأَحاِديِث اْبِن  حافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َلْم ُيَخرَّْج ِفي الصَّ ِد اْحَتجَّ

ُ َعْنَها "  ، َعْن ُعْرَوَة، َعْن َعاِئَشَة َرِضَي َّللاَّ  ُعَيْيَنَة، َعْن الزُّْهِريِ 
 نه الذهبي في التلخيص..* سكت ع

 * دار التأصيل: هذا اإلسناد ليس على شرط الشيخين، قال أبو زرعة: الصحيح: مرسل 

ثـََنا َأمْحَُد ْبُن يُ   َأْخََبينإ   -  14 ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن إإْسَحاَق، َحدَّ ثـََنا النَّْضُر ْبُن  أَبُو احلََْسنإ حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ اجْلَْوَهرإيُّ، َحدَّ وُسَف، َحدَّ
ثـََنا إإاَيُس ْبُن َسَلَمَة، َحدََّثِنإ َأيبإ  ، أَنَُّه َكاَن َمَع َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم إإْذ َجاَءُه رَُجٌل حُمَمٍَّد، َحدَّثـََنا عإْكرإَمُة ْبُن َعمَّاٍر، َحدَّ

ي  بَـُعَها، فـََقاَل: َمْن أَْنَت؟ فـََقاَل: »َأاَن َنيبإ ي؟ قَاَل: »َرُسوُل اَّللَّإ   «،بإَفَرٍس َلُه يـَُقوُدَها َعُقوٍق َوَمَعَها ُمْهَرٌة هَلَا يـَتـْ قَاَل:    «،قَاَل: َما َنيبإ
ُّ َمََّت تـَُقوُم السَّاَعُة؟ فـََقاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »َغْيٌب َوََل يـَْعَلُم اْلَغْيَب إإَلَّ اَّللَُّ  َفَك، فََأْعطَاُه النَّيبإ « قَاَل: َأرإينإ َسيـْ

َفُه، فـََهزَُّه الرَُّجُل ُثَّ رَ  دَُّه َعَلْيهإ، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »َأَما إإنََّك ََلْ َتُكْن َتْسَتطإيُع الَّذإي  َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َسيـْ
 َأَرْدَت« قَاَل: َوَقْد َكاَن. . . قَاَل: اْذَهْب إإلَْيهإ َفَسْلُه َعْن َهذإهإ اخلْإَصالإ 

ِة بإَياِس ْبِن َسَلَمَة، َعْن َأِبيِه، َواْحَتجَّ ُمْسلِ  @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديثٌ  َجاُه، َوَقِد اتََّفَقا َجِميًعا َعَلى اْلُحجَّ ٌم ِبَهَذا َصِحيٌح َوَلْم ُيَخرِ 
َث، َعْن َأْحَمَد ْبِن ُيوُسَف ِبَغْيِر َحِديٍث«  ْسَناِد ِبَعْيِنِه َفَحدَّ  اإلِْ

 شرط مسلم# قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على 
 * دار التأصيل: رواته رواة الشيخين سوى عكرمة بن عمار، وهو صدوق يغلط، وقد أخرج له مسلم، والبخاري تعليقا....

َناٍن اْلَقزَّاُز،    -  23 ثـََنا أَبُو احْلََسنإ حُمَمَُّد ْبُن سإ ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، َحدَّ ٍم، أَنـَْبَأاَن اْبُن ُجَرْيٍج،  َحدَّ ثـََنا أَبُو َعاصإ َحدَّ
َعَلْيهإ َوَسلََّم: »َأْكَمُل اْلمُ  َع َجابإًرا يـَُقوُل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ  ْؤمإنإنَي َمْن َسلإَم اْلُمْسلإُموَن مإْن لإَسانإهإ َأْخََبينإ أَبُو الزَُّبرْيإ، ْسَإ

   «.َوَيدإهإ 
َجاَها @ قال الحافظ  . الحاكم رحمه هللا: َوِزَياَدٌة ُأْخَرى َصِحيَحٌة َعَلى َشْرِطِهَما َوَلْم ُيَخرِ 
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 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: لم يخرجا أكمل المؤمنين 
ُد ْبُن ِسَناٍن اْلَقزَّازُ * دار التأصيل: هذا اإلسناد ليس على شرط مسلم، قيه   ضعيف.   ُمَحمَّ

 عيف.(: ض1145* ضعيف الجامع )

، ثنا ُمْسلإُم ْبُن إإبـَْراهإيَم، ثنا هإَشاُم أخََباََنُه أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ الصَّفَّاُر، ثنا َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ عإيَسى اْلَقاضإي -  33
مٍ  ، َعْن َجديإهإ ََمُْطوٍر، َعْن َأيبإ أَُماَمَة، َأنَّ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم ْبُن َأيبإ َعْبدإ اَّللَّإ، َعْن ََيََْي ْبنإ َأيبإ َكثإرٍي، َعْن زَْيدإ ْبنإ َسالَّ

ميَاُن؟ قَاَل: »إإَذا َسرَّْتَك َحَسنَـُتَك َوَساَءْتَك َسييإئَـُتَك فَأَ  َرُسوَل اَّللَّإ   فـََقاَل: ايَ   «.ْنَت ُمْؤمإنٌ َسأََلُه رَُجٌل، فـََقاَل: اَي َرُسوَل اَّللَّإ َما اإْلإ
ُْثُ؟ قَاَل: »إإَذا َحاَك فإ َصْدرإَك َشْيٌء َفَدْعهُ   «. َما اإْلإ

 َكِثيرٍ @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َوَهَكَذا َرَواُه َعِليُّ ْبُن اْلُمَباَرِك، َوَمْعَمُر ْبُن َراِشٍد، َعْن َيْحَيى ْبِن َأِبي 
 ر وعلي بن المبارك وهو على شرطهما # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: تابعه معم

 * دار التأصيل: هذا اإلسناد على شرط مسلم......إال أن أبا حاتم ذكر أن رواية ممطور عن أبي أمامة مرسلة.

ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثنا الرَّبإيُع ْبُن ُسَلْيَماَن، ثنا بإْشُر ْبُن َبْكٍر، َحدََّثِنإ ابْ  -  36 ْعُت ُسَلْيَم ْبَن  َحدَّ ُن َجابإٍر، قَاَل: ْسَإ
، يـَُقوُل: نـََزْلَنا َمَع رَ  ْعُت َعْوَف ْبَن َمالإٍك اأْلَْشَجعإيَّ ، َعامإٍر، يـَُقوُل: ْسَإ َقْظُت مإَن اللَّْيلإ ُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َمْنزإًَل فَاْستَـيـْ

أْلَ  َرةإ رَْحلإي، َلَقْد َلَصَق ُكلُّ إإْنَساٍن َوبَعإريُُه ابإ ًئا َأْطَوَل مإْن ُمْؤخإ ، فـَُقْمُت َأََتَلَُّل النَّاَس َحَّتَّ فَإإَذا ََل َأَرى فإ اْلَعْسَكرإ َشيـْ َدفـَْعُت   ْرضإ
، فَإإ  َذا ُهَو اَبرإٌد َفَخَرْجُت َأََتَلَُّل النَّاَس إإىَل َمْضَجعإ َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، فَإإَذا لَْيَس فإيهإ، فـََوَضْعُت َيدإي َعَلى اْلفإَراشإ

ُعوَن{ ]البقرة:   اْلَعْسَكرإ ُكليإهإ،  [ ُذهإ 156َأُقوُل: }إإانَّ َّللإَّإ َوإإانَّ إإلَْيهإ رَاجإ َعَلْيهإ َوَسلََّم َحَّتَّ َخَرْجُت مإَن  َب بإَرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ 
ََجٍر، َفَمَضْيُت إإىَل السََّوادإ، فَإإَذا ُمَعاُذ ْبُن َجَبٍل َوأَبُو ُعبَـْيَدَة ْبُن اجلَْ  ، َوإإَذا َبنْيَ أَْيدإيَنافـََنَظْرُت َسَواًدا فـََرَمْيُت ِبإ َصْوٌت َكَدوإييإ    رَّاحإ
يبـَُها الريإيُح، فـََقاَل بـَْعُضَنا لإبَـْعٍض: اَي قـَْومإ اثـْبـُُتوا َحَّتَّ ُتْصبإ  نَي ُيصإ ُحوا َأْو َيَْتإَيُكْم َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللُا الرََّحا، َأْو َكَصْوتإ اهْلَْصَباءإ حإ

ُ، ُثَّ   اَنَدى »َأُثَّ ُمَعاُذ ْبُن َجَبٍل َوأَبُو ُعبَـْيَدَة ْبُن اجْلَرَّاحإ َوَعْوُف ْبُن َمالإٍك؟« فـَُقْلَنا: َأْي نـََعْم،  َعَلْيهإ َوَسلََّم، قَاَل: فـََلبإثْـَنا َما َشاَء اَّللَّ
هإ  ُُه بإَشْيٍء فـََقَعَد َعَلى فإَراشإ ي َمَعُه ََل َنْسأَلُُه َعْن َشْيٍء َوََل ُُنَْبإ َنا َفَخَرْجَنا ََنْشإ َلَة؟«  ، فـََقافََأقْـَبَل إإلَيـْ ينإ بإهإ َريبيإ اللَّيـْ َل: »أََتْدُروَن َما َخريَّ

َل نإْصَف أُمَّيتإ اجْلَنََّة، َوَبنْيَ  ينإ َبنْيَ َأْن يُْدخإ ُ َوَرُسولُُه َأْعَلُم، قَاَل: »فَإإنَُّه َخريَّ  الشََّفاَعةإ، فَاْخََتُْت الشََّفاَعَة« قـُْلَنا: اَي َرُسوَل فـَُقْلَنا: اَّللَّ
   «. ادُْع اَّللََّ َأْن َُيَْعَلَنا مإْن َأْهلإَها " قَاَل: »هإَي لإُكليإ ُمْسلإمٍ اَّللَّإ، 

َجاُه َوُرَواُتُه ُكلُُّهْم ِثَقاٌت   َوَلْيَس َعَلى َشْرِطِهَما َجِميًعا َوَلْيَس َلُه ِعلٌَّة،  @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم َوَلْم ُيَخرِ 
َفاَعِة« َوِهَي ِلُكلِ  ُمْسِلمٍ   .ِفي َساِئِر َأْخَباِر الشَّ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرطهما 
وهما وإن بينهما   مالك،أخاف أن يكون قوله ]يعني قول سليم بن عامر[ سمعت عوف بن  (:  2/638* قال الحافظ ابن خزيمة في التوحيد )

 معدي كرب 

ٍم، ثنا َصالإحُ   -  40 ُّ، ثنا أَبُو َعاصإ  ْبُن ُرْسُتَم، َعنإ اْبنإ َأيبإ  حدثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثنا حُمَمَُّد ْبُن إإْسَحاَق الصَّغَاينإ
يإ  َعَلْيهإ  ُمَلْيَكَة، َعْن َعائإَشَة، قَاَلْت: َجاَءْت َعُجوٌز إإىَل النَّيبإ َعَلْيهإ َوَسلََّم َوُهَو عإْندإي، فـََقاَل: هَلَا َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ   َصلَّى هللاُ 

؟« قَاَلْت: َأاَن َجثَّاَمُة اْلُمَزنإيَُّة، فـََقاَل: »َبْل أَْنتإ َحسَّانَُة اْلُمَزنإيَُّة، َكْيَف أَ  ُتْم بـَْعَداَن؟« نـُْتْم؟ َكْيَف َحاُلُكمْ َوَسلََّم: »َمْن أَْنتإ ؟ َكْيَف ُكنـْ
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يبإ أَْنَت َوأُميإي اَي َرُسوَل اَّللَّإ، فـََلمَّا َخَرَجْت قـُْلُت: اَي َرُسوَل اَّللَّإ، تـُْقبإُل َعَلى   َرْيٍ ِبَإ َا  قَاَلْت: ِبإ قْـَباَل؟ فـََقاَل: »إإهنَّ َهذإهإ اْلَعُجوزإ َهَذا اإْلإ
ميَانإ  َكاَنْت ََتْتإيَنا زََمَن َخدإَُيَة، َوإإنَّ     «. ُحْسَن اْلَعْهدإ مإَن اإْلإ

ْيَخْيِن َفَقِد اتََّفَقا َعَلى ااِلْحِتَجاِج ِبُرَواتِ   ِه ِفي َأَحاِديَث َكِثيَرٍة َوَلْيَس َلُه ِعلٌَّة« @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ
 ا وليست له علة # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرطهم

 * قال الشيخ عبد السَلم علوش: حديث حسن بشواهده إن شاء هللا.

دإ، َوَأْخََبينإ َأمْحَُد ْبُن حُمَمٍَّد اْلعَ   -   52 ،  َنزإيُّ، ثنا ُعْثَماُن ْبُن َسعإيٍد  َحدََّثِنإ َعلإيُّ ْبُن مَحَْشاَذ اْلَعْدُل، ثنا ُعبَـْيُد ْبُن َعْبدإ اْلَواحإ الدَّارإمإيُّ
ُّ، ثنا اْلَولإيُد ْبُن ُمْسلإٍم، ثنا ثـَْوُر ْبُن يَزإيَد، َعْن خَ  ُ قَاََل: ثنا حُمَمَُّد ْبُن َأيبإ السَّرإييإ اْلَعْسَقاَلينإ َي اَّللَّ الإدإ ْبنإ َمْعَداَن، َعْن َأيبإ ُهَريـَْرَة َرضإ

يإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم،   "   «.قَاَل: »إإنَّ لإْْلإْساَلمإ َضْوًءا َوَمَنارًا َكَمَنارإ الطَّرإيقإ َعْنُه، َعنإ النَّيبإ
، َفَقْد َروى َعْن ُمَحمَِّد ْبِن َخَلٍف اْلعَ  ، @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط اْلُبَخاِريِ  اِميِ    ْسَقََلِنيِ  َواْحَتجَّ ِبَثْوِر ْبِن َيِزيَد الشَّ

َعْن َثْوِر ْبِن َيِزيَد َعْنُه َأنَُّه َقاَل: َلِقيُت َسْبَعَة َعَشَر َرُجًَل َفَأمَّا َسَماُع َخاِلِد ْبِن َمْعَداَن، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َفَغْيُر ُمْسَتْبَعٍد، َفَقْد َحَكى اْلَوِليُد ْبُن ُمْسِلٍم،  
اذَِّة الَِّتي َلْيَس  َوَسلََّم، َوَلَعلَّ ُمَتَوهِ ًما َيَتَوهَُّم َأنَّ َهَذا َمْتٌن َشاذُّ، َفْلَيْنُظْر ِفي اْلِكَتاَبْيِن ِلَيِجَد ِمَن اْلمُ ِمْن َأْصَحاِب َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيهِ  ُتوِن الشَّ

ُب ِمْنُه، ُثمَّ ِلَيِقْس َهَذا َعَلْيَها. َحِديٌث آخَ  ْسَناِد.ُر ِبَهَذا َلَها ِإالَّ ِإْسَناٌد َواِحٌد َما ُيَتَعجَّ  اإلِْ
 لقي خالد أبا هريرة   بعد# قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: غير مست

 * قال الشيخ عبد السَلم علوش: حديث صحيح له شواهد. 

، ثنا اْلَولإيدُ   -   53 دإ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َأيبإ السَّرإييإ ْبُن ُمْسلإٍم، َعْن ثـَْورإ ْبنإ يَزإيَد،    حدثـََنا أَبُو َبْكرإ ْبُن إإْسَحاَق، ثنا ُعبَـْيُد ْبُن َعْبدإ اْلَواحإ
يإ  ُ َعْنُه، َعنإ النَّيبإ َي اَّللَّ ْساَلُم َأْن تـَْعُبَد اَّللََّ ََل ُتْشرإُك بإهإ  َعْن َخالإدإ ْبنإ َمْعَداَن، َعْن َأيبإ ُهَريـَْرَة َرضإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، قَاَل: »اإْلإ

، وَ  ْلَمْعُروفإ َ الزََّكاَة، َوَتُصوَم رََمَضاَن، َوحَتُجَّ اْلبَـْيَت، َواأْلَْمُر ابإ ًئا، َوتُقإيَم الصَّاَلَة، َوتـُْؤِتإ يُمَك َعَلى النـَّْهُي َعنإ اْلُمْنَكرإ، َوَتْسلإ َشيـْ
ْساَلمإ َيَدُعُه، َوَمْن تـَرََكُهنَّ ُكلَُّهنَّ فـََقْد وَ  ُهنَّ فـَُهَوَسْهٌم مإَن اإْلإ نـْ ًئا مإ  ىلَّ اإْلإْساَلَم َظْهَرُه«  َأْهلإَك، َفَمنإ انـْتَـَقَص َشيـْ

ِل ِفي ااِلْسِتَقاَمةِ    .@ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا اْلَحِديُث ِمْثُل اْْلَوَّ
 * سكت عنه الذهبي في التلخيص. 

ُمَحمَُّد ْبُن َأِبي يخرج كذلك ل  م..... ولَخاِلِد ْبِن َمْعَداَن، َعْن َأِبي ُهَرْيَرةَ * دار التأصيل: هذا اإلسناد ليس على شرط البخاري، فلم يخرج البخاري ل
ِريِ  اْلَعْسَقََلِنيُّ   ، وهو صدوق عارف، له أوهام كثيرة. السَّ

، ثنا حُمَمَُّد ْبُن إإْسَحاَق،  َثِنإ أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبنإ اَبَلَوْيهإ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َغالإبإ ْبنإ َحْرٍب، َوَأْخََبينإ احْلَُسنْيُ حد  -   55  ْبُن َعلإيٍي
يُّ  ثـََنا أَبُو َعلإيٍي احْلَُسنْيُ ْبُن َعلإيٍي احْلَافإُظ، ثنا َعلإيُّ  قَاََل: ثنا َعلإيُّ ْبُن ُمْسلإٍم الطُّوسإ ، َوَحدَّ ْبُن  ، ثنا َعْبُد الصََّمدإ ْبُن َعْبدإ اْلَوارإثإ

، ثنا ُشْعَبُة، َعنإ   ، قَاَل: ذََكَر َعْبُد اْلَوارإثإ ْبُن َعْبدإ الصََّمدإ، قَاَل: َحدََّثِنإ َأيبإ ، َعْن زَْيدإ ْبنإ َوْهٍب، َعْن ااْلَعبَّاسإ اْلَبَجلإيُّ أْلَْعَمشإ
ْساَلمإ  ْساَلمإ   َعْبدإ اَّللَّإ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »َلْو َأنَّ رَُجَلنْيإ َدَخاَل فإ اإْلإ فَاْهَتَجَرا َكاَن َأَحُدُُهَا َخارإًجا مإَن اإْلإ

  . »ُ َع الظَّاَلإ  َحَّتَّ يـَْرجإ
مَ  َجاُه َوَعْبُد الصَّ ْيَخْيِن َجِميًعا، َوَلْم ُيَخرِ  ِد ْبُن َعْبِد اْلَواِرِث ْبِن َسِعيٍد ِثَقٌة َمْأُموٌن، @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ

َد ِبِه، َعْن َأِبيهِ  َجا َجِميًعا َلُه َغْيَر َحِديٍث َتَفرَّ  َوُشْعَبَة َوَغْيِرِهَما«   َوَقْد َخرَّ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: قد خرجا عنه يعني عبد الصمد بن عبد الوارث حديث تفرد به عبد الصمد عن أبيه وشعبة 
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 * دار التأصيل: هذا اإلسناد ليس على شرط الشيخين. 
 . خرج لعبد الوارث بن عبد الصمدبل الحديث على شرط مسلم؛ ْلن البخاري لم يالوادعي رحمه هللا: قال الشيخ * 

، َوَحدَّثـَنَ   -  57 َْرَو، ثنا َعْبُد الصََّمدإ ْبُن اْلَفْضلإ ُّ، ِبإ ا َجْعَفُر ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ ُنَصرْيٍ، حدثـََنا أَبُو َبْكرإ ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ مَحَْداَن الصَّرْيَفإ
َسعإيُد ْبُن َأيبإ أَيُّوَب، ثنا َعْبُد اَّللَّإ ْبُن اْلَولإيدإ، َعنإ اْبنإ ُحَجرْيََة،    بإبَـْغَداَد، ثنا بإْشُر ْبُن ُموَسى، قَاََل: ثنا أَبُو َعْبدإ الرَّمْحَنإ اْلُمْقرإُئ، ثنا

ُ َعْنُه، يـَُقوُل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »َمْن  َي اَّللَّ َع َأاَب ُهَريـَْرَة َرضإ ُ مإ أَنَُّه ْسَإ ميَاَن َكَما َزََن َوَشرإَب اخْلَْمَر نـَزََع اَّللَّ ْنُه اإْلإ
هإ« .   ْنَساُن اْلَقمإيَص مإْن رَْأسإ  ََيَْلُع اإْلإ

ِ ْبِن اْلَوِليِد وَ  ْحَمِن ْبِن ُحَجْيَرَة َوَعْبِد َّللاَّ  ُهَما َشاِميَّانِ @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َقِد اْحَتجَّ ُمْسِلٌم ِبَعْبِد الرَّ
 لم بعبد الرحمن بن حجيرة وبعبد هللا بن الوليد # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: احتج مس

 * دار التأصيل: هذا اإلسناد ليس على شرط مسلم. 

،  َحازإٍم، َعْن يـَْعَلى ْبنإ َحكإيمٍ حدثـََنا أَبُو َبْكرإ ْبُن إإْسَحاَق اْلَفقإيُه، َأاَن حُمَمَُّد ْبُن َغالإٍب، َأاَن ُموَسى ْبُن إإْْسَاعإيَل، ثنا َجرإيُر ْبنُ   -  58
ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلَّ  ُهَما، قَاَل: قَاَل النَّيبإ ُ َعنـْ َي اَّللَّ ميَاُن ُقرإاَن مجَإيًعا، فَإإَذا َعْن َسعإيدإ ْبنإ ُجَبرْيٍ، َعنإ اْبنإ ُعَمَر َرضإ َم: »احْلََياُء َواإْلإ

 «. رُفإَع َأَحُدُُهَا رُفإَع اْْلَخرُ 
َجاُه ِبَهَذا اللَّْفظِ @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهذَ  ا ِبُرَواِتِه َوَلْم ُيَخرِ   .ا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِطِهَما، َفَقِد اْحَتجَّ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرطهما 
 * دار التأصيل: هذا اإلسناد ليس على شرط الشيخين. 

، ثنا ََيََْي ْبُن ََيََْي، َأاَن يَزإيُد ْبُن اْلمإْقَدامإ ْبنإ ُشَرْيحإ ْبنإ َهانإئٍ أخََباََن إإبـَْراهإيُم ْبُن عإْصَمَة ْبنإ    -  61 ،  إإبـَْراهإيَم اْلَعْدُل، َحدََّثِنإ َأيبإ
، َعْن أَبإيهإ، َعْن َهانإٍئ، أَنَُّه َلمَّا َوَفَد َعَلى َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، قَ  ُب الَ َعنإ اْلمإْقَدامإ : اَي َرُسوَل اَّللَّإ، َأيُّ َشْيٍء يُوجإ

، َوَبْذلإ الطََّعامإ  ُْسنإ اْلَكاَلمإ   «.اجْلَنََّة؟ قَاَل: »َعَلْيَك ِبإ
َجاُه، َواْلِعلَُّة ِعْنَدُهَما   اِنَئ ْبَن َيِزيَد َلْيَس َلُه َراٍو َغْيُر اْبِنِه ِفيِه َأنَّ هَ @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث ُمْسَتِقيٌم َوَلْيَس َلُه ِعلٌَّة َوَلْم ُيَخرِ 

َحاِبيَّ اْلَمْعُروَف ِإَذا َلْم َنِجْد َلُه َرا ِل َهَذا اْلِكَتاِب َأنَّ الصَّ ْرَط ِفي َأوَّ ْمُت الشَّ ْحَنا َحدِ ُشَرْيٍح، َوَقْد َقدَّ يَثُه  ِوًيا َغْيَر َتاِبِعيٍ  َواِحٍد َمْعُروٍف اْحَتَجْجَنا ِبِه، َوَصحَّ
، َعِن النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم« ِإْذ ُهَو َصِحيٌح َعَلى َشْرِطِهَما َجِميًعا، َفِإنَّ اْلُبَخاِريَّ َقِد اْحَتجَّ ِبَحِديِث َقْيِس ْبِن َأِبي َحاِزٍم، َعِن مِ  ْرَداٍس اْْلَْسَلِميِ 

اِلُحوَن »َواْحَتجَّ ِبَحِديِث َقْيسٍ  َلُهَما َراٍو ، َعْن َعِديِ  ْبِن َعِميَرَة، َعِن النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم« َمِن اْسَتْعَمْلَناُه َعَلى َعَمٍل »َوَلْيَس  َيْذَهُب الصَّ
، َعْن أَ  ، َعْن َأِبيِه َفَلِزَمُهَما َغْيُر َقْيِس ْبِن َأِبي َحاِزٍم، َوَكَذِلَك ُمْسِلٌم َقِد اْحَتجَّ ِبَأَحاِديِث َأِبي َماِلٍك اْْلَْشَجِعيِ  ِبيِه َوَأَحاِديِث َمْجَزأَة ْبِن َزاِهٍر اْْلَْسَلِميِ 

 َيِزيَد َوَفَد َعَلى َرُسوِل  اِبِر التَّاِبِعيَن، َوَقْد َكاَن َهاِنُئ ْبنُ َجِميًعا َعَلى َشْرِطِهَما ااِلْحِتَجاُج ِبَحِديِث ُشَرْيٍح، َعْن َأِبيِه، َفِإنَّ اْلِمْقَداَم َوَأَباُه ُشَرْيًحا ِمْن َأكَ 
 َّللاَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم«  

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح وليس له علة 
 * دار التأصيل: هذا اإلسناد ليس على شرط الشيخين. 

، ثنا َعفَّاُن، َوأَبُو َسَلَمَة، قَاََل: ثنا  َأْخََباََن أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن َسْلَماَن اْلَفقإيُه،    -   66 يُّ بإبَـْغَداَد، ثنا َجْعَفُر ْبُن َأيبإ ُعْثَماَن الطََّيالإسإ
َبَأ احلََْسُن ْبُن ُسْفَياَن، ثنا ُهْدبَُة، ثنا مَحَّاُد ْبُن   ُ َعْنُه،   َسَلَمَة، َعْن ََثبإٍت،مَحَّاٌد، َوَأْخََبينإ أَبُو َبْكرإ ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ، أَنـْ َي اَّللَّ َعْن أََنٍس َرضإ
ْنُه َقْدُر َهَذا«143ُه{ ]األعراف:  َأنَّ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، قَاَل فإ َهذإهإ اْْليَةإ: }فـََلمَّا ََتَلَّى رَبُُّه لإْلَجَبلإ َجَعلَ    [ »َبَدا مإ
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 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط مسلم

اْلمُ   -  68 َبْكٍر  َأيبإ  ْبُن  ثنا حُمَمَُّد  يـَْعُقوَب،  ْبُن  يُوُسُف  ثنا   ، الثَـَّقفإيُّ يـَْعُقوَب  ْبُن  َأمْحَُد  أَبُو َسعإيٍد  ْبُن  حدثـََنا  ُفَضْيُل  ثنا   ، َقدَّمإيُّ
، َعْن أَبإ  ُ َعْنُه، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ ُسَلْيَماَن، ثنا ُموَسى ْبُن ُعْقَبَة، ثنا ُعبَـْيُد اَّللَّإ ْبُن َسْلَماَن اأْلََغرُّ َي اَّللَّ ْرَداءإ َرضإ يهإ، َعْن َأيبإ الدَّ

ُ َوَيْضَحُك إإلَْيهإُم: الَّذإي إإَذا َتَكشََّف فإَئًة قَاَتلَ  هإ َّللإَّإ َعزَّ َوَجلَّ  َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: " َثاَلثٌَة َيُإبـُُّهُم اَّللَّ   َورَاَءَها بإنَـْفسإ
َجا  @ ق َجاُه ِإنََّما َخرَّ ا ِبَجِميِع ُرَواِتِه َوَلْم ُيَخرِ  َناِد، َعْن  ال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َوَقِد اْحَتجَّ ِفي َهَذا اْلَباِب َحِديَث َأِبي الزِ 

ُ َعْنُه، َعِن النَِّبيِ  َصلَّى  ُ ِإَلى َرُجَلْيِن« اْلَحِديُث ِفي اْلِجَهاِد " اْْلَْعَرِج، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َرِضَي َّللاَّ  هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم »َيْضَحُك َّللاَّ
 * سكت عنه الذهبي في التلخيص. 

 * دار التأصيل: فيه فضيل بن سليمان، صدوق له خطأ كثير.  

، َعْن حدثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثنا  - 75 إإبـَْراهإيُم ْبُن َمْرزُوٍق اْلَبْصرإيُّ، ِبإإْصَر، ثنا َوْهُب ْبُن َجرإيرإ ْبنإ َحازإٍم، ثنا َأيبإ
يإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، قَالَ  ُ اْلمإ ُكْلُثومإ ْبنإ َجَْبٍ، َعْن َسعإيدإ ْبنإ ُجَبرْيٍ، َعنإ اْبنإ َعبَّاٍس، َعنإ النَّيبإ يثَاَق مإْن َظْهرإ آَدَم : " َأَخَذ اَّللَّ

بإَربيإُكْم؟ قَاُلوا: بـََلى، َشهإْداَن َأْن تـَُقوُلوا   أََلْستُ  {:فََأْخَرَج مإْن ُصْلبإهإ ُذريإيًَّة َذرَاَها فـَنَـثـََرُهْم نـَثْـًرا َبنْيَ َيَدْيهإ َكالذَّريإ، ُثَّ َكلََّمُهْم، فـََقالَ 
َا َأْشَرَك آاَبُؤاَن مإْن قـَْبُل، وَُكنَّا ُذريإيًَّة مإْن بـَْعدإهإْم، َأفـَتـُْهلإُكَنا ِبإَ يـَْوَم اْلقإَياَمةإ إإانَّ ُكنَّا َعْن َهَذا   } اْلُمْبطإُلونَ ا فـََعَل َغافإلإنَي، َأْو تـَُقوُلوا إإَنَّ

َجاُه، َوَقِد اْحَتجَّ مُ   ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   ْسِلٌم ِبُكْلُثوِم ْبِن َجْبٍر " @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: احتج مسلم بكلثوم 

 .* دار التأصيل: لم يخرج البخاري لكلثوم بن جبر وهو صدوق يخطئ

َبأَ بإْشُر ْبُن ُموَسى، ثنا َسعإيُد ْبُن  -  76 ،  حدثـََنا أَبُو َبْكرإ ْبُن إإْسَحاَق اْلَفقإيُه، أَنـْ َمْنُصوٍر، ثنا َخَلُف ْبُن َخلإيَفَة، َعْن مُحَْيٍد اأْلَْعَرجإ
يإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلَّ  ُ َعْنُه، َعنإ النَّيبإ َي اَّللَّ ، َعنإ اْبنإ َمْسُعوٍد َرضإ ُ ُموَسى َكاَن َعَلْيهإ َعْن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ احْلَارإثإ َم، قَاَل: »يـَْوَم َكلََّم اَّللَّ

َاٍر َغرْيإ ذَكإييٍ ُجبَُّة   "  «.ُصوٍف، َوَسَراوإيُل ُصوٍف، وَُكمَُّة ُصوٍف، وَكإَساُء ُصوٍف، َونـَْعاَلنإ مإْن َجْلدإ محإ
ٍس اْْلَْعَرِج، َقاَل اْلُبَخاِريُّ َلْيَس ِباْبِن َقيْ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َقِد اتََّفَقا َجِميًعا َعَلى ااِلْحِتَجاِج ِبَحِديِث َسِعيِد ْبِن َمْنُصوٍر، َوُحَمْيٌد َهَذا

ِ ْبُن اْلَحاِرِث النَّْجرَ  َهَذا و اِنيُّ ُمْحَتجٌّ ِبِه، َواْحَتجَّ ُمْسِلٌم َوْحَدُه ِبَخَلِف ْبِن َخِليَفَة،  ِفي التَّاِريِخ: ُحَمْيُد ْبُن َعِليٍ  اْْلَْعَرُج اْلُكوِفيُّ ُمْنَكُر اْلَحِديِث، َوَعْبُد َّللاَّ
َجاُه، َوَلُه َشاِهٌد ِمْن َحِديِث ِإْسَماِعيَل ْبِن َعيَّاٍش  ِف َوالتََّكلُِّم، َوَلْم ُيَخرِ   " َحِديٌث َكِبيٌر ِفي التََّصوُّ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: حميد هذا ليس بابن قيس 
رج لم مسلم وحده في المتابعات، وهو صدوق اختلط * دار التأصيل: لم يخرج البخاري ومسلم لحميد اْلعرج وهو ضعيف، وخلف بن خليفة أخ 

 في اآلخر. 

ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن يُوُنَس، ثنا َعْبُد اَّللَّإ   - 77  ْبُن َداُوَد التَّمَّاُر، َعْن إإْْسَاعإيَل حَدثـََناُه َعلإيُّ ْبُن مَحَْشاَذ، َوأَبُو َبْكرإ ْبُن اَبَلَوْيهإ، قَاََل: َحدَّ
، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »َعَليْ ْبنإ َعيَّاٍش، َعْن ثَـ  ُكْم بإلإَباسإ الصُّوفإ ْوٍر، َعْن َخالإٍد، َعْن َأيبإ أَُماَمَة اْلَباهإلإييإ

ميَانإ فإ قـُُلوبإُكْم«   َتَإُدوَن َحاَلَوَة اإْلإ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: ساقه من طريق ضعيف 

بن داود ضعيف، وإسماعيل بن عياش صدوق في روايته عن أهل بلده،   لتأصيل: فيه محمد بن يونس الكديمي، ضعيف. وعبد هللا* دار ا
 مخلط في غيرهم.
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 (: موضوع.3790* ضعيف الجامع )

81   -    ، ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن َصالإٍح، ثنا إإبـَْراهإيُم ْبُن َأيبإ طَالإٍب، قَاََل: ثنا  حدثـََنا أَبُو َبْكرإ ْبُن إإْسَحاَق، ثنا إإبـَْراهإيُم ْبُن َعْبدإ السَّاَلمإ َوَحدَّ
مإ ْبنإ ُكَلْيٍب، َعْن حُمَارإبإ ْبنإ دإََثٍر، َعنإ اْبنإ  ، َعْن زَائإَدَة، َعْن َعاصإ  ُعَمَر، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ أَبُو ُكَرْيٍب، ثنا ُحَسنْيُ ْبُن َعلإيٍي

َا َشَرارٌ  َصلَّى َا َتْصَعُد إإىَل السََّماءإ َكَأهنَّ    «.هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »اتَـُّقوا َدَعَواتإ اْلَمْظُلومإ فَإإهنَّ
ُمتَّ  اْلَحِديِث  َهَذا  ُرَواِة  ِمْن  َواْلَباُقوَن  ُكَلْيٍب  ْبِن  ِبَعاِصِم  ُمْسِلٌم  اْحَتجَّ  َجاهُ   َفٌق َعَلى@ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َقِد  ُيَخرِ  َوَلْم  ِبِهْم   .ااِلْحِتَجاِج 

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: احتج مسلم بعاصم 
 * دار التأصيل: فيه عاصم بن كليب صدوق رمي باإلرجاء.

، ثنا أخََباََن أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ الصَّفَّاُر، ثنا إإْْسَاعإيُل ْبُن إإْسَحاَق اْلَقاضإي، ثنا حمَُ   -  82 مَُّد ْبُن َأيبإ َبْكٍر اْلُمَقدَّمإيُّ
، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ  ُفَضْيُل ْبُن ُسَلْيَماَن، ثنا ُموَسى ْبُن ُعْقَبَة، َحدََّثِنإ إإْسَحاُق ْبُن ََيََْي  ، َعْن ُعَباَدَة ْبنإ الصَّامإتإ

َتظإُر اْلَفَرَج، َوإإنَّ َمعإيَوَسلََّم: " َأاَن َسييإُد النَّاسإ يـَْوَم اْلقإَياَمةإ َوََل َفْخَر، َما مإْن َأَحٍد إإَلَّ َوُهَو حَتَْت لإَوائإي يـَْوَم الْ  لإَواَء احْلَْمدإ،   قإَياَمةإ يـَنـْ
َ اَبَب اجْلَنَّةإ فََأْستَـْفتإُح فـَيـَُقاُل: َمْن َهَذا؟ فََأُقوُل: حُمَمَّ  ي النَّاُس َمعإي َحَّتَّ آِتإ ي َومَيْشإ َُحمٍَّد، فَإإَذا رَأَْيُت َأاَن َأْمشإ ٌد، فـَيـَُقاُل: َمْرَحًبا ِبإ

ًدا أَْنظُُر إإلَْيهإ   .َريبيإ َخَرْرُت َلُه َساجإ
جَ @ قال ا ْيَخْيِن َوَلْم ُيَخرِ  ْؤَيِة َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ َفاِت َوالرُّ  اُه. لحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َكِبيٌر ِفي الصِ 

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرطهما ولم يخرجاه 
 * دار التأصيل: هذا اإلسناد ليس على شرط الشيخين. 

 السَلم علوش: سنده ضعيف... لكن للحديث شواهد كثيرة. شيخ عبد قال ال  *

، ثنا َعلإيُّ ْبُن اْلَمدإ   -   85 ، ثنا َمْرَواُن ْبُن ُمَعاوإيََة، ثنا  حدثـََنا أَبُو النَّْضرإ حُمَمَُّد ْبُن يُوُسَف اْلَفقإيُه، ثنا ُعْثَماُن ْبُن َسعإيٍد الدَّارإمإيُّ يإ يِنإ
، عَ  َراٍش، َعْن ُحَذيـَْفَة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »إإنَّ اَّللََّ َخاأَبُو َمالإٍك اأْلَْشَجعإيُّ لإُق ُكليإ َصانإٍع ْن رإْبعإييإ ْبنإ حإ

َعتإهإ«    َوَصنـْ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط مسلم

 * دار التأصيل: هذا اإلسناد ليس على شرط مسلم. 
 شيخ عبد السَلم علوش: حديث حسن صحيح. قال ال  *

يَزإيُد ْبُن زُرَْيٍع، ثنا َمْعَمٌر، َعنإ   حدثـََنا أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب احْلَافإُظ، ثنا ََيََْي ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ ََيََْي، ثنا ُمَسدٌَّد، ثنا  -   87
، َعْن ُعْرَوَة، َعْن َحكإي َا َهلْ الزُّْهرإييإ َا، َوَأْدوإيٌَة ُكنَّا نـََتَداَوى ِبإ َزاٍم، قَاَل: قـُْلُت: اَي َرُسوَل اَّللَّإ رًُقى ُكنَّا َنْسََتْقإي ِبإ تـَُردُّ مإْن   مإ ْبنإ حإ

 «. َقَدرإ اَّللَّإ تـََعاىَل؟ قَاَل: »ُهَو مإْن َقَدرإ اَّللَّإ 
َجاُه، َوَقاَل ُمْسِلٌم ِفي َتْصِنيِفِه ِفيَما َأْخَطَأ َمْعَمٌر ِباْلبَ @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث   ْيَخْيِن ُثمَّ َلْم ُيَخرِ  ْصَرِة َأنَّ َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ

، َعِن اْبِن َأِبي ُخزَاَمَة، َعْن َأِبيِه ". قَ  َتْيِن، َفَقاَل َمرًَّة: َعِن الزُّْهِريِ  َث ِبِه َمرَّ اَل اْلَحاِكُم: َوِعْنِدي َأنَّ َهَذا اَل ُيَعلِ ُلُه، َفَقْد َتاَبَع َصاِلُح ْبُن َأِبي َمْعَمًرا َحدَّ
الثَّ  الطََّبَقِة  ِفي  َكاَن  َوِإْن  َوَصاِلٍح،  ُعْرَوَة  َعْن   ، الزُّْهِريِ  َعِن  َحِديِثِه  ِفي  َراِشٍد  ْبَن  َمْعَمَر  َفقَ اْْلَْخَضِر   ، الزُّْهِريِ  َأْصَحاِب  ِمْن  ِبِمْثِلهِ اِلَثِة  ُيْسَتْشَهُد   ْد 

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرطهما 
 * دار التأصيل: هذا اإلسناد ليس على شرط الشيخين. 
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88   -   ُّ ْبُن حُمَمٍَّد الصَّرْيَفإ َبْكُر  َأمْحََد  اْلَقاضإي، بإبَـْغَداَد، َوأَبُو  َأمْحَُد ْبُن َكامإٍل  َبْكٍر  أَبُو  ثـََناُه  أَبُو قإاَلبََة، ثنا َحدَّ َْرَو، قَاََل: ثنا  ، ِبإ
، َعنْ إإبـَْراهإيُم ْبُن مُحَْيٍد، ثنا َصالإُح ْبُن َأيبإ اأْلَْخَضرإ،  َزاٍم، قَاَل: قـُْلُت: اَي َرُسوَل اَّللَّإ رًُقى ُكنَّا َعنإ الزُّْهرإييإ  ُعْرَوَة، َعْن َحكإيمإ ْبنإ حإ

َا َهْل تـَُردُّ مإْن َقَدرإ اَّللَّإ، قَاَل: »ُهَو مإْن َقَدرإ اَّللَّإ« َا َوَأْدوإيٌَة ُكنَّا نـََتَداَوى ِبإ  َنْسََتْقإي ِبإ
 يه صالح بن أبي اْلخضر، وهو ضعيف يعتبر حديثه.رواه الطبراني، وف(:  8282* قال الحافظ الهيثمي )

، ثنا ُسَلْيَماُن بْ   -  93 َبَة، أخََباََن أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن َسْلَماَن اْلَفقإيُه، ثنا أَبُو َداُوَد ُسَلْيَماُن ْبُن اأْلَْشَعثإ َباُن ْبُن َأيبإ َشيـْ ُن َحْرٍب، َوَشيـْ
ُسْفَياَن، ثنا يَزإيُد ْبُن َصالإٍح، َوحُمَمَُّد ْبُن َأاَبَن، قَاََل: ثنا َجرإيُر ْبُن   قَاََل: ثنا َجرإيٌر، َوَأْخََبينإ أَبُو َبْكرإ ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ، ثنا احْلََسُن ْبنُ 

ُهَما، يـَُقوُل: قَ  ُ َعنـْ َي اَّللَّ ْعُت اْبَن َعبَّاٍس َرضإ ْعُت َأاَب رََجاٍء اْلُعطَارإدإيُّ، يـَُقوُل: ْسَإ َوَسلََّم:    اَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َحازإٍم، قَاَل: ْسَإ
 ََلْ يـََتَكلَُّموا فإ اْلوإْلَدانإ َواْلَقَدرإ« . - قَاَل ُمَقارإاًب  -»ََل يـََزاُل َأْمُر َهذإهإ اأْلُمَّةإ ُمَؤامإًرا  

ْيَخْيِن، َواَل َنْعَلُم َلُه ِعلًَّة َوَلْم ُيَخر ِ    َجاُه. @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ
 .# قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرطهما وال علة له

 * دار التأصيل: هذا اإلسناد ليس على شرط الشيخين. 

، ثنا إإبـَْراهإيُم ْبُن َأيبإ طَالإٍب، َوحُمَمَُّد ْبُن إإْسَحاَق بْ   -  100 ، قَاََل: ثنا أَبُو اخْلَطَّابإ نإ ُخَزمْيَةَ حدثـََنا أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن َجْعَفٍر اْلُمزَكيإيُّ
ُّ، َوثنا أَبُو اْلَفْضلإ حُمَمَُّد ْبُن إإبـَْراهإيَم، ثنا احْلَُسنْيُ ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ زإ  اَيٍد، َوإإبـَْراهإيُم ْبُن َأيبإ طَالإٍب، قَاََل: ثنا زإاَيُد  زإاَيُد ْبُن ََيََْي احلَْسَّاينإ

َبأَ  ُّ، أَنـْ  َعَلْيهإ َوَسلََّم:  َمالإُك ْبُن ُسَعرْيٍ، ثنا اأْلَْعَمُش، َعْن َأيبإ َصالإٍح، َعْن َأيبإ ُهَريـَْرَة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ ْبُن ََيََْي احلَْسَّاينإ
َا َأاَن َرمْحٌَة ُمْهَداٌة« .    »اَي أَيُـَّها النَّاُس إإَنَّ

َصحِ  َحِديٌث  َهَذا  هللا:  رحمه  الحاكم  الحافظ  قال  َمْقُبوٌل« @  الثِ َقاِت  ِمَن  ُد  َوالتََّفرُّ ُسَعْيٍر،  ْبِن  ِبَماِلِك  َجِميًعا  ا  اْحَتجَّ َفَقِد  َشْرِطِهَما  َعَلى   يٌح 
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرطهما وتفرد الثقة مقبول 

 * دار التأصيل: هذا اإلسناد ليس على شرط الشيخين. 

، ثنا َعْبُد اَّللَّإ ْبُن َعْمٍرو، َعْن زَْيدإ ْبنإ َأيبإ حدثـََنا َأمْحَُد ْبُن سَ   -  101 ، ثنا َأيبإ  أُنـَْيَسَة، َعنإ  ْلَماَن اْلَفقإيُه، ثنا هإاَلُل ْبُن اْلَعاَلءإ الرَّقيإيُّ
ْعُت اْبَن ُعَمَر، يـَُقوُل: »لََقْد عإْشَنا بـُْرَهًة مإْن دَ  ، قَاَل: ْسَإ يإ َباينإ مإ ْبنإ َعْوٍف الشَّيـْ ،  اْلَقاسإ ْهرإاَن َوإإنَّ َأْحَدثـََنا يـُْؤَتى اإْلإميَاَن قـَْبَل اْلُقْرآنإ

َبغإي   يـَنـْ َعَلْيهإ َوَسلََّم فـَيَـتَـَعلَُّم َحاَلهَلَا َوَحَراَمَها، َوَما  ُتُم َوتـَْنزإُل السُّورَُة َعَلى حُمَمٍَّد َصلَّى هللاُ  أَنـْ تـَْعَلُموَن  َأْن يُوَقَف عإْنَدُه فإيَها َكَما 
َتإهإ اْلُقْرآ َتإهإ إإىَل َخاِتإ ُرُه، َوََل َما  َن« ، ُثَّ قَاَل: »َلَقْد رَأَْيُت رإَجاًَل يـُْؤَتى َأَحُدُهُم اْلُقْرآَن فـَيَـْقَرأُ َما َبنْيَ فَاحتإ  َما َيْدرإي َما َأْمُرُه َوََل زَاجإ

  . » ثـُُرُه نـَثْـَر الدََّقلإ ْنُه يـَنـْ َبغإي َأْن يُوَقَف عإْنَدُه مإ  يـَنـْ
َجاُه.  @ قال  ْيَخْيِن، َواَل َأْعِرُف َلُه ِعلًَّة َوَلْم ُيَخرِ   الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرطهما وال علة له 
 * دار التأصيل: هذا اإلسناد ليس على شرط الشيخين. 

رإ َسَنَة َثاَلثٍ أخََباََن  - 103 َبَأ  احْلَاكإُم أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ احْلَافإُظ إإْماَلًء فإ َشْهرإ رَبإيٍع اْْلخإ َوتإْسعإنَي َوَثاَلثإ مإاَئٍة، أَنـْ
َْرَو، ثنا أَبُو إإْْسَاعإيَل حمَُ  ُّ، ِبإ دإ ْبُن  أَبُو َأمْحََد َبْكُر ْبُن حُمَمٍَّد الصَّرْيَفإ ، ثنا َعْبُد اْلَواحإ مَُّد ْبُن إإْْسَاعإيَل، ثنا أَبُو النـُّْعَمانإ حُمَمَُّد ْبُن اْلَفْضلإ



13 
 

ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن إإْسَحاَق، أَ  َبَأ حُمَمَُّد ْبُن َمْعَمرإ زإاَيٍد، َوَأْخََبينإ حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ اجْلَْوَهرإيُّ َواللَّْفُظ َلُه، َحدَّ ثـََنا   نـْ ، َحدَّ يُّ ْبنإ رإْبعإيٍي اْلَقْيسإ
دإ ْبُن زإاَيٍد، ثنا َعْبُد اَّللَّإ ْبُن   ثـََنا َعْبُد اْلَواحإ ، َحدَّ ، أَبُو هإَشاٍم اْلُمغإريَُة ْبُن َسَلَمَة اْلَمْخُزومإيُّ ، ثنا يَزإيُد ْبُن اأْلََصميإ َعْبدإ اَّللَّإ ْبُن اأْلََصميإ

يإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، فـََقاَل: اَي حُمَمَُّد َأرَأَْيَت َجنًَّة َعْرُضَها السََّماوَ   َعْن َأيبإ ُهَريـَْرَة، قَاَل:  اُت َواأْلَْرُض فَأَْيَن َجاَء رَُجٌل إإىَل النَّيبإ
ُ َما َيَشاءُ النَّاُر؟ قَاَل: »َأرَأَْيَت اللَّْيَل الَّذإي َقْد أَْلَبَس ُكلَّ َشْيٍء فَأَْيَن َجَعَل النـََّهاَر؟« قَ  ُ َأْعَلُم، قَاَل: »َكَذلإَك يـَْفَعُل اَّللَّ    «.اَل: اَّللَّ

جَ  ْيَخْيِن، َواَل َأْعَلُم َلُه ِعلًَّة َوَلْم ُيَخرِ   اُه.  @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ
 أعلم له علة # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرطهما وال 

 * دار التأصيل: هذا اإلسناد ليس على شرط الشيخين. 

، َوَحدَّ   -  104 َبٍل، َحدََّثِنإ َأيبإ َبَأ َعْبُد اَّللَّإ ْبُن َأمْحََد ْبنإ َحنـْ ، أَنـْ ثـََنا َعلإيُّ ْبُن مَحَْشاَذ، ثنا إإبـَْراهإيُم أخََباََن َأمْحَُد ْبُن َجْعَفٍر اْلَقطإيعإيُّ
َبأَ َمْعَمٌر، َعنإ اْبنإ َأيبإ ْبُن َأيبإ طَالإ  ، أَنـْ ،  ٍب، ثنا حُمَمَُّد ْبُن رَافإٍع، َوحُمَمَُّد ْبُن ََيََْي، قَاُلوا: ثنا َعْبُد الرَّزَّاقإ  ذإْئٍب، َعْن َسعإيٍد اْلَمْقَُبإييإ

ْدرإي تـُبٌَّع أَنَبإيًّا َكاَن َأْم ََل؟ َوَما َأْدرإي َذا اْلَقْرَننْيإ أَنَبإيًّا َكاَن َأْم َعْن َأيبإ ُهَريـَْرَة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »َما أَ 
َْهلإَها َأْم ََل؟    «.ََل؟ َوَما َأْدرإي احْلُُدوُد َكفَّارَاٌت ألإ

ْيَخْيِن، َواَل َأْعَلمُ  َجاُه. @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ   َلُه ِعلًَّة َوَلْم ُيَخرِ 
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرطهما وال أعلم له علة 

 * دار التأصيل: هذا اإلسناد ليس على شرط الشيخين. 

ُّ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َسَلَمَة اْلُمَرادإيُّ، ثنا َحجَّاُج حدثـََنا أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب احْلَافإُظ، ثنا احْلََسُن ْبُن ُسْفَياَن    -  151 َباينإ الشَّيـْ
ُّ، َعْن َأيبإ َحازإٍم، َعْن سَ  ، َوَماَت قـَْبَل اْبنإ َوْهٍب، ثنا أَبُو َغسَّاَن اْلَمَدينإ َع ْبُن ُسَلْيَماَن ْبنإ اْلَقَمرإييإ ، أَنَُّه ْسَإ ْهلإ ْبنإ َسْعٍد السَّاعإدإييإ

 َّ َ اأْلَْخاَلقإ َوَيْكَرهُ النَّيبإ   َسْفَسافـََها« َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، يـَُقوُل: »إإنَّ اَّللََّ َكرإمٌي َيُإبُّ اْلَكَرَم َوَيُإبُّ َمَعاِلإ
 * سكت عنه الذهبي في التلخيص. 

 (: صحيح.1801* صحيح الجامع )

يُّ، َوحدثنا َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ َمْسَلَمَة،  حدثـََنا أَبُو زََكرإايَّ ََيََْي ْبُن حُمَمٍَّد اْلَعْنََبإيُّ، ثنا أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ حُمَمَُّد ْبُن إإبـَْراهإيَم اْلَعْبدإ   -  152
ُّ حُمَمَُّد ْبُن ثـَْوٍر، َعْن َمْعَمٍر، َعْن َأيبإ َحازإٍم، َعْن ثنا ُعْثَماُن ْبُن َسعإيٍد، قَاََل: ثنا َأمْحَُد ْبُن يُوُنَس، ثنا ُفَضْيُل   َعاينإ ْبُن عإَياٍض، ثنا الصَّنـْ

، َويـُْبغإضُ َسْهلإ ْبنإ َسْعٍد، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »إإنَّ اَّللََّ َكرإمٌي َيُإبُّ اْلَكَرَم، وَ  َ اأْلَْخاَلقإ   َسْفَسافـََها« .  َمَعاِلإ
اُج ْبُن َقَمِري ٍ  َجاُه َوَحجَّ ْسَناَدْيِن َجِميًعا، َوَلْم ُيَخرِ  َشْيٌخ ِمْن َأْهِل ِمْصَر ِثَقٌة َمْأُموٌن َوَلَعلَُّهَما  @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

  .َلهُ َأْعَرَضا َعْن ِإْخَراِجِه ِبَأنَّ الثَّْوِريَّ َأْعَض 
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: تفرد به أحمد بن يونس عنه 

 (: صحيح.1801* صحيح الجامع )

ْعُت َأاَب َحازإٍم، َعْن   َأْخََباََن احلََْسُن ْبُن َحلإيٍم اْلَمْرَوزإيُّ، ثنا أَبُو اْلُمَوجَّهإ، ثنا َعْبَداُن، ثنا َعْبُد اَّللَّإ، َعْن ُسْفَياَن،  -  153 قَاَل: ْسَإ
، َأنَّ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ عَ  َ اأْلُُمورإ،  طَْلَحَة ْبنإ َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َكرإيٍز اخْلَُزاعإييإ َلْيهإ َوَسلََّم، قَاَل: " إإنَّ اَّللََّ َكرإمٌي َيُإبُّ اْلَكَرَم، َوَمَعاِلإ

 . -: َيْكَرُه َسْفَسافـََها قَالَ -َويـُْبغإُض 
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ْمُت ِذْكَرُه ِمْن َقُبوِل  ُ َأْعَلُم " @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َوَهَذا اَل ُيوِهُن َحِديَث َسْهِل ْبِن َسْعٍد َعَلى َما َقدَّ َياَداِت ِمَن الثِ َقاِت، َوَّللاَّ  الزِ 
 (. 1378* السلسلة الصحيحة )

َوََيََْي   -   156 َُنرَْيٍ،  اْبُن  ثنا  الرَّازإيُّ،  ٍم  َعاصإ ْبنإ  حُمَمَّدإ  ْبُن  َأمْحَُد  ثنا  اْلَعْدُل،  مَحَْشاَذ  ْبُن  َعلإيُّ  ُموَسى   حدثـََنا  َوأَبُو  أَيُّوَب،  ْبُن 
، قَاُلوا: ثنا أَبُو َبْكرإ ْبُن َعيَّاٍش، َوَأْخََبينإ َعبْ اأْلَْنَصارإيُّ  ٍم، َوحُمَمَُّد ْبُن الصَّبَّاحإ ُد اَّللَّإ ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ ُموَسى، ثنا ، َوَمْنُصوُر ْبُن َأيبإ ُمَزاحإ

، ثنا أَبُو َبْكرإ  ييإ ْبُن َعيَّاٍش، َوحدثنا َعلإيُّ ْبُن عإيَسى، ثنا إإبـَْراهإيُم ْبُن َأيبإ طَالإٍب، ثنا    حُمَمَُّد ْبُن أَيُّوَب، َعنإ احلََْسنإ ْبنإ حُمَمٍَّد الطََّيالإسإ
نٍي، َوفإ َحدإيثإ إإْسَْ  ثـََنا أَبُو َبْكٍر، َعْن َأيبإ َحصإ ، قَاََل: َحدَّ نٍي، َعْن ُشَجاُع ْبُن ََمَْلٍد، َوإإْْسَاعإيُل ْبُن َساَلٍإ ، ثنا أَبُو َحصإ اعإيَل ْبنإ َساَلٍإ

َ بإُرُءوسإ اخْلََوارإجإ ُكلََّما َجاَء رَ  ْأٌس قـُْلُت: إإىَل النَّارإ، فـََقاَل َعْبُد اَّللَّإ ْبُن  َأيبإ بـُْرَدَة، قَاَل: ُكْنُت َجالإًسا عإْنَد ُعبَـْيدإ اَّللَّإ ْبنإ زإاَيٍد فَُأِتإ
ْعُت   ي َأينيإ ْسَإ َعَلْيهإ َوَسلََّم، يـَُقوُل: »إإنَّ َعَذاَب َهذإهإ اأْلُمَّةإ ُجعإَل فإ يَزإيَد اأْلَْنَصارإيُّ: َأَوََل تـَْعَلُم اَي اْبَن َأخإ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ 

 ُدنـَْياَها« .  
جَ  ْيَخْيِن، َواَل َأْعَلُم َلُه ِعلًَّة َوَلْم ُيَخرِ    .ِهٌد َصِحيحٌ اُه َوَلُه َشا@ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ

 .# قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرطهما وال علة له
 (: صحيح.2109* صحيح الجامع )

ثـََنا ُعْثَماُن ْبُن َأيبإ حدَّ   -  157 َبَة، ثنا  ثـََناُه َعلإيُّ ْبُن مَحَْشاَذ، ثنا ُموَسى ْبُن َهاُروَن، َواحْلََسُن ْبُن ُسْفَياَن، قَاََل: َحدَّ ََيََْي ْبُن  َشيـْ
، َعْن أَ  ، وََكاَن ثإَقًة، َعنإ احلََْسنإ ْبنإ احْلََكمإ النََّخعإييإ ، َعْن إإبـَْراهإيَم ْبنإ ُسَوْيٍد النََّخعإييإ ْعُت َعْبَد اَّللَّإ ْبَن يَزإيَد،  زََكرإايَّ يبإ بـُْرَدَة، قَاَل: ْسَإ

ْعُت َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوسَ   لََّم، يـَُقوُل: »َعَذاُب أُمَّيتإ فإ ُدنـَْياَها« يـَُقوُل: ْسَإ
 ، صدوق يخطئ. اْلَحَسِن ْبِن اْلَحَكِم النََّخِعي ِ * دار التأصيل: فيه 

 (: صحيح.2109* صحيح الجامع )

ثـََنا أَبُو َبْكرإ ْبُن إإْسَحاَق، َوَعلإيُّ ْبُن مَحَْشاَذ، قَاََل: ثنا بإْشُر ْبُن ُموَسى، ثنا   -  163 َعْبُد اجْلَبَّارإ ْبُن اْلَعاَلءإ اْلَعطَّاُر، ِبإَكََّة، ثنا    َحدَّ
، َعنإ اْبنإ َأيبإ َأْوََف، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ  َنَة، َعْن مإْسَعٍر، َعْن إإبـَْراهإيَم السَّْكَسكإييإ  َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »إإنَّ ُسْفَياُن ْبُن ُعيَـيـْ

َياَر عإَبادإ اَّللَّإ   «.  الَّذإيَن يـَُراُعوَن الشَّْمَس َواْلَقَمَر َوالنُُّجوَم َواأْلَظإلََّة لإذإْكرإ اَّللَّإ خإ
  َجبَّارِ »َهَذا ِإْسَناٌد َصِحيٌح، َوَعْبُد الْ  @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َقاَل ِبْشُر ْبُن ُموَسى: َوَلْم َيُكْن َهَذا اْلَحِديُث ِعْنَد اْلُحَمْيِديِ  ِفي ُمْسَنِدِه.

ْكَسِكيِ  َوِإَذا َصحَّ ِمْثُل َهِذِه ااِلْستِ   َقاَمِة َلْم َيُضرَُّه َتْوِهيُن َمْن َأْفَسَد ِإْسَناَدُه«  اْلَعطَّاُر ِثَقٌة َوَقِد اْحَتجَّ ُمْسِلٌم َواْلُبَخاِريُّ ِبِإْبَراِهيَم السَّ
 . # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: إسناده صحيح

 (: ضعيف.1854الجامع )* ضعيف 

ُّ، َوَأْخََباََن أَبُو النَّضْ  - 165 ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثنا حُمَمَُّد ْبُن إإْسَحاَق الصَّغَاينإ رإ اْلَفقإيُه، َوأَبُو احلََْسنإ اْلَعْنََبإيُّ،  َحدَّ
، َوحَ  ، ثنا َسعإ قَاََل: ثنا ُعْثَماُن ْبُن َسعإيٍد الدَّارإمإيُّ ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن أَيُّوَب، قَاُلوا: ثنا حُمَمَُّد ْبُن الصَّبَّاحإ يُد دََّثِنإ َأمْحَُد ْبُن يـَْعُقوَب الثَـَّقفإيُّ

، َعْن ُعبَـْيدإ اَّللَّإ ْبنإ ُعَمَر، َعْن اَنفإٍع، َعنإ اْبنإ ُعَمَر، قَاَل: َجاَء رَُجلٌ  يُّ يإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم،    ْبُن َعْبدإ الرَّمْحَنإ اجْلَُمحإ إإىَل النَّيبإ
ًئا، َوتُقإيُم الصَّاَلَة، َوتـُْؤِتإ الزََّكاَة، َوَتُصو  َ َوََل ُتْشرإُك بإهإ َشيـْ ، قَاَل: »تـَْعُبُد اَّللَّ ُم َشْهَر رََمَضاَن، َوحَتُجُّ اْلبَـْيَت َوتـَْعَتمإُر، فـََقاَل: َأْوصإِنإ

 َوَتْسَمُع َوُتطإيُع« . 
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ْيَخْيِن، َفِإنَّ ُرَواَتُه َعْن آِخِرِهْم ِثَقاٌت َوَلمْ  @ ًيا ِلَماقال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ َجاُه َتَوقِ   . ُيَخرِ 
 . # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرطهما
 * قال الشيخ عبد السَلم علوش: رجاله ثقات. 

ُّ، ثنا َجديإي، ثنا َعْبُد اَّللَّإ ْبُن َصالإٍح، َحدََّثِنإ   -  179 ُّ،  َحدَّثـََناه إإْْسَاعإيُل ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ اْلَفْضلإ الشَّْعَراينإ ييبإ  َحْرَمَلُة ْبُن عإْمَراَن التُّجإ
ْمطإ َسعإيَد ْبَن َأيبإ َسعإيٍد اْلَمْهرإيَّ، َحدَّثَُه، َعْن أَبإيهإ، َعْن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ ُعَمَر، َأنَّ ُمَعاَذ ْبَن َجَبٍل، َأرَاَد َسَفًرا، فـََقاَل: اَي   َأنَّ َأاَب السيإ

، قَاَل: »إإ  ًئا« قَاَل: اَي َرُسوَل اَّللَّإ زإْدينإ ، قَاَل: »اْعُبدإ اَّللََّ َوََل ُتْشرإْك بإهإ َشيـْ ْن« قَاَل: اَي َرسُ َرُسوَل اَّللَّإ َأْوصإِنإ وَل َذا َأَسْأَت فََأْحسإ
ْن ُخُلَقَك« .  ، قَاَل: »اْسَتقإْم َوْلُتَحسيإ  اَّللَّإ زإْدينإ

َجاُه.   ْسَناِد ِمْن ِرَواَيِة اْلَبْصِريِ يَن َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيُح اإلِْ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح اإلسناد 

 (: حسن. 951* صحيح الجامع )

، ثنا َهْوَذةُ   -  185 ثـََنا احْلََسُن ْبُن اْلَفْضلإ اْلَبَجلإيُّ ثـََنا أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َصالإحإ ْبنإ َهانإٍئ، َحدَّ ْبُن َخلإيَفَة، ثنا َعْوٌف، َحدََّثِنإ   َحدَّ
يإ َصلَّى هللاُ َعلَ  اَلٌس، َعْن َأيبإ ُهَريـَْرَة، َعنإ النَّيبإ ريإيَن، َوخإ َها َرمْحًَة َبنْيَ َأْهلإ حُمَمَُّد ْبُن سإ نـْ ْيهإ َوَسلََّم، قَاَل: »إإنَّ َّللإَّإ مإائََة َرمْحٍَة َقَسَم مإ

َْولإَيائإهإ، َوإإنَّ اَّللََّ َعزَّ َوَجلَّ قَا ُهْم إإىَل آَجاهلإإْم، َوَأخََّر تإْسَعًة َوتإْسعإنَي ألإ َعتـْ نـَْيا فـََوسإ نـَْيا  بإٌض تإْلَك الرَّمْحََة الَّيتإ َقَسمَ الدُّ َها َبنْيَ َأْهلإ الدُّ
َْولإَيائإهإ يـَْوَم اْلقإَياَمةإ« .   اَئَة َرمْحٍَة ألإ  إإىَل تإْسٍع َوتإْسعإنَي َفَكمََّلَها مإ

َجاُه ِبَهَذا اللَّْفِظ، ِإنَّ  ْيَخْيِن، َوَلْم ُيَخرِ  ، َعْن  َما اتَّ @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ َفَقا ِفيِه َعَلى َحِديِث الزُّْهِريِ 
، َعْن َأِبي ُعْثَماَن، َعْن َسْلَماَن ُمخْ  ْحَمِن، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َوُسَلْيَماَن التَّْيِميِ  َتَصًرا، ُثمَّ َأْخَرَجُه ُمْسِلٌم، ِمْن َحِديِث َعْبِد اْلَمِلِك ْبِن  ُحَمْيِد ْبِن َعْبِد الرَّ

  . َعْوفٍ َماَن، َعْن َعَطاِء ْبِن َأِبي َرَباٍح، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َأْكَمَل ِمَن اْلَحِديَثْيِن َوَلُه َشاِهٌد َعَلى َنَسِق َحِديثِ َأِبي ُسَليْ 
 . # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرطهما وأخرجا منه

َْرَو، ثنا احْلَارإُث ْبُن َأيبإ ُأَساَمَة، ثنا يَزإيُد ْبُن َهاُروَن، أَنـَْبأَ احْلَجَّاُج ْبُن َأْخََباََن أَبُو اْلَعبَّاسإ َعْبُد اَّللَّإ ْبُن احْلَُسنْيإ   -  186  اْلَقاضإي، ِبإ
يإ َصلَّى هللاُ   ْعُت َأاَب ُعْثَماَن النـَّْهدإيَّ، َُيَديإُث، َعْن َأيبإ ُهَريـَْرَة، َعنإ النَّيبإ ، قَاَل: »إإنَّ اَّللََّ َخَلَق يـَْوَم َعَلْيهإ َوَسلَّمَ َأيبإ زَيـَْنَب، قَاَل: ْسَإ

، فـََقَسَم َرمحَْ  اَئَة َرمْحٍَة ُكلُّ َرمْحٍَة طإَباقـَُها طإَباُق السََّماَواتإ َواأْلَْرضإ ًة َبنْيَ مجَإيعإ اخْلَاَلئإقإ َوَأخََّر تإْسَعًة َخَلَق السََّماَواتإ َواأْلَْرَض مإ
هإ، فَإإَذا   َا عإَباَدُه« . َوتإْسعإنَي َرمْحًَة لإنَـْفسإ اَئَة َرمْحٍَة يـَْرَحُم ِبإ  َكاَن يـَْوُم اْلقإَياَمةإ َردَّ َهذإهإ الرَّمْحََة َفَصاَر مإ

 سكت عنه الذهبي في التلخيص * 

َْرَو، ثنا احْلَارإُث ْبُن َأيبإ  َأْخََبانَ  -   192 ُأَساَمَة، ثنا َرْوُح ْبُن ُعَباَدَة، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ  أَبُو اْلَعبَّاسإ َعْبُد اَّللَّإ ْبُن احْلَُسنْيإ اْلَقاضإي، ِبإ
نإ ْبُن مُحَْيدإ ْبنإ َعْبدإ الرَّمْحَنإ ْبنإ َعْوٍف،  اْلَعزإيزإ ْبنإ َعْبدإ الرَّمْحَنإ ْبنإ َعْوٍف، َحدََّثِنإ ُحَسنْيُ ْبُن ُعْثَماَن ْبنإ َعْبدإ الرَّمْحَنإ، َوَعْبُد الرَّمحَْ 

   «. ْبنإ َسْعٍد، َعْن أَبإيهإ، َأنَّ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، قَاَل: »اْلُمْؤمإُن ُمَكفَّرٌ  َعْن َعامإرإ 
ْحَمِن ْبِن ُحَمْيٍد َوَهَذا َحِديٌث َغِريٌب َصِحيٌح َوَلْم يُ  َجاُه ِلجَ @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َقِد اتََّفَقا َعَلى َعْبِد الرَّ َهاَلِة ُمَحمَِّد ْبِن َعْبِد اْلَعِزيِز  َخرِ 

 الزُّْهِريِ  َهَذا«  
 .# قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: غريب صحيح ما خرجاه لجهالة محمد

 (: صحيح.6657* صحيح الجامع )
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، بإبَـْغَداَد، ثنا أَبُو قإاَلبََة، ثنا َحجَّاُج ْبُن ُنَصرْيٍ  -  193 ، ثنا َشدَّاُد ْبُن َسعإيٍد، َوَأْخََبينإ  َأْخََباََن أَبُو احْلََسنإ َأمْحَُد ْبُن ُعْثَماَن اْْلَدمإيُّ
َبٍل،   ثنا ُعبَـْيُد اَّللَّإ ْبُن ُعَمَر اْلَقَوارإيرإيُّ، ثنا َحَرمإيُّ ْبُن ُعَمارََة، ثنا َشدَّاُد أَبُو َبْكرإ ْبُن إإْسَحاَق اْلَفقإيُه، ثنا َعْبُد اَّللَّإ ْبُن َأمْحََد ْبنإ َحنـْ

ُّ، َعْن َغْياَلَن ْبنإ َجرإيٍر، َعْن َأيبإ بـُْرَدَة، َعْن َأيبإ ُموَسى، قَاَل: قَاَل  يبإ َوَسلََّم:   َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ ْبُن َسعإيٍد أَبُو طَْلَحَة الرَّاسإ
ْنٌف َُيَاَسُبونَ  َساٍب، َوصإ ْنٌف َيْدُخُلوَن اجْلَنََّة بإَغرْيإ حإ ريًا ُثَّ َيْدُخُلوَن اجْلَنََّة،   " حُتَْشُر َهذإهإ اأْلُمَُّة َعَلى َثاَلثَةإ َأْصَناٍف: صإ َسااًب َيسإ حإ

َيا ْنٌف ُيَإيُئوَن َعَلى ظُُهورإهإْم َأْمثَاُل اجلْإَبالإ الرَّاسإ ُهْم َوُهَوَأْعَلُم ِبإإْم فـَيَـُقوُل: َما َهُؤََلءإ؟ فـَيَـُقوُلوَن: َهُؤََلءإ َوصإ ُ َعنـْ تإ ُذنُواًب، فـََيْسَأُل اَّللَّ
ُلوُهْم بإَرمْحَيتإ  ُهْم َواْجَعُلوَها َعَلى اْليَـُهودإ َوالنََّصاَرى َوَأْدخإ    اجْلَنَّةَ  َعبإيٌد مإْن عإَباَدَك فـَيَـُقوُل: ُحطُّوَها َعنـْ

ْيَخْيِن، َوَلْم ُيَخر ِ  @ قال اُج ْبُن َنْصٍر َفِإنِ ي الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح ِمْن َحِديِث َحَرِميِ  ْبِن ُعَماَرَة َعَلى َشْرِط الشَّ َجاُه، َفَأمَّا َحجَّ
 َقَرْنُتُه ِإَلى َحَرِميٍ  ِْلَنِ ي َعَلْوُت ِفيِه " 

 : على شرط البخاري ومسلم # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا

َثمإ اْلَقاضإي َوَأانَ   -   195 َأْْسَُع، ثنا َعْبُد اَّللَّإ ْبُن َصالإٍح،    َأْخََباََن َأمْحَُد ْبُن َسْلَماَن اْلَفقإيُه، بإبَـْغَداَد، قَاَل: ُقرإَئ َعَلى حُمَمَّدإ ْبنإ اهْلَيـْ
، َأنَّ رَُجاًل أََتى َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم،  َحدََّثِنإ اللَّْيُث، َعْن يَزإيَد ْبنإ َأيبإ َحبإيٍب، َعْن َأيبإ اخْلَرْيإ، َعْن ُعْقبَ  يإ َة ْبنإ َعامإٍر اجْلَُهِنإ

ْنُه َويـَُتوُب، قَالَ  ْيهإ َوََل مَيَلُّ  : »يـُْغَفُر َلُه َويـَُتاُب َعلَ فـََقاَل: اَي َرُسوَل اَّللَّإ، َأَحُداَن يُْذنإُب، قَاَل: »يُْكَتُب َعَلْيهإ« قَاَل: ُثَّ َيْستَـْغفإُر مإ
ُ َحَّتَّ َِتَلُّوا« .    اَّللَّ

َجاُه.   ، َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط اْلُبَخاِريِ 
 . # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط البخاري 

 ْلوسط، وإسناده حسن.رواه الطبراني في الكبير وا(: 17530)* قال الحافظ الهيثمي 

ثـََنا أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن َكامإٍل اْلَقاضإي، إإْماَلًء، ثنا أَبُو قإاَلبََة َعْبُد اْلَملإكإ ْبُن حُمَمٍَّد، ثنا    -  197 ُمَعاُذ ْبُن َهانإٍئ، ثنا َحْرُب ْبُن َحدَّ
َناٍن، َعْن ُعبَـْيدإ ْبنإ ُعَمرْيٍ، َعْن أَبإيهإ، أَنَُّه َحدَّثَُه وََكاَنْت َلُه ُصْحَبٌة، َأنَّ َرُسوَل َشدَّاٍد، ثنا ََيََْي ْبُن َأيبإ َكثإرٍي، َعْن َعْبدإ احْلَمإيدإ بْ  نإ سإ

: »َأََل إإنَّ َأْولإَياَء اَّللَّإ اْلُمَصلُّوَن َمْن يُ  َعَلْيهإ َوَسلََّم، قَاَل فإ َحجَّةإ اْلَوَداعإ اخْلَْمسإ الَّيتإ ُكتإَبْت َعَلْيهإ،    قإيُم الصََّلَواتإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ 
بـَُها، َوَُيَْتنإبُ  ُب َصْوَمُه يـََرى أَنَُّه َعَلْيهإ َحقي، َويـُْعطإي زََكاَة َمالإهإ ََيَْتسإ َها« ُثَّ إإنَّ َوَيُصوُم رََمَضاَن، َوََيَْتسإ ُ َعنـْ  اْلَكَبائإَر الَّيتإ هَنَى اَّللَّ

َّللَّإ، َوقـَْتُل نـَْفسإ ُمْؤمإٍن بإَغرْيإ َحقٍي، َوفإَرارٌ رَُجاًل َسأََلُه فـََقاَل: اَي َرُسو  ْرُك ابإ ،   َل اَّللَّإ، َما اْلَكَبائإُر؟ فـََقاَل: " ُهَو تإْسٌع: الشيإ يـَْوَم الزَّْحفإ
، َوَأْكُل الريإاَب، َوَقْذُف اْلُمْحَصَنةإ، َوُعُقوُق اْلَوالإَدْينإ اْلُمْسلإَمنْيإ،   َلتإُكْم َأْحَياًء َوَأْمَواًًت َوَأْكُل َمالإ اْلَيتإيمإ َواْستإْحاَلُل اْلبَـْيتإ احْلََرامإ قإبـْ

يإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم فإ دَ "، ُثَّ قَاَل: »ََل مَيُوُت رَُجٌل ََلْ يـَْعَمْل َهُؤََلءإ اْلَكَبائإَر، َويُقإيُم الصَّاَلَة، َويـُْؤِتإ الزََّكاَة إإَلَّ كَ  اٍر  اَن َمَع النَّيبإ
 أَبـَْواُِبَا َمَصارإيُع مإْن َذَهٍب«. 

ا ِبُرَواِة َهَذا اْلَحِديِث َغْيِر َعْبِد اْلَحِميِد ْبِن ِسَناٍن، َفَأمَّا ُعمَ  ْيُر ْبُن َقَتاَدَة َفِإنَُّه َصَحاِبيٌّ َواْبُنُه ُعَبْيٌد ُمتََّفٌق @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َقِد اْحَتجَّ
   .ِإْخَراِجِه َوااِلْحِتَجاِج ِبهِ َعَلى 

 قلت لجهالته ووثقه ابن حبان  ،# قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: عمير بن قتادة صحابي ولم يحتجا بعبد الحميد
 (: ضعيف.461* ضعيف الترغيب ) 
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َبَأ أَبُو يـَعْ  - 200 ، أَنـْ يُّ بَّاُن ْبُن هإاَلٍل، ثنا  َأْخََباََن أَبُو َسعإيٍد إإْْسَاعإيُل ْبُن َأمْحََد اْلَباجإ ، ثنا حإ َلى، ثنا إإبـَْراهإيُم ْبُن اْلُمْسَتمإريإ اْلُعُروقإيُّ
بَـليإُغ الْ مَحَّاُد ْبُن َسَلَمَة، َعْن بَُدْيٍل، َعْن َعطَاٍء، َعْن َأيبإ ُهَريـَْرَة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ  ُْسنإ  َوَسلََّم: »إإنَّ اَّللََّ لإيـُ َعْبَد ِبإ

 َخْلقإهإ َدرََجَة الصَّْومإ َوالصَّاَلةإ«
 . @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: على شرط مسلم
 .# قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط مسلم

 (: هو كما قاال. 522* السلسلة الصحيحة )

، َحدََّثِنإ ُموَسى ْبُن َعلإييإ َأْخََباََن أَبُو اْلَفْضلإ احْلََسُن ْبُن يـَْعُقوَب ْبنإ يُوُسَف، ثنا ََيََْي ْبُن َأيبإ طَالإٍب، ثنا زَْيُد ْبُن احْلَُبابإ   - 202
َمالإٍك، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ  أَبإيهإ، َعْن ُسَراَقَة ْبنإ  َراَبٍح، َعْن  اْلَمْغُلوبُوَن   ْبنإ  ْهلإ اجْلَنَّةإ؟  أُنـَبيإُئُكْم ِبَإ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »َأََل 

 ٍ  «. الضَُّعَفاُء، َوَأْهُل النَّارإ ُكلُّ َجْعَظرإيٍي َجوَّاٍظ ُمْسَتْكَبإ
َجاُه.    @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم َوَلْم ُيَخرِ 

 .# قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط مسلم
 (.931* السلسلة الصحيحة )

، ثنا َسْهُل ْبُن َبكَّاٍر، ثنا مَحَّاُد ْبُن  َأْخََباََن أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن َسْلَماَن اْلَفقإيُه،    -   203 يُّ بإبَـْغَداَد، ثنا َجْعَفُر ْبُن َأيبإ ُعْثَماَن الطََّيالإسإ
يإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلَّ  ، َعْن َأيبإ ُهَريـَْرَة، َعنإ النَّيبإ رَبيإهإ َعزَّ َوَجلَّ، قَاَل:    َم فإيَما ََيْكإي َعنْ َسَلَمَة، َعْن قـََتاَدَة، َعْن َسعإيدإ ْبنإ اْلُمَسييإبإ

   «.»اْلكإَْبإاَيُء رإَدائإي، َفَمْن اَنزََعِنإ رإَدائإي َقَصْمُتهُ 
َجاُه ِبَهَذا اللَّْفِظ، ِإنََّما أَ  ، َعْن َأِبي  ْخَرَجُه ُمْسِلٌم ِمْن َطِريِق اْْلَ @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم َوَلْم ُيَخرِ  َغرِ 

 . ُهَرْيَرَة ِبَغْيِر َهَذا اللَّْفظِ 
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: أخرجه مسلم

 (: صحيح.4309صحيح الجامع )

، ثنا أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن    -  204 لريإييإ ثـََنا أَبُو َبْكٍر إإْْسَاعإيُل ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ إإْْسَاعإيَل اْلَفقإيُه ابإ ،  َحدَّ مإ ُم ْبُن اْلَقاسإ اْلَفَرجإ اأْلَْزَرُق، ثنا َهاشإ
َباُن أَبُو ُمَعاوإيََة، َعْن َأْشَعَث ْبنإ َأيبإ الشَّْعثَاءإ، َعْن أَ  يبإ بـُْرَدَة، َعْن َأيبإ ُموَسى، قَاَل: »َكاَن َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم  ثنا َشيـْ

 »  يـَرَْكُب احلْإَماَر، َويـَْلَبُس الصُّوَف، َويـَْعَتقإُل الشَّاَة، َوَيَِْتإ ُمَراَعاَة الضَّْيفإ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرطهما 

 رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح. ورواه البزار باختصار. (: 14219قال الهيثمي )

205   -    ،ُّ ثـََنا أَبُو الطَّييإبإ حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد احلْإريإيُّ، ثنا أَبُو َبْكرإ ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ نـَُعْيٍم اْلَمَدينإ ثنا بإْشُر ْبُن َخالإٍد اْلَعْسَكرإيُّ، ثنا أَبُو َحدَّ
َباُن أَبُو ُمَعاوإيََة، َعْن َأْشَعَث ْبنإ َأيبإ الشَّْعثَاءإ، َعْن َأيبإ بـُْرَدةَ  ، ثنا َشيـْ مإ ُم ْبُن اْلَقاسإ ، َعْن َأيبإ ُموَسى، قَاَل: »َكاَن َرُسوُل النَّْضرإ َهاشإ

 «.َتقإُل الشَّاَة، َوَيَِْتإ ُمَراَعاَة الضَّْيفإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم يـَرَْكُب احلْإَماَر، َويـَْلَبُس الصُّوَف، َويـَعْ 
َجاُه، َوِإنََّما َذَكْرُتُه فِ  ْيَخْيِن َوَلْم ُيَخرِ  َل ِمَن  @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ ي َهِذِه اْلَمَواِضِع ِْلَنَّ َهِذِه اْلَخَلَّ

يَماِن َوَلُه َشاِهدٌ  َجاُه.  اإلِْ  َيْنَفِرُد ِبِه َزبَّاُن، َوَلْم ُيَخرِ 
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، ثنا نُـ   -   210 َثمإ ُّ، بإبَـْغَداَد، ثنا َعْبُد اْلَكرإميإ ْبُن اهْلَيـْ ثـََنا أَبُو َأمْحََد مَحَْزُة ْبُن اْلَعبَّاسإ اْلَعَقيبإ َعْيُم ْبُن مَحَّاٍد، َوَأْخََباََن أَبُو اْلَعبَّاسإ َحدَّ
َْرَو، ثنا َأمْحَُد ْبُن َسيَّاٍر، ثنا َوارإُث ْبُن ُعبَـْيدإ اَّللَّإ، قَاََل: ثنا َعْبُد هللاإ ْبُن الْ حُمَمَُّد ْبُن َأمْحَدَ  ُّ، ِبإ َبَأ َخالإُد ْبُن مإْهَراَن  اْلَمْحُبويبإ ، أَنـْ ُمَباَركإ

  َعَلْيهإ َوَسلََّم: »اْلََبََكُة َمَع َأَكابإرإُكْم« .احْلَذَّاُء، َعْن عإْكرإَمَة، َعنإ اْبنإ َعبَّاٍس، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ 
َجاُه.    @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط اْلُبَخاِريِ  َوَلْم ُيَخرِ 

 . # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط البخاري 
 (. 1778* السلسلة الصحيحة )

ُّ، أَ   -  212 ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، أَنـَْبَأ اْلَعبَّاُس ْبُن اْلَولإيدإ ْبنإ َمْزَيٍد اْلَبرْيُوِتإ ،  َحدَّ ْعُت اأْلَْوزَاعإيَّ ، قَاَل: ْسَإ ْخََبينإ َأيبإ
َأاَب َذرٍي، قَاَل: َفَجَمَع َحدإيثًا فـََلقإَي َأاَب َذرٍي َوُهَو عإْنَد اجْلَْمَرةإ اْلُوْسَطى   يـَُقوُل: َحدََّثِنإ أَبُو َكثإرٍي الزُّبـَْيدإيُّ، َعْن أَبإيهإ، وََكاَن ُُيَالإسُ 

يُت َذلإَك احْلَدإيَث َوتـََفلَّتَ   َأْسأََلُه  مإِنيإ ُكلُّ َشْيٍء َأَرْدُت َأنْ َوَحْوَلُه النَّاُس، قَاَل: َفَجَلْسُت إإلَْيهإ َحَّتَّ َمسَّْت رُْكَبيتإ رُْكبَـتَـْيهإ، فـََنسإ
ي إإىَل السََّماءإ َفَجَعْلُت أََتْذُكُر، فـَُقْلُت: اَي َأاَب َذرٍي، ُدلَِّنإ َعَلى َعَمٍل إإَذا َعمإ  َل بإهإ اْلَعْبُد َدَخَل اجْلَنََّة، قَاَل: قَاَل َعْنُه، فـََرفـَْعُت رَْأسإ

َّللَّإ  ميَانإ َعَماًل؟ قَاَل: »يـَْرَضُخ َمإَّا َرزََقُه اَّللَُّ« قـُْلُت: َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »تـُْؤمإُن ابإ « قـُْلُت: اَي َرُسوَل اَّللَّإ، إإنَّ َمَع اإْلإ
ُلغُ اَي َرُسوَل اَّللَّإ، فَإإْن َكاَن ُمْعَدًما ََل َشْيَء َلُه؟ قَاَل: »يـَُقوُل َمْعُروفًا بإلإَسانإهإ« قـُْلُت: فَإإْن َكاَن َعيإ   َعْنُه لإَسانُُه؟ قَاَل: »فـَْلُيعإْن  يًّا ََل يـَبـْ

َْخَرَق« قـُْلُت: فَإإْن َكاَن َأْخَرَق؟ فَ  َة َلُه؟ قَاَل: »فـَْلَيْصَنْع ألإ اْلتَـَفَت إإَِلَّ فـََقاَل: »َما تُرإيُد َأْن َمْغُلواًب« قـُْلُت: فَإإْن َكاَن َضعإيًفا ََل قـُوَّ
بإَك َخرْيًا؟« قَاَل: »َيدَُع   رٌي ُكلُُّه، قَاَل: »َوالَّذإي نـَْفُس حُمَمٍَّد بإَيدإهإ َتدََع فإ َصاحإ  النَّاَس مإْن َأَذاُه« قـُْلُت: اَي َرُسوَل اَّللَّإ، إإنَّ َهَذا لََيسإ

َا َوْجَه اَّللَّإ إإَلَّ َأَخَذْت بإَيدإهإ يـَْوَم اْلقإَياَمةإ فـَلَ  َتغإي ِبإ َا َعْبٌد يـَبـْ ُهنَّ َخْصَلٌة يـَْعَمُل ِبإ نـْ َلُه اجْلَنَّةَ ْم تُـ َما مإ  «. َفارإْقُه َحَّتَّ ُتْدخإ
ْحَمِن ْبِن  @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم َفَقِد اْحَتجَّ ِفي ِكَتاِبِه ِبَأِبي َكِثيٍر الزُّ  َبْيِديِ  َواْسُمُه َيِزيُد ْبُن َعْبِد الرَّ

َجاُه. ُأَذْيَنَة َوُهَو َتاِبِعيٌّ مَ   ْعُروٌف ُيَقاُل َلُه: َأُبو َكِثيٍر اْْلَْعَمى، َوَهَذا اْلَحِديُث َلْم ُيَخرِ 
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط مسلم

َبَأاَن حُمَمَُّد ْبُن َغالإبإ ْبنإ َحارإٍث، ثنا َعفَّاُن ْبُن ُمْسلإمٍ  -  213 ثـََنا أَبُو َبْكرإ ْبُن إإْسَحاَق اْلَفقإيُه، أَنـْ دإ ْبُن زإاَيٍد،  َحدَّ ، ثنا َعْبُد اْلَواحإ
، َعْن ُمْصَعبإ ْبنإ َسْعٍد، َعْن أَبإيهإ  يإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ ثنا اأْلَْعَمُش، َعْن َمالإكإ ْبنإ احْلَارإثإ ، قَاَل اأْلَْعَمُش: َوََل َأْعَلُمُه إإَلَّ َعنإ النَّيبإ

َرةإ«    َوَسلََّم، قَاَل: »التـَُّؤَدُة فإ ُكليإ َشْيٍء َخرْيٌ إإَلَّ فإ َعَملإ اْْلخإ
ْيَخْيِن َوَلْم  َجاُه " @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ  ُيَخرِ 

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرطهما 
 (: صحيح.3009صحيح الجامع )

ثـََنا أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبنإ َسعإيٍد الرَّازإيُّ، ثنا أَبُو ُزْرَعَة ُعبَـْيُد اَّللَّإ ْبُن َعْبدإ ا   -   220 َعلإيٍي ْلَكرإميإ الرَّازإيُّ، َوحدثنا أَبُو  َحدَّ
، َوَأْخَبََ  َْرَو،  احْلَُسنْيُ ْبُن َعلإيٍي احْلَافإُظ، إإْماَلًء، ثنا إإبـَْراهإيُم ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ أَيُّوَب اْلُمَخريإمإيُّ ُّ، ِبإ اَن أَبُو َأمْحََد َبْكُر ْبُن حُمَمٍَّد الصَّرْيَفإ

هإ حُمَمَُّد ْبُن َعْمٍرو اْلَفَزارإ  نَ ثنا أَبُو اْلُمَوجيإ ٍل، ثنا حُمَمَُّد ْبُن ََثبإٍت اْلبـُ دإ ْبُن َواصإ ، ثنا َعْبُد اْلَواحإ ُّ،  يُّ قَاُلوا: ثنا َسعإيُد ْبُن حُمَمٍَّد اجْلَْرمإيُّ اينإ
اَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم:  َعْن ُعبَـْيدإ اَّللَّإ ْبنإ َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ احْلَارإثإ ْبنإ نـَْوَفٍل، َعْن أَبإيهإ، َعْن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َعبَّاٍس، قَ 
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َقى مإْنََبإي ََل َأْجلإُس َعَلْيهإ   َها َويـَبـْ ائإًما َبنْيَ َيَدْي َريبيإ ََمَافََة -ْو ََل َأقْـُعُد َعَلْيهإ  -»لإْْلَْنبإَياءإ َمَنابإُر مإْن َذَهٍب«، قَاَل: " فـََيْجلإُسوَن َعَليـْ
َعَث   ُ َعزَّ َوَجلَّ َأْن يـَبـْ ، فـَيَـُقوُل اَّللَّ : اَي حُمَمَُّد َما تُرإيُد َأْن َأْصَنَع يبإ إإىَل اجْلَنَّةإ َويـُْبقإي أُمَّيتإ مإْن بـَْعدإي، فََأُقوُل: اَي َربيإ أُمَّيتإ أُمَّيتإ

َساَِبُْم، فـَُيْدَعى ِبإإْم فـَُيَحاَسُبوَن، فَ  ْل حإ ُمَّتإَك، فََأُقوُل: اَي َربيإ َعجيإ ُهْم َمْن َيْدُخُل اجْلَنََّة  ِبإ نـْ ُهْم َمْن َيْدُخُل اجْلَنََّة بإَرمْحَةإ اَّللَّإ، َومإ نـْ مإ
َكاًكا بإرإَجاٍل َقْد بُعإَث ِبإإْم إإىَل النَّارإ، َوآِتإ َمالإًكا خَ  ، َفَما َأزَاُل ُأَشفَُّع َحَّتَّ ُأْعَطى صإ ، َما  ازإَن النَّارإ، فـَيَـُقوُل: اَي حُمَمَّدُ بإَشَفاَعيتإ

 " تـَرَْكَت لإلنَّارإ لإَغَضبإ رَبيإَك فإ أُمَّتإَك مإْن بَقإيَّةٍ 
ِد ْبنِ  ا ِبُمَحمَّ ْيَخْيِن َلْم َيْحَتجَّ ْسَناِد َغْيَر َأنَّ الشَّ ، َوُهَو َقِليُل اْلَحِديِث َيْجَمُع   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ َثاِبٍت اْلُبَناِنيِ 

َجاُه.  َفاَعِة َوَلْم ُيَخرِ   َحِديَثُه، َواْلَحِديُث َغِريٌب ِفي َأْخَباِر الشَّ
 . # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: الحديث منكر

 (: ضعيف.5013* السلسلة الضعيفة )

َبأَ َعلإيُّ ْبُن َعبْ   -  226 ، أَنـْ ثـََنا أَبُو احْلََسنإ حُمَمَُّد ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ احلََْسنإ ، ثنا َعلإيُّ ْبُن  َحدَّ دإ اْلَعزإيزإ، ثنا ُسَلْيَماُن ْبُن َداُوَد اهْلَاِشإإيُّ
َفَة السَُّوائإيُّ  ، َعْن َعْونإ ْبنإ َأيبإ ُجَحيـْ مإ ْبنإ اْلََبإيدإ، ثنا َعْبُد اجْلَبَّارإ ْبُن اْلَعبَّاسإ الشََّبامإيُّ ، ، َعْن َعْبدإ الرَّمْحَنإ ْبنإ َعْلَقَمَة الثَـَّقفإييإ َهاشإ
، قَاَل: َقدإْمُت َعَلى َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلَّمَ   فإ َوْفدإ ثَقإيٍف، فـََعَلْقَنا َطرإيًقا مإْن طُُرقإ َعْن َعْبدإ الرَّمْحَنإ ْبنإ َأيبإ َعقإيٍل الثَـَّقفإييإ

، َوَما فإ النَّاسإ رَُجٌل أَبْـ  ْلَبابإ ْنُه، َفَدَخْلَنا َوَسلَّْمَنا َواَبيـَْعَنا، َفَما َخَرْجَنا مإْن  اْلَمدإيَنةإ َحَّتَّ َأَُنَْنا ابإ َنا مإْن رَُجٍل نَلإُج َعَلْيهإ مإ َغُض إإلَيـْ
اَّللَّإ، َرُسوَل  اَي  فـَُقْلُت:  عإْندإهإ،  مإْن  َخَرْجَنا  رَُجٍل  مإْن  َنا  إإلَيـْ َأَحبُّ  رَُجٌل  النَّاسإ  َما فإ  َحَّتَّ  رَبَّ   عإْندإهإ  َسأَْلَت  ُمْلًكا َكُمْلكإ  َأََل  َك 

عَ  َبُكْم عإْنَد اَّللَّإ َأْفَضُل مإْن ُمْلكإ ُسَلْيَماَن، إإنَّ اَّللََّ ََلْ يـَبـْ َك َوقَاَل: »َلَعلَّ َصاحإ ُهْم َمنإ ُسَلْيَماَن؟ َفَضحإ نـْ ْث نَبإيًّا إإَلَّ َأْعطَاُه َدْعَوًة، َفمإ
ُهْم َمْن   نـْ َا ُدنـَْيا فَُأْعطإيَـَها، َومإ ََذ ِبإ َا، َوإإنَّ اَّللََّ َأْعطَاينإ َدْعَوًة فَاْختَـَبْأُُتَا عإْنَد َريبيإ َشَفاَعًة ألإُ اَتَّ َا َعَلى قـَْومإهإ فَُأْهلإُكوا ِبإ مَّيتإ يـَْوَم َدَعا ِبإ

 «.اْلقإَياَمةإ 
ُتَنا ِفي  @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َوَقِد اْحَتجَّ ُمْسِلٌم ِبَعِليِ  ْبِن َهاِشٍم، َوَعْبُد الرَّ  ، َقْد َتْحَتجُّ ِبِه َأِئمَّ ْحَمِن ْبُن َأِبي َعِقيٍل الثََّقِفيُّ َصَحاِبيٌّ

ا َعْبُد اْلَجبَّاِر ْبُن اْلَعبَّاِس َفِإنَُّه َمْن َيْجَمُع َحِديَثُه، َوُيِعدُّ َمَساِنيَدُه ِفي الْ   .ُكوِفيِ ينَ َمَساِنيِدِهْم، َفَأمَّ
 هللا: ليس بثابت # قال الحافظ الذهبي رحمه 

 رواه الطبراني، والبزار، ورجالهما ثقات.الهيثمي رحمه هللا: قال الحافظ * 

ُّ، َوحدثنا أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ   -   227 ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثنا حُمَمَُّد ْبُن إإْسَحاَق الصَّغَاينإ ُّ،   حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ اْلمُ َحدَّ َزينإ
ُّ، ثنا ُشَعْيُب بْ  ، ثنا أََنُس ْبُن ثنا َعلإيُّ ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ عإيَسى، قَاُلوا: ثنا أَبُو اْلَيَمانإ احْلََكُم ْبُن اَنفإٍع اْلبَـْهَراينإ ُن َأيبإ مَحَْزَة، َعنإ الزُّْهرإييإ

يإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ  هإْم دإَماَء بـَْعٍض، َوَسَبَق  َمالإٍك، َعْن أُميإ َحبإيَبَة، َعنإ النَّيبإ  َوَسلََّم أَنَُّه قَاَل: »ُأرإيُت َما يـَْلَقى أُمَّيتإ بـَْعدإي، َوَسْفَك بـَْعضإ
َلُهْم، َفَسأَْلُتُه َأْن يُولإَيِنإ يـَْوَم اْلقإَياَمةإ َشَفاَعًة فإيهإمْ   فـََفَعَل« .  َذلإَك مإَن اَّللَّإ َكَما َسَبَق فإ اأْلَُممإ قـَبـْ

َجاُه، َواْلِعلَّةُ   ْيَخْيِن َوَلْم ُيَخرِ  ْسَناِد َعَلى َشْرِط الشَّ َث ِبِه @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ  ِعْنَدُهَما ِفيِه َأنَّ َأَبا اْلَيَماِن َحدَّ
َتْينِ  ، َعْن َأنَ   «.َمرَّ ْمَنا اْلَقْوَل ِفي ِمْثِل َهَذا َفَقاَل َمرًَّة: َعْن ُشَعْيٍب، َعِن الزُّْهِريِ  ٍس. َوَقاَل َمرَُّة: َعْن ُشَعْيٍب، َعِن اْبِن َأِبي ُحَسْيٍن، َعْن َأَنٍس. »َوَقْد َقدَّ

ُث ِبِه َعْن هَ  ِد َذا، َومَ َأنَُّه اَل ُيْنَكُر َأْن َيُكوَن اْلَحِديُث ِعْنَد ِإَماٍم ِمَن اْْلَِئمَِّة َعْن َشْيَخْيِن َفَمرًَّة ُيَحدِ  َثِني َأُبو اْلَحَسِن َعِليُّ ْبُن ُمَحمَّ رًَّة َعْن َذاَك« َوَقْد َحدَّ
. َقاَل: َقاَل َلَنا أَ  ْثُتُكْم َعِن ُبو اْلَيَماِن: اْلَحِديُث َحِديُث الزُّْهِريِ  َوالَّذِ ْبِن ُعَمَر، ثنا َيْحَيى ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َصاِعٍد، ثنا ِإْبَراِهيُم ْبُن َهاِنٍئ النَّْيَساُبوِريُّ ي َحدَّ

 يَم ْبَن َهاِنٍئ ِثَقٌة َمْأُموٌن« اْبِن َأِبي ُحَسْيٍن َغِلْطُت ِفيِه ِبَوَرَقٍة َقَلْبُتَها. َقاَل اْلَحاِكُم: »َهَذا َكاْْلَْخِذ ِباْلَيِد، َفِإنَّ ِإْبَراهِ 
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 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرطهما 
 يث صحيح له طرق. * قال الشيخ عبد السَلم علوش: حد

 اْلبَـزَّاُر، ثنا اْبُن َأيبإ َمْرمَيَ،  َأْخََباََن أَبُو َبْكرإ ْبُن إإْسَحاَق اْلَفقإيُه، َوَعلإيُّ ْبُن مَحَْشاَذ اْلَعْدُل، قَاََل: أَنـَْبَأ ُعبَـْيُد ْبُن َشرإيكٍ   -  246
، َأنَّ َعْبَد احْلَمإيدإ ْبَن َعْبدإ الرَّمْحَنإ ْبنإ َأْزَهَر، َحدَّثَُه، َعْن أَبإيهإ َعْبدإ  َأْخََبينإ اَنفإُع ْبُن يَزإيَد، َعْن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َعْبدإ ا لرَّمْحَنإ ْبنإ السَّائإبإ

َا َمَثُل اْلَعْبدإ اْلُمْؤمإ  نَي  الرَّمْحَنإ ْبنإ َأْزَهَر، َأنَّ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، قَاَل: »إإَنَّ يُبُه الرَّْعُد َواحْلُمَّى، َكَمَثلإ َحدإيَدٍة نإ حإ ُيصإ
َقى طإيبـَُها« .    َتْدُخُل النَّاَر فـََيْذَهُب َخبَـثـَُها َويـَبـْ

َجاُه َوالَِّذي ِعْنِدي َأنَُّهَما َتَرَكاهُ  ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ  ِد َعبْ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ َواَيِة« ِلَتَفرُّ  ِد اْلَحِميِد، َعْن َأِبيِه ِبالرِ 
 . # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح اإلسناد

 (: صحيح.2370* صحيح الجامع )

قَ   -  248 اْلَعَدوإيُّ،  مإ  اْلَقاسإ َأيبإ  ْبُن  احلََْسنإ  َوأَبُو  ََيََْي،  ْبنإ  حُمَمَّدإ  ْبُن  إإبـَْراهإيُم  إإْسَحاَق  أَبُو  ثـََنا  ْبُن  َحدَّ حُمَمَُّد  َبْكٍر  أَبُو  ثنا  اََل: 
، َحدََّثِنإ إإبـَْرا ، َعْن قـََتاَدَة، َعْن أََنسإ ْبنإ َمالإٍك، إإْسَحاَق، ثنا َأمْحَُد ْبُن َحْفصإ ْبنإ َعْبدإ اَّللَّإ، َحدََّثِنإ َأيبإ هإيُم ْبُن َطْهَماَن، َعنإ احْلَجَّاجإ

ُء َثاَلثٌَة: فَإإمَّا َخلإيٌل فـَيَـُقوُل لَ  الَّ َك  َك: َما َأْعطَْيَت، َوَما َأْمَسْكَت فـََلْيَس لَ أَنَُّه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: " اأْلَخإ
ُع َوأَتْـرُُكَك، َفذَ  ، ُثَّ َأْرجإ َ اَبَب اْلَملإكإ ريَُتَك ُيَشييإُعوَنَك َحَّتَّ َفَذلإَك َماُلَك، َوإإمَّا َخلإيٌل فـَيَـُقوُل: َأاَن َمَعَك َحَّتَّ ََتِْتإ لإَك َأْهُلَك َوَعشإ

ُعوَن فـََيَْتُُكوَنَك، َوإإمَّا َخلإيٌل فـَيَـُقو  َ َقَْبََك، ُثَّ يـَْرجإ ُل: َأاَن َمَعَك َحْيُث َدَخْلَت َوَحْيُث َخَرْجَت َفَذلإَك َعَمُلَك فـَيَـُقوُل: َواَّللَّإ َلَقْد َتَِْتإ
 ُكْنَت مإْن َأْهَونإ الثَّاَلثَةإ َعلإيَّ 

ا َجاُه، َفَقِد اْحَتجَّ ْيَخْيِن َوَلْم ُيَخرِ  اِج َواَل َأْعِرُف َلُه  @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ اِج ْبِن اْلَحجَّ َجِميًعا ِباْلَحجَّ
َجاُه "  َياَقِة َوَلُه َشاِهٌد َقْد َخرَّ َجاُه َعَلى َهِذِه السِ   ِعلًَّة َوَلْم ُيَخرِ 

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرطهما وال علة له 
 * قال الشيخ عبد السَلم علوش: إسناده جيد.

، ثنا َعْبدُ   -  251 َبٍل، َحدََّثِنإ َأيبإ ، ثنا َعْبُد اَّللَّإ ْبُن َأمْحََد ْبنإ َحنـْ ، ثنا  ْخََباَْنُه َأمْحَُد ْبُن َجْعَفٍر اْلَقطإيعإيُّ  الصََّمدإ ْبُن َعْبدإ اْلَوارإثإ
رٍي، َأنَّ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ   َاٍك، َعنإ النـُّْعَمانإ ْبنإ َبشإ َعَلْيهإ َوَسلََّم، قَاَل: " َمَثُل اْلُمْؤمإنإ َوَمَثُل اأْلََجلإ َمَثُل رَُجٍل لَُه مَحَّاٌد، َعْن ْسإ

ْئَت، َوقَاَل اْْلَخُر: َأاَن َمعَ  ْئَت َودَْع َما شإ َء قَاَل َلُه َمالُُه: َأاَن َماُلَك ُخْذ مإِنيإ َما شإ الَّ ُلَك َوَأَضُعَك فَإإَذا مإتَّ تـَرَكْ َثاَلثَُة َأخإ ُتَك، َك َأمحْإ
ريَتُُه، َوقَاَل الثَّالإُث: َأاَن َمَعَك َأْدُخُل َمَعَك َوَأْخُرُج َمَعَك مإتَّ َأْو َحيإيَت، قَاَل: َهَذا  َعَمُلُه "  قَاَل: َهَذا َعشإ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط مسلم
 هذا حديث حسٌن. رحمه هللا:  قال الشيخ الوادعي* 

، ثنا أَبُو َسْهٍل َحَسُن ْبُن َسْهٍل اللَّبَّاُد، ثنا أَبُو صَ ح  -  259 مإ اْلَعَتكإيُّ الإٍح َعْبُد اَّللَّإ ْبُن َصالإٍح،  دََّثِنإ أَبُو َمْنُصوٍر حُمَمَُّد ْبُن اْلَقاسإ
اْبنإ ُعَمَر، َأنَّ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، قَاَل:   ثنا اللَّْيُث، َعْن ََيََْي ْبنإ َسعإيٍد، َعْن َخالإدإ ْبنإ َأيبإ عإْمَراَن، َعْن اَنفإٍع، َعنإ 

َعُه« قَاَل: »َومَ  ْساَلمإ مإْن ُعُنقإهإ َحَّتَّ يـَُراجإ َْبٍ فـََقْد َخَلَع رإبـَْقَة اإْلإ ْن َماَت َولَْيَس َعَلْيهإ إإَماُم مَجَاَعٍة فَإإنَّ »َمْن َخَرَج مإَن اجْلََماَعةإ قإيَد شإ
، َوإإنَّ َسَعَتُه َمْوتـََتُه َمْوَتٌة َجاهإلإيٌَّة« َوَخَطَب َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم فـََقاَل: " اَي أَيُـَّها النَّاُس،   إإينيإ فـََرٌط َلُكْم َعَلى احْلَْوضإ
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، َوإإينيإ رَأَْيُت ُأاَنًسا مإْن أُمَّيتإ َلمَّا َدنـَْوا مإِنيإ َخَرَج َعَلْيهإْم رَُجٌل قَاَل: ِبإإْم َما َبنْيَ اْلُكوَفةإ إإىَل احْلََجرإ اأْلَْسَودإ، َوآنإيَـُتُه َكَعَددإ النُّ  ُجومإ
ُهْم إإَلَّ َكَمَثلإ النـََّعمإ " فـَقَ  ، ُثَّ َأقْـبَـَلْت زُْمَرٌة ُأْخَرى فـََفَعَل ِبإإْم َكَذلإَك، فـََلْم يـَْفلإْت مإنـْ َّ اَّللَّإ، قَاَل:  اَل: أَبُو َبْكٍر لإعَ َعِنيإ ُهْم اَي َنيبإ نـْ ليإي مإ

 »ََل َوَلكإنـَُّهْم قـَْوٌم ََيُْرُجوَن بـَْعدَُكْم َومَيُْشوَن اْلَقْهَقَرى« .  
دٍ  اُج ْبُن ُمَحمَّ َث ِبِه اْلَحجَّ ْيَخْيِن َوَقْد َحدَّ َجاُه.    َأْيًضا،@ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ  َعِن اللَّْيِث َوَلْم ُيَخرِ 

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرطهما 

َكََّة، ثنا ُموَسى ْبُن َهاُروَن، ثنا َسَلَمُة ْبُن َشبإيبٍ   -  276 ، ِبإ َبَة َسْلُم ْبُن اْلَفْضلإ اْْلَدمإيُّ ُّ، ثنا ُسْفَياُن َأْخََباََن أَبُو قـُتَـيـْ ، ثنا اْلفإْراَييبإ
َعَليْ الثَـّوْ  هإ َوَسلََّم: " إإَذا َدَخَل َأْهُل اجْلَنَّةإ رإيُّ، َعْن حُمَمَّدإ ْبنإ اْلُمْنَكدإرإ، َعْن َجابإرإ ْبنإ َعْبدإ اَّللَّإ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ 

ًئا فََأزإيدُ  ُ َعزَّ َوَجلَّ: َهْل َتْشتَـُهوَن َشيـْ تَـَنا؟ قَاَل: يـَُقوُل: رإْضَواينإ َأْكََبُ اجْلَنََّة، قَاَل: يـَُقوُل اَّللَّ  ُكْم؟ فـَيَـُقوُلوَن: رَبَـَّنا َوَما فـَْوَق َما َأْعطَيـْ
َجاُه، َوَقْد َتاَبَع اْْلَْشجَ  ْيَخْيِن َوَلْم ُيَخرِ  َد ْبَن ُيوُسَف اْلفِ @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ ْرَياِبيَّ َعَلى ِإْسَناِدِه  ِعيُّ ُمَحمَّ

 َوَمْتِنِه " 
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرطهما 

 (: صحيح. 524* صحيح الجامع )

ثـََنا أَبُو َعلإيٍي احْلَافإُظ، ثنا َعْبُد الرَّمْحَنإ ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ اْلُمغإريَةإ اْلبَـْغَدادإيُّ، ثنا أَبُو ُكَريْ  - 277 ٍب، ثنا ُعبَـْيُد اَّللَّإ ْبُن َعْبدإ الرَّمْحَنإ  َحدَّ
، َعْن ُسْفَياَن، َعْن حُمَمَّدإ ْبنإ اْلُمْنَكدإرإ، َعْن َجابإٍر،   قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: " إإَذا َدَخَل َأْهُل اجْلَنَّةإ اأْلَْشَجعإيُّ

ْكََبَ مإْن َهَذا؟ قَاُلوا: بـََلى، َوَما َأْكََبُ مإْن َهَذا؟ ُ َعزَّ َوَجلَّ: َأََل أُنـَبيإُئُكْم ِبَإ  قَاَل: الريإْضَواُن " اجْلَنََّة قَاَل اَّللَّ
 (: صحيح. 524) * صحيح الجامع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 كِتَابُ الْعِلْمِ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



23 
 

َبَأاَن اْبُن وَ   َحدَّثـََنا  -  292 ، أَنـْ َبَأ حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َعْبدإ احْلََكمإ ْعُت اْبَن ُجَرْيٍج،  أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، أَنـْ ْهٍب، قَاَل: َوْسَإ
َباُهوا بإهإ اْلُعَلَماَء، َوََل لإُتَماُروا بإهإ السَُّفَهاَء، َوََل لإُتَحديإثُوا   َُيَديإُث، َأنَّ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، قَاَل: »ََل تـََعلَُّموا اْلعإْلَم لإتـُ

، َفَمْن فـََعَل َذلإَك فَالنَّاُر النَّاُر«   بإهإ فإ اْلَمَجالإسإ
 ( موصوال من حديث جابر. 254* معضل ورواه ابن ماجه )

، ثنا َعْبُد اَّللَّإ ْبُن ْعُت َأاَب اْلَعبَّاسإ حُمَمََّد ْبَن يـَْعُقوَب َغرْيُ َمرٍَّة، يـَُقوُل: ثنا إإبـَْراهإيُم ْبُن َبْكٍر اْلَمْرَوزإيُّ، بإبَـيْ ْسإ   -  297 تإ اْلَمْقدإسإ
َاكإ ْبنإ َحْرٍب، َعنإ النـُّ  ، ثنا َحاِتإُ ْبُن َأيبإ َصغإريََة، َعْن ْسإ َعَلْيهإ  َبْكٍر السَّْهمإيُّ رٍي، قَاَل: َخطَبَـَنا َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ  ْعَمانإ ْبنإ َبشإ

َع َمَقاَليتإ َفَحَمَلَها، فـَُربَّ َحامإلإ فإْقٍه َغرْيُ َفقإيٍه، وَ  ُ َوْجَه اْمرإٍئ ْسَإ ْنُه َوَسلََّم، فـََقاَل: " َنضََّر اَّللَّ ُربَّ َحامإلإ فإْقٍه إإىَل َمْن ُهَو َأفْـَقُه مإ
 وُم مَجَاَعةإ اْلُمْسلإمإنَي َثاَلٌث ََل يُغإلُّ َعَلْيهإنَّ قـَْلُب ُمْؤمإٍن: إإْخاَلُص اْلَعَملإ َّللإَّإ تـََعاىَل، َوُمَناَصَحُة ُوََلةإ اأْلَْمرإ، َوُلزُ 

ِحيِح ِبَحِديِث ِسَماِك بْ  ِن َحْرٍب، َعِن النُّْعَماِن ْبِن َبِشيٍر َأنَُّه َقاَل: َلَقْد َرَأْيُت َنِبيََّنا @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َقِد اْحَتجَّ ُمْسِلٌم ِفي اْلُمْسَنِد الصَّ
َقِل ". َوَعْن ِسَماٍك، َعِن النُّْعَماِن، َقاَل: َكاَن رَ  ُيَسوِ ي ُصُفوَفَنا، اْلَحِديَث.    ُسوُل َّللاَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلَّمَ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيْوًما َيْمََلُ َبْطَنُه ِمَن الدَّ

ْهِمي ُمتََّفٌق َعَلى ِإْخَراِجِهَما  ِ ْبُن َبْكٍر السَّ ، َوُمَجاِهٍد، َعِن النُّْعَماِن ْبِن َبِشيٍر، َعِن النَِّبيِ   «.»َوَحاِتُم ْبُن َأِبي َصِغيَرَة َوَعْبُد َّللاَّ ْعِبيِ  َوَقْد ُرِوَي، َعِن الشَّ
 . َوَسلَّمَ َصلَّى هللُا َعَلْيِه 

 . # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط مسلم
 هذا حديث حسٌن. الوادعي رحمه هللا: الشيخ * قال 

َبَة ْبنإ َبكَّاٍر اْلَقاضإي، ِبإإ   -   301 ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثنا أَبُو َبْكَرَة َبكَّاُر ْبُن قـُتَـيـْ يُّ،  َحدَّ ْصَر، ثنا أَبُو َداُوَد الطََّيالإسإ
ٍم بَعإيَدٍة، فـََقاَل اْبُن َعبَّاٍس: قَاَل َرُسوُل   ثنا إإْسَحاُق ْبُن َسعإيٍد، َعْن أَبإيهإ، قَاَل: ُكْنُت عإْنَد اْبنإ َعبَّاٍس فََأًَتهُ  رَُجٌل َفَمتَّ إإلَْيهإ بإَرحإ

ٍم إإَذا ُلوا َأْرَحاَمُكْم، فَإإنَُّه ََل قـُْرَب لإَرحإ  هَلَا إإَذا ُقطإَعْت، َوإإْن َكاَنْت َقرإيَبًة، َوََل بـُْعدَ   اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »اْعرإُفوا أَْنَساَبُكْم َتصإ
َلْت َوإإْن َكاَنْت بَعإيَدًة« .    ُوصإ

ْجُه َواِحٌد ِمْنُهَما، َوِإسْ  ، َوَلْم ُيَخرِ  َحاُق ْبُن َسِعيٍد ُهَو اْبُن َعْمِرو ْبِن َسِعيِد @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط اْلُبَخاِريِ 
َواِهِد.  ْبِن اْلَعاِص َقِد اْحَتجَّ   اْلُبَخاِريُّ ِبَأْكَثِر ِرَواَياِتِه َعْن َأِبيِه، َوِلَهَذا اْلَحِديِث َشاِهٌد ُمَخرٌَّج ِمْثُلُه ِفي الشَّ

 . # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط البخاري 
 (: صحيح.1149* صحيح الجامع )

ثـََناه أَبُو َحْفٍص ُعَمُر ْبُن    -   306 ، ثنا َعلإيُّ ْبُن َعْبدإ اْلَعزإيزإ، ثنا إإْسَحاُق ْبنُ َحدَّ ديإيقإ َكََّة، فإ َدارإ َأيبإ َبْكرإ الصيإ ُّ، ِبإ ييبإ  حُمَمٍَّد التُّجإ
، َعْن حُمَارإبإ ْبنإ دإََثٍر، َعنإ اْبنإ ُعَمَر، قَاَل: َجاَء رَُجٌل   يإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، إإىَل إإْْسَاعإيَل، ثنا َجرإيٌر، َعْن َعطَاءإ ْبنإ السَّائإبإ  النَّيبإ
ْدرإي« فـََقاَل: َسْل رَبََّك، قَاَل:  فـََقاَل: اَي َرُسوَل اَّللَّإ َأيُّ اْلبإَقاعإ َخرْيٌ؟ فـََقاَل: »ََل َأْدرإي« فـََقاَل: َأيُّ اْلبإَقاعإ َشري؟ فـََقاَل: »ََل أَ 

َْبإيُل، قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ  " فـََقاَل:   َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: " إإينيإ ُسئإْلُت َأيُّ اْلبإَقاعإ َخرْيٌ َوَأيُّ اْلبإَقاعإ َشري؟ فـَُقْلُت: ََل َأْدرإي  فـََلمَّا نـََزَل جإ
نْـ  َْبإيُل اْنتإَفاَضًة َكاَد َأْن ُيْصَعَق مإ ، قَاَل: فَانـْتَـَفَض جإ َْبإيُل: َوَأاَن ََل َأْدرإي َحَّتَّ َأْسَأَل َريبيإ َها حُمَمٌَّد َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، فـََقاَل جإ

اْلبإَقاعإ َشري  َفَسأََلَك َأيُّ  َأْدرإي،  ََل  فـَُقْلَت:  اْلبإَقاعإ َخرْيٌ؟  َيْسأَُلَك حُمَمٌَّد َأيُّ  َْبإيُل  ُ: اَي جإ اْلبإَقاعإ   اَّللَّ َخرْيَ  َوإإنَّ  َأْدرإي،  ََل  فـَُقْلَت: 
ُد، َوَشرَّ الْ   بإَقاعإ اأْلَْسَواُق " اْلَمَساجإ
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 * قال الشيخ عبد السَلم علوش: حسن صحيح. 

ٍم، َعْن ثـَْورإ ْبنإ يَزإيَد، َعْن َخالإدإ  َأْخََباََن أَبُو احْلَُسنْيإ حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبنإ ِتَإيٍم اْلَقْنَطرإيُّ، بإبَـْغَداَد، ثنا أَبُو قإاَلبََة، ثنا أَبُ   -  311 و َعاصإ
دإ ََل يُرإيُد إإَلَّ لإيَـتَـَعلََّم َخرْيًا َأْو يـَْعَلَمُه ْبنإ َمْعَداَن، َعْن َأيبإ أَُماَمَة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ عَ  َلْيهإ َوَسلََّم: »َمْن َغَدا إإىَل اْلَمْسجإ

دإ ََل يُرإيُد إإَلَّ لإيَـتَـَعلََّم َخرْيًا َأوْ          َحاجٍي ًَتميإ احلْإجَّةإ« يـَُعليإَمُه فـََلُه َأْجرُ  َكاَن َلُه َأْجُر ُمْعَتمإٍر ًَتميإ اْلُعْمَرةإ، َفَمْن رَاَح إإىَل اْلَمْسجإ
َجُه ُمْسِلٌم ِفي الشَّ  يِليُّ َفِإنَُّه ُمتََّفٌق @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َقِد اْحَتجَّ اْلُبَخاِريُّ ِبَثْوِر ْبِن َيِزيَد ِفي اْْلُُصوِل َوَخرَّ ا َثْوُر ْبُن َيِزيَد الدِ  َواِهِد، َفَأمَّ

 َعَلْيِه«  
 . ذهبي رحمه هللا: على شرط البخاري # قال الحافظ ال 

 رواه الطبراني في الكبير، ورجاله موثقون كلهم.(: 499* قال الهيثمي ) 

ثـََنا َعلإيُّ ْبُن مَحَْشاَذ اْلَعْدُل، فإ ُمْسَندإ أََنٍس، ثنا ََيََْي ْبُن َمْنُصوٍر اهْلََروإيُّ، ثنا َأمْحَُد ْبُن    -  312 َنْصٍر اْلُمْقرإُئ النـَّْيَسابُورإيُّ،  َحدَّ
، ثنا  َوَأْخََبينإ أَبُو احلََْسنإ حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ اجْلَْوَهرإيُّ، ثنا حُمَمَُّد بْ  َماُم، َحدََّثِنإ َأمْحَُد ْبُن َنْصٍر، ثنا ُسَرْيُج ْبُن النـُّْعَمانإ ُن إإْسَحاَق اإْلإ

ُهوَمانإ ََل  ُهوٌم فإ عإْلٍم ََل أَبُو َعَوانََة، َعْن قـََتاَدَة، َعْن أََنٍس، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: " َمنـْ : َمنـْ  َيْشَبُع،   َيْشبَـَعانإ
ُهوٌم فإ ُدنـَْيا ََل َيْشَبُع    َوَمنـْ

َجاُه َوَلْم َأِجُد َلُه ِعلَّ  ْيَخْيِن، َوَلْم ُيَخرِ   ًة " @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرطهما ولم أجد له علة 

 َلم علوش: رجاله ثقات إال أن قتادة مدلس وقد عنعن. *قال الشيخ عبد الس 

ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثنا احْلََسُن ْبُن َعلإييإ ْبنإ َعفَّاَن اْلَعامإرإيُّ، ثنا َخالإُد بْ  - 314 ُّ، ثنا مَحَْزُة ْبُن َحدَّ ُن ََمَْلٍد اْلَقَطَواينإ
ُت، َعنإ اأْلَ  يإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َحبإيٍب الزَّايَّ ، َعْن ُمْصَعبإ ْبنإ َسْعدإ ْبنإ َأيبإ َوقَّاٍص، َعْن أَبإيهإ، َعنإ النَّيبإ ، َعنإ احْلََكمإ َوَسلََّم، قَاَل:    ْعَمشإ

 «.»َفْضُل اْلعإْلمإ َأَحبُّ إإَِلَّ مإْن َفْضلإ اْلعإَباَدةإ، َوَخرْيُ دإينإُكُم اْلَورَعُ 
 (: صحيح.4214)* صحيح الجامع 

يـَْعُقوَب، ثنا َعْبُد اَّللَّإ   -  317 ْبُن  ْبُن َخَلٍف الدُّورإيُّ، ثنا َعبَّاُد  َثُم  اهْلَيـْ أَبُو َعلإيٍي احْلَافإُظ، ثنا  ثـََناه  ، َعنإ َحدَّ ْبُن َعْبدإ اْلُقدُّوسإ  
قَاَل رَ  قَاَل:  ُحَذيـَْفَة،  َعْن  ريإ،  خيإ ْبنإ الشيإ ُمَطريإفإ  َعْن   ، َفْضلإ اأْلَْعَمشإ اْلعإْلمإ َخرْيٌ مإْن  َوَسلََّم: »َفْضُل  َعَلْيهإ  ُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ 

 اْلعإَباَدةإ، َوَخرْيُ دإينإُكُم اْلَورَُع« 
 (: صحيح.4214* صحيح الجامع )

ثنا إإْْسَاعإ   -   318  ، اأْلَْسَفاطإيُّ اْلَفْضلإ  ْبُن  اْلَعبَّاُس  َبأَ  أَنـْ اْلَفقإيُه،  إإْسَحاَق  ْبُن  َأمْحَُد  َبْكٍر  أَبُو  ثـََنا  َوَأْخََبينإ  َحدَّ ُأَوْيٍس،  َأيبإ  ْبُن  يُل 
ُّ، ثنا َجديإي، ثنا اْبُن َأيبإ ُأوَ  ، َعْن عإْكرإَمَة، َعنإ  إإْْسَاعإيُل ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ اْلَفْضلإ الشَّْعَراينإ ، َعْن ثـَْورإ ْبنإ زَْيٍد الديإيلإييإ ْيٍس، َحدََّثِنإ َأيبإ

، فـََقاَل: »َقْد   ُكمْ اْبنإ َعبَّاٍس، َأنَّ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َخَطَب النَّاَس فإ َحجَّةإ اْلَوَداعإ ْرضإ ْن يـُْعَبَد ِبَإ  يَئإَس الشَّْيطَاُن ِبَإ
َوى َذلإَك َمإَّا حُتَاقإُروَن مإْن َأْعَمالإُكْم، فَاْحَذُروا اَي أَيُـَّها النَّاسُ  َي َأْن يُطَاَع فإيَما سإ إإينيإ َقْد تـَرَْكُت فإيُكْم َما إإنإ اْعَتَصْمُتْم    َوَلكإنَُّه َرضإ
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لُّوا أََبًدا كإَتاَب اَّللَّإ َوُسنََّة نَبإييإهإ َصلَّى هللاُ  ْمرإٍئ مإْن  بإهإ فـََلْن َتضإ  َعَلْيهإ َوَسلََّم، إإنَّ ُكلَّ ُمْسلإٍم َأٌخ ُمْسلإٌم، اْلُمْسلإُموَن إإْخَوٌة، َوََل َيَإلُّ َلإ
ُعوا مإْن بـَْعدإي ُكفَّارًا َيْضرإُب بـَعْ  يهإ إإَلَّ َما َأْعطَاُه َعْن طإيبإ نـَْفٍس، َوََل َتْظلإُموا، َوََل تـَْرجإ  ٍض« . "  ُضُكْم رإقَاَب بـَعْ َمالإ َأخإ

َساِئُر ُرَواِتِه ُمتََّفٌق َعَلْيِهْم، َوَهَذا اْلَحِديُث ِلُخْطَبِة @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َوَقِد اْحَتجَّ اْلُبَخاِريُّ ِبَأَحاِديِث ِعْكِرَمَة َواْحَتجَّ ُمْسِلٌم ِبَأِبي ُأَوْيٍس، وَ 
ِحيِح: »َيا َأيَُّها النَّاُس ِإنِ ي َقْد َتَرْكُت ِفيُكْم َما َلْن َتِضلُّوا َبْعَدُه ِإِن اْعتَ النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ُمتََّفقٌ  ِ،  َعَلى ِإْخَراِجِه ِفي الصَّ َصْمُتْم ِبِه ِكَتاَب َّللاَّ

نَِّة ِفي   َهِذِه اْلُخْطَبِة َغِريٌب َوَيْحَتاُج ِإَلْيَها ". َوَقْد َوَجْدُت َلُه َشاِهًدا ِمْن َحِديِث َأِبي َوَأْنُتْم َمْسُئوُلوَن َعنِ ي َفَما َأْنُتْم َقاِئُلوَن؟« َوِذْكُر ااِلْعِتَصاِم ِبالسُّ
 ُهَرْيَرةَ 

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: احتج البخاري بعكرمة واحتج مسلم بأبي أويس عبد هللا وله أصل في الصحيح

ُّ، ثنا َصالإُح َأْخََباََن أَبُو َبْكرإ ْبُن إإْسَحاقَ   -  319 ، ثنا َداُوُد ْبُن َعْمٍرو الضَّيبيإ طإيُّ َبَأ حُمَمَُّد ْبُن عإيَسى ْبنإ السََّكنإ اْلَواسإ  اْلَفقإيُه، أَنـْ
ُ َعنْ  َي اَّللَّ ، َعْن َعْبدإ اْلَعزإيزإ ْبنإ رُفـَْيٍع، َعْن َأيبإ َصالإٍح، َعْن َأيبإ ُهَريـَْرَة َرضإ يُّ اَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ ُه، قَ ْبُن ُموَسى الطَّْلحإ

، َوَلْن  لُّوا بـَْعَدُُهَا: كإَتاَب اَّللَّإ َوُسنَّيتإ َئنْيإ َلْن َتضإ  يـَتَـَفرَّقَا َحَّتَّ يَرإَدا َعَليَّ احْلَْوَض " َعَلْيهإ َوَسلََّم: " إإينيإ َقْد تـَرَْكُت فإيُكْم َشيـْ
 وفيه صالح بن موسى الطلحي، وهو ضعيف. رواه البزار، (: 14958* قال الحافظ الهيثمي )

 (: صحيح.2937* صحيح الجامع )

َْرٍو، ثنا َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ عإيَسى اْلَقاضإي، ثنا أَبُو َمْعَمٍر، ثنا  َأْخََباََن أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبنإ َحاِتٍإ الدَّارَبـَْردإيُّ   -  321 ، ِبإ
َْص، فـََقاَل لإُغاَلمإ  ، َعنإ احْلَُسنْيإ، َعنإ اْبنإ بـَُرْيَدَة، َأنَّ ُمَعاوإيََة، َخَرَج مإْن مَحَّامإ محإ  َدَخَل هإ: اْئتإِنإ لُْبَسيَتَّ فـََلبإَسُهَما، ُثَّ َعْبُد اْلَوارإثإ

َْص فـَرََكَع رَْكَعَتنْيإ، فـََلمَّا فـَرََغ إإَذا ُهَو بإَناٍس ُجُلوٌس، فـََقاَل هَلُْم: َما ُُيْلإُسُكْم؟ قَاُلوا:  َد محإ َنا َصاَلَة اْلَمْكُتوبَةإ ُثَّ َقصَّ   َمْسجإ َصلَّيـْ
، فـََلمَّا فـَرََغ قـََعْداَن نـََتَذاَكُر ُسنََّة َرُسولإ اَّللَّإ صَ  َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ اْلَقاصُّ لَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، فـََقاَل ُمَعاوإيَُة: َما مإْن رَُجٍل َأْدَرَك النَّيبإ

َْصَلَتنْيإ َحفإْظتـُُهَما مإْن َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ  ، إإينيإ َسُأَحديإثُُكْم ِبإ : َما مإْن رَُجٍل َيُكوُن َعَلى  َعَلْيهإ َوَسلَّمَ َوَسلََّم َأَقلَّ َحدإيثًا َعْنُه مإِنيإ
هإ الريإَجاُل َيُإبُّ َأْن َتْكثـَُر اخْلُُصوُم عإْنَدُه فـََيْدُخَل اجْلَنََّة، قَاَل: وَُكْنتُ  يإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم يـَْوًما    النَّاسإ فـَيَـُقوُم َعَلى رَْأسإ َمَع النَّيبإ

َد فَإإَذا ُهَو بإَقْومٍ  َنا الصَّاَل   َفَدَخَل اْلَمْسجإ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »َما يـُْقعإدُُكْم؟« قَاُلوا: َصلَّيـْ ُّ َصلَّى هللاُ  دإ قـُُعوٍد، فـََقاَل النَّيبإ َة  فإ اْلَمْسجإ
 اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »إإنَّ اَّللََّ إإَذا ذََكَر  ولُ اْلَمْكُتوبََة، ُثَّ قـََعْداَن نـََتَذاَكُر كإَتاَب اَّللَّإ َوُسنََّة نَبإييإهإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، فـََقاَل َرسُ 

ًئا تـََعاَظَم ذإْكُرهُ     «.َشيـْ
ُبَرْيَدةَ  ْبُن   ِ َّللاَّ َعْبُد  َسِمَع  َوَقْد  ْيَخْيِن،  الشَّ َشْرِط  َعَلى  َصِحيٌح  َحِديٌث  َهَذا  هللا:  رحمه  الحاكم  الحافظ  قال  ُمَعاِويَ   @  ِمْن  َحِديٍث  اْْلَْسَلِميُّ  َغْيَر   َة 

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرطهما 
 (: ضعيف.1547* ضعيف الجامع )

ثـََنا أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ احْلَُسنْيُ ْبُن احْلََسنإ ْبنإ أَيُّوَب، ثنا أَبُو َحاِتٍإ حُمَمَُّد ْبُن إإْدرإيَس احْلَْنظَ   -   330 ، ثنا َعْبُد اَّللَّإ ْبُن يُوُسَف َحدَّ لإيُّ
، ثنا اللَّْيُث، َعْن يَزإيَد ْبنإ اهْلَادإ، َعْن حُمَمَّدإ ْبنإ إإبـَْراهإيمَ  يُّ ، َعْن َخالإدإ ْبنإ َمْعَداَن، َعْن َعْبدإ الرَّمْحَنإ ْبنإ َعْمٍرو، َعنإ اْلعإْراَبضإ  التيإنيإيسإ

َنا َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوسَ  غَّبَـُهْم لََّم يـَْوًما فـََقاَم فـََوَعَظ النَّاَس َورَ ْبنإ َسارإيََة، مإْن َبِنإ ُسَلْيٍم مإْن َأْهلإ الصُّفَّةإ، قَاَل: َخَرَج َعَليـْ
ًئا، َوَأطإيعُ  ُ َأْن يـَُقوَل، ُثَّ قَاَل: »اْعُبُدوا اَّللََّ َوََل ُتْشرإُكوا بإهإ َشيـْ ُ َأْمرَُكْم، َوََل تـَُنازإُعوا اأْلَْمَر  َوَحذَّرَُهْم َوقَاَل َما َشاَء اَّللَّ ُه اَّللَّ وا َمْن َوَلَّ

حْلَقيإ َأْهَلُه َوَلْو َكاَن َعْبًدا َأْسَوَد، َوَعَلْيُكْم ِبإَ  ذإُكْم ابإ دإيَن اْلَمْهدإييإنَي، َوَعضُّوا َعَلى َنواجإ  « .  ا تـَْعرإُفوَن مإْن ُسنَّةإ نَبإييإُكْم َواخْلَُلَفاءإ الرَّاشإ
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َع َضْمَرُة ْبُن َحِبيٍب َخاِلَد ْبَن َمْعَداَن  @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: »َهَذا ِإْسَناٌد َصِحيٌح َعَلى َشْرِطِهَما َجِميًعا، َواَل َأْعِرُف َلُه ِعلًَّة، َوَقْد َتابَ 
  » َلِميِ  ْحَمِن ْبِن َعْمٍرو السُّ  َعَلى ِرَواَيِة َهَذا اْلَحِديِث َعْن َعْبِد الرَّ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرطهما وال أعرف له علة 

ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، أَ   -  346 َبأَ اْبُن َوْهٍب، َأْخََبينإ َعْبُد اَّللَّإ ْبُن َعيَّاٍش،  َحدَّ ، أَنـْ َبأَ حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َعْبدإ احْلََكمإ نـْ
، َأنَّ َرُسوَل اَّللَّإ  ، َعْن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َعْمرإو ْبنإ اْلَعاصإ ى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، قَاَل: »َمْن َكَتَم  َصلَّ َعْن أَبإيهإ، َعْن َأيبإ َعْبدإ الرَّمْحَنإ احْلُُبلإييإ

ُ يـَْوَم اْلقإَياَمةإ بإلإَجاٍم مإْن اَنرٍ     «.عإْلًما َأجْلََمُه اَّللَّ
ْيَخْيِن َوَلْيَس َلُه ِعلٌَّة، َوِفي اْلَباِب َعْن جَ @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا:   َماَعٍة ِمَن َهَذا ِإْسَناٌد َصِحيٌح ِمْن َحِديِث اْلِمْصِريِ يَن َعَلى َشْرِط الشَّ

ُ َعْنُهْم«   َحاَبِة َغْيِر َأِبي ُهَرْيَرَة َرِضَي َّللاَّ  الصَّ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرطهما وال علة له 

الصحيح أنه ليس على شرطهما، محمد بن عبد هللا بن عبد الحكم ليس من رجالهما، كما في "تهذيب رحمه هللا:    قال الشيخ الوادعي*  
 ب". التهذيب"، ثم عبد هللا بن عياش وأبوه وأبو عبد الرحمن الحبلي ثَلثتهم من رجال مسلم، وليسوا من رجال البخاري، كما في "تهذيب التهذي

ئإيُل، َعْن ُعْثَماَن ْبنإ َأيبإ ُزْرَعَة،  َحدََّثِنإ َعلإيُّ ْبُن عإيَسى ْبنإ إإبـَْراهإيَم، ثنا َأمْحَُد ْبُن ََنَْدَة، ثنا ََيََْي ْبُن َعْبدإ احْلَمإيدإ، ثنا إإْسَرا  -  348
، قَاَل: َدَخْلُت َعَلى قـََرظََة ْبنإ َكْعٍب َوَأيبإ   َمْسُعوٍد َوزَْيدإ ْبنإ ََثبإٍت فَإإَذا عإْنَدُهْم َجَوارإي يـَُغنيإنَي، فـَُقْلُت َعْن َعامإرإ ْبنإ َسْعٍد اْلَبَجلإييإ

ُتْم َأْصَحاُب َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم فـََقاُلوا: »إإْن ُكْنَت َتسْ  لَّى َمُع َوإإَلَّ فَاْمضإ فَإإنَّ َرُسوَل اَّللَّإ صَ هَلُْم: أَتـَْفَعُلوَن َهَذا َوأَنـْ
» ، َوفإ اْلُبَكاءإ عإْنَد اْلَمييإتإ  هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم رَخََّص لََنا فإ اللَّْهوإ فإ اْلُعْرسإ

 رواه الطبراني في الكبير، ورجاله رجال الصحيح. (:  4057* قال الحافظ الهيثمي )

َبأَ حُمَمَُّد ْبُن شَ   -   362 ثـََنا أَبُو َبْكرإ ْبُن إإْسَحاَق، أَنـْ اَذاَن اجْلَْوَهرإيُّ، َوَأْخََبينإ َأمْحَُد ْبُن َسْهٍل اْلَفقإيُه، بإُبَخاَرى، ثنا َصالإُح ْبُن  َحدَّ
ثـََنا   ، َحدَّ ، ثنا َعْبُد اَّللَّإ ْبُن اْلُمَؤمَّلإ طإيُّ ْن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ  اْبُن ُجَرْيٍج، َعْن َعطَاٍء، عَ حُمَمَّدإ ْبنإ َحبإيٍب، قَاََل: ثنا َسعإيُد ْبُن ُسَلْيَماَن اْلَواسإ

تـَقْ  َوَما  قـُْلُت:  اْلعإْلَم«  »قـَييإُدوا  َوَسلََّم:  َعَلْيهإ  هللاُ  َصلَّى  اَّللَّإ  َرُسوُل  قَاَل  قَاَل:   ، اْلَعاصإ ْبنإ  »كإَتابـَُتُه« َعْمرإو  قَاَل:   يإيُدُه؟ 
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: ابن المؤمل ضعيف 

فيه عبد هللا بن المؤمل، وثقه ابن معين، وابن حبان، وقال ابن سعد: ثقة قليل الحديث. وقال أحمد: أحاديثه الهيثمي رحمه هللا:  الحافظ  * قال  
 مناكير. 

َبَأاَن ُعبَـْيُد ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ َحاِتإٍ   -  365 ، ثنا َأْخََبينإ أَبُو َبْكرإ ْبُن إإْسَحاَق اْلَفقإيُه، مإْن َأْصلإ كإَتابإهإ، أَنـْ ْلعإْجلإ  احْلَافإُظ اْلَمْعُروُف ابإ
، َعْن َأيبإ ُهَريـَْرَة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ إإبـَْراهإيُم ْبُن زإاَيٍد َسَباَلُن، ثنا َعبَّاُد ْبُن َعبَّاٍد، ثنا يُوُنُس َوُهَو اْبُن ُعبَـْيٍد، َعْن َسعإيٍد اْلَمْقَُبإييإ 

ٌ  َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: : َجَواٌد، َوُشَجاٌع، َوَعاَلإ  "" َثاَلثٌَة يـَْهلإُكوَن عإْنَد احلْإَسابإ
ْسَناِد َعَلى َشْرِطِهَما َوُهَو َغِريٌب َشاذُّ ِإالَّ َأنَُّه ُمخْ  ِل َشاِهٌد َلُه " @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ  َتَصٌر ِمَن اْلَحِديِث اْْلَوَّ

 قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرطيهما وهو غريب شاذ. # 
 (: ضعيف.2613* ضعيف الجامع )

، أَنـَْبأَ  -  373 َبَأ الشَّافإعإيُّ َبأَ الرَّبإيُع ْبُن ُسَلْيَماَن، أَنـْ ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، أَنـْ اَل:  ُسْفَياُن، َعْن هإَشامإ ْبنإ ُحَجرْيٍ، قَ  َحدَّ
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َا هنُإَي َعنْـ  َل َذلإَك َكاَن طَاُوٌس ُيَصليإي رَْكَعَتنْيإ بـَْعَد اْلَعْصرإ، فـََقاَل َلُه اْبُن َعبَّاٍس: »اتْـرُُكَها« فـََقاَل: إإَنَّ ُهَما َأْن تـَتََّخَذ ُسلًَّما َأْن يـَُوصيإ
َّ َصلَّى ، قَاَل اْبُن َعبَّاٍس: " فَإإنَّ النَّيبإ هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َقْد هَنَى َعْن َصاَلٍة بـَْعَد اْلَعْصرإ، َوَما َأْدرإي أَيـَُعذَُّب َعَلْيهإ   إإىَل ُغُروب الشَّْمسإ

ُ َوَرُسولُُه َأمْ  َنٍة إإَذا َقَضى اَّللَّ َنَّ اَّللََّ تـََعاىَل يـَُقوُل: }َوَما َكاَن لإُمْؤمإٍن َوََل ُمْؤمإ  [  36رَيَُة{ ]األحزاب:  ًرا َأْن َيُكوَن هَلُُم اخلْإ َأْم يـُْؤَجُر ألإ
ْمَنا ِذْكَرُه ِمَن الْ  ْيَخْيِن، ُمَواِفٌق ِلَما َقدَّ َجاُه ِبَهِذِه @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ نَِّة، َوَلْم ُيَخرِ  َحثِ  َعَلى اتِ َباِع السُّ

َياَقِة«   السِ 
 : على شرطهما # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا

َْمَداَن، ثنا إإبـَْراهإيُم ْبُن احْلَُسنْيإ، ثن  -   382 مإ َعْبُد الرَّمْحَنإ ْبُن احلََْسنإ اْلَقاضإي، ِبإ ثـََناُه أَبُو اْلَقاسإ ا آَدُم ْبُن َأيبإ إإاَيٍس، َوَأْخََباََن  َحدَّ
ْسَحاَق اْلَقاضإي، ثنا ُسَلْيَماُن ْبُن َحْرٍب، َوَأْخََبينإ َعْبُد اَّللَّإ ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ ُموَسى، ثنا أَبُو َبْكرإ ْبُن إإْسَحاَق اْلَفقإيُه، أَنـَْبأَ إإْْسَاعإيُل ْبُن إإ 

َبأَ َحْفُص ْبُن ُعَمَر، قَاُلوا: ثنا ُشْعَبُة، َعْن ُخبَـْيبإ ْبنإ َعْبدإ الرَّمْحَنإ، َعْن َحفْ  ٍم، قَالَ حُمَمَُّد ْبُن أَيُّوَب، أَنـْ : قَاَل َرُسوُل صإ ْبنإ َعاصإ
َع« ْلَمْرءإ إإْْثًا َأْن َُيَديإَث بإُكليإ َما ْسَإ  اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »َكَفى ابإ

 * مرسل، وقد صح موصوال من حديث أبي هريرة. 

َبأَ احلََْسُن ْبُن َعلإييإ ْبنإ   -   390 ثـََناُه أَبُو َبْكرإ ْبُن إإْسَحاَق اْلَفقإيُه، أَنـْ زإاَيٍد، َحدََّثِنإ أَبُو َسعإيٍد َعْبُد الرَّمْحَنإ ْبُن َأمْحََد اْلُمَؤذيإُن،   َحدَّ
، َحدَّ  َكََّة، قَاََل: ثنا إإبـَْراهإيُم ْبُن اْلُمْنذإرإ احلْإَزامإيُّ رإ ْبنإ مإْسَماٍر، ثنا َأمْحَُد ْبُن زَْيدإ ْبنإ َهاُروَن اْلَقزَّاُز، ِبإ َعْن َعامإرإ   َثِنإ إإبـَْراهإيُم ْبُن ُمَهاجإ

  ُ َم اَّللَّ جْلَابإَيةإ، فـََقاَل: رَحإ َع َمَقاَليتإ فـََوَعاَها، إإينيإ رَأَْيُت ْبنإ َسْعدإ ْبنإ َأيبإ َوقَّاٍص، َعْن أَبإيهإ، قَاَل: َوَقَف ُعَمُر ْبُن اخْلَطَّابإ ابإ رَُجاًل ْسَإ
، ُثَّ الَّذإيَن يـَُلوهَنُْم، ُثَّ الَّذإيَن يـَُلوهَنُْم« َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َوَقَف فإيَنا كَ  َمَقامإي فإيُكْم ُثَّ، قَاَل: »اْحَفُظوينإ فإ َأْصَحايبإ

ْنُكْم ُِبُْبوَحَة اجْلَنَّةإ فـََعَلْيهإ  ُف، َمْن أَ َثاَلًَث »ُثَّ َيْكثـُُر اهْلَْرُج، َوَيْظَهُر اْلَكذإُب، َوَيْشَهُد الرَُّجُل َوََل ُيْسَتْشَهُد، َوََيْلإُف َوََل ُيْسَتْحلَ  َحبَّ مإ
ْمرَ  ثـَْننْيإ أَبـَْعُد، َأََل ََل ََيُْلَونَّ رَُجٌل ابإ دإ، َوُهَو مإَن اَلإ جْلََماَعةإ، فَإإنَّ الشَّْيطَاَن َمَع اْلَواحإ َأٍة فَإإنَّ الشَّْيطَاَن ََثلإثـُُهَما، َمْن َسرَّْتُه َحَسنَـُتُه ابإ

 ئَـُتُه فـَُهَو ُمْؤمإٌن« . "  َوَساَءْتُه َسييإ 
 . صحيح وهذا# قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: 

ثـََنا أَبُو احْلَُسنْيإ حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبنإ ِتَإيٍم اأْلََصمُّ، بإبَـْغَداَد، ثنا َجْعَفُر ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ شَ   -   391 ُّ، ثنا  َحدَّ اكإٍر، ثنا َخالإُد ْبُن يَزإيَد اْلَقَرينإ
ُ   اْلُمْعَتمإُر ْبُن ُسَلْيَماَن، َعْن أَبإيهإ، َعْن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ دإيَناٍر،  َعنإ اْبنإ ُعَمَر، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »ََل َُيَْمُع اَّللَّ

 فإ النَّارإ«  فَإإنَُّه َمْن َشذَّ َشذَّ َهذإهإ اأْلُمََّة َعَلى الضَّاَلَلةإ أََبًدا« َوقَاَل: »َيُد اَّللَّإ َعَلى اجْلََماَعةإ فَاتَّبإُعوا السََّواَد اأْلَْعَظَم، 
ِة، َواْلِخََلُف الثَّاِني @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َخاِلُد ْبُن َيِزيَد اْلَقَرِنيُّ َهَذا َشْيٌخ َقِديٌم ِلْلَبْغَداِديِ يَن، َوَلْو َحِفَظ َهذَ  حَّ ا اْلَحِديَث َلَحَكْمَنا َلُه ِبالصِ 

 ِفيِه َعَلى اْلُمْعَتِمرِ 
 ه هللا: لو حفظه خالد لحكمنا له بالصحة # قال الحافظ الذهبي رحم

ثـََناُه أَبُو احْلَُسنْيإ َعْبُد الصََّمدإ ْبُن َعلإييإ ْبنإ ُمْكَرٍم اْلبَـزَّاُر، بإبَـْغَداَد، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َغالإ   -  395 ٍب، ثنا َخالإُد ْبُن َعْبدإ الرَّمْحَنإ، ثنا  َحدَّ
، َعْن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ دإيَناٍر،   لإ َعنإ اْبنإ ُعَمَر، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »ََل َُيَْمُع اْلُمْعَتمإُر، َعْن َسْلمإ ْبنإ َأيبإ الذَّايَّ

ُ َهذإهإ اأْلُمََّة   َعَلى الضَّاَلَلةإ أََبًدا، َواتَـّبَـُعوا السََّواَد اأْلَْعَظَم فَإإنَُّه َمْن َشذَّ َشذَّ فإ النَّارإ« .   -َأْو قَاَل أُمَّيتإ   -اَّللَّ
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ادِ @ ق ِحيِح، َواْلِخََلُف السَّ  ُس َعَلى اْلُمْعَتِمِر ِفيهِ ال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َوَهَذا َلْو َكاَن َمْحُفوًظا ِمَن الرَّاِوي َلَكاَن ِمْن َشْرِط الصَّ

396 -   ، طإيُّ َبَأ َسْهُل ْبُن َأمْحََد ْبنإ ُعْثَماَن اْلَواسإ مإْن كإَتابإهإ، ثنا ََيََْي ْبُن َحبإيبإ ْبنإ  َأْخََباَْنُه أَبُو َعلإيٍي احْلَُسنْيُ ْبُن َعلإيٍي احْلَافإُظ، أَنـْ
ٍي، ثنا اْلُمْعَتمإُر ْبُن ُسَلْيَماَن، قَاَل: قَاَل أَبُو ُسْفَياَن ُسَلْيَما َّ َعَريبإ ُّ: َعْن َعْمرإو ْبنإ دإيَناٍر، َعنإ اْبنإ ُعَمَر، َأنَّ َنيبإ ُن ْبُن ُسْفَياَن اْلَمَدينإ

ُ أُمَّيتإ َعَلى َضاَلَلٍة أََبًدا، َوَيُد اَّللَّإ َعَلى   َواَد اأْلَْعَظَم، اجْلََماَعةإ َهَكَذا، فَاتَّبإُعوا السَّ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، قَاَل: »ََل َُيَْمُع اَّللَّ
 فَإإنَُّه َمْن َشذَّ َشذَّ فإ النَّارإ« .  

ثـََنا أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبُن اَبَلَوْيهإ، ثنا ُموَسى ْبُن َهاُروَن، ثنا اْلَعبَّاُس ْبُن َعْبدإ اْلعَ   -   399 ، ثنا إإبـَْراهإيُم َحدَّ ، ثنا َعْبُد الرَّزَّاقإ ظإيمإ
َمْيمُ  َيبإ َجْعفَ ْبُن  اْلُمْجَتهإدإيَن، قَاَل: قـُْلُت ألإ اْلَعابإدإيَن  اْلَيَمنإ وََكاَن مإَن  ُّ وََكاَن ُيَسمَّى قـَُرْيَش  اْلَعَدينإ َلَقْد َحدََّثِنإ اْبُن  وَن  ٍر: َواَّللَّإ 

ْعُت اْبَن َعبَّاٍس، يـَُقوُل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى ُ أُمَّيتإ َعَلى َضاَلَلٍة أََبًدا   طَاُوٍس، َعْن أَبإيهإ، قَاَل: ْسَإ هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »ََل َُيَْمُع اَّللَّ
 َوَيُد اَّللَّإ َعَلى اجْلََماَعةإ«.  

زَّاِق َوَأْثَنى عَ  َلُه َعْبُد الرَّ زَّاِق ِإَماُم َأْهِل اْلَيَمِن َوَتْعِديُلُه  َلْيِه َوعَ @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َفِإْبَراِهيُم ْبُن َمْيُموٍن اْلَعَدِنيُّ َهَذا َقْد َعدَّ ْبُد الرَّ
ةٌ   َوَقْد ُرِوَي َهَذا اْلَحِديُث، َعْن َأَنِس ْبِن َماِلكٍ  «.ُحجَّ

 عدله عبد الرزاق ووثقه ابن معين إبراهيم# قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: 

ثـََناُه َعلإيُّ ْبُن مَحَْشاَذ اْلَعْدُل، ثنا حُمَمَّ   -  400 ، ثنا ُموَسى ْبُن إإْْسَاعإيَل، ثنا ُمَباَرٌك أَبُو  َحدَّ طإيُّ ُد ْبُن عإيَسى ْبنإ السََّكنإ اْلَواسإ
يإ  َم أَنَُّه َسَأَل  َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلَّ ُسَحْيٍم، َمْوىَل َعْبدإ اْلَعزإيزإ ْبنإ ُصَهْيٍب، ثنا َعْبُد اْلَعزإيزإ ْبُن ُصَهْيٍب، َعْن أََنسإ ْبنإ َمالإٍك، َعنإ النَّيبإ

اَلَلٍة فَُأْعطإَي َذلإَك، َوَسَأَل رَبَُّه َأْن ََل رَبَُّه َأْربـًَعا: »َسَأَل رَبَُّه َأْن ََل مَيُوَت ُجوًعا فَُأْعطإَي َذلإَك، َوَسَأَل رَبَُّه َأْن ََل َُيَْتمإُعوا َعَلى ضَ 
ْن ََل يـَْغلإبَـُهْم َعُدوي هَلُْم فـََيْسَتبإيَح ِبََْسُهْم فَُأْعطإَي َذلإَك، َوَسَأَل رَبَُّه َأْن ََل َيُكوَن ِبََْسُهْم يـَْرَتدُّوا ُكفَّارًا فَُأْعطإَي َذلإَك، َوَسَأَل رَبَُّه أَ 

نَـُهْم فـََلْم يـُْعَط َذلإَك« .    بـَيـْ
ا ُمَباَرُك ْبُن ُسَحْيٍم َفِإنَُّه ِممَّْن اَل َيْمِشي ِفي   ِمْثِل َهَذا اْلِكَتاِب، َلِكنِ ي َذَكْرُتُه اْضِطَراًرا.  @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َأمَّ

 * قال الشيخ عبد السَلم علوش: فيه أبو سحيم ضعيف. 

ْلُكوَفةإ، ثنا َعْبُد اَّللَّإ ْبُن َغنَّامإ ْبنإ َحْفصإ ْبنإ غإيَ   -   407 ثـََناُه أَبُو َبْكرإ ْبُن َأيبإ َدارإٍم احْلَافإُظ، ابإ ، ثنا أَبُو َبْكرإ َحدَّ اٍث، َحدََّثِنإ َأيبإ
ٍم، َعْن َأيبإ َصالإٍح، َعْن ُمَعاوإيََة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ  َْبًا َدَخَل ْبُن َعيَّاٍش، َعْن َعاصإ  َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »َمْن فَاَرَق اجْلََماَعَة شإ

 النَّاَر«  
 * قال الشيخ عبد السَلم علوش: سنده حسن. 

َْرَو، ثنا َأمْحَُد ْبُن عإيَسى الْ  -  408 ، ِبإ ُّ، َوحدثنا أَبُو َبْكرإ ْبُن َأْخََباََن أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبنإ َحاِتٍإ الدَّارَبـَْردإييإ ُّ، ثنا اْلَعَقيبإ ُمَزينإ
ُّ، ثنا ُأَساَمُة ْبُن زَْيٍد، َعْن أَبإيهإ  ، ثنا اْلَعَقيبإ ْعُت  إإْسَحاَق اْلَفقإيُه، َواللَّْفُظ َلُه، أَنـَْبأَ أَبُو اْلُمَثَّنَّ ، َعْن َجديإهإ، َعنإ اْبنإ ُعَمَر، قَاَل: ْسَإ

  َعَلْيهإ َوَسلََّم، يـَُقوُل: »َمْن فَاَرَق أُمًَّة، َأْو َعاَد َأْعَرابإيًّا بـَْعَد هإْجَرتإهإ َفاَل ُحجََّة َلُه« .  َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ 
ْيَخاِن َعَلى ِإْخَراِج َحِديِث َغْيََلَن ْبِن َجِريٍر، َعْن ِزَياِد ْبِن رِ  ْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َأنَّ َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َياٍح، عَ @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َقِد اتََّفَق الشَّ

 َك. هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، َقاَل: »َمْن َفاَرَق اْلَجَماَعَة َفَماَت َماَت َمْوَتًة َجاِهِليًَّة« َوَهَذا اْلَمْتُن َغْيُر َذا 
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 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: اتفقا على إخراج أبي هريرة في مثل هذا 
 لشيخ عبد السَلم علوش: حسن.* قال ا

ُّ، ثنا َسعإيُد ْبُن َمْسُعوٍد، ثنا يَزإيُد ْبُن َهاُروَن،  -   412 َبأَ اْلَعوَّاُم ْبُن َحْوَشٍب، َعْن   َأْخََباََن أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد اْلَمْحُبويبإ أَنـْ
، َعْن أَ  َعَلْيهإ َوَسلََّم: »الصَّاَلُة اْلَمْكُتوبَُة إإىَل الصَّاَلةإ  َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ السَّائإبإ اأْلَْنَصارإييإ يبإ ُهَريـَْرَة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ 

نَـُهَما، َواجْلُُمَعُة إإىَل اجْلُُمَعةإ، َوالشَّْهُر إإىَل الشَّْهرإ   ْن َشْهرإ رََمَضاَن إإىَل َشْهرإ رََمَضاَن َكفَّارٌَة  يـَْعِنإ مإ -اْلَمْكُتوبَةإ الَّيتإ بـَْعَدَها َكفَّارٌَة لإَما بـَيـْ
نَـُهَما« ُثَّ قَاَل بـَْعَد َذلإَك: »إإَلَّ مإْن َثاَلٍث« فـََعَرْفُت َأنَّ َذلإَك مإْن َأْمٍر َحَدَث، فـََقاَل: »إإَلَّ  َّللَّإ َوَنْكثإ الصَّْفَقةإ لإَما بـَيـْ ْشَراكإ ابإ  مإَن اإْلإ

َّللَّإ فـََقْد َعَرفْـَناُه، َفَما َنْكُث الصَّْفَقةإ َوتـَْرُك السُّنَّةإ؟ قَ َوتـَْركإ السُّنَّةإ« قُـ  ْشَراُك ابإ اَل: " َأمَّا َنْكُث الصَّْفَقةإ:  ْلُت: اَي َرُسوَل اَّللَّإ: َأمَّا اإْلإ
 تـَْرُك السُّنَّةإ: فَاخْلُُروُج مإَن اجْلََماَعةإ َأْن تـََباَيَع رَُجاًل بإَيمإينإَك، ُثَّ ََتَْتلإَف إإلَْيهإ فـُتَـَقابإَلُه بإَسْيفإَك، َوَأمَّا 

اِئِب  ِ ْبِن السَّ ، َواَل َأْعِرُف َلُه @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم، َفَقِد اْحَتجَّ ِبَعْبِد َّللاَّ اِئِب اْْلَْنَصاِريِ  ْبِن َأِبي السَّ
 ِعلًَّة. " 

 فظ الذهبي رحمه هللا: على شرط مسلم وال أعرف له علة # قال الحا
 * قال الشيخ عبد السَلم علوش: رجاله ثقات. 

َْرَو، ثنا إإبـَْراهإيُم ْبُن هإاَلٍل اْلُبوَزَْنإ   -   415 ْردإيُّ، ثنا َعلإيُّ ْبُن احلََْسنإ ْبنإ  َأْخََباََن أَبُو َحامإٍد َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ ََيََْي اخْلَطإيُب، ِبإ
، قَاَل: »ُكنَّا إإَذا قـََعْداَن عإْنَد َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم ََلْ َشقإيٍق، ثنا احْلَُسنْيُ ْبُن َواقإٍد، َعْن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ بـَُرْيَدَة، َعْن أَبإيهإ 

   «.نـَْرَفْع رُُءوَسَنا إإلَْيهإ إإْعظَاًما َلهُ 
ْيَخْيِن، َواَل َأْحَفُظ َلُه ِعلًَّة َوَلمْ  َجاُه. @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ  ُيَخرِ 

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرطهما وال أحفظ له علة 

، ث   -   419 ، ثنا َسيَّاُر ْبُن َحاِتٍإ ُر ْبُن َأاَبَن اهْلَاِشإإيُّ ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثنا اخْلَضإ نا َجْعَفُر ْبُن ُسَلْيَماَن، َعْن ََثبإٍت، َحدَّ
رَ  َفَمرَّ ِبإإْم  َيْذُكُروَن اَّللََّ  َسْلَماُن فإ عإَصابٍَة  قَاَل: َكاَن   ، ييإ اْلَفارإسإ َسْلَماَن  َعْن  ُعْثَماَن،  َأيبإ  َوَسلََّم َعْن  َعَلْيهإ  ُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ 

ُهْم َفَكفُّوا َعنإ احْلَدإيثإ إإْعظَاًما لإرَ  نـْ ًدا َحَّتَّ َداَن مإ ُتْم تـَُقوُلوَن؟ فَإإينيإ  َفَجاَءُهْم قَاصإ ُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، فـََقاَل: »َما ُكنـْ
   «. رَأَْيُت الرَّمْحََة تـَْنزإُل َعَلْيُكْم، فََأْحبَـْبُت َأْن ُأَشارإَكُكْم فإيَها

َجاُه، َوَقِد  ا َأُبو َسَلَمَة َسيَّاُر ْبُن َحاِتٍم الزَّاِهُد، َفِإنَّهُ @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َوَلْم ُيَخرِ  ا ِبَجْعَفِر ْبِن ُسَلْيَماَن، َفَأمَّ   اْحَتجَّ
َواَيَة َعْنهُ    .َعاِبُد َعْصرِِه َوَقْد َأْكَثَر َأْحَمُد ْبُن َحْنَبٍل الرِ 

 صحيح# قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: 
 رجاله ثقات. * قال الشيخ عبد السَلم علوش: 

ثـََنا أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َصالإحإ ْبنإ َهانإٍئ، ثنا أَبُو َسعإيٍد حُمَمَُّد ْبُن َشاَذاَن، ثنا أَبُو َعمَّاٍر، - 427 ثنا اْلَفْضُل ْبُن ُموَسى، َعْن   َحدَّ
، َعْن أَبإيهإ، َعْن َأيبإ ُهَريـَْرةَ  َعَلْيهإ َوَسلََّم: »إإنَُّكْم ََل َتَسُعوَن النَّاَس َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َسعإيٍد اْلَمْقَُبإييإ ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ 

ْنُكْم َبْسُط اْلَوْجهإ َوُحْسُن اخْلُُلقإ  ْمَوالإُكْم َوْلَيَسُعُهْم مإ    «.ِبَإ
 المقبري واه # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: قلت عبد هللا يعني عبد هللا بن سعيد  
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 (: ضعيف.2043* ضعيف الجامع )

ُّ، ثنا حُمَمَّ   -  428 ثـََنا أَبُو َعلإيٍي احْلَُسنْيُ ْبُن َعلإيٍي احْلَافإُظ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ الرَّمْحَنإ الدََّغْوِلإ ُد ْبُن ُمْشَكاَن، ثنا يَزإيُد ْبُن َأيبإ  َحدَّ
، َعْن أَبإيهإ، َعْن َأيبإ ُهَريـَْرَة، رَفـََعُه، قَاَل: »إإنَُّكْم ََل َتَسُعوَن النَّاَس ِبإَ َحكإيٍم، ثنا ُسْفَياُن، َعْن َعْبدإ اَّللَّإ  ْمَوالإُكْم  ْبنإ َسعإيٍد اْلَمْقَُبإييإ

ْنُكْم َبْسُط اْلَوْجهإ َوُحْسُن اخْلُُلقإ     «. َوْلَيَسُعُهْم مإ
ِ ْبِن َسِعيدٍ @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث  َجاُه، َعْن َعْبِد َّللاَّ ِل َغْيَر َأنَُّهَما َلْم ُيَخرِ   . َصِحيٌح َمْعَناُه َيْقُرُب ِمَن اْْلَوَّ

 (: ضعيف.2043* ضعيف الجامع )

ثـََنا أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ الصَّفَّاُر، ثنا َْسَْعاُن ْبُن َِبٍْر اْلَعسْ   -  429 ، ثنا إإْسَحاُق ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ إإْسَحاَق َحدَّ َكرإيُّ أَبُو َعلإيٍي
، َعْن يُوُنَس ْبنإ ُعبَـْيٍد، َعنإ احلََْسنإ، َعْن أََنسإ ْبنإ َمالإٍك، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ صَ  ، ثنا َأيبإ لَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »اْلَمْعُروُف اْلَعميإيُّ

نـَْيا ُهْم َأْهُل اْلَمْعُروفإ إإىَل النَّاسإ يَقإ  ، َوَأْهُل اْلَمْعُروفإ فإ الدُّ ، َواهْلََلَكاتإ بَـَها َمَصارإَع السُّوءإ، َواْْلفَاتإ َرةإ« . ي َصاحإ  فإ اْْلخإ
ِ ا اِر، َوُمَحمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق َواْبُنُه ِمَن اْلَبْصِريِ يَن َلْم َنْعِرْفُهَما ِبُجْرٍح، * َسِمْعُت َأَبا َعِليٍ  اْلَحاِفَظ، َيُقوُل: َهَذا اْلَحِديُث َلْم َأْكُتْبُه ِإالَّ َعْن َأِبي َعْبِد َّللاَّ فَّ لصَّ

ْنَيا َجاُه َقْد ُرِوَي ِمْن َغْيِر َوْجٍه َعِن اْلُمْنَكِدِر، َعِن اْلُمْنَكِدِر ْبِن ُمَحمٍَّد، َعْن َأِبيِه، َعْن، جَ   «.َوَقْوُلُه »َأْهُل اْلَمْعُروِف ِفي الدُّ اِبٍر. »َواْلُمْنَكِدِر َوِإْن َلْم ُيَخرِ 
َواِهدِ   . َفِإنَُّه ُيْذَكُر ِفي الشَّ

 * قال الشيخ عبد السَلم علوش: الحديث ضعيف ْلجل اسحاق وأبيه، لكن للحديث شواهد كثيرة بهذا المعنى.

ثـََنا أَبُو حُمَمٍَّد َعْبُد اَّللَّإ ْبُن َجْعَفرإ ْبنإ َدَرْستَـ   -  433 ٍد، َمْوىَل َعْبدإ الرَّمْحَنإ  َحدَّ ، ثنا يـَْعُقوُب ْبُن ُسْفَياَن، ثنا ُعَمُر ْبُن رَاشإ يُّ َوْيهإ اْلَفارإسإ
، َعْن هإَشامإ   يُّ ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ الرَّمْحَنإ ْبنإ َأيبإ ذإْئٍب اْلُقَرشإ ، َعنإ اْبنإ ْبنإ ُعْرَوَة، َعْن حُمَمَّ ْبنإ َأاَبَن ْبنإ ُعْثَماَن التـَّْيمإييإ دإ ْبنإ َعلإيٍي
ُ فإ َكَنفإ  هإ، َوَسََتَ َعَلْيهإ بإَرمْحَتإهإ، َوَأْدَخَلُه فإ حَمَبَّتإهإ« َعبَّاٍس، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »َثاَلثٌَة َمْن ُكنَّ فإيهإ آَواُه اَّللَّ

َب َفََتَ قإيَل: َما ُهنَّ اَي َرُسوَل اَّللَّإ     «.؟ قَاَل: »َمْن إإَذا ُأْعطإي ُشَكَر، َوإإَذا َقَدَر َغَفَر، َوإإَذا َغضإ
ْسَناِد، َفِإنَّ ُعَمَر ْبَن َراِشٍد َشْيٌخ ِمْن َأْهِل اْلِحَجاِز  ِمْن َناِحَيِة اْلَمِديَنِة، َقْد َرَوى َعْنُه َأَكاِبُر  @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

ِثيَن«    اْلُمَحدِ 
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: بل واه 

 (: موضوع.2546* ضعيف الجامع )

ُر ْبُن اْلمُ   -   435 ، ثنا َسْعُد ْبُن َسعإيٍد  َأْخََباََن أَبُو َحامإٍد َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ ُشَعْيٍب اْلَفقإيُه، ثنا َسْهُل ْبُن َعمَّاٍر، ثنا حُمَاضإ َوريإعإ
، َعْن َأيبإ  يإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، قَاَل: »َمْن    اأْلَْنَصارإيُّ، َعْن َعْمرإو ْبنإ َأيبإ َعْمٍرو، َعنإ اْلُمطَّلإبإ ُ َعْنُه، َعنإ النَّيبإ َي اَّللَّ ُهَريـَْرَة َرضإ

ُ َعَلى النَّارإ   «. َكاَن َهييإًنا لَييإًنا َقرإيًبا َحرََّمُه اَّللَّ
َجاُه.   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم، َوَلْم ُيَخرِ 

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط مسلم
 * قال الشيخ عبد السَلم علوش: طرقه كلها ضعيفة عن أبي هريرة، وهذا منها فيه سهل بن عمار كذاب.

ثـََنا أَبُو  -  440 َبَة، ثنا َجرإيٌر، َعْن إإ   َحدَّ َبٍل، ثنا ُعْثَماُن ْبُن َأيبإ َشيـْ ، َبْكرإ ْبُن إإْسَحاَق، ثنا َعْبُد اَّللَّإ ْبُن َأمْحََد ْبنإ َحنـْ ْدرإيَس اأْلَْودإييإ
يإ َصلَّ  ، َعْن َعْبدإ اَّللَّإ، رََفَع احْلَدإيَث إإىَل النَّيبإ ْنُه  َعْن َأيبإ إإْسَحاَق، َعْن َأيبإ اأْلَْحَوصإ ى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: " إإنَّ اْلَكذإَب ََل َيْصُلُح مإ
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يإ، َوإإ  ْدَق يـَْهدإي إإىَل اْلَبإ ُز َلُه، إإنَّ الصيإ دي َوََل َهْزٌل، َوََل َأْن يَعإَد الرَُّجُل ابـَْنُه ُثَّ ََل يـُْنجإ َّ يـَْهدإي إإىَل اجْلَنَّةإ، َوإإنَّ اْلَكذإَب يـَْهدإي  جإ نَّ اْلَبإ
، َويـَُقاُل لإْلَكاذإ  : َصَدَق َوبـَرَّ : َكَذَب َوَفَجَر، َوإإنَّ الرَُّجَل لََيْصُدُق إإىَل اْلُفُجورإ، َوإإنَّ اْلُفُجوَر يـَْهدإي إإىَل النَّارإ، إإنَُّه يـَُقاُل لإلصَّادإقإ بإ

  َكذَّااًب« َحَّتَّ يُْكَتَب عإْنَد اَّللَّإ َصدإيًقا َأْو َيْكذإَب َحَّتَّ يُْكَتَب عإْنَد اَّللَّإ 
َوا ْيَخْيِن، َوِإنََّما َتَواَتَرِت الرِ  ْسَناِد َعَلى َشْرِط الشَّ َياُت ِبَتْوِفيِق َأْكَثِر َهِذِه اْلَكِلَماِت، َفِإْن َصحَّ @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 َسَنُدُه َفِإنَُّه َصِحيٌح َعَلى َشْرِطِهَما " 
 لحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرطهما # قال ا 

ُّ، ثنا أَبُو الْ   -  443 ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثنا حُمَمَُّد ْبُن إإْسَحاَق الصَّغَاينإ َها َما َحدَّ نـْ ُّ، َومإ َيَمانإ احْلََكُم ْبُن اَنفإٍع اْلبَـْهَراينإ
، قَاَل: َحَجْجَنا َمَع ُمَعاوإيََة ْبنإ َأيبإ ثنا َصْفَواُن ْبُن َعْمٍرو، َعنإ   ُسْفَياَن، فـََلمَّا    اأْلَْزَهرإ ْبنإ َعْبدإ اَّللَّإ، َعْن َأيبإ َعامإٍر َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ حُلَيٍي

َ بإَقاصٍي يـَُقصُّ َعَلى َأْهلإ َمكََّة َمْوىًل لإَبِنإ فـَرُّوٍخ، فََأْرَسَل إإلَْيهإ  ؟ قَاَل: ََل، قَاَل:  َقدإْمَنا َمكََّة، ُأْخَبإ َذإهإ اْلقإَصصإ  ُمَعاوإيَُة فـََقاَل: أُمإْرَت ِبإ
ُ َعزَّ َوَجلَّ، فـََقاَل ُمَعاوإ  ُئ عإْلًما َعَلَمَناُه اَّللَّ يَُة: َلْو ُكْنُت تـََقدَّْمُت إإلَْيَك َلَقطَْعُت َفَما مَحََلَك َعَلى َأْن تـَُقصَّ بإَغرْيإ إإْذٍن، قَاَل: نـُْنشإ

ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »إإنَّ َأْهلَ مإْنَك طَا َكََّة، فـََقاَل: قَاَل النَّيبإ نَي َصلَّى الظُّْهَر ِبإ  اْلكإَتابإ تـََفرَُّقوا فإ دإينإهإْم َعَلى ئإَفًة، ُثَّ قَاَم حإ
َوَسْبعإ  َثاَلٍث  َعَلى  اأْلُمَُّة  َهذإهإ  َوتـَْفََتإُق  مإلًَّة،  َوَسْبعإنَي  َأقْـَواٌم اثـْنَـَتنْيإ  أُمَّيتإ  مإْن  َوََيُْرُج  اجْلََماَعُة،  َوهإَي  َدًة  َواحإ إإَلَّ  النَّارإ  نَي ُكلَُّها فإ 

ٌل إإَلَّ  ْنُه عإْرٌق َوََل َمْفصإ َقى مإ بإهإ، َفاَل يـَبـْ َر اْلَعَربإ لَئإْن  َدَخَلُه، َواَّللَّإ اَي َمْعشَ تـََتَجاَرى ِبإإْم تإْلَك اأْلَْهَواُء َكَما يـََتَجاَرى اْلَكْلُب بإَصاحإ
َا َجاَء بإهإ حُمَمٌَّد َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َلَغرْيُ َذلإَك َأْحَرى َأْن ََل تـَُقوُموا بإهإ« .    ََلْ تـَُقوُموا ِبإ

ُة ِفي َتْصِحيِح َهَذا اْلَحِديِث، َوقَ  ِ ْبِن َعْمِرو ْبِن  @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهِذِه َأَساِنيُد ُتَقاُم ِبَها اْلُحجَّ ْد ُرِوَي َهَذا اْلَحِديُث َعْن َعْبِد َّللاَّ
ْحَمِن ْبُن ِزَياٍد اْْلَْفرِ  َد ِبَأَحِدِهَما َعْبُد الرَّ ، َواَل اْلَعاِص َوَعْمِرو ْبِن َعْوٍف اْلُمَزِنيِ  ِبِإْسَناَدْيِن َتَفرَّ ِ اْلُمَزِنيُّ ، َواآْلَخُر َكِثيُر ْبُن َعْبِد َّللاَّ  َتُقوُم ِبِهَما  يِقيُّ

ُة«    اْلُحجَّ
 . # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: هذه أسانيد تقوم بها الحجة

 * قال الشيخ عبد السَلم علوش: الحديث حسنه بعض العلماء. 

، قَاََل: ثنا إإْْسَاعإيُل   فََأْخََباََنُه َعلإيُّ ْبُن مَحَْشاَذ اْلَعْدُل، ثنا إإْْسَاعإيُل ْبُن إإْسَحاَق اْلَقاضإي، َواْلَعبَّاسُ   -  445 ْبُن اْلَفْضلإ اأْلَْسَفاطإيُّ
قَاَل: ُكنَّا قـُُعوًدا َحْوَل َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى   ْبُن َأيبإ ُأَوْيٍس، َحدََّثِنإ َكثإرُي ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َعْمرإو ْبنإ َعْوفإ ْبنإ زَْيٍد، َعْن أَبإيهإ، َعْن َجديإهإ، 

، َولََتْأُخُذنَّ مإْثَل َأخْ هللاُ َعَلْيهإ َوسَ  لنـَّْعلإ َلُكْم َحْذَو النـَّْعلإ ابإ دإهإ، فـََقاَل: »لََتْسُلُكنَّ َسَنَن َمْن قـَبـْ َْبٌ، َوإإْن لََّم فإ َمْسجإ َْبًا َفشإ ذإهإْم إإْن شإ
، َأََل إإنَّ َبِنإ إإْسَرائإيَل اْفََتََقْت َعَلى ُموَسى َعَلى إإْحَدى  ذإرَاًعا َفذإرَاٌع، َوإإْن اَبًعا فـََباٌع، َحَّتَّ َلْو َدَخُلوا ُجْحَر َضبٍي َدَخْلُتْم فإيهإ 

َا اْفََتََقْت َعَلى عإ  ْساَلُم َومَجَاَعتـُُهْم، َوإإهنَّ َدٌة اإْلإ َها يَسى اْبنإ َمْرمَيَ َعَلى إإْحَدى َوَسْبعإنَي فإْرَقًة ُكلُّ َوَسْبعإنَي فإْرَقًة ُكلَُّها َضالٌَّة إإَلَّ فإْرقٌَة َواحإ
فإرْ  َوَسْبعإنَي  اثـْنَـَتنْيإ  َعَلى  َيُكونُوَن  ُْم  إإهنَّ ُثَّ  َومَجَاَعتـُُهْم،  ْساَلُم  اإْلإ َدٌة  َواحإ فإْرَقٌة  إإَلَّ  ْساَلُم َضالٌَّة  اإْلإ َدٌة  َواحإ فإْرَقٌة  إإَلَّ  َضالٌَّة  َقًة ُكلَُّها 

 َومَجَاَعتـُُهْم«
 .فيه كثير بن عبد هللا وهو ضعيف وقد حسن الترمذي له حديثا وبقية رجاله ثقات  (:7/262* قال الحافظ الهيثمي رحمه هللا تعالى )
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َبَأ احْلَُسنْيُ ْبُن َيَساٍر احْلَنَّاُط،    -  450 ثـََناُه أَبُو َبْكرإ ْبُن إإْسَحاَق اْلَفقإيُه، أَنـْ بإبَـْغَداَد، ثنا أَبُو بإاَلٍل اأْلَْشَعرإيُّ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َخازإٍم، َحدَّ
، َعْن َأيبإ ُسْفَياَن، َعْن َجابإٍر، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »اْسَتقإي  ُموا َوَلْن حُتُْصوا، َواْعَلُموا َأنَّ َخرْيَ  َعنإ اأْلَْعَمشإ

 ُكُم الصَّاَلُة، َوَلْن يـَُواظإَب َعَلى اْلُوُضوءإ إإَلَّ ُمْؤمإٌن« َأْعَمالإ 
 (: صحيح. 952* صحيح الجامع )

 حكم عليه الحاكم بأنه من خطأ أبي بَلل اْلشعري، والمحفوظ عن ثوبان، وهو الصواب.   * قال الشيخ عبد السَلم علوش:

َأاَبَن، َعْن زَْيدإ ْبنإ َأْسَلَم، َعْن َعطَاءإ ْبنإ َيَساٍر، َعْن ُعْقَبَة ْبنإ َعامإٍر، قَاَل: قَاَل َرُسوُل ْبُن َصالإٍح، ثنا حُمَمَُّد ْبُن  ا  َحدَّثـََنا  -  453
   «. َقدََّم مإْن َذْنبإهإ ا ُغفإَر لَُه َما تَـ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »َمْن تـََوضََّأ فََأْحَسَن اْلُوُضوَء، ُثَّ َصلَّى رَْكَعَتنْيإ ََل َيْسُهو فإيهإمَ 

ِد ْبِن َأَباَن، َوُهَو َواِهي اْلَحِديِث َغْيُر ُمْحَتجٍ  ِبِه، َوقَ   . ِد اْحَتجَّ ُمْسِلٌم ِبِهَشاِم ْبِن َسْعدٍ @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َوْهٌم ِمْن ُمَحمَّ
 جهني. (، من حديث زيد بن خالد ال 905* الحديث بهذا الفظ عند أبي داود )

َبأَ حُمَمَُّد ْبُن أَيُّوَب، أَنـَْبأَ َعلإيُّ ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ الْ   -  456 ثـََنا أَبُو َبْكرإ ْبُن إإْسَحاَق اْلَفقإيُه، أَنـْ ُّ، ثنا َصْفَواُن ْبُن عإيَسى، ثنا  َحدَّ َمدإيإِنإ
  ، َعْن َعلإييإ ْبنإ َأيبإ طَالإٍب، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ احْلَارإُث ْبُن َعْبدإ الرَّمْحَنإ ْبنإ َأيبإ ُذاَبٍب، َعْن َسعإيدإ ْبنإ اْلُمَسييإبإ

دإ، َواْنتإظَاُر الصَّاَلةإ بـَعْ  ُل اخْلَطَااَي َغْساًل« .  َوَسلََّم: »إإْسَباُغ اْلُوُضوءإ َعَلى اْلَمَكارإهإ، َوإإْعَماُل اأْلَْقَدامإ إإىَل اْلَمَساجإ  َد الصَّاَلةإ يـَْغسإ
َجاُه.   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم، َوَلْم ُيَخرِ 

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط مسلم
 (: صحيح. 926* صحيح الجامع )

ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن َصالإٍح، َوإإبـَْراهإيُم ْبُن عإْصَمَة، قَاََل: ثنا ال  -   486 َبَأ أَبُو اْلَولإيدإ  َحدَّ سَّرإيُّ ْبُن ُخَزمْيََة، ثنا ُموَسى ْبُن إإْْسَاعإيَل، َوأَنـْ
، قَاََل: ثنا َعْبُد اَّللَّإ ْبُن اْلُمَثَّنَّ اأْلَ  َّ   ْنَصارإيُّ، َعْن ُْثَاَمَة، َعْن أََنٍس، َأنَّ اْلَفقإيُه، ثنا احْلََسُن ْبُن ُسْفَياَن، ثنا إإبـَْراهإيُم ْبُن احْلَجَّاجإ النَّيبإ

َدًة َخَلَع َفَخَلَع النَّا ُس، فـََقاَل: »َما ُلُكْم« قَاُلوا: َخَلْعَت َفَخَلْعَنا،  َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم ََلْ ََيَْلْع نـَْعَلْيهإ فإ الصَّاَلةإ َقطُّ إإَلَّ َمرًَّة َواحإ
َْبإيَل َأْخََبينإ َأنَّ فإيهإَما َقَذرًا   َأْو َأًذى« .   -فـََقاَل: »إإنَّ جإ

ِ ْبِن اْلُمثَ  ، َفَقِد اْحَتجَّ ِبَعْبِد َّللاَّ َجاُه، َوَشاِهَدُه اْلَحِديُث  @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط اْلُبَخاِريِ  نَّى َوَلْم ُيَخرِ 
   .اْلَمْشُهوُر َعْن َمْيُموٍن اْْلَْعَورِ 

 . الذهبي رحمه هللا: على شرط البخاري # قال الحافظ 

ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن َصالإٍح، َوإإبـَْراهإيُم ْبُن عإْصَمَة، قَاََل: ثنا السَّرإيُّ ْبُن ُخَزمْيََة، َوحدثنا َعلإيُّ ْبنُ  -  487 مَحَْشاَذ، ثنا َعلإيُّ ْبُن َعْبدإ   َحدَّ
، ْبُن إإْْسَاعإيَل، ثنا زَُهرْيُ ْبُن ُمَعاوإيََة، ثنا أَبُو مَحَْزَة، َعْن إإبـَْراهإيَم، َعْن َعْلَقَمَة، َعنإ اْبنإ َمْسُعودٍ اْلَعزإيزإ، قَاََل: ثنا أَبُو َغسَّاَن َمالإُك 

ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم نـَْعَلُه، َْبإيَل َأْخََبينإ َأنَّ. . .  ]وفيهما قذر[  قَاَل: َخَلَع النَّيبإ  . .«   فـََقاَل: »إإنَّ جإ
رواه البزار والطبراني في اْلوسط والكبير قال البزار: ال نعلم رواه هكذا إال أبو حمزة انتهى، وأبو حمزة هو ميمون  (: 2259قال الهيثمي )

 اْلعور ضعيف. 

ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثنا حُمَمَُّد ْبُن إإْسَحاَق    -   490 ، ثنا مَحَّاُد ْبُن َسَلَمَة، َعْن  َحدَّ ُّ، ثنا ُسَرْيُج ْبُن النـُّْعَمانإ الصَّغَاينإ
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ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم عَ  ، َعْن ُموَسى ْبنإ َسَلَمَة، َعنإ اْبنإ َعبَّاٍس، قَاَل: ُسئإَل النَّيبإ ْن َماءإ اْلَبْحرإ، فـََقاَل: »َماُء اْلَبْحرإ  َأيبإ التـَّيَّاحإ
   «.ورٌ َطهُ 

َجاُه َفَأوَّ   . ُل َشَواِهِدهِ @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم، َوَشَواِهُدُه َكِثيَرٌة َوَلْم ُيَخرِ 
 .# قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط مسلم

 (: صحيح.5499* صحيح الجامع )

ثـََناُه أَبُو َسعإيٍد َأمْحَُد ْبُن حُمَمٍَّد النََّسوإيُّ، ثنا َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ َسعإيٍد، ثنا َأمْحَُد ْبنُ   -  499 ،  َفَحدَّ ، َحدََّثِنإ َأيبإ  احْلَُسنْيإ ْبنإ َعلإيٍي
 َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َعْن َماءإ اْلَبْحرإ فـََقاَل: »ُهَو الطَُّهوُر  َعْن أَبإيهإ، َعْن َجديإهإ، َعْن َعلإييإ ْبنإ َأيبإ طَالإٍب، قَاَل: ُسئإَل َرُسوُل اَّللَّإ 

تَـُتهُ     «. َماُؤُه احلْإلُّ َميـْ
 (، وقد ضعف. 35/ 1علوش: رواه الدارقطني في السنن )الشيخ عبد السَلم * قال 

ثـََناُه اْلَعبَّاُس ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ    -   501 ُّ، ثنا احْلََكُم ْبُن ُموَسى، ثنا هإْقُل ْبُن زإاَيٍد، َعنإ  َفَحدَّ يـَْعُقوَب، ثنا حُمَمَُّد ْبُن إإْسَحاَق الصَّغَاينإ
، َعْن َعْمرإو ْبنإ ُشَعْيٍب، َعْن أَبإيهإ، َعْن َجديإهإ، َأنَّ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلَّمَ  َتةُ اأْلَْوزَاعإييإ اْلَبْحرإ َحاَلٌل، َوَماُؤُه    ، قَاَل: »َميـْ

 َطُهوٌر«
 (: صحيح.6639* صحيح الجامع )

ثـََنا أَبُو َبْكرإ ْبُن إإْسَحاَق، ثنا احلََْسُن ْبُن َعلإييإ ْبنإ زإاَيٍد، َوَأْخََبينإ َعْبُد اَّللَّإ ْبُن حُمَمَّدإ    -  509 ْبنإ ُموَسى، ثنا حُمَمَُّد ْبُن أَيُّوَب،  َحدَّ
زَائإَدَة، ثنا ُشْعَبُة، َعْن َحبإيبإ ْبنإ زَْيٍد، َعْن َعبَّادإ ْبنإ ِتَإيٍم، َعْن َعْبدإ  قَاََل: ثنا إإبـَْراهإيُم ْبُن ُموَسى الرَّازإيُّ، ثنا ََيََْي ْبُن زََكرإايَّ ْبنإ َأيبإ  

َ بإثـُُلَثْي ُمدٍي مإْن َماٍء فـَتَـَوضَّأَ َفَجَعلَ  َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم »ُأِتإ   َيْدُلُك ذإرَاَعْيهإ« .  اَّللَّإ ْبنإ زَْيٍد، َأنَّ النَّيبإ
َجاهُ @ قال الحافظ  ْيَخْيِن، َوَلْم ُيَخرِ   .الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ

 . # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرطهما
 .إسناده صحيح(: 1082شعيب في تخريج صحيح ابن حبان ) الشيخ قال * 

َبأَ َخلإيَفُة ْبُن َخيَّاٍط، ثنا إإْسَحاُق ْبُن إإْدرإيَس اْلَبْصرإيُّ، ثنا َأْخََبينإ َعْبُد اَّللَّإ ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ    -   517 ُموَسى، ثنا حُمَمَُّد ْبُن أَيُّوَب، أَنـْ
ُر، َحدََّثِنإ َمْنُصوٌر، َعْن َجْعَفرإ ْبنإ ِتَّاٍم، َعْن أَبإيهإ، َعنإ اْلَعبَّاسإ  َّ َصلَّى هللُا ْبنإ َعْبدإ    ُعَمُر ْبُن َعْبدإ الرَّمْحَنإ اأْلَابَّ ، َأنَّ النَّيبإ اْلُمطَّلإبإ

َواَك عإْنَد ُكليإ َصاَلٍة َكَما فَـ   َرْضُت َعَلْيهإُم اْلُوُضوَء« َعَلْيهإ َوَسلََّم، قَاَل: »َلْوََل َأْن َأُشقَّ َعَلى أُمَّيتإ َلَفَرْضُت َعَلْيهإُم السيإ
 (: ضعيف.4854) ع* ضعيف الجام

ثـََنا أَبُو َبْكرإ ْبُن إإْسَحاَق، َوأَبُو َبْكرإ ْبُن اَبَلَوْيهإ، قَاََل: ثنا حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبنإ النَّْضرإ ا  - 532 أْلَْزدإيُّ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َعْمٍرو، ثنا َحدَّ
، َعْن أََنسإ ْبنإ َما لإٍك، َأنَّ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم »تـََوضََّأ َفَمَسَح اَبطإَن زَائإَدُة، َعْن ُسْفَياَن ْبنإ َسعإيٍد، َعْن مُحَْيٍد الطَّوإيلإ

 ُأُذنـَْيهإ َوظَاهإَرُُهَا« قَاَل: وََكاَن اْبُن َمْسُعوٍد َيَُْمُر بإَذلإَك.  
   .ِن الثَّْوِريِ  َوَأْوَقَفُه َغْيُرهُ @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َزاِئَدُة ْبُن ُقَداَمَة ِثَقٌة َمْأُموٌن َقْد َأْسَنَدُه عَ 

 .# قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: زائدة ثقة وغيره يوقفه
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َكََّة فإ آَخرإ  - 542 يَن، قَاُلوا: ثنا َعلإيُّ ْبُن َعْبدإ اْلَعزإيزإ، َأْخََباََن َجْعَفُر ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ ُنَصرْيٍ، َوأَبُو َعْوٍن حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبنإ احْلََراُز ِبإ
ثـََنا أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ الصَّفَّاُر، ثنا   َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ عإيَسى اْلَقاضإي، قَاََل: ثنا ُمْسلإُم ْبُن إإبـَْراهإيَم، ثنا ُشْعَبُة،  َوَحدَّ

َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ   ، َأنَّ النَّيبإ ، َعْن َأيبإ َسعإيٍد اخْلُْدرإييإ ، َعْن َأيبإ اْلُمتَـوَكيإلإ ٍم اأْلَْحَولإ َأَحدُُكْم َأْهَلُه ُثَّ   َوَسلََّم، قَاَل: »إإَذا أََتىَعْن َعاصإ
ْليَـتَـَوضَّْأ، فَإإنَُّه أَْنَشُط لإْلَعْودإ« .    َأرَاَد َأْن يـَُعاوإَد فـَ

َجاُه ِبَهَذا اللَّْفِظ، ِإنََّما َأْخَرَجاُه ِإَلى قَ رحمه هللا اْلَحاِكمُ الحافظ َقاَل @  ْيَخْيِن، َوَلْم ُيَخرِ  ْأ »َفَقْط، : َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ ْوِلِه« َفْلَيَتَوضَّ
َد ِبَها ُشْعَبُة، َعْن َعاِصٍم، َوالتََّفرُّ    .ُد ِمْن ِمْثِلِه َمْقُبوٌل ِعْنَدُهَماَوَلْم َيْذُكَرا ِفيِه« َفِإنَُّه َأْنَشُط ِلْلَعْوِد »َوَهِذِه َلْفَظٌة َتَفرَّ

 .# قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: لم يخرجا آخره

 بَزإيٍع، ثنا َعْبُد اأْلَْعَلى، ثنا  َثِنإ ُعَمُر ْبُن َجْعَفٍر اْلَبْصرإيُّ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن احْلَُسنْيإ ْبنإ ُمْكَرٍم، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َحدَّ   -   548
َّ َصلَّى هللاُ عَ  ، فـََقاَل: »َوَأيُّ ُوُضوٍء َعْبُد اَّللَّإ ْبُن ُعَمَر، َعْن اَنفإٍع، َعنإ اْبنإ ُعَمَر، َأنَّ النَّيبإ َلْيهإ َوَسلََّم ُسئإَل َعنإ اْلُوُضوءإ بـَْعَد اْلُغْسلإ

؟    «.َأْفَضُل مإَن اْلُغْسلإ
ِ ْبِن َبِزيٍع ِثَقٌة، َوَقْد َأْوَقَفُه َغْيُرهُ رحمه هللا اْلَحاِكمُ الحافظ َقاَل @  ُد ْبُن َعْبِد َّللاَّ  . : ُمَحمَّ

 هللا: ابن بزيع ثقة وأوقفه غيره # قال الحافظ الذهبي رحمه 
 (: ضعيف.6115* ضعيف الجامع )

ُّ، ثن - 554 َبَأ اْلَعبَّاُس ْبُن اْلَولإيدإ ْبنإ َمْزَيٍد اْلَبرْيُوِتإ ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، أَنـْ ا حُمَمَُّد ْبُن ُشَعْيبإ ْبنإ َشابُوَر، َحدََّثِنإ َحدَّ
َبُة ْبُن َأيبإ َحكإيٍم، َعْن طَْلَحَة ْبنإ اَنفإٍع، أَنَُّه َحدَّثَُه، قَاَل: َحدََّثِنإ أَبُو أَيُّوًب، َوَجابإُر ْبُن   َعْبدإ اَّللَّإ، َوأََنُس ْبُن َمالإٍك اأْلَْنَصارإيُّوَن ُعتـْ

َعَلْيهإ َوَسلَّ  ُهْم، َعْن َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ  َعنـْ  ُ َي اَّللَّ ُ َيُإبُّ اْلُمطَّهيإرإيَن{ َرضإ يـََتَطهَُّروا، َواَّللَّ َأْن  َم فإ َهذإهإ اْْليَةإ }فإيهإ رإَجاٌل َيُإبُّوَن 
َ َقْد أَْثََّن َعَلْيُكْم  108]التوبة:   لطُُّهورإ َفَما طُُهورُُكْم َخرْيًا فإ ا[ فـََقاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »اَي َمْعَشَر اأْلَْنَصارإ، إإنَّ اَّللَّ

هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »َهْل َمَع َذلإَك َغرْيُُه؟« َهَذا؟« قَاُلوا: اَي َرُسوَل اَّللَّإ، نـَتَـَوضَّأُ لإلصَّاَلةإ، َواْلُغْسُل مإَن اجْلََنابَةإ، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى  
ْلَماءإ، قَاَل: »ُهَو َذاكَ قَاُلوا: ََل، َغرْيَ َأنَّ َأَحَداَن إإَذا َخَرجَ  َي ابإ  "    «. مإَن اْلغَائإطإ َأَحبَّ َأْن َيْستَـْنجإ

َد ْبَن ُشَعْيِب ْبِن شَ  ِة  اُبوَر، َوُعْتَبَة ْبَن َأِبي َحِكيٍم ِمْن َأِئمَّ @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َكِبيٌر َصِحيٌح ِفي ِكَتاِب الطََّهاَرِة، َفِإنَّ ُمَحمَّ
َواَياِت، َوِمْثُل َهَذا اْلَحِديِث اَل ُيْتَرُك َلُه، َقاَل ِإبْ  ْيَخاِن ِإنََّما َأَخَذا ُمخَّ الرِ  اِم، َوالشَّ َراِهيُم ْبُن َيْعُقوَب: ُمَحمَُّد ْبُن ُشَعْيٍب َأْعَرُف النَّاِس ِبَحِديِث  َأْهِل الشَّ

اِميِ يَن، َوَلُه َشاِهٌد ِبِإْسَناٍد َصِحيٍح   "الشَّ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح

ثـََنا احْلَارإُث ْبُن َأيبإ ُأَساَمَة،  - 561 َْرَو، َحدَّ ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ َعْبُد اَّللَّإ ْبُن احْلَُسنْيإ اْلَقاضإي، ِبإ ثنا َرْوُح ْبُن ُعَباَدَة، ثنا أَبُو َعامإٍر   َحدَّ
َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، قَاَل: »إإَذا اْسَتْجَمَر َأَحدُُكْم فـَْلُيوتإْر، فَإإنَّ اَّللََّ اخْلَرَّاُز، َعْن َعطَاٍء، َعْن َأيبإ هُ  وإتْـٌر َيُإبُّ اْلوإتْـَر،    َريـَْرَة، َأنَّ النَّيبإ

ًعا، َوالطََّواَف« َوذََكَر َأْشَياَء.   نَي َسبـْ ًعا، َواأْلََرضإ  َأَما تـََرى السََّماَواتإ َسبـْ
َجاُه ِبَهِذِه اْْلَْلَفاِظ ِإنََّما اتَّ @ قال الحا ْيَخْيِن، َوَلْم ُيَخرِ  َفَقا َعَلى« َمِن اْسَتْجَمَر َفْلُيوِتْر  فظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ

 »َفَقْط« 
 . # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: منكر والحارث ليس بعمدة
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ُّ، ثنا  -   566 َبأَ حُمَمَُّد ْبُن احْلََسنإ اْلَعْسَقاَلينإ ُّ، أَنـْ ثـََنا أَبُو َسعإيٍد إإْْسَاعإيُل ْبُن َأمْحََد اجْلُْرَجاينإ َبأَ اْبُن َوْهٍب،    َحدَّ َحْرَمَلُة ْبُن ََيََْي، أَنـْ
، َعنْ  َبَة َوُهَو اْبُن َأيبإ َحكإيٍم، َعْن اَنفإعإ ْبنإ ُجَبرْيٍ، َعْن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ عَ  َأْخََبينإ َعْمُرو ْبُن احْلَارإثإ بَّاٍس،  َسعإيدإ ْبنإ َأيبإ هإاَلٍل، َعْن ُعتـْ

، َحديإثـَْنا َعْن َشْأنإ َساَعةإ اْلُعْسَرةإ، فـََقاَل ُعَمُر: َخَرْجَنا إإىَل تـَُبو  َك فإ قـَْيٍظ َشدإيٍد، فـَنَـَزْلَنا َمْنزإًَل َأَصابـََنا أَنَُّه قإيَل لإُعَمَر ْبنإ اخْلَطَّابإ
ُر فـَْرثَُه   َقطإُع، َحَّتَّ َأنَّ الرَُّجَل لَيَـْنَحُر بَعإريَُه، فـَيَـْعصإ فـََيْشَربُُه َوَُيَْعُل َما بَقإَي َعَلى َكبإدإهإ، فـََقاَل فإيهإ َعَطٌش َحَّتَّ ظَنَـنَّا َأنَّ رإقَابـََنا َستَـنـْ

قَاَل: نـََعْم، فـََرَفَع َيَدْيهإ فـََلْم ديإيُق: اَي َرُسوَل اَّللَّإ إإنَّ اَّللََّ َقْد َعوََّدَك فإ الدَُّعاءإ َخرْيًا فَادُْع َلُه، فـََقاَل: »َأحتُإبُّ َذلإَك؟«  أَبُو َبْكٍر الصيإ 
ْعُهَما َحَّتَّ قَاَلتإ السََّماُء، فََأظَلَّْت ُثَّ َسَكَبْت َفَملُئوا َما َمَعُهْم، َنا نـَْنظُُر فـََلْم َنَإْدَها َجاَزتإ اْلَعْسَكَر.   يـُْرجإ  ُثَّ َذَهبـْ

َنُه ُسنَّةً  َجاُه، َوَقْد َضمَّ ْيَخْيِن َوَلْم ُيَخرِ  َغِريَبًة، َوُهَو َأنَّ اْلَماَء ِإَذا َخاَلَطُه َفْرُث    @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ
ُس اْلَماَء َلَما َأَجاَز َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه وَ َما ُيْؤكَ  ْسُه، َفِإنَُّه َلْو َكاَن ُيَنجِ  َس َيَدْيِه«ُل َلْحُمُه َلْم ُيَنجِ   َسلََّم ِلُمْسِلٍم َأْن َيْجَعَلُه َعَلى َكِبِدِه َحتَّى ُيَنجِ 

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرطهما 
 رواه البزار، والطبراني في اْلوسط، ورجال البزار ثقات. (: 10327الهيثمي ) * قال الحافظ

ُّ بإُبَخاَرى، ثنا أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن إإْسَحاَق    -  569 ثـََناُه أَبُو حُمَمٍَّد َأمْحَُد ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ اْلُمَزينإ تيٍ َحدَّ  ْبنإ ُخَزمْيََة إإْماَلًء مإْن كإَتابإهإ َسَنَة سإ
ٍم الضَّحَّاُك ْبنُ  ، ثنا أَبُو َعاصإ َبَة قَاضإي اْلُفْسطَاطإ  ََمَْلٍد، َعْن قـُرََّة ْبنإ َخالإٍد، َعْن حُمَمَّدإ  َوتإْسعإنَي َومإائـََتنْيإ، ثنا أَبُو َبْكَرَة َبكَّاُر ْبُن قـُتَـيـْ

َعَلْيهإ   يإ َصلَّى هللاُ  ريإيَن، َعْن َأيبإ ُهَريـَْرَة، َعنإ النَّيبإ َوَسلََّم، قَاَل: »َلطُُهوُر إإاَنءإ َأَحدإُكْم إإَذا َوَلَغ فإيهإ اْلَكْلُب َأْن يـُْغَسَل َسْبَع ْبنإ سإ
، َواهلْإرَُّة مإْثُل َذلإَك« .   َابإ لَتُّ  َمرَّاٍت، اأْلُوىَل ابإ

ْيَخْيِن، ْسَناِد َعَلى َشْرِط الشَّ َفِإنَّ َأَبا َبْكَرَة ِثَقٌة َمْأُموٌن، َوَمْن َتَوهََّم َأنَّ َأَبا َبْكَرَة َيْنَفِرُد ِبِه،   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
ٌة«   َد ِبِه َأُبو َعاِصٍم َوُهَو ُحجَّ  َعْن َأِبي َعاِصٍم، َوِإنََّما َتَفرَّ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرطيهما 

ثـََنا أَبُو    -  570 َبَة، َومَحَّاُد ْبُن  احْلََسنإ َعلإيُّ ْبُن ُعَمَر احْلَافإُظ، ثنا أَبُو َبْكٍر َعْبُد اَّللَّإ ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ زإاَيٍد اْلَفقإيُه، ثنا َبكَّارُ َحدَّ  ْبُن قـُتَـيـْ
ٍم، ثنا قـُرَُّة ْبُن َخالإٍد، ثنا حُمَمَُّد بْ  َبَسَة، قَاََل: ثنا أَبُو َعاصإ ريإيَن، َعْن َأيبإ ُهَريـَْرَة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللُا احلََْسنإ ْبنإ َعنـْ ُن سإ

، وَ  َابإ لَتُّ اَنءإ إإَذا َوَلَغ فإيهإ اْلَكْلُب َأْن يـُْغَسَل َسْبَع َمرَّاٍت، اأْلُوىَل ابإ « اهلْإرَُّة َمرًَّة َأْو َمرََّتنْيإ« . »قـُرَُّة َيشُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »طُُهوُر اإْلإ  كُّ

ُم ْبُن زََكرإايَّ اْلُمْقرإُئ، ثنا َعلإيُّ ْبُن ُمْسلإٍم، ثنا أَبُو َعاصإ   -   571 ُّ، ثنا قَاسإ ٍم، ثنا قـُرَُّة ْبُن َخالإٍد، ثنا حُمَمَُّد  َأْخََباََن أَبُو حُمَمٍَّد اْلُمَزينإ
ريإيَن، َعْن َأيبإ ُهَريـَْرَة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ  اَنءإ إإَذا َوَلَغ   - َوَسلََّم: »فإ اهلْإرَّةإ َمرًَّة َأْو َمرََّتنْيإ«  ْبُن سإ يـَْعِنإ َغْسَل اإْلإ

 فإيهإ اهلْإرَُّة.  

ْنَجاُب بْ   -  574 ثـََنا أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب احْلَافإُظ، ثنا ََيََْي ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ ََيََْي، ثنا مإ ، ثنا ََيََْي ْبُن آَدَم، ُن احلَْ َحدَّ ارإثإ
يهإ، َعنإ اْبنإ َعبَّاٍس، قَاَل: َأرَادَ  ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َأْن َعْن مإْسَعٍر، َعْن َعْمرإو ْبنإ ُمرََّة، َعْن َساَلإإ ْبنإ َأيبإ اجْلَْعدإ، َعْن َأخإ  النَّيبإ

َقاٍء َفقإيَل َلُه إإنَُّه َميْـ  هإ يـَتَـَوضََّأ مإْن سإ هإ، َأْو رإْجسإ ََبثإهإ، َأْو ََنَسإ    «.َتٌة، فـََقاَل: »دإاَبُغُه َيْذَهُب ِبإ
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َجاُه    @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َواَل َأْعِرُف َلُه ِعلًَّة، َوَلْم ُيَخرِ 
 . # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح ال أعرف له علة

 علوش: أخو سالم لم أعرفه، وقد كان له من اْلخوة خمسة. الشيخ عبد السَلم * قال 

ثـََنا أَبُو بَ   -  575 ، ثنا َهاُروُن ْبُن إإْسَحاَق اهْلَْمَداَحدَّ َبَأ حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ احلَْْضَرمإيُّ ُّ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن  ْكرإ ْبُن إإْسَحاَق اْلَفقإيُه، أَنـْ ينإ
 َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »ُُيْزإُئ مإَن  ُفَضْيٍل، َعْن ُحَصنْيٍ، َعْن َساَلإإ ْبنإ َأيبإ اجْلَْعدإ، َعْن َجابإرإ ْبنإ َعْبدإ اَّللَّإ، قَاَل: قَالَ 

ى َمْن ُهَو َخرْيٌ مإْنَك َوَأْكثـَُر َشْعًرا« اْلُوُضوءإ اْلُمدُّ، َوَمَن اجْلََنابَةإ الصَّاُع« فـََقاَل َلُه رَُجٌل: ََل َيْكفإيَنا َذلإَك اَي َجابإُر، فـََقاَل: »َقْد َكفَ 
َجاُه ِبَهَذا اللَّْفظِ @ قال الحافظ  ْيَخْيِن َوَلْم ُيَخرِ   .الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ

 . # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرطهما

ثـََنا أَبُو َعلإيٍي احْلَُسنْيُ ْبُن َعلإيٍي احْلَافإُظ، ثنا إإبـَْراهإيُم ْبُن يُوُسَف اهلْإسإ   -  576 ُّ، ثنا أَبُو ُكَرْيٍب، ثنا ََيََْي ْبُن َأيبإ زَائإَدَة،  َفَحدَّ ْنَجاينإ
َّ َصلَّى  ، فـَتَـَوضَّأَ   َعْن ُشْعَبَة، َعْن َحبإيبإ ْبنإ زَْيٍد، َعْن َعبَّادإ ْبنإ ِتَإيٍم، َعْن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ زَْيٍد، َأنَّ النَّيبإ َ بإثـُلَُثْي ُمدٍي هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم »ُأِتإ

   «.َفَجَعَل َيْدُلُك ذإرَاَعْيهإ 
َجاُه.  @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم، َفَقِد اْحَتجَّ ِبَحِبيِب ْبِن َزْيٍد، َوَلْم ُيخَ   رِ 

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط مسلم
 (: صحيح.1083حبان )* قال العَلمة اْللباني في صحيح ابن 

ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثنا اْلَعبَّاُس ْبُن حُمَمٍَّد الدُّورإيُّ، ثنا احلََْسُن ْبُن بإْشٍر  -  581 ُّ، ثنا زَُهرْيٌ، َعْن َأيبإ  َحدَّ اهْلَْمَداينإ
َّ َصلَّى هللاُ َعَليْ  َزرٍ الزَُّبرْيإ، َعْن َجابإٍر، َأنَّ النَّيبإ    «. هإ َوَسلََّم »هَنَى َأْن َيْدُخَل الرَُّجُل اْلَماَء إإَلَّ ِبإإئـْ

َجاهُ  ْيَخْيِن، َوَلْم ُيَخرِ    .@ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ
 .# قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط مسلم

 علوش: حسن بطريقيه. الشيخ عبد السَلم * قال 

َبَأ جَ   -  586 َبَأ َعْبُد اَّللَّإ ْبُن حُمَمٍَّد، ثنا إإْسَحاُق ْبُن إإبـَْراهإيَم، أَنـْ ثـََناُه أَبُو َبْكرإ ْبُن إإْسَحاَق، أَنـْ ، َعْن  َحدَّ رإيٌر، َعْن َعطَاءإ ْبنإ السَّائإبإ
ُتْم َمْرَضى َأْو َعَلى َسَفٍر{ ]النساء:  َسعإيدإ ْبنإ ُجَبرْيٍ، َعنإ اْبنإ   [ قَاَل: »إإَذا َكاَن 43َعبَّاٍس، رَفـََعُه فإ قـَْولإهإ َعزَّ َوَجلَّ: }َوإإْن ُكنـْ

 تَـَيمَّْم« فـَْليَـ الرَُّجُل اجلْإَراَحُة فإ َسبإيلإ اَّللَّإ، َأوإ اْلُقُروُح َأوإ اجْلَُدرإيُّ فـََيْجُنُب فـََيَخاُف إإنإ اْغَتَسَل َأْن مَيُوتَ 
 (: ضعيف.647* ضعيف الجامع )

 * جامعة أم القري: حديث ضعيف. 

ٍم النَّبإيُل، ثنا ُعْثَماُن َأْخََباََن أَبُو احْلَُسنْيإ حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبنإ ِتَإيٍم اْلَقْنَطرإيُّ، بإبَـْغَداَد، ثنا أَبُو قإاَلبََة الرَّقَاشإ   -   623 ، ثنا أَبُو َعاصإ يُّ
، ثنا اْبُن َأيبإ ُمَلْيَكَة، قَاَل: َجاَءْت َخاَليتإ فَاطإَمُة بإْنُت َأيبإ ُحبَـْيٍش إإىَل َعائإَشَة فـََقا ْبُن سَ  يُّ َلْت: إإينيإ َأَخاُف َأْن َأَقَع فإ النَّارإ ْعٍد اْلُقَرشإ

: انـَْتظإرإ  ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َفَجاَء فـََقاَلْت َعائإَشُة: َهذإهإ إإينيإ َأدَُع الصَّاَلَة السََّنَة َوالسَّنَـَتنْيإ ََل ُأَصليإي، فـََقاَلتإ ي َحَّتَّ ُيَإيَء النَّيبإ
ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »ُقوِلإ هَلَا فـَْلَتدَعإ الصَّاَلةَ  َم قـُْرئإهَ فَاطإَمُة تـَُقوُل َكَذا وََكَذا، فـََقاَل هَلَا النَّيبإ ْل فإ  فإ ُكليإ َشْهٍر َأايَّ ا، ُثَّ لإتَـْغَتسإ
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َا ُهَو َداٌء َعَرضٌ  ، فَإإَنَّ ًدا، ُثَّ الطُُّهوَر عإْنَد ُكليإ َصاَلٍة، َوْلتـَُنظيإْف َوْلَتْحَتشإ ، َأْو عإْرٌق ُكليإ يـَْوٍم ُغْساًل َواحإ ، َأْو رَْكَضٌة مإَن الشَّْيطَانإ
 انـَْقَطَع« . 

َجاُه ِبَهَذا اللَّْفِظ، َوُعْثَماُن ْبُن َسْعٍد اْلَكاِتُب َبْصِريٌّ ِثَقٌة َعِزيُز اْلَحِديِث يُ @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: »َهَذا َحدِ   ْجَمُع َحِديُثُه« يٌث َصِحيٌح، َوَلْم ُيَخرِ 
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: كَل

َهاٍب، َعْن هإَشامإ  َأْخََباََن أَبُو َبْكرإ ْبُن َأيبإ َدارإٍم احْلَافإُظ، ثـََنا  - 624 ، ثنا أَبُو بإاَلٍل اأْلَْشَعرإيُّ، ثنا أَبُو شإ َأمْحَُد ْبُن ُموَسى التَّمإيمإيُّ
َعَلْيهإ َوسَ  ْعُت َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ  ، قَاَل: ْسَإ َساءإ فإ لََّم يـَُقوُل: »ُوقيإَت لإلنيإ ْبنإ َحسَّاَن، َعنإ احلََْسنإ، َعْن ُعْثَماَن ْبنإ َأيبإ اْلَعاصإ

هإنَّ َأْربَعإنَي يـَْوًما    «.نإَفاسإ
ْسَناُد ِمْن َأِبي ِبََلٍل، َفِإنَُّه ُمْرسَ  ٌل َصِحيٌح، َفِإنَّ اْلَحَسَن َلْم َيْسَمْع ِمْن ُعْثَماَن  @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهِذِه ُسنٌَّة َعِزيَزٌة، َفِإنَّ َسِلم َهَذا اإلِْ

 ْبِن َأِبي اْلَعاِص، َوَلُه َشاِهٌد ِبِإْسَناٍد ِمْثِلِه« 
الذهبي رحمه هللا: تفرد به أبو بَلل اْلشعري عن ابن شهاب فإن سلم منه فإنه مرسل صحيح فإن الحسن لم يسمع من عثمان  # قال الحافظ 

 بن أبي العاص وله شاهد 
 رواه الطبراني في الكبير، وفيه إسماعيل بن مسلم المكي، وهو ضعيف.(: 1546* قال الحافظ الهيثمي )

ْمُرو ْبُن احْلَُصنْيإ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ  َأْخََباََنُه أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ اجْلُنَـْيدإ، ثنا ُموَسى ْبُن زََكرإايَّ اْلَتْسَُتإيُّ، َوثنا عَ   -  625
ْبنإ اَباَبْه، َعْن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َعْمٍرو، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: اَّللَّإ ْبنإ ُعاَلثََة، َعْن َعْبَدَة ْبنإ َأيبإ لَُبابََة، َعْن َعْبدإ اَّللَّإ  

َلًة، َفَمْن رََأتإ الطُّْهَر قـَْبَل َذلإَك َفهإَي طَاهإٌر، َوإإْن َجاَوْزتإ اأْلَرْ  َتظإُر النـَُّفَساُء َأْربَعإنَي لَيـْ َنْ »تـَنـْ ُل  بَعإنَي َفهإَي ِبإ زإَلةإ اْلُمْسَتَحاَضةإ تـَْغَتسإ
 َوُتَصليإي، فَإإْن َغَلبَـَها الدَُّم تـََوضََّأْت لإُكليإ َصاَلٍة« .  

ْيَخْيِن، َوِإنَّ  ُد ْبُن ُعََلَثَة َلْيَسا ِمْن َشْرِط الشَّ ًبا« َما َذَكْرُت َهَذا اْلَحدِ @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َعْمُرو ْبُن اْلُحَصْيِن َوُمَحمَّ  يَث َشاِهًدا ُمَتَعجِ 
 رواه الطبراني في اْلوسط، وفيه عمر بن الحصين، وهو ضعيف. (: 1536* قال الحافظ الهيثمي )

، ثنا َعْبُد السَّاَلمإ   إإْْسَاعإيلَ َأْخََباََن أَبُو َسْهٍل َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ زإاَيٍد النَّْحوإيُّ، بإبَـْغَداَد، ثنا أَبُو إإْْسَاعإيَل حُمَمَُّد ْبنُ   -   626  السَُّلمإيُّ
، َعْن َعْبدإ الرَّمْحَنإ ْبنإ ُعْثَماَن،  ْبُن حُمَمٍَّد احلْإْمصإيُّ َوَلَقُبُه ُسَلْيٌم، ثنا بَقإيَُّة ْبُن اْلَولإيدإ، َأْخََبينإ اأْلَْسَوُد ْبُن ثـَْعَلَبَة، َعنْ  ُعَباَدَة ْبنإ ُنَسيٍي

لْ َعْن ُمَعاذإ ْبنإ َجَبٍل، عَ  يإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، قَاَل: »إإَذا َمَضى لإلنـَُّفَساءإ َسْبٌع، ُثَّ رََأتإ الطُّْهَر فـَْلتَـْغَتسإ «  نإ النَّيبإ   َوْلُتَصليإ
ا اْْلَْسَوُد ْبُن ثَ   ْعَلَبَة َفِإنَُّه َشاِميٌّ َمْعُروٌف، َواْلَحِديُث َغِريٌب ِفي اْلَبابِ @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َوَقِد اْسَتْشَهَد ُمْسِلٌم ِبَبِقيََّة ْبِن اْلَوِليِد، َوَأمَّ

 . # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: غريب واْلسود شامي معروف
 (: ضعيف.704* ضعيف الجامع )

 * جامعة أم القري: ضعيف. 

ثـََنا َعلإيُّ ْبُن عإيَسى احلْإريإيُّ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن    -  634 َياَن، َعْن ُعبَـْيدإ اَّللَّإ،  َحدَّ ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن ََيََْي، ثنا َعلإيُّ ْبُن ظَبـْ يُّ َعْمٍرو احْلََرشإ
: َضْربَةٌ  يإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، قَاَل: " التـََّيمُُّم َضْربـََتانإ  ".َدْينإ إإىَل اْلمإْرفـََقنْيإ لإْلَوْجهإ، َوَضْربٌَة لإْليَ   َعْن اَنفإٍع، َعنإ اْبنإ ُعَمَر، َعنإ النَّيبإ

، َعْن َسِعيِد ْبِن َعْبِد الرَّ   ْيَخاِن َعَلى َحِديِث اْلَحَكِم، َعْن َذرٍ  ْحَمِن ْبِن َأْبَزى، َعْن َأِبيِه، َعْن ُعَمَر ِفي @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َقِد اتََّفَق الشَّ
َجاُه ِبَهَذا اللَّْفِظ، َواَل َأْعَلُم َأَحًدا َأسْ  ِ، َغْيَر َعِليِ  ْبِن َظْبَياَن َوُهَو َصُدوٌق، َوَقْد َأْوَقَفُه َيْحَيى ْبُن َسِعيٍد َوُهَشْيمُ التََّيمُِّم، َوَلْم ُيَخرِ   ْبُن َنَدُه َعْن ُعَبْيِد َّللاَّ

ُدوِق اْلَحِديَث ِإَذا َوَقَفُه َغْيُرُه " َبِشيٍر َوَغْيُرُهَما، َوَقْد َأْوَقَفُه َماِلُك ْبُن َأَنٍس، َعْن َناِفٍع ِفي اْلُمَوطَِّأ ِبَغْيِر َهَذا اللَّْفِظ َغْيَر   َأنَّ َشْرِطي ِفي َسَنِد الصَّ
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 (: ضعيف جدا. 2519* ضعيف الجامع )

ثـََناُه أَبُو َجْعَفرإ ْبُن إإبـَْراهإيَم ْبنإ إإْْسَاعإيَل ْبنإ َمْنُصوٍر، َأمإرُي اْلُمْؤمإنإنَي فإ َدارإ اْلَمْنُصورإ   -   635 َثُم ْبُن َخالإٍد، ثنا بإبَـْغَداَد، ثنا ا  َحدَّ هْلَيـْ
، َعْن أَبإيهإ، قَاَل: »تـََيمَّْمَنا َمَع َرُسو  ، َعْن َساَلٍإ لإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َفَضَربـَْنا  أَبُو نـَُعْيٍم، ثنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْرَقَم، َعنإ الزُّْهرإييإ

، ُثَّ  َْيدإيَنا َعَلى الصَّعإيدإ الطَّييإبإ َا ُوُجوَهَنا ُثَّ َضَربـَْنا َضْربًَة ُأْخَرى الصَّعإيَد الطَّييإَب، ُثَّ نـََفْضَنا أَ   ِبإ ْيدإيـََنا،  نـََفْضَنا أَْيدإيـََنا َفَمَسْحَنا ِبإ
َْيدإيَنا مإَن اْلمإْرَفقإ إإىَل اْلَكفيإ َعَلى اَنبإتإ الشَّْعرإ مإْن ظَاهإٍر َواَبطإٍن« .    َفَمَسْحَنا ِبإ

ٌر َوِإنََّما َذَكْرُتُه َشاِهًدا ِْلَنَّ ُسَلْيَماَن ْبَن َأْرَقَم َلْيَس ِمْن َشرْ @ قال الحاف ِط َهَذا اْلِكَتاِب، َوَقِد اْشَتَرْطَنا ِإْخَراَج ظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث ُمَفسَّ
َواِهدِ   . ِمْثِلِه ِفي الشَّ

 ضعيف.  * قال الشيخ عبد السَلم علوش:

ُّ، ثنا َشَبابَُة ْبنُ   -  636 ُّ، بإبَـْغَداَد، ثنا حُمَمَُّد ْبُن عإيَسى اْلَمَدايإِنإ ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن َصالإحإ َأْخََباََن مَحَْزُة ْبُن اْلَعبَّاسإ اْلَعَقيبإ  َسوَّاٍر، َوَحدَّ
، َواَنفإٍع، َعنإ  ْبنإ َهانإٍئ، ثنا إإبـَْراهإيُم ْبُن إإْسَحاَق، ثنا َهاُروُن ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ، ثن ، َعْن َساَلٍإ يإ ا َشَبابَُة، َعْن ُسَلْيَماَن ْبنإ َأيبإ َداُوَد احْلَرَّاينإ

: َضْربٌَة لإْلَوجْ  : " َضْربـََتانإ يإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم أَنَُّه قَاَل فإ التـََّيمُّمإ  . "ْلمإْرفـََقنْيإ هإ، َوَضْربٌَة لإْلَيَدْينإ إإىَل ااْبنإ ُعَمَر، َعنإ النَّيبإ
َواهِ  َجاُه، َوِإنََّما َذَكْرَناُه ِفي الشَّ َوَقْد َرِويَنا َمْعَنى َهَذا اْلَحِديِث َعْن َجاِبِر ْبِن  .دِ @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: ُسَلْيَماُن ْبُن َأِبي َداُوَد َأْيًضا َلْم ُيَخرِ 

ِ، َعِن النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، ِبِإْسَناٍد َصِحيٍح "    َعْبِد َّللاَّ
ماعة، وقال أبو رواه الطبراني في الكبير، وفيه علي بن ظبيان، ضعفه يحيى بن معين فقال: كذاب خبيث، وج(:  1416قال الحافظ الهيثمي )

 علي النيسابوري: ال بأس به.

ثـََنا َعلإيُّ ْبُن مَحَْشاَذ اْلَعْدُل، َوأَبُو َبْكرإ ْبُن اَبَلَوْيهإ، قَاََل: ثنا إإبـَْراهإيُم ْبُن إإْسَحاَق احْلَرْ   -  637 ُّ، ثنا أَبُو نـَُعْيٍم، َعْن َعْزرََة ْبنإ  َحدَّ يبإ
َِتَعَّْكُت فإ    َجابإٍر، قَاَل: َجاَء رَُجٌل إإىَل َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، فـََقاَل: َأَصاَبِنإ َجَنابٌَة، َوإإينيإ ََثبإٍت، َعْن َأيبإ الزَُّبرْيإ، َعنْ 

، فـََقاَل: »اْضرإْب َهَكَذا« َوَضَرَب بإَيَدْيهإ اأْلَْرَض َفَمَسَح َوْجَهُه، ُثَّ َضَرَب بإَيَدْيهإ فَ  َابإ  . َمَسَح ِبإإَما إإىَل اْلمإْرفـََقنْيإ الَتُّ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح

 : ال علة له سوى تدليس أبي الزبير وقد صرح بالسماع. قال الشيخ عبد السَلم علوش* 

ثـََنا َعلإيُّ ْبُن مَحَْشاٍذ، َوأَبُو َبْكرإ ْبُن اَبَلَوْيهإ، قَاََل: ثنا  -  638 ، ثنا َحَرمإيُّ َوَحدَّ إإبـَْراهإيُم ْبُن إإْسَحاَق، ثنا ُعْثَماُن ْبُن حُمَمٍَّد اأْلََْنَاطإيُّ
يإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلَّ  : ضَ ْبُن ُعَمارََة، َعْن َعْزرََة ْبنإ ََثبإٍت، َعْن َأيبإ الزَُّبرْيإ، َعْن َجابإٍر، َعنإ النَّيبإ ْربٌَة لإْلَوْجهإ، َم، قَاَل: " التـََّيمُُّم َضْربـََتانإ

"  . َوَضْربٌَة لإْلَيَدْينإ إإىَل اْلمإْرفـََقنْيإ
 * انظر ما قبله. 

َناٍن اْلَقزَّاُز، ثنا َعْمُرو ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ   -   639 ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثنا حُمَمَُّد ْبُن سإ َحسَّاَن،  َأيبإ َرزإيٍن، ثنا هإَشاُم ْبُن  َحدَّ
َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلَّمَ  ْرَبُد النـََّعمإ َوُهَو  َعْن ُعبَـْيدإ اَّللَّإ ْبنإ ُعَمَر، َعْن اَنفإٍع، َعنإ اْبنإ ُعَمَر، قَاَل: رَأَْيُت النَّيبإ ٍع يـَُقاُل َلُه مإ َْوضإ  »تـََيمََّم ِبإ

   «. يـََرى بـُُيوَت اْلَمدإيَنةإ 
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َجاُه.@ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا ِد ْبِن َأِبي َرِزيٍن َوُهَو َصُدوٌق َوَلْم ُيَخرِ  َد ِبِه َعْمُرو ْبُن ُمَحمَّ َوَقْد َأْوَقَفُه َيْحَيى ْبُن   .: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َتَفرَّ
 َسِعيٍد اْْلَْنَصاِريُّ َوَغْيُرُه، َعْن َناِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمرَ 

 عمرو وهو صدوق ووقفه يحيى بن سعيد اْلنصاري وغيره  # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: تفرد به

ْقَداُم ْبُن َداُوَد ْبنإ    -  643 ثـََناُه أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ َعْبدإ اَّللَّإ اْلبَـْغَدادإيُّ، ثنا اْلمإ ُّ، ثنا َعْبُد اْلَغفَّارإ ْبُن  َحدَّ َتلإيٍد الرَُّعْيِنإ
ُّ، ثنا مَحَّاُد ْبُن َسَلَمَة، َعْن ُعبَـْيدإ اَّللَّإ ْبنإ   َأيبإ َبْكٍر، َوََثبإٍت، َعْن أََنٍس، َأنَّ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، قَاَل: »إإَذا َداُوَد احْلَرَّاينإ

َها، ُثَّ ََل ََيَْلْعُهَما إإْن َشاَء إإَلَّ    مإْن َجَنابٍَة« .  تـََوضََّأ َأَحدُُكْم َولَبإَس ُخفَّْيهإ فـَْلُيَصليإ فإيهإَما، َوْلَيْمَسْح َعَليـْ
اِر ْبُن َداُوَد ِثَقٌة َغْيَر أَ @    .نَُّه َلْيَس ِعْنَد َأْهِل اْلَبْصَرِة َعْن َحمَّادٍ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا ِإْسَناٌد َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم، َوَعْبُد اْلَغفَّ

 يث شاذ # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط مسلم تفرد به عبد الغفار وهو ثقة والحد
 (: صحيح. 447* صحيح الجامع )

مإ اْلَعَتكإ  - 644 ثـََنا أَبُو احْلََسنإ حُمَمَُّد ْبُن َعلإييإ ْبنإ َبْكٍر اْلَعْدُل، َوأَبُو َمْنُصوٍر حُمَمَُّد ْبُن اْلَقاسإ ، قَاََل: ثنا َأمْحَُد ْبُن َنْصٍر، ثنا  َحدَّ يُّ
، ثنا قَبإيَصُة ْبنُ أَبُو نـَُعْيٍم، ثنا ُسْفَياُن، َوَأْخََباََن أَ  يُّ ُعْقَبَة، ثنا   بُو احلََْسنإ َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ َسَلَمَة اْلَعَنزإيُّ، ثنا ُمَعاُذ ْبُن ََنَْدَة اْلُقَرشإ

ثإرٍي، ثنا ُسْفَياُن، َعنإ اْلمإْقَدامإ ْبنإ ُشَرْيحإ ْبنإ َهانإٍئ،  ُسْفَياُن، َوَأْخََباََن أَبُو النَّْضرإ اْلَفقإيُه، ثنا ُعْثَماُن ْبُن َسعإيٍد الدَّارإمإيُّ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن كَ 
َها قَاَلْت: »َما اَبَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم قَائإ  ُ َعنـْ َي اَّللَّ  ًما ُمْنُذ أُْنزإَل َعَلْيهإ اْلُفْرقَاُن« . َعْن أَبإيهإ، َعْن َعائإَشَة َرضإ

َجاهُ @ قال الحافظ الحاك ْيَخْيِن َوَلْم ُيَخرِ  َوَقِد اتََّفَقا َعَلى ِإْخَراِج َحِديِث اْْلَْعَمِش، َعْن َأِبي َواِئٍل،   ،م رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ
ِ ْبِن ُعَمَر، َعْن َناِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر َعْن ُحَذْيَفَة، َقاَل: »َأَتى َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ُسَباَطَة َقْوٍم َفبَ  اَل َقاِئًما« َوَقْد ُرِوَي َعْن ُعَبْيِد َّللاَّ

ُ َعْنُهَما، َقاَل: َقاَل ُعَمُر: »َما ُبْلُت َقاِئًما ُمْنُذ َأْسَلْمُت« َوَعْن ِإْبَراِهيَم، َعْن َعْلَقَمَة،   ُ  َرِضَي َّللاَّ ِ َرِضَي َّللاَّ َعْنُه، َقاَل: »ِمَن اْلَجَفاِء َأْن َعْن َعْبِد َّللاَّ
 َم ِفي َبْوِلِه َقاِئًما َتُبوَل َوَأْنَت َقاِئٌم« . َوَقْد ُرِوَي، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة اْلُعْذَر َعْن َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلَّ 

ثـََناُه أَبُو عإْمَراَن ُموَسى ْبُن َسعإيٍد    -  645 ، ثنا مَحَّاُد ْبُن َغسَّاَن َحدَّ يُّ َْمَداَن، ثنا ََيََْي ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َماَهاَن اْلَكَرابإيسإ ، ِبإ احْلَْنظَلإيُّ
، َعْن َأيبإ ُهَريـَْرةَ  ، ثنا َمْعُن ْبُن عإيَسى، ثنا َمالإُك ْبُن أََنٍس، َعْن َأيبإ الزيإاَندإ، َعنإ اأْلَْعَرجإ َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم ، َأنَّ النَّ اجْلُْعفإيُّ يبإ

هإ  َْأبإضإ  «.»اَبَل قَائإًما مإْن ُجْرٍح َكاَن ِبإ
اَن َوُرَواُتُه ُكلُُّهْم ِثَقاتٌ  اُد ْبُن َغسَّ َد ِبِه َحمَّ    .@ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َتَفرَّ

 . ارقطني# قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: حماد ضعفه الد

وٍر، ثنا إإْسَرائإيُل، َعْن َأيبإ َأْخََباَْنُه َعلإيُّ ْبُن عإيَسى، ثنا إإبـَْراهإيُم ْبُن َأيبإ طَالإٍب، ثنا حُمَمَُّد ْبُن رَافإٍع، ثنا إإْسَحاُق ْبُن َمْنصُ  -  654
يإ  « ََيََْي، َعْن جُمَاهإٍد، َعنإ اْبنإ َعبَّاٍس، رَفـََعُه إإىَل النَّيبإ  َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، قَاَل: »َعامَُّة َعَذابإ اْلَقَْبإ مإَن اْلبَـْولإ

 رواه البزار والطبراني في الكبير، وفيه أبو يحيى القتات، وثقه يحيى بن معين في رواية، وضعفه الباقون.(:  1026الهيثمي ) قال الحافظ* 
 (: صحيح.2102* صحيح الجامع )

ٍم، ثنا احْلَُسنْيُ ْبُن َحْفٍص، َعْن ُسْفَيانَ   -  659 ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثنا ُأَسْيُد ْبُن َعاصإ ، َوَأْخََباََن أَبُو َمْنُصوٍر  َحدَّ
، ثنا َأمْحَُد ْبُن َنْصٍر، ثنا أَبُو نـَُعْيٍم، ثنا ُسْفَيانُ  مإ اْلَعَتكإيُّ ، َوَأْخََباََن أَبُو احلََْسنإ َأمْحَُد ْبُن حُمَمٍَّد اْلَعَنزإيُّ، ثنا ُعْثَماُن ْبُن  حُمَمَُّد ْبُن اْلَقاسإ
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، َعْن َعا ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َكثإرٍي، ثنا ُسْفَياُن، َعنإ اْلمإْقَدامإ ْبنإ ُشَرْيٍح، َحدََّثِنإ َأيبإ َا قَاَسعإيٍد الدَّارإمإيُّ َها َأهنَّ ُ َعنـْ َي اَّللَّ َلْت: »َما  ئإَشَة َرضإ
 اَبَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم قَائإًما ُمْنُذ أُْنزإَل َعَلْيهإ اْلُفْرقَاُن« 

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرطهما 

ُّ، ثنا َسعإيُد ْبُن    -   660 َبأَ إإْسَرائإيُل، َعنإ اْلمإْقَدامإ َأْخََباََن أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد اْلَمْحُبويبإ َمْسُعوٍد، ثنا ُعبَـْيُد اَّللَّإ ْبُن ُموَسى، أَنـْ
َّللَّإ َما رََأى َأَحٌد َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعلَ  ُم ابإ ْعُت َعائإَشَة، تـُْقسإ َل َعَلْيهإ  ْيهإ َوَسلََّم »يـَُبوُل قَائإًما ُمْنُذ أُْنزإ ْبنإ ُشَرْيٍح، َعْن أَبإيهإ، قَاَل: ْسَإ

  «.اْلُفْرقَانُ 
َجاُه، َوالَِّذي ِعْنِدي َأنَّهُ  ْيَخْيِن َوَلْم ُيَخرِ  ا اتََّفَقا َعَلى َحِديِث َمْنُصوٍر، َعْن @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ َما َلمَّ

ُ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َأَتى ُسَباَطَة َقْوٍم، َفَباَل َقاِئًما َوَجَدا َحِديَث اْلِمْقَداِم، َعْن َأِبيِه، َعْن  َأِبي َواِئٍل، َعْن ُحَذْيَفَة َأنَّ َرُسوَل َّللاَِّ  َعاِئَشَة َرِضَي َّللاَّ
ُ َأْعَلُم، َوَلُه َشاِهٌد ِمْن َحِديِث اْلَمكِ يِ يَن«   َعْنَها ُمَعاِرًضا َلُه َفَتَرَكاُه َوَّللاَّ

، ثنا َكامإُل ْبُن طَْلَحَة، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َعْمٍرو اأْلَْنَصارإيُّ   -  665 ثـََنا أَبُو َبْكرإ ْبُن إإْسَحاَق، ثنا اْلُمَثَّنَّ ريإيَن، قَاَل:  َحدَّ ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن سإ
ُك َأْن تـُْفتإي تَـَنا فإ ُكليإ َشْيٍء َحَّتَّ يُوشإ َيبإ ُهَريـَْرَة: َأفْـتَـيـْ ْعُت َرُسوَل اَّللَّإ قَاَل رَُجٌل ألإ َنا فإ اخلْإَراءإ، قَاَل: فـََقاَل أَبُو ُهَريـَْرَة: ُكلُّ َشْيٍء ْسَإ

يَمَتُه َعَلى َطرإيٍق َعامإٍر مإْن طُُرقإ اْلُمْسلإمإنَي، فـََعَلْيهإ  َعَلْيهإ َوَسلََّم، يـَُقوُل: »َمْن َسلَّ َسخإ َلْعَنُة اَّللَّإ، َواْلَماَلئإَكةإ َواَصلَّى هللاُ  لنَّاسإ  
 َأمْجَعإنَي« .

ُد ْبُن َعْمٍرو اْْلَْنَصاِريُّ ِممَّْن ُيْجَمُع َحِديُثُه ِفي اْلَبْصِريِ يَن، َوُهوَ   ا@ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َوُمَحمَّ  .  َعِزيُز اْلَحِديِث ِجدًّ
 . فيه محمد بن عمرو اْلنصاري ضعفه يحيى بن معين ووثقه ابن حبان وبقية رجاله ثقات(: 209/ 1* الهيثمي )

 (: ضعيف.5151السلسلة الضعيفة )* 

، ثنا اْلُمَثَّنَّ ْبُن ُمَعاٍذ اْلعَ   -   666 طإيُّ ثـََنا َعلإيُّ ْبُن مَحَْشاٍذ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن عإيَسى ْبنإ السََّكنإ اْلَواسإ ْنََبإيُّ، ثنا ُمَعاُذ ْبُن هإَشاٍم،  َحدَّ
ثـََنا أَبُو زََكرإايَّ ََيََْي ْبُن   ٍد، َوحُمَمَُّد ْبُن  حُمَمٍَّد اْلَعْنََبإيُّ، ثنا إإبـَْراهإيُم ْبُن َأيبإ طَالإٍب، ثنا إإْسَحاُق ْبُن إإبـَْراهإيَم، َوُعبَـْيُد اَّللَّإ ْبُن َسعإيَوَحدَّ

، َوحُمَمَُّد ْبُن َبشَّاٍر، َوَعبَّاٌس اْلَعْنََبإيُّ، َوإإْسَحاُق ْبُن َمْنُصوٍر  ثـََنا  قَاَل إإْسَحاقُ -اْلُمَثَّنَّ ُمَعاُذ  -ْبُن إإبـَْراهإيَم: أَنـَْبَأ َوقَاَل اْْلَخُروَن: َحدَّ
َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوسَ  َس، َأنَّ النَّيبإ ، َعْن قـََتاَدَة، َعْن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َسْرجإ   لََّم، قَاَل: »ََل يـَُبوَلنَّ َأَحدُُكْم فإ اجْلُْحرإ«ْبُن هإَشاٍم، َحدََّثِنإ َأيبإ

َوَأوْكإئُ " وَ   ، اْلبَـْيتإ َأْهلإ  َعَلى  فـَُتْحرإُق  اْلَفتإيَلَة  ََتُْخُذ  اْلَفْأرََة  فَإإنَّ  َراَج  َأْطفإُئوا السيإ ُْتْم:  َنإ َوَأْغلإُقوا  إإَذا  اأْلَْسقإَيَة، َوَخيإُروا الشََّراَب،  وا 
َا َمَساكإُن اجلْإنيإ« اأْلَبـَْواَب ". َفقإيَل لإَقَتاَدَة َوَما يُْكَرُه مإَن اْلبَـْولإ فإ اجْلُحْ   رإ؟ فـََقاَل: »إإهنَّ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرطهما 
 (: صحيح. 815* صحيح الجامع )

ثـََنا أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبنإ َأْخََباََن أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ الصَّفَّاُر، ثنا إإْْسَاعإيُل ْبُن إإْسَحاَق اْلَقاضإي،    -   668 َوَحدَّ
َبأَ ُشْعَبُة، َعْن قـََتاَدَة، َعنإ النَّْضرإ  ْبنإ أََنٍس، َعْن زَْيدإ ْبنإ َأْرَقَم، َأنَّ َرُسوَل  اَبَلَوْيهإ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َغالإٍب قَاََل: ثنا َعْمُرو ْبُن َمْرُزوٍق، أَنـْ

سإ َعَلْيهإ َوَسلََّم، قَاَل: " إإنَّ َهذإهإ احْلُُشوَش حُمَْتَضَرٌة، فَإإَذا َأَحدُُكْم َدَخَل اْلغَائإَط فـَْليَـُقْل: َأُعوُذ ابإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ   َّللَّإ مإَن الريإْجسإ النَّجإ
يمإ     .الشَّْيطَانإ الرَّجإ
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َدَة، َعِن النَّْضِر ْبِن َأَنٍس، َعْن َزْيِد ْبِن َأْرَقَم َواْحَتجَّ اْلُبَخاِريُّ ِبَعْمِرو ْبِن َمْرُزوٍق، َوَهَذا @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َقِد اْحَتجَّ ُمْسِلٌم ِبَحِديٍث ِلَقَتا 
ْيبَ اْلَحِديُث ُمْخَتَلٌف ِفيِه َعَلى َقَتاَدَة ". َرَواُه َسِعيُد ْبُن َأِبي َعُروَبَة، َعْن َقَتاَدَة، َعِن اْلَقاِسِم ْبِن َعوْ  ، َعْن َزْيِد ْبِن َأْرَقمَ ٍف الشَّ  اِنيِ 

 على شرط الصحيح 669# قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: كَلهما يعني هذا الحديث ورقم 

، ثنا َأمْحَُد ْبُن َخالإٍد الْ   -  672 ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َخالإدإ ْبنإ َخلإيٍي ُّ،  َحدَّ ثنا حُمَمَُّد ْبُن إإْسَحاَق،  َوْهيبإ
، َعْن جُمَاهإٍد، َعنإ اْبنإ َعبَّاٍس، }فإيهإ رإَجاٌل َيُإبُّوَن َأْن يـََتَطهَُّروا{ ]التوبة:   [ قَاَل: َلمَّا نـََزَلْت َهذإهإ اْْليَُة بـََعَث 108َعنإ اأْلَْعَمشإ

َّ اَّللَّإ،  َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم إإىَل ُعَوميْإ بْ  ُ َعَلْيُكْم بإهإ« ، فـََقاُلوا: اَي َنيبإ نإ َساعإَدَة، فـََقاَل: »َما َهَذا الطُُّهوُر الَّذإي أَْثََّن اَّللَّ
ُّ َصلَّى هللاُ -َأْو قَاَل: َمْقَعَدُه    -َما َخَرَج مإنَّا رَُجٌل، َوََل اْمَرَأٌة مإَن اْلغَائإطإ إإَلَّ َغَسَل ُدبـَُرُه     َعَلْيهإ َوَسلََّم: »َففإي َهَذا« . ، فـََقاَل النَّيبإ

َث ِبِه َسَلَمُة ْبُن اْلَفْضِل َهكَ  ِد ْبِن ِإْسَحاَق. َوَحِديُث @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم«. َوَقْد َحدَّ َذا، َعْن ُمَحمَّ
 َأِبي َأيُّوَب َشاِهُدهُ 

 .# قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط مسلم
 رواه الطبراني، وفيه ابن إسحاق وهو مدلس، وبقية رجاله وثقوا. (: 11057* قال الحافظ الهيثمي )

َبأَ حُمَمَُّد ْبُن أَيُّوَب، َوَأْخََبينإ َعْبُد اَّللَّإ ْبُن حُمَمَّ   -   673 ثـََناُه أَبُو َبْكرإ ْبُن إإْسَحاَق، أَنـْ َبَة، قَاََل:  َحدَّ دإ ْبنإ ُموَسى، ثنا إإْْسَاعإيُل ْبُن قـُتَـيـْ
، َعنْ  ييإ يمإ ْبُن ُسَلْيَماَن، َعْن َواصإلإ ْبنإ السَّائإبإ الرَّقَاشإ َبَة، ثنا َعْبُد الرَّحإ  َعطَاءإ ْبنإ َأيبإ َراَبٍح، َواْبنإ َسْورََة،  ثنا أَبُو َبْكرإ ْبُن َأيبإ َشيـْ

ُ َيُإ َعْن َعميإهإ َأيبإ أَيُّ  بُّ اْلُمطَّهيإرإيَن{ ]التوبة: وَب، قَاَل: قَاُلوا: اَي َرُسوَل اَّللَّإ َمْن َهُؤََلءإ الَّذإيَن }فإيهإ رإَجاٌل َيُإبُّوَن َأْن يـََتَطهَُّروا َواَّللَّ
ْلَماءإ، وََكانُوا ََل يـََناُموَن اللَّْيَل ُكلَُّه«  108  [ قَاَل: »َكانُوا َيْستَـْنُجوَن ابإ

َجاهُ @ قال ا ُ َعْنُهَما َما َلْم ُيَخرِ  ْيَخْيِن َرِضَي َّللاَّ  .لحافظ الحاكم رحمه هللا: َعَلى َشْرِط الشَّ
 .فيه واصل بن السائب وهو ضعيف (:  1/218* قال الحافظ الهيثمي )

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 



43 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كِتَابُ الْجُمُعَةِ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



44 
 

، ثنا أَ   -   1027 ُّ،  َأْخََباََن أَبُو النَّْضرإ حُمَمَُّد ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ يُوُسَف اْلَفقإيُه، ثنا ُعْثَماُن ْبُن َسعإيٍد الدَّارإمإيُّ بُو تـَْوبََة الرَّبإيُع ْبُن اَنفإٍع احْلََليبإ
َثُم ْبُن مُحَْيٍد، َحدََّثِنإ أَبُو َمْعَبٍد َحْفُص ْبُن َغْياَلَن، ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ   ثنا اهْلَيـْ َعْن طَاُوٍس، َعْن َأيبإ ُموَسى اأْلَْشَعرإييإ

َعُث اجْلُُمَعَة زَْهَرا َا، َويـَبـْ َم يـَْوَم اْلقإَياَمةإ َعَلى َهْيَأُتإ َعُث اأْلَايَّ َاَعَلْيهإ َوَسلََّم: »إإنَّ اَّللََّ يـَبـْ َكاْلَعُروسإ ُُتَْدى إإىَل    َء ُمنإريًَة، َأْهُلَها ََيُفُّوَن ِبإ
، َيَُ  يُء هَلُْم، مَيُْشوَن فإ َضْوئإَها، أَْلَواهُنُْم َكالثَـّْلجإ بـََياًضا، َورإَُيُهْم َيْسَطُع َكاْلمإْسكإ َبالإ اْلَكاُفورإ، يـَْنظُُر إإلَْيهإُم َكرإميإَها ُتضإ وُضوَن فإ جإ

ُبوَن« الثَـَّقاَلنإ ََل يُْطرإُقوَن تـََعجًُّبا َحَّتَّ َيدْ   ُخُلوَن اجْلَنََّة، ََل َُيَالإطُُهْم َأَحٌد إإَلَّ اْلُمَؤذيإنُوَن اْلُمْحَتسإ
ْسَنادِ  اِميِ يَن الَِّذيَن ُيْجَمُع َحِديُثُهْم، َواْلَهْيَثُم ْبُن ُحَمْيٍد ِمْن   ،@ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َشاذُّ َصِحيُح اإلِْ َفِإنَّ َأَبا ُمَعْيٍد ِمْن ِثَقاِت الشَّ

َجاُه َعْنُهَما ْيَخاِن َلْم ُيَخرِ  اِم َغْيَر َأنَّ الشَّ  . َأْعَياِن َأْهِل الشَّ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: خبر شاذ صحيح السند 

 . ثقات رجاله وبقية صدوقان،، وحفص  الهيثم،، حسن أم القرى: إسناده* جامعة 

يُوُنُس ْبُن حُمَمٍَّد اْلُمَؤديإُب، ثنا    َأْخََباََن أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َأيبإ َداُوَد اْلُمَنادإي، ثنا  - 1033
ْئُت َأاَب َسعإيٍد اخْلُْدرإيَّ فـَُلْيُح ْبُن   ، َعْن َأيبإ َسَلَمَة، قَاَل: قـُْلُت: َواَّللَّإ َلْو جإ  َفَسأَْلُتُه َعْن َهذإهإ السَّاَعةإ ُسَلْيَماَن، َعْن َسعإيدإ ْبنإ احْلَارإثإ

ُتُه فـَُقْلُت: اَي َأاَب َسعإيٍد، إإ  َها عإْلٌم، فَأَتـَيـْ نـْ نَّ َأاَب ُهَريـَْرَة َحدَّثـََنا َعنإ السَّاَعةإ الَّيتإ فإ يـَْومإ اجْلُُمَعةإ فـََهْل عإْنَدَك َلَعلَُّه َأْن َيُكوَن عإْنَدُه مإ
َها، فـََقاَل: »إإينيإ ُكْنُت َأْعَلُمَها، ُثَّ  َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َعنـْ َها عإْلٌم؟ فـََقاَل: َسأَْلَنا النَّيبإ نـْ يُت لَ مإ يتـَُها َكَما أُْنسإ َلَة اْلَقْدرإ  أُْنسإ ُثَّ   «،يـْ

 َخَرْجُت مإْن عإْندإهإ َفَدَخْلُت َعَلى َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َساَلٍم، ُثَّ ذََكَر احْلَدإيثَ 
َوُمَحمَّدِ   اْلَهاِد،  ْبِن  َيِزيَد  ِلَحِديِث  ْيَخْيِن  الشَّ َشْرِط  َعَلى  َصِحيٌح  َشاِهٌد  َوَهَذا  هللا:  رحمه  الحاكم  الحافظ  قال  ِإْسحَ @  ْبِن  َجاُه.   ُيَخرِ  َوَلْم   اَق، 

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح
 حسن.  * جامعة أم القرى: إسناده

، ثنا    -   1040 ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثنا أَبُو َجْعَفٍر َأمْحَُد ْبُن َعْبدإ احْلَمإيدإ احْلَارإثإيُّ فإيُّ، ثنا  ُحَسنْيُ ْبُن َعلإيٍي اجْلُعْ َحدَّ
، َعْن َأْوسإ ْبنإ َأْوٍس، قَاَل: قَاَل رَ  يإ َعاينإ ُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َوذََكَر  َعْبُد الرَّمْحَنإ ْبُن يَزإيَد ْبنإ َجابإٍر، َعْن َأيبإ اأْلَْشَعثإ الصَّنـْ

ٍم، َوَمْن  يـَْوَم اجْلُُمَعةإ: »َمْن َغَسَل َواْغَتَسَل، َوَغَدا َوابـَْتَكرَ  َنُه َوَبنْيَ اجْلُُمَعةإ، َوزإاَيَدُة َثاَلثَةإ َأايَّ ، َوَداَن، َوأَْنَصَت َواْسَتَمَع ُغفإَر َلُه َما بـَيـْ
 َمسَّ احلََْصى فـََقْد َلغَا«  

اُن ْبُن   َعِطيََّة، َعْن َأِبي اْْلَْشَعثِ @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َرَواُه َيْحَيى ْبُن اْلَحاِرِث الذِ َماِريُّ َوَحسَّ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: تفرد به عن اْلشجعي إبراهيم بن أبي الليث وهو واه ولفظه منكر لكن تابعه عليه غيره 

ثـََنا َعلإيُّ ْبُن مَحَْشاٍذ، ثنا ُموَسى ْبُن َهاُروَن، َوَصالإُح ْبُن حُمَمٍَّد الرَّازإيُّ، َواحلُْ   -  1044 َسنْيُ ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ زإاَيٍد، قَاُلوا: ثنا ُسَرْيُج َحدَّ
، ثنا َأاَبُن ْبُن يَزإيَد، َعْن ََيََْي ْبنإ َأيبإ َكثإرٍي، َعْن َعْبدإ  اَّللَّإ ْبنإ َأيبإ قـََتاَدَة، قَاَل: َدَخَل َعَليَّ    ْبُن يُوُنَس، ثنا َهاُروُن ْبُن ُمْسلإٍم اْلعإْجلإيُّ

ُل يـَْوَم اجْلُُمَعةإ فـََقاَل: ُغْسٌل مإْن َجَنابٍَة َأْو لإْلُجُمَعةإ؟ قَاَل: قـُْلُت: مإْن َجَنابٍَة. قَاَل: َأعإْد ُغسْ َأيبإ َوَأاَن َأغْ  ْعُت َتسإ اًل آَخَر فَإإينيإ ْسَإ
 َهارٍَة إإىَل اجْلُُمَعةإ اأْلُْخَرى« َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم يـَُقوُل: »َمنإ اْغَتَسَل يـَْوَم اجْلُُمَعةإ َكاَن فإ طَ 
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َجاهُ   ْيَخْيِن َوَلْم ُيَخرِ  َوَهاُروُن ْبُن ُمْسِلٍم اْلِعْجِليُّ َشْيٌخ َقِديٌم ِلْلَبْصِريِ يَن ُيَقاُل  ، @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ
ِ ْبُن ُعَمَر اْلَقَواِريِريُّ َلُه اْلِحنَّاِئيُّ ِثَقٌة َقْد    .َرَوى َعْنُه َأْحَمُد ْبُن َحْنَبٍل َوَعْبُد َّللاَّ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرطهما 
 حسن.  اإلسنادين * جامعة أم القرى: كَل

ثـََنا احْلَاكإُم أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ احْلَافإُظ إإ   -  1047 ْماَلًء فإ َشْهرإ رَبإيٍع اأْلَوَّلإ َسَنَة َخٍْس َوتإْسعإنَي َوَثاَلثإ مإاَئٍة،  َحدَّ
َبَأ َعْبُد اَّللَّإ ْبُن احْلَُسنْيإ اْلَقاضإي، ثنا احْلَارإُث ْبُن َأيبإ ُأَساَمَة ثنا حُمَمَُّد ْبُن عإيَسى ْبنإ الطَّبَّ  ٍم، َعْن هإَشامإ أَنـْ  اُع، ثنا ُمْصَعُب ْبُن َسالَّ
ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم »إإَذا َخَرَج يـَْوَم  ْنََبإ َأذََّن بإاَلٌل«  ْبنإ اْلغَازإ، َعْن اَنفإٍع، َعنإ اْبنإ ُعَمَر، قَاَل: َكاَن النَّيبإ  اجْلُُمَعةإ فـََقَعَد َعَلى اْلمإ

َجاهُ @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح  ْسَناِد، َفِإنَّ ِهَشاَم ْبَن اْلَغاِز ِممَّْن ُيْجَمُع َحِديُثُه، َوَلْم ُيَخرِ   . اإلِْ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: مصعب ليس بحجة 

 دعن   شاهد للحديث،  لغيره والحديث لحسن .النقاد بعض وضعفه أوهام، له   صدوق  سَلَّم، بن مصعب فيه، ضعيف  * جامعة أم القرى: إسناده
 .بمعناه يزيد بن السائب عن البخاري،

ثـََنا أَبُو اْلَفْضلإ حُمَمَُّد ْبُن إإبـَْراهإيَم اْلُمزَكيإي، ثنا حُمَمَُّد ْبُن إإْْسَاعإيَل ْبنإ مإْهَراَن، ثنا هإَشا  -   1048 ُم ْبُن َعمَّاٍر، ثنا اْلَولإيُد ْبُن  َحدَّ
ْنََبإ ُمْسلإٍم، ثنا اْبُن ُجَرْيٍج، َعْن   ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َعَلى اْلمإ يـَْوَم اجْلُُمَعةإ،   َعطَاءإ ْبنإ َأيبإ َراَبٍح، َعنإ اْبنإ َعبَّاٍس، قَاَل: اْستَـَوى النَّيبإ

: »اْجلإُسوا دإ َفَجَلَس، فـََقاَل لَ   «.فـََقاَل لإلنَّاسإ ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »تـََعاَل َفَسمإَعُه اْبُن َمْسُعوٍد َوُهَو َعَلى اَببإ اْلَمْسجإ ُه النَّيبإ
 اَي اْبَن َمْسُعوٍد« 

َجاهُ   ْيَخْيِن، َوَلْم ُيَخرِ   .@ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرطهما 

 مرسل.  أنه والصواب. وإرساله وصله في مختلف، ضعيف  * جامعة أم القرى: إسناده

1060  -   ُّ ، ثنا َسعإيُد ْبُن َأيبإ َمْرمَيَ، ثنا حُمَمَُّد َأْخََباََن أَبُو إإْسَحاَق إإبـَْراهإيُم ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ َحاِتٍإ الزَّاهإُد، ثنا اْلَفْضُل ْبُن حُمَمٍَّد الشَّْعَراينإ
ُّ َصلَّى ْبُن َجْعَفرإ ْبنإ َأيبإ َكثإرٍي، ثنا َشرإيُك ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َأيبإ َنَإرٍ  َد َوالنَّيبإ ، َعْن َعطَاءإ ْبنإ َيَساٍر، َعْن َأيبإ َذرٍي، قَاَل: َدَخْلُت اْلَمْسجإ

ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوسَ  ُيَبٍي َمََّت نـََزَلْت لََّم ُسورََة بـََراَءٌة« ، فـَُقْلتُ هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم ََيُْطُب َفَجَلْسُت َقرإيًبا مإْن ُأيَبيإ ْبنإ َكْعٍب »فـََقَرَأ النَّيبإ  ألإ
 َهذإهإ السُّورَُة؟ احْلَدإيَث  

َجاُه.  ْيَخْيِن، َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: ما أحسب عطاء أدرك أبا ذر 

 . الشيخين رجال اتثق رجاله، صحيح * جامعة أم القرى: إسناده
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َكََّة، ثنا َعلإيُّ ْبُن َعْبدإ َأْخََباََن أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن َسْلَماَن اْلَفقإيُه بإبَـْغَداَد ثنا َأمْحَُد ْبُن زَُهرْيٍ، َوَأْخََباََن أَبُو َعْونٍ  -  1090  اجْلَزَّاُر، ِبإ
ْعُت اْلَعزإيزإ، قَاََل: ثنا أَبُو َغسَّاَن َمالإُك ْبُن إإْْسَاعإيَل، ثنا زُهَ  ، ثنا ُعبَـْيُد اَّللَّإ ْبُن َأيبإ َبْكرإ ْبنإ أََنٍس، قَاَل: ْسَإ يإ َبُة ْبُن الضَّيبيإ رْيٌ، ثنا ُعتـْ

ًعا، َأْو َأَقلَّ مإْن  ، َأْو َخًْسا، َأْو َسبْـ أََنًسا، يـَُقوُل: »َما َخَرَج َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم يـَْوَم فإْطٍر َحَّتَّ َيَُْكَل َِتََراٍت َثاَلَثً 
 َذلإَك، َأْو َأْكثـََر مإْن َذلإَك وإتْـًرا« 

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: سكت عنه الذهبي في التلخيص 

ْلُكوَفةإ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ ُسَلْيَماَن، ثنا  –  1102 ثـََنا أَبُو َبْكرإ ْبُن َأيبإ َدارإٍم احْلَافإُظ، ابإ َجْنَدُل ْبُن َوالإٍق، ثنا ُعبَـْيُد اَّللَّإ   َحدَّ
، قَ  اَل: »َكاَن َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ  ْبُن َعْمٍرو، َعْن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ حُمَمَّدإ ْبنإ َعقإيٍل، َعْن َعطَاءإ ْبنإ َيَساٍر، َعْن َأيبإ َسعإيٍد اخْلُْدرإييإ

 ى َصلَّى رَْكَعَتنْيإ«  َعَلْيهإ َوَسلََّم إإَذا رََجَع مإَن اْلُمَصلَّ 
َجاُه "   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهِذِه ُسنٌَّة َعِزيَزٌة، ِبِإْسَناٍد َصِحيٍح، َوَلْم ُيَخرِ 

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح

ثـََنا َجْعَفُر ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ ُنَصرْيٍ اخْلُْلدإيُّ، ثنا َعلإيُّ ْبُن  -  1103 ُّ، ثنا ُسْفَياُن ْبُن  َحدَّ َعْبدإ اْلَعزإيزإ، ثنا إإْسَحاُق ْبُن إإْْسَاعإيَل الطَّاْلَقاينإ
َياًما لإَتَمامإ ثَ  َراٍش، َعْن َأيبإ َمْسُعوٍد، قَاَل: َأْصَبَح النَّاُس صإ َنَة، َعْن َمْنُصوٍر، َعْن رإْبعإييإ ْبنإ حإ َما اَلثإنَي، َفَجاَء رَُجاَلنإ َفَشهإَدا َأهنَُّ ُعيَـيـْ

، »فََأَمَر َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم النَّاَس، فََأْفطإُروا«  أْلَْمسإ  رََأاَي اهلْإاَلَل ابإ
َجاُه. ْيَخْيِن، َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ

 شرطهما  # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على
 .داود  رجال أبي من الطالقاني، إسماعيل بن إسحاق إال الشيخين رجال ثقات رجاله، صحيح * جامعة أم القرى: إسناده

، ثنا ُموَسى ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ  َأْخََباََن أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ اْلبَـْغَدادإيُّ، ثنا َعْبُد اَّللَّإ ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ ُحبَـْيٍش الديإ   -   1105 َمْشقإيُّ
ُ ْبُن َعبْ  دإ اَّللَّإ، َأنَّ َعْبَد اَّللَّإ ْبَن ُعَمَر َأْخََبَُه، »َأنَّ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َعطَاٍء، ثنا اْلَولإيُد ْبُن حُمَمٍَّد، ثنا الزُّْهرإيُّ، َأْخََبينإ َساَلإ

َ اْلُمَصلَّى« نيإ ََيُْرُج مإْن بـَْيتإهإ َحَّتَّ َيَِْتإ ُ يـَْوَم اْلفإْطرإ مإْن حإ  َوَسلََّم َكاَن يَُكَبيإ
، َواَل بِ @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َغرِ  ٍد اْلُموَقِريُّ ا ِباْلَوِليِد ْبِن ُمَحمَّ ْيَخْيِن َلْم َيْحَتجَّ ْسَناِد، َواْلَمْتِن َغْيَر َأنَّ الشَّ ُموَسى ْبِن يُب اإلِْ

َواَيُة َعْن عَ  ْت ِبِه الرِ  ، َوَهِذِه ُسنٌَّة َتَداَوَلَها َأِئمَُّة َأْهِل اْلَحِديِث، َوَصحَّ َحاَبِة«  َعَطاٍء اْلَبْلَقاِويِ  ِ ْبِن ُعَمَر، َوَغْيرِِه ِمَن الصَّ  ْبِد َّللاَّ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: هما متروكان 

 . متروكان محمد، بن  والوليد محمد، بن موسى، جدا ضعيف  * جامعة أم القرى: إسناده

ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثنا    -  1108 ُّ، ثنا إإْسَحاُق ْبُن عإيَسى، ثنا اْبُن هلَإيَعَة، َعْن َخالإدإ  َحدَّ حُمَمَُّد ْبُن إإْسَحاَق الصَّغَاينإ
َعَلْيهإ َوَسلَّ  ، َعْن ُعْرَوَة، َعْن َعائإَشَة، قَاَلْت: »َكاَن َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ  ُ فإ اْلعإيَدْينإ  ْبنإ يَزإيَد، َعنإ الزُّْهرإييإ اثـَْنيَتْ َعْشَرَة  َم يَُكَبيإ

يدإ واْقََتََبتإ السَّاَعُة« ، َويـَْقَرأُ بإ ق َواْلُقْرآنإ اْلَمجإ ْفتإَتاحإ َوى َتْكبإريإ اَلإ  سإ
ِ ْبُن َلِهيَعَة، َوَقِد اْسَتْشَهَد ِبِه ُمْسِلٌم فِ   َد ِبِه َعْبُد َّللاَّ »َوِفي اْلَباِب َعْن َعاِئَشَة َواْبِن   ي َمْوِضَعْينِ @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َتَفرَّ

قِ  َوَقْد  َفاِسَدٌة،  ِإَلْيِهْم  َوالطُُّرُق  َعْنُهْم«   ُ َّللاَّ َرِضَي  َعْمٍرو  ْبِن   ِ َّللاَّ َوَعْبِد  ُهَرْيَرَة،  َوَأِبي  " ُعَمَر،  ُعَقْيٍل  َعْن  َلِهيَعَة،  اْبِن  َعِن   يَل 
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: تفرد به ابن لهيعة 
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ْلُكوَفةإ، ثنا إإبـَْراهإيُم ْبُن َأيبإ الْ  -  1111 ُّ ابإ َباينإ َعنـَْبسإ اْلَقاضإي، ثنا َسعإيُد ْبُن  َأْخََباََن أَبُو احْلََسنإ َعلإيُّ ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ ُعْقَبَة الشَّيـْ
، َوَعمَّاٍر، »َأنَّ ُعْثَماَن اخْلَرَّاُز، ثنا َعْبدُ  َّ َصلَّى هللاُ  الرَّمْحَنإ ْبُن َسعإيٍد اْلُمَؤذيإُن، ثنا فإْطُر ْبُن َخلإيَفَة، َعْن َأيبإ الطَُّفْيٍل، َعْن َعلإيٍي النَّيبإ

، وََكاَن يـَقْ  يمإ ُ مإْن يـَْومإ َعَرَفَة َصاَلَة  َعَلْيهإ َوَسلََّم َكاَن َُيَْهُر فإ اْلَمْكُتواَبتإ بإبإْسمإ اَّللَّإ الرَّمْحَنإ الرَّحإ ُنُت فإ َصاَلةإ اْلَفْجرإ، وََكاَن يَُكَبيإ
 » مإ التَّْشرإيقإ َر َأايَّ  اْلَغَداةإ، َويـَْقطَُعَها َصاَلَة اْلَعْصرإ آخإ

ْسَناِد، َواَل َأْعَلُم ِفي ُرَواِتِه َمْنُسوًبا إِ  َلى اْلَجْرِح َوَقْد ُرِوَي ِفي اْلَباِب َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد َّللاَِّ  @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
ِ ْبِن َسِعيٍد َفَصِحيٌح َعنْ  ِ ْبِن َعبَّاٍس َوَعْبِد َّللاَّ ا ِمْن ِفْعِل ُعَمَر َوَعِليٍ  َوَعْبِد َّللاَّ  اِم التَّْشِريِق، " ُهُم التَّْكِبيُر ِمْن َغَداِة َعَرَفَة ِإَلى آِخِر َأيَّ َوَغْيرِِه، َفَأمَّ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: بل خبر واه كأنه موضوع 
 . ضعيف، سعد بن نوعبد الرحم يعرف، ال، عثمان بن سعيد، ضعيف  * جامعة أم القرى: إسناده
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، ِبإإْصَر،َما َأْخََباَْنُه أَبُو َجْعَفٍر   -  678 ثنا َعلإيُّ  حُمَمَُّد ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ َعْبدإ اَّللَّإ اْلبَـْغَدادإيُّ، ثنا ََيََْي ْبُن ُعْثَماَن ْبنإ َصالإٍح السَّْهمإيُّ
: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: ْبُن َمْعَبٍد، ثنا يـَْعُقوُب ْبُن اْلَولإيدإ، َعْن ُعبَـْيدإ اَّللَّإ ْبنإ ُعَمَر، َعْن اَنفإٍع، َعنإ اْبنإ ُعَمَر، قَالَ 

   «.»َخرْيُ اأْلَْعَمالإ الصَّاَلُة فإ َأوَّلإ َوْقتإَها
ْلِكَتاِب ِإالَّ َأنَُّه َشاِهٌد َعْن   َشْرِط َهَذا ا@ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َيْعُقوُب ْبُن اْلَوِليِد َهَذا َشْيٌخ ِمْن َأْهِل اْلَمِديَنِة َسَكَن َبْغَداَد، َوَلْيَس ِمنْ 

   .ُعَبْيِد َّللاَِّ 
 . # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: يعقوب كذاب يعني يعقوب بن الوليد

 (: ضعيف.2882* ضعيف الجامع )

، ثنا إإبـَْراهإيُم ْبُن حُمَمَّدإ َحدََّثِنإ أَبُو َعْمٍرو حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبنإ إإْسَحاَق اْلَعْدُل النَّْحوإيُّ، ثنا    -  679 حُمَمَُّد ْبُن َعلإييإ ْبنإ احلََْسنإ الرَّقيإيُّ
، َعْن َعْبدإ اَّللَّإ  ْرَيَ احلْإْمصإيُّ ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن محإ ، َعْن اَنفإٍع، َعنإ ْبنإ َصَدَقَة اْلَعامإرإيُّ، فإ كإْنَدَة فإ جَمْلإسإ اأْلََشجيإ اْبنإ    ْبنإ ُعَمَر اْلُعَمرإييإ

 لإ َوْقتإَها« ُعَمَر، قَاَل: ُسئإَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: َأيُّ اْلَعَملإ َأْفَضُل؟ قَاَل: »الصَّاَلُة فإ َأوَّ 
 (: ضعيف.2882* ضعيف الجامع )

َْرَو، ثنا احلَْ   -   685 َبأَ حُمَمَُّد ْبُن إإْسَحاَق،  َوَأْخََبينإ َعْبُد اَّللَّإ ْبُن احْلَُسنْيإ اْلَقاضإي، ِبإ ارإُث ْبُن َأيبإ ُأَساَمَة، ثنا يَزإيُد ْبُن َهاُروَن، أَنـْ
َبٍل، َحدََّثِنإ  ، َواللَّْفُظ َلُه ثنا َعْبُد اَّللَّإ ْبُن َأمْحََد ْبنإ َحنـْ ، ثنا إإْْسَاعإيُل َوُهَو اْبُن َوَأْخََباََن َأمْحَُد ْبُن َجْعَفٍر اْلَقطإيعإيُّ ُعَليََّة، َعْن حُمَمَّدإ   َأيبإ

، قَاَل: َقدإَم عَ  يإ َنا أَبُو أَيُّوَب َغازإاًي َوُعْقَبُة ْبُن َعامإٍر ْبنإ إإْسَحاَق، قَاَل: َحدََّثِنإ يَزإيُد ْبُن َأيبإ َحبإيٍب، َعْن َمْرَثدإ ْبنإ َعْبدإ اَّللَّإ اْليَـَزينإ َليـْ
َنا أَبُو أَيُّوَب، فـََقاَل: َما َهذإهإ الصَّاَلُة اَي ُعْقَبُة، فـََقاَل: ُشغإْلَنا، فـََقاَل: َأَما َواَّللَّإ مَ يـَْوَمئإٍذ َعَلى مإْصَر، فََأخََّر اْلَمْغرإَب فَـ  ا آَسى َقاَم إإلَيـْ

ْعُت َرسُ  وَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، يـَُقوُل:  إإَلَّ َأْن َيُظنَّ النَّاُس أَنََّك رَأَْيَت َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َيْصَنُع َهَكَذا، ْسَإ
ُروا اْلَمْغرإَب َحَّتَّ َيْشَتبإَك النُُّجوُم« .   َرْيٍ َأْو َعَلى اْلفإْطَرةإ َما ََلْ يـَُؤخيإ  »ََل يـََزاُل أُمَّيتإ ِبإ

ْسَنادِ @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم، َوَلمْ  َجاُه َوَلُه َشاِهٌد َصِحيُح اإلِْ  .  ُيَخرِ 
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط مسلم وله شاهد صحيح 

ثـََنا أَبُو النَّْضرإ حُمَمَُّد ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ يُوُسَف اْلَفقإيُه، َحدََّثِنإ أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن إإْسَحاقَ   -   687 ْبنإ ُخَزمْيََة، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َعلإييإ   َحدَّ
، ثنا أَبُو َأمْحََد الزَُّبرْيإيُّ، ْلُفْسطَاطإ ثنا ُسْفَياُن، َعنإ اْبنإ ُجَرْيٍج، َعْن َعطَاٍء، َعنإ اْبنإ َعبَّاٍس، َأنَّ َرُسوَل اَّللَّإ   ْبنإ حُمْرإٍز َأْصُلُه بـَْغَدادإيي ابإ

: َفْجٌر ََيُْرُم فإيهإ الطََّعاُم َوحتَإلُّ فإيهإ الصَّاَلُة، وَ   لُّ فإيهإ الطََّعاُم َفْجٌر حَتُْرُم فإيهإ الصَّاَلُة َوَيَإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، قَاَل: " اْلَفْجُر َفْجَرانإ
َجاُه، َواِة َوَلْم ُيَخرِ  ْيَخْيِن ِفي َعَداَلِة الرُّ َوَأُظنُّ َأنِ ي َقْد َرَأْيُتُه ِمْن َحِديِث َعْبِد َّللاَِّ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ

ٍر، َوِإْسَناُدُه َصِحيٌح "ْبِن اْلَوِليِد، َعِن الثَّْوِريِ  َمْوُقوفً  ُ َأْعَلُم، َوَلُه َشاِهٌد ِبَلْفٍظ ُمَفسَّ    ا َوَّللاَّ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرطهما 

َْرَو، ثنا َعْبُد اَّللَّإ ْبُن َرْوٍح الْ   -  688 ، ِبإ ثـََناُه أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبنإ َحاِتٍإ الدَّارَبـَْردإييإ َبَأ اْبُن  َحدَّ ُّ، ثنا يَزإيُد ْبُن َهاُروَن، أَنـْ َمَدائإِنإ
َعْبدإ الرَّمْحَنإ ْبنإ ثـَْواَبَن، َعْن َجابإرإ ْبنإ َعْبدإ اَّللَّإ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى   َأيبإ ذإْئٍب، َعنإ احْلَارإثإ ْبنإ َعْبدإ الرَّمْحَنإ، َعْن حُمَمَّدإ ْبنإ 
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: فََأمَّا اْلَفْجُر الَّذإي َيُكوُن َكَذَنبإ السَّْرَحانإ َفاَل حتَإلُّ الصَّ   الطََّعاُم، َوَأمَّا الَّذإي اَلُة فإيهإ َوََل ََيُْرمُ هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: " اْلَفْجُر َفْجَرانإ
 َيْذَهُب ُمْسَتطإياًل فإ اأْلُُفقإ فَإإنَُّه َيُإلُّ الصَّاَلَة، َوَُيَريإُم الطََّعاَم " 

ُب، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َشاَذاَن اجْلَْوَهرإيُّ، ثنا  -   690 ثـََنا أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبنإ اَبَلَوْيهإ اجْلالَّ اْلُمَعلَّى ْبُن َمْنُصوٍر، ثنا َعْبُد   َحدَّ
ُّ، َعنإ اْلَعبَّاسإ ْبنإ َذرإ  َباينإ يمإ ْبُن ُسَلْيَماَن، ثنا أَبُو إإْسَحاَق الشَّيـْ ، قَاَل: ُكنَّا ُجُلوًسا َمَع الرَّحإ يٍح، َعْن زإاَيدإ ْبنإ َعْبدإ الرَّمْحَنإ النََّخعإييإ

دإ اأْلَْعَظمإ َواْلُكوَفُة يـَْوَمئإٍذ إإْخَصاٌص، َفَجاَءُه اْلُمَؤذيإُن، فـََقاَل:  ُ َعْنُه فإ اْلَمْسجإ َي اَّللَّ رإ،  الصَّاَلُة اَي َأمإرَي اْلُمْؤمإنإنَي لإْلَعصْ   َعلإيٍي َرضإ
لسُّنَّةإ«، فـََقامَ   َعلإيي َفَصلَّى بإَنا اْلَعْصَر، ُثَّ فـََقاَل: »اْجلإْس« َفَجَلَس، ُثَّ َعاَد فـََقاَل َذلإَك، فـََقاَل َعلإيي: »َهَذا اْلَكْلُب يـَُعليإُمَنا ابإ

 لإلرَُّكبإ فـَتَـْزَورُّ الشَّْمُس لإْلَمغإيبإ َنََتَاَءاَها.  اْنَصَرفْـَنا فـََرَجْعَنا إإىَل اْلَمَكانإ الَّذإي ُكنَّا فإيهإ ُجُلوًسا، َفَجثـَْوانَ 
َجاُه َبْعَد اْحِتَجاِجِهَما ِبُرَواِتهِ    .@ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح، َوَلْم ُيَخرِ 

 .# قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح
 لرحمن مجهول. * قال الشيخ عبد السَلم علوش: فيه زياد بن عبد ا

ُّ، ثنا احلََْسُن ْبُن َعلإييإ ْبنإ    -  695 ُّ، ثنا أَبُو يـَْعَلى حُمَمَُّد ْبُن  َأْخََباََن أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ الزَّاهإُد اأْلَْصبَـَهاينإ ََيََْي اْلََبْينإ
، َعْن ُعبَـْيدإ اَّللَّإ ْبنإ َعْبدإ اَّللَّإ، َعْن َعْبدإ الرَّمْحَنإ ْبنإ    الصَّْلتإ التُّوزإيُّ، ثنا اْلَولإيُد ْبُن ُمْسلإٍم، َعْن َعْبدإ الرَّمْحَنإ  ْبنإ َنَإٍر، َعنإ الزُّْهرإييإ

َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم ُسئإَل َعْن مَ  نَـُهَما َواقإيتإ الصَّاَلةإ فـََقدَّ يَزإيَد ْبنإ َجارإيََة، َعْن َعميإهإ جُمَميإعإ ْبنإ َجارإيََة، َأنَّ النَّيبإ َم ُثَّ َأخََّر َوقَاَل: »بـَيـْ
 َوْقٌت« .  

ِ َهَذا َجاُه، َوُعَبْيُد َّللاَّ ْيَخْيِن َوَلْم ُيَخرِ  ِ ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن َأِبي ُصَعْيٍر  @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ ُهَو اْبُن َعْبِد َّللاَّ
 . اْلُعْذِريُّ 

 قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرطهما # 
 * قال الشيخ عبد السَلم علوش: السند ضعيف. 

َبَأ احْلَُسنْيُ ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ اْلَقطَّاُن، ثنا َعْبُد السَّاَلمإ ْبُن َعْبدإ احْلَمإيدإ، ثنا ُموَسى ْبُن َأْعنَيَ،  -   702 ْعُت   أَنـْ ، قَاَل: ْسَإ ييإ َعْن َأيبإ النََّجاشإ
َر اْلَعْصَر َحَّتَّ َكاَنتإ الشَّْمُس رَافإَع ْبَن َخدإيٍج، يـَُقوُل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »َأََل ُأْخَبإُُكْم بإَصاَلةإ اْلُمَنافإ  ، َأْن يـَُؤخيإ قإ

َها  «. َكثـَْربإ اْلبَـَقَرةإ َصالَّ
ْحَمِن، َعْن َأَنٍس، َعِن النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، قَ @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا:   اَل: »ِتْلَك َصََلُة َأْخَرَج ُمْسِلٌم َحِديَث اْلَعََلِء ْبِن َعْبِد الرَّ

ْمُس« اْلَحِديَث "  ِت الشَّ  اْلُمَناِفِق َيْجِلُس َأَحُدُهْم َحتَّى ِإَذا اْصَفرَّ
 حديث حسن.  * قال الشيخ عبد السَلم علوش:

ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثنا أَبُو ُزْرَعَة َعْبُد الرَّمْحَنإ ْبُن َعْمٍرو الديإَمْشقإيُّ، ثنا   -  703 ُّ، ثنا    َحدَّ َأمْحَُد ْبُن َخالإٍد اْلَوْهيبإ
مإ ْبنإ ُعَمَر ْبنإ قـََتاَدَة، َعْن أََنسإ ْبنإ َمالإكٍ  ، قَاَل: »َكاَن أَبـَْعُد رَُجَلنْيإ مإْن َأْصَحابإ َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى حُمَمَُّد ْبُن إإْسَحاَق، َعْن َعاصإ

َرُسولإ  ْسَكُنُه فإ َبِنإ َحارإثََة، َفَكااَن ُيَصليإَيانإ َمعَ هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َدارًا أَبُو لَُبابََة ْبنإ َعْبدإ اْلُمْنذإرإ َوَأْهُلُه بإُقَباَء، َوأَبُو َعْبسإ ْبنإ َجَْبٍ َومَ 
يلإ َرُسولإ اَّللَّإ صَ  َا« .  اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم اْلَعْصَر، ُثَّ َيَْتإَيانإ قـَْوَمُهَما َوَما َصلَّْوا لإتَـْعجإ  لَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم ِبإ
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َجاُه. @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم، َوَلمْ    ُيَخرِ 
 .# قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط مسلم

 * فيه عنعنة ابن اسحاق. 

ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثنا اْلَعبَّاُس ْبُن حُمَمٍَّد الدُّورإيُّ، ثنا يـَْعُقوُب ْبُن إإبـَْرا  -  721   هإيَم ْبنإ َسْعٍد، ثنا َعْبُد اْلَملإكإ َحدَّ
يإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، قَاَل:  نإنَي فـََفريإُقوا َبنْيَ ْبُن الرَّبإيعإ ْبنإ َسَْبََة، َعْن أَبإيهإ، َعْن َجديإهإ، رَفـََعُه إإىَل النَّيبإ »إإَذا بـََلَغ َأْوََلدَُكْم َسْبَع سإ

نإنَي فَاْضرإبُوُهْم َعَلى الصَّ  هإْم، َوإإَذا بـََلُغوا َعْشَر سإ    «. اَلةإ فـُُرشإ
ِبيعِ   ْبِن َسْبَرَة، َعْن آَباِئِه، ُثمَّ َلْم ُيَخرِ ْج َواِحٌد  @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم، َفَقِد اْحَتجَّ ِبَعْبِد اْلَمِلِك ْبِن الرَّ

 ِمْنُهَما َهَذا اْلَحِديَث« 
 .لم# قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط مس

ُّ، ثنا َجديإي، ثنا نـَُعْيُم ْبُن مَحَّاٍد، ثنا َعْبدُ   َحدَّثـََنا  -  738 اْلَعزإيزإ ْبُن حُمَمٍَّد، َعْن    إإْْسَاعإيُل ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ اْلَفْضلإ ْبنإ حُمَمٍَّد الشَّْعَراينإ
َعَلْيهإ َوَسلََّم َكاَن »ََل يـَُؤذيإُن فإ َشْيٍء مإَن الصََّلَواتإ فإ   ُعبَـْيدإ اَّللَّإ ْبنإ ُعَمَر، َعْن اَنفإٍع، َعنإ اْبنإ ُعَمَر، َأنَّ َرُسولَ  اَّللَّإ َصلَّى هللاُ 

، فَإإنَُّه َكاَن يـَُؤذيإُن َويُقإيمُ    «.السََّفرإ، َوََل يُقإيُم إإَلَّ لإلصُّْبحإ
دٍ  ْسَناِد َفَقِد اْحَتجَّ ُمْسِلٌم ِبَعْبِد اْلَعِزيِز ْبِن ُمَحمَّ اٍد، َواْلَمْشُهوُر @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ ، َواْحَتجَّ اْلُبَخاِريُّ ِبُنَعْيِم ْبِن َحمَّ

 ِمْن ِفْعِل اْبِن ُعَمَر ِبِه«  
 رواه نعيم بن حماد عنه فرفعه وزاد إال الصبح فإنه يؤذن ويقيم # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: 

741  -    ، طإيُّ ُّ، ثنا أَبُو يُوُسَف يـَْعُقوُب ْبُن يُوُسَف اْلَواسإ ْسَفَرائإِنإ ثـََنا أَبُو َعلإيٍي حُمَمَُّد ْبُن َعلإيٍي اإْلإ ثنا ُشَعْيُب ْبُن أَيُّوَب، ثنا َعْبُد  َحدَّ
َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، قَاَل: »مَ اَّللَّإ ْبُن َُنرَْيٍ، َعنْ  ا َبنْيَ اْلَمْشرإقإ َواْلَمْغرإبإ  ُعبَـْيدإ اَّللَّإ ْبنإ ُعَمَر، َعْن اَنفإٍع، َعنإ اْبنإ ُعَمَر، َأنَّ النَّيبإ

َلةُ   «. قإبـْ
ْيَخْيِن َفِإنَّ ُشَعْيَب ْبَن َأيُّوَب ِثَقٌة َوَقْد َأْسَنَدهُ @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط  ْحَمِن   .الشَّ َوَرَواُه ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد الرَّ

ُ َعْنُهَما ُمْسَنًدا   ْبِن ُمْحِبٍر َوُهَو ِثَقٌة، َعْن َناِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر َرِضَي َّللاَّ
 شرطهما # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على 

 . وموقوًفا مرفوًعا ويصح الحديث  ،حسن * جامعة أم القرى: إسناده

َْرَو، ثنا َسعإيُد ْبُن َمْسُعوٍد، ثنا يَزإيُد بْ   -  742 ُّ، ِبإ ُن َهاُروَن، َأْخََباََن حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ َأْخََباَْنُه أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد اْلَمْحُبويبإ
ٍ، َعْن اَنفإٍع، َعنإ اْبنإ ُعَمَر، َأنَّ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، قَاَل: »َما َبنْيَ ا الرَّمْحَنإ  َلةٌ  ْبنإ حُمَْبإ    «. ْلَمْشرإقإ َواْلَمْغرإبإ قإبـْ

ِ ْبِن ُعَمرَ @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َقْد َأْوَقَفُه َجَماَعٌة ِمْن   .َعْبِد َّللاَّ
 ومرفوعا بغير طريق المصنف. موقوفا يصح جًدا. والحديث ضعيف  * جامعة أم القرى: إسناده

ُّ، ثنا   -   743 ثـََنا َعلإيُّ ْبُن مَحَْشاَذ اْلَعْدُل، ثنا َأمْحَُد ْبُن َعلإيٍي اخْلَرَّاُز، ثنا َداُوُد ْبُن َعْمٍرو الضَّيبيإ ، ثنا    َحدَّ طإيُّ حُمَمَُّد ْبُن يَزإيَد اْلَواسإ
، َعْن َعطَاٍء، َعْن َجابإٍر، قَاَل: ُكنَّا ُنَصليإي َمَع َرُسولإ   ْبُن َساَلٍإ َأْو َسرْيٍ فََأظَلََّنا َغْيٌم،  حُمَمَُّد  رٍي،  َعَلْيهإ َوَسلََّم فإ َمسإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ 
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ٍد مإنَّا ََيُطُّ  َدٍة، َفَجَعَل ُكلُّ َواحإ ٍد مإنَّا َعَلى حإ َلةإ َفَصلَّى ُكلُّ َواحإ اَْن فَاْختَـَلْفَنا فإ اْلقإبـْ ذََكْراَن َذلإَك   َبنْيَ َيَدْيهإ لإنَـْعَلَم َأْمكإنَـتَـَنا فَ فـََتَحريَّ
َعاَدةإ َوقَاَل: »َقْد َأْجَزَأْت َصاَلُتُكْم« .   إْلإ يإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم فـََلْم َيَُْمْراَن ابإ  لإلنَّيبإ

ِد ْبِن َساِلٍم َفِإنِ ي اَل   َأْعِرُفُه ِبَعَداَلٍة َواَل َجْرٍح، َوَقْد َتَأمَّْلُت ِكَتاَب  @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث ُمْحَتجٌّ ِبُرَواِتِه، ُكلِ ُهْم َغْيَر ُمَحمَّ
َجا ِفي َهَذا اْلَباِب َشْيًئا«   ْيَخْيِن َفَلْم ُيَخرِ   الشَّ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: هو يعني محمد بن سالم أبو سهل واه 
 والحديث حسن لغيره.  ،ضعيف  * جامعة أم القرى: إسناده

بُو َمْعَمٍر، َوَأْخََباََن احْلَُسنْيُ اَن أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ الصَّفَّاُر، ثنا َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ عإيَسى اْلَقاضإي، ثنا أَ َأْخَبََ   -   744
اََل: ثنا َعْبُد اْلَوارإثإ ْبُن َسعإيٍد اْلَمْقَُبإيُّ، َعْن َأيبإ ُهَريـَْرَة، قَاَل: ْبُن احلََْسنإ ْبنإ أَيُّوَب، ثنا أَبُو َحاِتٍإ الرَّازإيُّ، ثنا َحَرمإيُّ ْبُن َحْفٍص، قَ 

َد َكانَ  مإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »إإَذا تـََوضَّأَ َأَحدُُكْم فإ بـَْيتإهإ ُثَّ أََتى اْلَمْسجإ َع، َفاَل يـَُقْل قَاَل أَبُو اْلَقاسإ َهَكَذا«   فإ َصاَلٍة َحَّتَّ يـَْرجإ
 َوَشبََّك َبنْيَ َأَصابإعإهإ.  

َجاهُ  ْيَخْيِن َوَلْم ُيَخرِ  . َوُهَو  .@ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ ُد ْبُن َعْجََلَن َعِن اْلَمْقُبِريِ  َوَقْد َتاَبَعُه ُمَحمَّ
 . َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ُمْسِلمٍ 

 حافظ الذهبي رحمه هللا: على شرطهما # قال ال
 * قال الشيخ عبد السَلم علوش: حديث صحيح. 

ثـََناُه أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب احْلَافإُظ، ثنا ََيََْي ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ ََيََْي، ثنا ُمَسدَّدٌ   -  745 ، ، َوَأْخََباََن َأمْحَُد ْبُن َجْعَفٍر  َحدَّ اْلَقطإيعإيُّ
، قَاََل: ثنا ََيََْي ْبُن َسعإيٍد، َعنإ اْبنإ َعْجاَلَن، ثنا  َبٍل، َحدََّثِنإ َأيبإ َّ َصلَّى   ثنا َعْبُد اَّللَّإ ْبُن َأمْحََد ْبنإ َحنـْ َسعإيٌد، َعْن َأيبإ ُهَريـَْرَة، َأنَّ النَّيبإ

َد َفاَل ُتَشبيإَكنَّ َبنْيَ َأَصابإعإَك« . هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم قَاَل لإَكْعبإ ْبنإ ُعْجَرَة: »إإذَ   ا تـََوضَّْأَت ُثَّ َدَخْلَت اْلَمْسجإ
ِد ْبِن َعْجََلَن َفَوِهَم ِفي ِإْسَناِدهِ  ِ، َعْن ُمَحمَّ  @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َرَواُه َشِريُك ْبُن َعْبِد َّللاَّ

 َلن عن أبيه عن أبي هريرة فوهم شريك # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: رواه شريك عن ابن عج
 حسن.  * جامعة أم القرى: إسناده

َناٍن اْلَقزَّاُز، ثنا أَبُو َبْكٍر َعْبُد اْلَكبإ   -  747 ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثنا حُمَمَُّد ْبُن سإ ، ثنا  َحدَّ يدإ احْلََنفإيُّ ريإ ْبُن َعْبدإ اْلَمجإ
َعَلْيهإ َوَسلََّم، قَاَل: »إإَذا َدَخَل َأَحدُُكُم   الضَّحَّاُك ْبُن ُعْثَماَن، َحدََّثِنإ َسعإيٌد اْلَمْقَُبإيُّ، َعْن َأيبإ ُهَريـَْرَة،  َأنَّ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ 

ْرينإ مإَن الشَّْيطَانإ ا يإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َوْليَـُقْل: اللَُّهمَّ َأجإ َد فـَْلُيَصليإ َعَلى النَّيبإ «  اْلَمْسجإ يمإ  لرَّجإ
َجاُه.  @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا:  ْيَخْيِن، َوَلْم ُيَخرِ   َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرطهما 
 بشواهده.  لغيره  والحديث حسن ،ضعيف  * جامعة أم القرى: إسناده

، ثنا إإبـَْراهإيُم َأْخََباََن أَبُو حُمَمٍَّد َعْبُد اْلَعزإيزإ ْبُن َعْبدإ    -  748 َكََّة، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َعلإييإ ْبنإ زَْيٍد اْلَمكيإيُّ ُس، ِبإ الرَّمْحَنإ ْبنإ َسْهٍل الدَّابَّ
دإ ْبنإ َأيبإ َوقَّاٍص، َعْن أَبإيهإ َسْعٍد امإرإ ْبنإ َسعْ ْبُن مَحَْزَة الزَُّبرْيإيُّ، ثنا َعْبُد اْلَعزإيزإ ْبُن حُمَمٍَّد الدَّرَاَوْردإيُّ، َعْن َسْهلإ ْبنإ َأيبإ َصالإٍح، َعْن عَ 

نَي انـْتَـَهى إإىَل  ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم ُيَصليإي بإَنا، فـََقاَل: حإ : اللَُّهمَّ آتإِنإ َأْفَضَل َما تـُْؤِتإ  َأنَّ رَُجاًل َجاَء إإىَل الصَّاَلةإ َوالنَّيبإ  الصَّفيإ
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ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم الصَّاَلَة، قَاَل: »َمنإ اْلُمَتَكليإُم آنإًفا؟« فـََقاَل الرَُّجُل: َأاَن ايَ عإَباَدَك الصَّاحلإإنَي، فـََلمَّا    َرُسوَل اَّللَّإ، َقَضى النَّيبإ
   «.َّللَّإ فـََقاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »إإًذا يـُْعَقُر َجَواُدَك، َوُتْسَتْشَهُد فإ َسبإيلإ ا

َجاُه.   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم، َوَلْم ُيَخرِ 
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط مسلم

يُّ، ثنا َعْبُد اَّللَّإ ْبُن َمْسَلَمَة  َأْخََباََن أَبُو َنْصٍر َأمْحَُد ْبُن َسْهٍل اْلَفقإيُه، بإُبَخاَرى، ثنا أَبُو عإْصَمَة َسْهُل ْبُن اْلُمتَـوَكيإلإ اْلُبَخارإ  -  754
ُّ، ثنا َعْبُد اْلَعزإيزإ ْبُن حُمَمٍَّد، َعْن حُمَمَّدإ ْبنإ َطْحاَلَء، َعْن   ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ  اْلَقْعَنيبإ ، َعْن َعْوفإ ْبنإ احْلَارإثإ َْصنإ ْبنإ َعلإيٍي حمإ

َهاَصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »َمْن تـََوضََّأ فََأْحَسَن ُوُضوَءُه، ُثَّ رَاَح فـََوَجَد النَّاَس َقْد َصلَّْوا َأْعطَاُه  ْثَل َأْجرإ َمْن َصالَّ ُ َعزَّ َوَجلَّ مإ ، اَّللَّ
ًئا« .   ُقُص َذلإَك مإْن ُأُجورإهإْم َشيـْ  َوَحَضَرَها ََل يـَنـْ

َجاهُ   .@ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم، َوَلْم ُيَخرِ 
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط مسلم

 ضعيف.  الحديث ،جًدا ضعيف  * جامعة أم القرى: إسناده

َلْيَماُن ْبُن َحْرٍب، ثنا ُوَهْيُب ْبُن  َأْخََباََن أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ الصَّفَّاُر، ثنا إإْْسَاعإيُل ْبُن إإْسَحاَق اْلَقاضإي، ثنا سُ   -  764
، ثنا نـَُعْيُم ْبُن مَحَّاٍد، ثنا َعْبُد َخالإٍد، ثنا ََيََْي ْبُن َسعإيٍد، َوَأْخََباََن أَبُو احلََْسنإ َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّ  ٍد اْلَعَنزإيُّ، ثنا ُعْثَماُن ْبُن َسعإيٍد الدَّارإمإيُّ

، َعْن ََيََْي ْبنإ َسعإيٍد، َوَأْخََباََن أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ حُمَمَّدإ ْبنإ يـَْعُقوَب احْلَا رإ اجْلَاُرودإيُّ، ثنا َبْكُر فإُظ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن النَّضْ اَّللَّإ ْبُن اْلُمَباَركإ
ْعُت اَنفإًعا، َُيَديإثُ  ْبَن َسعإيٍد، يـَُقوُل: ْسَإ ْعُت ََيََْي  ، قَاَل: ْسَإ ْبَن ُعَمَر، َكاَن،  ْبُن َخَلٍف، ثنا َعْبُد اْلَوهَّابإ الثَـَّقفإيُّ ، َأنَّ َعْبَد اَّللَّإ 

ْنَساَن فإ َصاَلةإ  َرةإ َوالصُّْبحإ َأَسْأاَن بإهإ الظَّنَّ« .   يـَُقوُل: »ُكنَّا إإَذا فـََقْداَن اإْلإ  اْلعإَشاءإ اْْلخإ
َجاهُ  ْيَخْيِن، َوَلْم ُيَخرِ   .@ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرطهما 
 .حسنة...واْلثر صحيح. أسانيد: والثالث والثاني .ثقات رجاله حيحص  إسناد: اْلول :أسانيد  ثَلثة * جامعة أم القرى: له

ثـََنا َعلإيُّ ْبُن مَحَْشاَذ اْلَعْدُل، ثنا ُعبَـْيُد ْبُن َشرإيٍك اْلبَـزَّاُر، ثنا ََيََْي ْبُن بَُكرْيٍ، ثنا اللَّْيُث    -   767 ْبُن َسْعٍد، َعنإ احْلَارإثإ ْبنإ َحدَّ
، َعْن َعْبدإ الرَّمْحَنإ ْبنإ ُجَبرْيٍ، َعْن َعبْ  ييإ َُعاذإ ْبنإ َجَبٍل َوُهَو قَاعإٌد َعَلى يـَْعُقوَب، َعْن قـَْيسإ ْبنإ رَافإٍع اْلَقْيسإ دإ اَّللَّإ ْبنإ َعْمٍرو، أَنَُّه َمرَّ ِبإ

رُي بإَيدإهإ َكأَنَُّه َُيَديإُث نـَْفَسُه، فـََقاَل َلُه َعْبُد اَّللَّإ: َما َشْأُنَك اَي َأاَب َعْبدإ الرَّمْحَنإ  ُدوُّ اَّللَّإ حُتَديإُث نـَْفَسَك؟ قَاَل: َوَما ِلإ يُرإيُد عَ   اَببإهإ ُيشإ
ْعُتُه مإْن َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، قَاَل: ََل ُتَكابإْد َوْهَرَك  دإ فـَُتَحديإُث، َأْن يـُْلهإَيِنإ َعْن َكاَلٍم ْسَإ اْْلَدمإي َأََل ََتُْرُج إإىَل اْلَمْسجإ

ْعُت َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلَّ  ًنا َعَلى اَّللَّإ، َوَمْن َجَلَس فإ بـَْيتإهإ ََل يـَْغَتاُب  َوَأاَن ْسَإ َم، يـَُقوُل: »َمْن َجاَهَد فإ َسبإيلإ اَّللَّإ َكاَن َضامإ
ًنا َعَلى اَّللَّإ، َوَمْن َغَدا إإىَل اْلَمْسجإ  ًنا َعَلى اَّللَّإ، َوَمْن َعاَد َمرإيًضا َكاَن َضامإ ًنا َعَلى اَّللَّإ، دإ، َأْو رَ َأَحًدا بإُسوٍء َكاَن َضامإ اَح َكاَن َضامإ

ًنا َعَلى اَّللَّإ َفرُيإيُد َعُدوُّ اَّللَّإ َأْن َُيْرإَجِنإ مإْن بـَْييتإ  « .  َوَمْن َدَخَل َعَلى إإَماٍم يـَُعزيإرُُه َكاَن َضامإ  إإىَل اْلَمْجلإسإ
َجاهُ  @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث ُرَواُتُه ِمْصِريُّوُن ِثَقاتٌ   . َوَلْم ُيَخرِ 

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: رواته ثقات 
 .لغيره صحيح والحديث  ،حسن * جامعة أم القرى: إسناده
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َْمَداَن، ثنا إإبـَْراهإيُم ْبُن احْلَُسنْيإ، ثنا آَدُم ْبُن َأيبإ إإاَيٍس،    -   771 ثـََنا َعْبَداُن ْبُن يَزإيَد الدَّقَّاُق، ِبإ ثنا اْبُن َأيبإ ذإْئٍب، َعْن َسعإيدإ  َحدَّ
، َعْن َسعإيدإ ْبنإ َيَساٍر، َعْن َأيبإ ُهَريـَْرَة، َعْن َرسُ  َعَلْيهإ َوَسلََّم، قَاَل: »ََل يُوطإْئَن َأَحدُُكُم ْبنإ َأيبإ َسعإيٍد اْلَمْقَُبإييإ ولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ 

ُ بإهإ مإْن َحْيُث ََيُْرُج مإْن بـَْيتإهإ َكَما يـَتَـَبْشَبُش َأْهُل اْلغَائإ  َد لإلصَّاَلةإ إإَلَّ تـََبْشَبَش اَّللَّ  بإ بإغَائإبإهإْم إإَذا َقدإَم َعَلْيهإْم« . اْلَمَساجإ
َجاهُ @ قال الح ْيَخْيِن َوَلْم ُيَخرِ   َوَقْد َخاَلَف اللَّْيُث ْبُن َسْعٍد اْبَن َأِبي ِذْئٍب، َفَرَواُه َعنِ   .افظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ

، َعْن َأِبي ُعَبْيَدَة، َعْن َسِعيِد ْبِن َيَساٍر، َأنَُّه َسِمَع َأَبا   ْأ َأَحُدُكْم َفُيْحِسنُ اْلَمْقُبِريِ   ُهَرْيَرَة َيُقوُل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: »َلْم َيَتَوضَّ
ُ ِبِه َكَما يَ  ََلَة ِفيِه ِإالَّ َتَبْشَبَش َّللاَّ   اْلَغاِئِب ِبَغاِئِبِهْم«  َتَبْشَبُش َأْهلُ ُوُضوَءُه َوِبَسْبِقِه، ُثمَّ َيْأِتي اْلَمْسِجَد اَل ُيِريُد ِإالَّ الصَّ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرطهما 
الحديث صحيح؛ ْلن سعيد بن أبي سعيد قد سمع من سليمان بن يسار، والليث وابن أبي ذئب هما أثبت الناس في * الوادعي رحمه هللا: 

 . سعيد بن أبي سعيد
 .صحيح  يثوالحد .ثقات رجاله صحيح،  * جامعة أم القرى: إسناده

ُر، ثنا َسعإيُد ْبُن احْلََكمإ ْبنإ َأيبإ مَ   -  777 يُّ التَّاجإ ْرمَيَ، َأْخََبينإ َعْبُد اَّللَّإ ْبُن َوْهٍب، َأْخََبينإ أَبُو احْلََسنإ ُعبَـْيُد اَّللَّإ ْبُن حُمَمٍَّد اْلبَـْلخإ
: »إإَذا َدَخَل َأَحدُُكُم اْلَمسْ َأْخََبينإ اْبُن ُجَرْيٍج، َعْن َعطَاءإ ْبنإ َأيبإ   ْنََبإ يـَُقوُل لإلنَّاسإ َع َعْبَد اَّللَّإ ْبَن الزَُّبرْيإ، َعَلى اْلمإ َد  َراَبٍح، أَنَُّه ْسَإ جإ

نَي َيْدُخُل، ُثَّ ْلَيدإبَّ رَاكإًعا َحَّتَّ َيْدُخَل فإ الصَّفيإ فَإإنَّ َذلإَك السُّنَّ  ُتُه ُهَو يـَْفَعُل   «. ةُ َوالنَّاُس رُُكوٌع فـَْلرَيَْكْع حإ قَاَل َعطَاٌء: َوَقْد رَأَيـْ
 َذلإَك.  

َجاهُ  ْيَخْيِن، َوَلْم ُيَخرِ   .@ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرطهما 

 . واهدهبش لغيره  والحديث حسن ،ضعيف  * جامعة أم القرى: إسناده

َبأَ َأْخََباََن أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن حُمَمٍَّد اْلبَـْغَدادإيُّ، ثنا ََيََْي ْبُن َأيبإ أَيُّوَب، ثنا َسعإيُد ْبُن َأيبإ    -   784 َبَأ َعْبُد اَّللَّإ ْبُن فـَرُّوٍخ، أَنـْ َمْرمَيَ، أَنـْ
وُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َأَخفَّ النَّاسإ َصاَلًة فإ َِتَاٍم« ، قَاَل:  اْبُن ُجَرْيٍج، َعْن َعطَاٍء، َعْن أََنسإ ْبنإ َمالإٍك، قَاَل: »َكاَن َرسُ 

َمَكانَُه َكأَنَُّه  َبْكٍر َفَكاَن إإَذا َسلََّم َوَثَب  »َوَصلَّْيُت َمَع َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َفَكاَن َساَعَة ُيَسليإُم يـَُقوُم، ُثَّ َصلَّْيُت َمَع َأيبإ 
 يـَُقوُم َعْن َرْضٍف« . "  

جَ  وٍخ َفِإنَُّهَما َلْم ُيَخرِ  ِ ْبِن َفرُّ اُه اَل ِلَجْرٍح ِفيِه، َوَهِذِه ُسنٌَّة ُمْسَتْعَمَلٌة اَل  @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح ُرَواُتُه َغْيُر َعْبِد َّللاَّ
ِ َصلَّ َأْحَفُظ َلَها َغْيَر هَ  ْسَناِد، َوَحِديُث ِهْنِد ِبْنِت اْلَحاِرِث، َعْن ُأمِ  َسَلَمَة: ُكنَّ النِ َساُء َعَلى َعْهِد َرُسوِل َّللاَّ ى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَذا َصلَّى اْلَمْكُتوَبَة َذا اإلِْ

 ُقْمَن، َقْد َأْخَرَجُه اْلُبَخاِريُّ " 
 . والجزء اْلول منه صحيح بغير هذا اإلسناد، ضعيف والحديث ،ضعيف  * جامعة أم القرى: إسناده

، ثنا أَ   -  786 ُّ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ احلَْْضَرمإيُّ ثـََنا أَبُو حُمَمٍَّد َأمْحَُد ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ اْلُمَزينإ ، ثنا أَبُو َخالإٍد  َحدَّ بُو هإَشاٍم الريإفَاعإيُّ
، َعْن طَْلَحَة ْبنإ ُمَصريإٍف، َعْن َعْبدإ الرَّمْحَنإ ْبنإ َعْوَسَجَة، َعنإ اْلََبَااأْلَمْحَُر، َعنإ احلَْ  ءإ ْبنإ َعازإٍب، قَاَل:  َسنإ ْبنإ ُعبَـْيدإ اَّللَّإ النََّخعإييإ

؟ قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »تـََراصُّوا فإ الصَّفيإ ََل يـََتَخلَُّلُكْم َأْوََل  « قـُْلُت: اَي َرُسوَل اَّللَّإ َما َأْوََلُد احْلََذفإ ُد احْلََذفإ
ْرضإ اْلَيَمنإ     «.قَاَل: »َضْأٌن ُجْرٌد ُسوٌد َتُكوُن ِبَإ
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َجاُه ِبَهَذا اللَّْفظِ  ْيَخْيِن َوَلْم ُيَخرِ    .@ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ
 الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرطهما # قال 

 لغيره.   والحديث حسن ،ضعيف  * جامعة أم القرى: إسناده

ثـََنا َعلإيُّ ْبُن مَحَْشاَذ اْلَعْدُل، ثنا إإْْسَاعإيُل ْبُن إإْسَحاَق اْلَقاضإي، ثنا إإْْسَاعإيُل ْبُن َأيبإ ُأَوْيٍس،  -   790 ي، َعْن ُسَلْيَماَن    َحدَّ َحدََّثِنإ َأخإ
، َعنإ اْبنإ ُعَمرَ  َعَلْيهإ َوَسلََّم، قَاَل: »إإَذا تـََوضََّأ ْبنإ بإاَلٍل، َعْن َكثإريإ ْبنإ زَْيٍد، َعْن َأيبإ َعْبدإ اَّللَّإ اْلَقرَّاظإ ، َأنَّ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ 

دإ إإَلَّ الصَّاَلُة ََلْ تـََزْل   ًة، َوَتْكُتُب رإْجُلُه اْلُيْسَرى إإَلَّ ِتَُْحو َعْنُه َسييإئَ َأَحدُُكْم فََأْحَسَن ُوُضوَءُه ُثَّ َخَرَج إإىَل الصَّاَلةإ ََل يـَْنزإُعُه إإىَل اْلَمْسجإ
َد« .     َلُه اْلُيْمََّن َحَسَنًة، َحَّتَّ َيْدُخَل اْلَمْسجإ

ِ اْلَقرَّاُظ َمَدِنيَّاِن اَل َنْعِرُفُهَما ِإالَّ  َجاهُ @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َكِثيُر ْبُن َزْيٍد، َوَأُبو َعْبِد َّللاَّ ْدِق، َوَهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َوَلْم ُيَخرِ   .ِبالصِ 
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح

 بشاهده. لغيره  والحديث حسن ،ضعيف  * جامعة أم القرى: إسناده

ثـََنا أَبُو َحْفٍص ُعَمُر ْبُن َجْعَفٍر اْلُمفإيُد اْلَبْصرإيُّ، ثنا أَبُو َخلإيَفَة اْلَقاضإي، ثنا أَبُو اْلَولإيدإ الطَّ   -  791 ، ثنا َشدَّاٌد أَبُ َحدَّ يُّ و  َيالإسإ
ْعُت ُمَعاوإيََة ْبَن قـُرََّة، َُيَديإُث، َعْن أََنسإ ْبنإ َمالإٍك، أَنَُّه َكاَن، يـَُقوُل: »مإَن السُّنَّ  َد َأْن تـَْبَدَأ طَْلَحَة، قَاَل: ْسَإ ةإ إإَذا َدَخْلَت اْلَمْسجإ

   «.بإرإْجلإَك اْلُيْمََّن، َوإإَذا َخَرْجَت َأْن تـَْبَدَأ بإرإْجلإَك اْلُيْسَرى
اِد ْبِن َسِعيٍد َأِبي َطْلحَ @  َجاهُ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم، َفَقِد اْحَتجَّ ِبَشدَّ  .َة الرَّاِسِبيِ  َوَلْم ُيَخرِ 

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط مسلم
 ره. لغي والحديث حسن ،ضعف إسناده * جامعة أم القرى: في

ٍم، ثنا احْلَُسنْيُ ْبُن َجْعَفٍر، َعْن ُسْفَيا  -   796 ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثنا ُأَسْيُد ْبُن َعاصإ َن، َوَأْخََباََن أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ َحدَّ
، ثنا أَبُو ُحَذيـَْفَة، ثنا ُسْفَياُن، َعْن َحبإيبإ ْبنإ َأيبإ ََثبإٍت، َعْن  حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ الصَّفَّاُر، ثنا َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ عإيَسى اْلَقاضإي

، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ  َعَلْيهإ َوَسلََّم: »لإَيلإَيِنيإ مإْنُكُم الَّذإيَن    ُعَمارََة ْبنإ ُعَمرْيٍ، َعْن َأيبإ َمْعَمٍر، َعْن َأيبإ َمْسُعوٍد اأْلَْنَصارإييإ
« يـَْعِنإ الصَّاَلَة.    َيَُْخُذوَن َعِنيإ

ْيَخاِن َعَلى َحِديِث َأِبي َمْسُعوٍد« ِلَيِلَينِ ي ِمْنُكْم ُأوُلو اْْلَحْ  َياَدُة ِبِإْسَناٍد  @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: »َقِد اتََّفَق الشَّ ََلِم َوالنَُّهى »َفَقْط َوَهِذِه الزِ 
 َصِحيٍح َعَلى َشْرِطِهَما«  

 قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرطهما وله شاهد صحيح # 

َناٍن اْلَقزَّاُز، ثنا أَبُو َعلإيٍي َعْبُد اَّللَّإ ْبنُ   -   809 ، ثنا ُعبَـْيُد   ثنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثنا حُمَمَُّد ْبُن سإ يدإ احْلََنفإيُّ َعْبدإ اْلَمجإ
، مْحَنإ ْبنإ َمْوَهٍب، َأْخََبينإ إإْْسَاعإيُل ْبُن َعْونإ ْبنإ ُعبَـْيدإ اَّللَّإ ْبنإ َأيبإ رَافإٍع، َعْن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ اَّللَّإ ْبُن َعْبدإ الرَّ   حُمَمَّدإ ْبنإ ُعَمَر ْبنإ َعلإيٍي

َْنظَُر إإىَل َرُسولإ َعْن أَبإيهإ، َعْن َجديإهإ، َعْن َعلإييإ ْبنإ َأيبإ طَالإٍب، قَاَل: َلمَّا َكاَن يـَْوُم َبْدرٍ  ْئُت ُمْسرإًعا ألإ ًئا مإْن قإَتاٍل ُثَّ جإ  قَاتـَْلُت َشيـْ
ٌد يـَُقوُل: »اَي َحيُّ اَي قـَيُّوُم« ََل يَ  ُدُه َوُهَو َساجإ ْئُت فََأجإ ، ُثَّ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َما فـََعَل َفجإ َها، فـََرَجْعُت إإىَل اْلقإَتالإ  زإيُد َعَليـْ

ٌد يـَُقوُل َذلإَك، فـََلْم يـَزَ  ْئُت َوُهَو َساجإ ٌد، يـَُقوُل َذلإَك، ُثَّ َذَهْبُت إإىَل اْلقإَتالإ ُثَّ جإ ْئُت َوُهَو َساجإ ُ  جإ ْل يـَُقوُل َذلإَك َحَّتَّ فـََتَح اَّللَّ
 َعَلْيهإ.  
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َجاُه، َوَلْيَس ِفي ِإْسَناِدِه َمْذُكوٌر ِبَجْرحٍ @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح  ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   . اإلِْ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: القزاز كذبه أبو داود وأما ابن وهب فاختلف قولهم فيه وإسماعيل فيه جهالة 

 . ضعيف، والحديث ضعيف * جامعة أم القرى: إسناده

َثمإ اْلَقاضإي، ثنا إإْسَحاُق  َأْخََباََن أَبُو َأمحَْ   -  812 َْرَو، ثنا أَبُو اأْلَْحَوصإ حُمَمَُّد ْبُن اهْلَيـْ ُّ، ِبإ ْبُن إإبـَْراهإيَم ْبنإ  َد َبْكُر ْبُن حُمَمٍَّد الصَّرْيَفإ
، َعنإ الزُّ  ، َعْن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َساَلٍإ ، قَاَل: َأْخََبينإ الزُّْهرإيُّ، َعْن َأيبإ َسَلَمَة، َوَسعإيٍد، اْلَعاَلءإ الزُّبـَْيدإيُّ، َأْخََبينإ َعْمُرو ْبُن احْلَارإثإ بـَْيدإييإ

 َصْوَتُه، فـََقاَل: »آمإنَي« .   َعْن َأيبإ ُهَريـَْرَة، قَاَل: َكاَن َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم إإَذا فـَرََغ مإْن أُميإ اْلُقْرآنإ رََفعَ 
َجاُه ِبَهَذا اللَّْفِظ َواتََّفَقا َعَلى تَ @ قال الحافظ   ْيَخْيِن َوَلْم ُيَخرِ  َماِم، َوَعَلى َتْأِميِن اْلَمْأُموِم، الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ ْأِميِن اإلِْ

َماُم، َوَقِد اْخَتاَر َأْحَمُد ْبُن َحْنَبٍل ِفي َجَماعَ  مَ َوِإْن َأْخَفاُه اإلِْ اُم: ٍة ِمْن َأْهِل اْلَحِديِث ِبَأنَّ َتْأِميَن اْلَمْأُموِميَن ِلَقْوِلِه َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم« َفِإَذا َقاَل اإلِْ
الِ يَن، َفُقوُلوا: آِميَن "   َواَل الضَّ
 . شرطهما ولم يخرجاه بهذا اللفظ هللا: على# قال الحافظ الذهبي رحمه 

ُّ، ثنا َعْبُد اَّللَّإ ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ  -  821 ثـََنا أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبنإ َبطََّة اأْلَْصبَـَهاينإ ُّ، ثنا حُمْرإُز ْبُن َسَلَمَة، َحدَّ  زََكرإايَّ اأْلَْصبَـَهاينإ
ُّ َصلَّى هللاُ   ثنا الدَّرَاَوْردإيُّ، َعْن ُعبَـْيدإ اَّللَّإ ْبنإ ُعَمَر، َعْن اَنفإٍع، َعنإ اْبنإ ُعَمَر، أَنَُّه َكاَن »َيَضُع َيَدْيهإ قـَْبَل رُْكبَـتَـْيهإ« َوقَاَل: َكاَن النَّيبإ

 َعَلْيهإ َوَسلََّم يـَْفَعُل َذلإَك.  
َجاُه َوَلُه ُمَعاِرٌض ِمْن َحِديثِ   َأَنٍس َوَواِئِل ْبِن ُحْجٍر«   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم، َوَلْم ُيَخرِ 

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط مسلم
 . لغيره  حسن والحديث ،ضعيف  * جامعة أم القرى: إسناده

ثـََنا اْلَعبَّاُس ْبُن حُمَمٍَّد الدُّورإيُّ، ثنا اْلَعاَلُء ْبُن إإْْسَاعإيَل اْلَعطَّاُر، ثنا َحْفُص ْبُن غإَياٍث، عَ   -   822 ، َعْن  َفَحدَّ ٍم اأْلَْحَولإ ْن َعاصإ
َعَلْيهإ َوَسلََّم َكَبََّ َفَحاَذى ِبإإِْبَا ْنُه، َواْْنَطَّ أََنٍس، قَاَل: »رَأَْيُت َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ  ٍل مإ ُأُذنـَْيهإ ُثَّ رََكَع َحَّتَّ اْستَـَقرَّ ُكلُّ َمْفصإ َمْيهإ 

لتَّْكبإريإ َحَّتَّ َسبَـَقْت رُْكبَـَتاُه َيَدْيهإ     «.ابإ
ْيَخْيِن، َواَل َأْعِرُف َلُه ِعلًَّة  َجاهُ @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا ِإْسَناٌد َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ  . َوَلْم ُيَخرِ 

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرطهما وال أعرف له علة 
 . ضعيف والحديث ،ضعيف  * جامعة أم القرى: إسناده

ُر، ثنا احْلَارإُث ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ    -   826 ثـََنا َعلإيُّ ْبُن مَحَْشاَذ اْلَعْدُل، ثنا َأمْحَُد ْبُن َعلإيٍي اأْلَابَّ مإ ْبنإ َحدَّ اخْلَازإُن، ثنا ُهَشْيٌم، َعْن َعاصإ
َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َكاَن »إإَذا َسَجَد ضَ     «.مَّ َأَصابإَعهُ ُكَلْيٍب، َعْن َعْلَقَمَة ْبنإ َوائإٍل، َعْن أَبإيهإ، َأنَّ النَّيبإ

َجاُه. @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط مُ   ْسِلٍم، َوَلْم ُيَخرِ 
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط مسلم

 منقطع. والحديث ضعيف.  ْلنه ضعيف، * جامعة أم القرى: إسناده

ثـََنا أَبُو َبْكرإ ْبُن إإْسَحاَق اْلَفقإيُه، ثنا احْلَُسنْيُ ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ زإاَيٍد، ثنا ُعبَـْيُد    -  827 اَّللَّإ ْبُن َسْعدإ ْبنإ إإبـَْراهإيَم ْبنإ َسْعٍد الزُّْهرإيُّ، َحدَّ
، َعْن حُمَمَّدإ ْبنإ إإْسَحاَق، قَاَل: َحدََّثِنإ مإْسَعُر ْبُن كإَداٍم، َعْن آَدَم ْبنإ َعلإيٍي اْلَبكْ  ، َعنإ اْبنإ ُعَمَر، قَاَل: قَاَل ثنا َعميإي، ثنا َأيبإ رإييإ
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َعْيَك، فَإإنََّك إإَذا فـََعلْ َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ  َت َذلإَك َسَجَد   َعَلْيهإ َوَسلََّم: »ََل تـَْبُسْط ذإرَاَعْيَك َواْدَعْم َعَلى رَاَحتَـْيَك، َوََتَاَف َعْن َضبـْ
ْنَك َمَعَك« .   ُكلُّ ُعْضٍو مإ

َجاهُ @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َقِد اْحَتجَّ اْلُبَخاِريُّ ِبآَدَم ْبِن َعِليٍ  الْ   ِد ْبِن ِإْسَحاَق، َوَهَذا َصِحيٌح َوَلْم ُيَخرِ  ، َواْحَتجَّ ُمْسِلٌم ِبُمَحمَّ  . َبْكِريِ 
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح

 والحديث حسن.   ،حسن * جامعة أم القرى: إسناده

َبَأ أَبُو    -   830 ثـََنا أَبُو َبْكرإ ْبُن إإْسَحاَق، أَنـْ ،  َحدَّ دإ ْبُن زإاَيٍد، ثنا ُعبَـْيُد اَّللَّإ ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ اأْلََصميإ ، ثنا ُمَسدٌَّد، ثنا َعْبُد اْلَواحإ اْلُمَثَّنَّ
، َعْن َأيبإ ُهَريـَْرَة، قَاَل: َكاَن َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم »إإ   «.  رُئإَي َوَضُح إإْبطَْيهإ َذا َسَجدَ َعْن َعميإهإ يَزإيَد ْبنإ اأْلََصميإ

َجاُه.    @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِطِهَما َوَلْم ُيَخرِ 
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرطهما 

 . وشواهده بمتابعاته لغيره والحديث صحيح  ،حسن * جامعة أم القرى: إسناده

يُّ   -   832 ُّ، ثنا أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن عإيَسى الطََّرُسوسإ َبأَ ََيََْي َأْخََباََن أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد اْلَمْحُبويبإ ، ثنا َسعإيُد ْبُن َأيبإ َمْرمَيَ، أَنـْ
ْعُت َأاَب النَّ  يإ َصلَّى ْبُن أَيُّوَب، َحدََّثِنإ ُعَمارَُة ْبُن َغزإيََّة، قَاَل: ْسَإ ْعُت ُعْرَوَة ْبَن الزَُّبرْيإ، يـَُقوُل: قَاَلْت َعائإَشُة َزْوُج النَّيبإ ْضرإ، يـَُقوُل: ْسَإ

ي فـََوَجْدتُُه   ًدا رَاصًّا َعقإبَـْيهإ، هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: فـََقْدُت َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم وََكاَن َمعإي َعَلى فإَراشإ ْطَرافإ   َساجإ ُمْستَـْقبإاًل ِبَإ
ْعُتُه يـَُقوُل: »َأُعوُذ بإرإَضاَك مإْن َسَخطإَك، َوبإَعْفوإَك مإْن ُعُقوبَتإَك، َوبإَك مإْنَك   َلَة َفَسمإ َ َعَلْيَك ََل أَبـَْلُغ ُكلَّ َما فإيَك«  َأَصابإعإهإ اْلقإبـْ أُْثِنإ

َك فـََلمَّا اْنَصَرَف قَاَل: »اَي َعائإَشُة، َأَخَذكإ َشْيطَ  ؟« فـَُقْلُت: َأَما َلَك َشْيطَاٌن؟ قَاَل: »َما مإْن آَدمإيٍي إإَلَّ َلُه َشْيطَاٌن« فـَُقْلُت: َوإإايَّ اُنكإ
ُ َعَلْيهإ فََأْسَلمَ  َي َلكإِنيإ َأَعاَنِنإ اَّللَّ    «.اَي َرُسوَل اَّللَّإ؟ قَاَل: »َوإإايَّ

ُجو َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح عَ @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا:  َجاُه ِبَهَذا اللَّْفِظ، اَل َأْعَلُم َأَحًدا َذَكَر َضمَّ اْلَعِقَبْيِن ِفي السُّ ْيَخْيِن َوَلْم ُيَخرِ  ِد  َلى َشْرِط الشَّ
  .َغْيَر َما ِفي َهَذا اْلَحِديثِ 

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرطهما 

ثـََناُه أَبُو َبْكرإ ْبُن    -   836 دإ، ثنا هإَشاُم ْبُن ُعَمارََة، ثنا َعْبُد احْلَمإيدإ ْبُن َأيبإ اْلعإْشرإيَن، عَ َحدَّ نإ  إإْسَحاَق، ثنا ُعبَـْيُد ْبُن َعْبدإ اْلَواحإ
، َعْن ََيََْي ْبنإ َأيبإ َكثإرٍي، َحدََّثِنإ أَبُو َسَلَمَة، َعْن َأيبإ ُهَريـَْرَة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ  َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »إإنَّ َأْسَوَأ النَّاسإ   اأْلَْوزَاعإييإ

 «.ا َوُسُجوَدَهاَسرإَقًة الَّذإي َيْسرإُق َصاَلَتُه« قَاُلوا: اَي َرُسوَل اَّللَّإ، وََكْيَف َيْسرإُق َصاَلَتُه، قَاَل: »ََل يُتإمُّ رُُكوَعهَ 
ْسَناَدْيِن َص  َجاُه. @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: ِكََل اإلِْ  ِحيَحاِن َوَلْم ُيَخرِ 

 لغيره.   والحديث حسن ،ضعيف  * جامعة أم القرى: إسناده

ثـََنا أَبُو اْلَفْضلإ حُمَمَُّد ْبُن إإبـَْراهإيَم اْلُمزَكيإي، ثنا إإبـَْراهإيُم ْبُن َأيبإ طَالإٍب، ثنا أَبُو ُكَرْيٍب،    -  839 ثنا َحْفُص ْبُن غإَياٍث، َعْن َحدَّ
َها قَاَلْت: " نـََزَلْت َهذإهإ اْْليَُة فإ التََّشهُّ  ُ َعنـْ َي اَّللَّ دإ }َوََل ََتَْهْر بإَصاَلتإَك َوََل َُتَافإْت هإَشامإ ْبنإ ُعْرَوَة، َعْن أَبإيهإ، َعْن َعائإَشَة َرضإ

َا{ ]اإلسراء:   [ " 110ِبإ
 . صحيح السند غريب بعض المتن: ٢/١٩٥نتائج اْلفكار في ابن حجر العسقَلني اإلمام الحافظ * 
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ُّ، ثنا أَبُو اْلَعاَلءإ حُمَمَُّد ْبُن َأمحَْ   -  847 َباينإ ثـََنا أَبُو َأمْحََد حُمَمَُّد ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ احْلَُسنْيإ الشَّيـْ ُّ ِبإإْصَر، ثنا أَبُو  َحدَّ َد ْبنإ َجْعَفٍر اْلُكوفإ
َبَة، ثنا َحْفُص ْبُن غإَياٍث، َعنإ اْبنإ ُجَرْيٍج، َعنإ ا ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َبْكرإ ْبُن َأيبإ َشيـْ ْبنإ َأيبإ ُمَلْيَكَة، َعْن أُميإ َسَلَمَة، قَاَلْت: َكاَن النَّيبإ

{ ]الفاحتة:  يمإ  [ يـَْقطَُعَها َحْرفًا َحْرفًا  2[ }احْلَْمُد َّللإَّإ َربيإ اْلَعاَلمإنَي{ ]الفاحتة: 1َوَسلََّم " يـَْقَرأُ: }بإْسمإ اَّللَّإ الرَّمْحَنإ الرَّحإ
ْيَخْيِن، َوَلْم @ قال ا َجاُه.لحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ  ُيَخرِ 

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرطهما 

ُّ، َوَأْخََبينإ  -  848 ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثنا حُمَمَُّد ْبُن إإْسَحاَق الصَّغَاينإ أَبُو حُمَمَّدإ ْبُن زإاَيٍد اْلَعْدُل، فإ َأوَّلإ كإَتابإ   َحدَّ
ُّ، ثنا خَ  ريإ، ثنا أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن إإْسَحاَق ْبنإ ُخَزمْيََة، ثنا أَبُو َبْكرإ ْبُن إإْسَحاَق الصَّغَاينإ َداٍش، ثنا ُعَمُر ْبُن َهاُروَن، التـَّْفسإ الإُد ْبُن خإ

َعَلْيهإ َوَسلََّم " قـََرَأ فإ الصَّاَلةإ َعنإ اْبنإ ُجَرْيٍج، عَ  }بإْسمإ اَّللَّإ الرَّمْحَنإ    نإ اْبنإ َأيبإ ُمَلْيَكَة، َعْن أُميإ َسَلَمَة، َأنَّ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ 
{ ]الفاحتة:   يمإ { ]الفاحتة:  [ آيـََتنْيإ 2[ فـََعدََّها آيًَة }احْلَْمُد َّللإَّإ َربيإ اْلَعاَلمإنَي{ ]الفاحتة:  1الرَّحإ يمإ [ َثاَلُث آاَيٍت، 1، }الرَّمْحَنإ الرَّحإ

َك َنْسَتعإنُي{ ]الفاحتة:   َك نـَْعُبُد َوإإايَّ  [ َومَجََع َخَْس َأَصابإعإهإ.  5}َمالإكإ يـَْومإ الديإينإ{ َأْرَبُع آاَيٍت، َوقَاَل: َهَكَذا }إإايَّ
َجاُه َوِإنََّما َأْخَرْجُتُه َشاِهًدا@ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: ُعَمُر ْبُن َهاُروَن  نَِّة، َوَلْم ُيَخرِ   . َأْصٌل ِفي السُّ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: أجمعوا على ضعفه يعني عمر بن هارون وقال النسائي متروك 

اْلَعْدُل، بإبَـْغَداَد، ثنا  -   850 ْبُن إإْسَحاَق  أَبُو حُمَمٍَّد َعْبُد اَّللَّإ  ثـََنا  ُمْكَرٍم   َما َحدَّ ْبُن  َراٍج، ثنا ُعْقَبُة  ْبُن إإْسَحاَق ْبنإ السيإ إإبـَْراهإيُم 
ُّ، ثنا يُوُنُس ْبُن بَُكرْيٍ، ثنا مإْسَعٌر، َعْن حُمَمَّدإ ْبنإ قـَْيٍس، َعْن َأيبإ ُهَريـَْرَة، قَاَل: َكاَن َرُسولُ  اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم »َُيَْهُر   الضَّيبيإ

«  بإبإْسمإ  يمإ   اَّللَّإ الرَّمْحَنإ الرَّحإ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: محمد ضعيف يعني محمد بن قيس 

ثـََناُه أَبُو َعلإيٍي احْلَُسنْيُ ْبُن َعلإيٍي احْلَافإُظ، ثنا َعلإيُّ ْبُن َأمْحََد ْبنإ ُسَلْيَماَن ْبنإ َداُوَد ا  -   853 ،  ْلَمْهرإيُّ، ثنا  َما َحدَّ َأْصَبُغ ْبُن اْلَفَرجإ
ْعُت   َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم ثنا َحاِتإُ ْبُن إإْْسَاعإيَل، َعْن َشرإيكإ ْبنإ َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َأيبإ َنَإٍر، َعْن أََنسإ ْبنإ َمالإٍك، قَاَل: ْسَإ

» يمإ  »َُيَْهُر بإبإْسمإ اَّللَّإ الرَّمْحَنإ الرَّحإ
 لحافظ الحاكم رحمه هللا: ُرَواُة َهَذا اْلَحِديِث َعْن آِخِرِهْم ِثَقاٌت َوِمْنَها " @ قال ا

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: رواته ثقات 

َْمَداَن، ثنا ُعْثَماُن ْبُن ُخرَّزَاَذ    -  854 ُب، ِبإ ثـََناُه أَبُو حُمَمٍَّد َعْبُد الرَّمْحَنإ ْبُن مَحَْداَن اجْلالَّ ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َأيبإ السَّرإييإ  َما َحدَّ اأْلَْنطَاكإيُّ
، َواْلَمْغرإبإ فَ  ُّ، قَاَل: َصلَّْيُت َخْلَف اْلُمْعَتمإرإ ْبنإ ُسَلْيَماَن َما ََل ُأْحصإي َصاَلَة الصُّْبحإ َكاَن »َُيَْهُر بإبإْسمإ اَّللَّإ الرَّمْحَنإ اْلَعْسَقاَلينإ

َةإ اْلكإ  يمإ قـَْبَل فَاحتإ : َما آُلو َأْن َأقْـَتدإَي بإَصاَلةإ   «.َتابإ َوبـَْعَدَهاالرَّحإ ، َوقَاَل َأيبإ ْعُت اْلُمْعَتمإَر يـَُقوُل: َما آُلو َأْن َأقْـَتدإَي بإَصاَلةإ َأيبإ  َوْسَإ
  َعَلْيهإ َوَسلََّم.  أََنسإ ْبنإ َمالإٍك، َوقَاَل أََنُس ْبُن َمالإٍك: َما آُلو َأْن َأقْـَتدإَي بإَصاَلةإ َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ 

 . @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: ُرَواُة َهَذا اْلَحِديِث، َعْن آِخِرِهْم ِثَقاٌت، َوِمْنَها
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: رواته ثقات 
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، ثنا أَبُو اْلَفْضلإ اْلَعبَّاُس ْبُن عإْمَراَن اْلَقاضإي،    -   855 ثنا أَبُو َجابإٍر َسْيُف ْبُن َعْمٍرو، َما َحدََّثِنإ أَبُو َبْكٍر َمكيإيُّ ْبُن َأمْحََد اْلََبَْدعإيُّ
، ثنا إإْْسَاعإيُل ْبُن َأيبإ ُأَوْيٍس، ثنا َمالإٌك، َعنْ  يإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ   ثنا حُمَمَُّد ْبُن َأيبإ السَّرإييإ مُحَْيٍد، َعْن أََنٍس، قَاَل: َصلَّْيُت َخْلَف النَّيبإ

، َفُكلُُّهْم َكانُوا »َُيَْهُروَن بإقإ  «.  َوَسلََّم، َوَخْلَف َأيبإ َبْكٍر، َوَخْلَف ُعَمَر، َوَخْلَف ُعْثَماَن، َوَخْلَف َعلإيٍي يمإ  َراَءةإ بإْسمإ اَّللَّإ الرَّمْحَنإ الرَّحإ
َمُه، َفِفي َهِذِه اْْلَْخَباِر الَّتِ  ي َذَكْرَناَها ُمَعاَرَضٌة ِلَحِديِث َقَتاَدَة الَِّذي َيْرِويِه @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: ِإنََّما َذَكْرُت َهَذا اْلَحِديَث َشاِهًدا ِلَما َتَقدَّ

ُتَنا َعْنُه، َوَقْد َبِقيَ  ِ ْبِن ُعمَ ِفي اْلَباِب َعْن َأِميِر الْ   «.َأِئمَّ ِ، َوَعْبِد َّللاَّ ِ، َوَجاِبِر ْبِن َعْبِد َّللاَّ ، َوَطْلَحَة ْبِن ُعَبْيِد َّللاَّ َر، َواْلَحَكِم ْبِن ُمْؤِمِنيَن ُعْثَماَن، َوَعِليٍ 
، وَ  ، َوالنُّْعَماِن ْبِن َبِشيٍر، َوَسُمَرَة ْبِن ُجْنُدٍب، َوُبَرْيَدَة اْْلَْسَلِميِ  َجٌة ِعْنِدي ِفي اْلَباِب  ُعَمْيٍر الثَُّماِليِ  ُ َعْنُهْم. ُكلَُّها ُمَخرَّ يِق َرِضَي َّللاَّ دِ  َعاِئَشَة ِبْنِت الصِ 

ِ الرَّ َتَرْكُتَها ِإيَثاًرا ِللتَّْخِفيِف، َواْخَتَصْرُت ِمْنَها َما َيِليُق ِبَهَذا اْلَباِب، َوَكَذِلَك َقْد َذَكْرُت ِفي اْلَباِب  َحاَبِة َوالتَّاِبِعيَن،  َمْن َجَهَر ِبِبْسِم َّللاَّ ِحيِم ِمَن الصَّ ْحَمِن الرَّ
ُ َعْنُهمْ   . َوَأْتَباِعِهْم َرِضَي َّللاَّ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: أما استحيى المؤلف أن يورد هذا الحديث الموضوع فأشهد باهلل وهلل بأنه كذب 

ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن َأمْحَدَ   -  867 َْرَو َلْفظًا َغرْيَ َمرٍَّة، ثنا أَبُو احْلََسنإ َأمْحَُد ْبُن َسيَّاٍر اْلَمْرَوزإيُّ، ثنا حُمَمَُّد  َحدَّ ُّ، ِبإ ْبُن  اْلَمْحُبويبإ
َهابٍ  َنَة، َعنإ اْبنإ شإ ُّ، ثنا َأْشَهُب ْبُن َعْبدإ اْلَعزإيزإ، َحدََّثِنإ ُسْفَياُن ْبُن ُعيَـيـْ ْسَكْنَدرَاينإ ٍد اإْلإ ، َعْن ُعَباَدَة ْبنإ   ،َخالَّ َعْن حَمُْمودإ ْبنإ الرَّبإيعإ
َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، قَاَل: »أُمُّ اْلُقْرآنإ عإَوٌض مإْن َغرْيإَها َولَْيَس َغرْيُهَ  ، َأنَّ النَّيبإ َها عإَوٌض« .  الصَّامإتإ نـْ  ا مإ

ْيَخاِن َعَلى ِإْخَراِج َهَذا اْلَحِديِث َعِن الزُّْهِريِ  ِمْن َأْوُجٍه مُ  ْخَتِلَفٍة ِبَغْيِر َهَذا اللَّْفِظ، َوُرَواُة َهَذا اْلَحِديِث @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َقِد اتََّفَق الشَّ
َجاُه َوَأَساِنيُدَها ُمْسَتِقيَمٌة« َأْكَثُرُهْم َأِئمٌَّة، َوُكلُُّهْم ِثَقاٌت َعَلى َشْرِطِهَما، َولِ   َهَذا اْلَحِديِث َشَواِهُد ِبَأْلَفاٍظ ُمْخَتِلَفٍة َلْم ُيَخرِ 

 . # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: أخرجاه بغير هذا اللفظ
 (: ضعيف.1274* ضعيف الجامع )

ثـََناُه َعلإيُّ ْبُن مَحَْشاَذ اْلَعْدُل، ثنا حُمَمَُّد ْبُن ُموَسى النـَّْهرإيزإيُّ، ثنا أَيُّوُب ْبُن حُمَمٍَّد الْ   -  868 َوزَّاُن، ثنا فـَْيُض ْبُن إإْسَحاَق َما َحدَّ
، َعْن عَ  ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ ُعبَـْيدإ ْبنإ ُعَمرْيٍ اللَّْيثإيُّ طَاٍء، َعْن َأيبإ ُهَريـَْرَة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: الرَّقيإيُّ

ََة اْلكإَتابإ فإ َسَكَتاتإهإ، َوَمنإ انـْتَـَهى إإىَل أُميإ  ْليَـْقَرْأ فَاحتإ َمامإ فـَ   اْلكإَتابإ فـََقْد َأْجَزَأُه«  »َمْن َصلَّى َصاَلًة َمْكُتوبًَة َمَع اإْلإ
 معة أم القرى: إسناده ضعيف جدا، والحديث ضعيف.* جا

ُب، ثنا إإْسَحاُق ْبُن َأمْحََد ْبنإ مإْهَراَن اخلَْ   -  871 زَّاُر، ثنا إإْسَحاُق ْبُن ُسَلْيَماَن َأْخََباَْنُه أَبُو حُمَمٍَّد َعْبُد الرَّمْحَنإ ْبُن مَحَْداَن اجْلالَّ
، َعْن حَمُْمودإ ْبنإ الرَّبإيعإ الرَّازإيُّ، ثنا ُمَعاوإيَُة ْبُن ََيََْي، َعْن إإْسَحاَق ْبنإ َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َأيبإ فـَرْ  َوَة، َعْن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َعْمرإو ْبنإ احْلَارإثإ

َمامإ َوُهَو يـَْقَرأُ، فـََلمَّا اْنصَ  ، قَاَل: قَاَم إإىَل َجْنيبإ ُعَباَدُة ْبُن الصَّامإتإ فـََقَرَأ َمَع اإْلإ  َوُتْسمإُع َرَف قـُْلُت: اَي َأاَب اْلَولإيدإ، تـَْقَرأُ اأْلَْنَصارإييإ
ْلقإَراَءةإ؟ قَاَل: نـََعْم، إإانَّ قـََرْأاَن َمَع َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم فـََغلإطَ  َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم ُثَّ َسبََّح،    َوُهَو َُيَْهُر ابإ

نَي اْنَصَرَف: »َهْل قـََرَأ َمعإي َأحَ  ْبُت قـُْلُت: مإْن َهَذا الَّذإي يـَُنازإُعِنإ اْلُقْرآَن، إإَذا قـََرأَ فـََقاَل لََنا حإ ٌد؟« قـُْلَنا: نـََعْم، قَاَل: " َقْد َعجإ
َا   ُميإ اْلُقْرآنإ فَإإنَُّه ََل َصاَلَة لإَمْن ََلْ يـَْقَرْأ ِبإ َماُم َفاَل تـَْقَرُءوا إإَلَّ ِبإ  اإْلإ

ِبيِع َوُهَو َعِزيٌز.« َوِإْن َكاَن ِرَواَيُة ِإْسَحاَق ْبِن َأِبي @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا ُمَتا َفْرَوَة َفِإنِ ي ِبٌع ِلَمْكُحوٍل ِفي ِرَواَيِتِه َعْن َمْحُموِد ْبِن الرَّ
 َذَكْرُتُه َشاِهًدا " 

 * قال اإلمام الذهبي: ابن أبي فروة: هالك. 
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 سناد ال يصح... * جامعة أم القري: إسناده ضعيف جدا. والحديث بهذا اإل

َْرَو، ثنا احْلَارإُث ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ َأيبإ ُأَسامَ   -   888 َة، ثنا َعْبُد اَّللَّإ ْبُن ُعَمَر ْبنإ َأيبإ  َأْخََباََن اْلَعبَّاُس َعْبُد اَّللَّإ ْبُن احْلَُسنْيإ اْلَقاضإي، ِبإ
 ْبنإ َأيبإ َوقَّاٍص، َعْن ُعْرَوَة ْبنإ اْلُمغإريَةإ ْبنإ ُشْعَبَة، َعْن أَبإيهإ، قَاَل: قَاَل أَُميََّة، ثنا فـَُلْيُح ْبُن ُسَلْيَماَن، َعْن إإْْسَاعإيَل ْبنإ حُمَمَّدإ ْبنإ َسْعدإ 

ي َحَّتَّ يـَُؤمَُّه رَُجٌل مإْن قـَْومإهإ     «. َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »ََلْ مَيُْت َنيبإ
َجاُه َوَقِد اتََّفَقا َجِميًعا َعَلى َصََلِة َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى هللُا َعلَ @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصحِ  ْيَخْيِن َوَلْم ُيَخرِ  ْيِه يٌح َعَلى َشْرِط الشَّ

ُ َعْنُه«  يِق َرِضَي َّللاَّ دِ   َوَسلََّم َخْلَف َأِبي َبْكٍر الصِ 
 . # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرطهما

 (: ضعيف.4764الجامع )* ضعيف 

ُّ، ثنا أَبُو اْلَعاَلءإ حُمَمَُّد ْبُن َأمحَْ   -  889 َباينإ ُّ، ِبإإْصَر، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َسوَّاٍر، َأْخََباََن أَبُو َأمْحََد حُمَمَُّد ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ احْلَُسنْيإ الشَّيـْ َد اْلُكوفإ
َعْن أََنٍس، قَاَل: َكاَن َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم إإَذا قَاَم فإ الصَّاَلةإ قَاَل َهَكَذا َوَهَكَذا   ثنا أَبُو َخالإٍد اأْلَمْحَُر، َعْن مُحَْيٍد،

َالإهإ، ُثَّ يـَُقوُل: »اْستَـُووا َوتـََعاَدُلوا    «.َعْن ميَإينإهإ، َوَعْن ِشإ
َجاُه ِبَهَذا اللَّْفِظ« @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح  ْيَخْيِن َوَلْم ُيَخرِ   َعَلى َشْرِط الشَّ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرطهما وأخرجا أصله 

، ثنا حُمَمَُّد ْبُن اْلَفَرجإ    -  898 لريإييإ ، ثنا ََيََْي ْبُن إإْسَحاَق، ثنا ُسَلْيَماُن ْبُن  َما َأْخََباَْنُه أَبُو َبْكٍر إإْْسَاعإيُل ْبُن حُمَمٍَّد اْلَفقإيُه، ابإ اأْلَْزَرقإ
، َعْن ََيََْي ْبنإ َأيبإ َكثإرٍي، َعْن َأيبإ َسَلَمَة، َعْن َأيبإ ُهَريـَْرَة، َأنَّ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّ  َارإ  َداُوَد اْلَيَمامإيُّ ى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، قَاَل: »ََل َصاَلَة جلإ

دإ  دإ  اْلَمْسجإ َع النيإَداَء فـََلْم ُيُإْب "  «.إإَلَّ فإ اْلَمْسجإ  احْلَدإيثَ -َوَقْد َصحَّتإ الريإَوايَُة فإيهإ َعْن َأيبإ ُموَسى، َعْن أَبإيهإ َمْن ْسَإ
 (: ضعيف.183السلسلة الضعيفة )

، ثنا إإْْسَاعإيُل اْلَقاضإي، ثنا َأمْحَُد ْبُن يُوُنَس،  -   899 ثـََناُه أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ الشَّافإعإيُّ ثنا أَبُو َبْكرإ ْبُن َعيَّاٍش، َعْن   َحدَّ
يًحا َأيبإ ُحَصنْيٍ، َعْن َأيبإ بـُْرَدَة ْبنإ َأيبإ ُموَسى، َعْن أَبإيهإ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ  َع النيإَداَء فَارإًغا َصحإ  َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »َمْن ْسَإ

 فـََلْم ُيُإْب َفاَل َصاَلَة َلُه«  
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح

، ثنا اْلَولإيُد ْبُن َأْخََباََن ََيََْي ْبُن َمْنُصوٍر اْلَقاضإي، ثنا أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ رََجاٍء، ثنا َصْفَواُن ْبُن َصالإ  - 916 حإ الديإَمْشقإيُّ
، ثنا زَْيُد ْبُن َأْسَلَم، قَاَل: رَأَيْ  َفَسأَْلُتُه َعْن َذلإَك فـََقاَل:   «،ُت اْبَن ُعَمَر »ُيَصليإي حَمُْلوٌل إإزَارُهُ ُمْسلإٍم، ثنا زَُهرْيُ ْبُن حُمَمٍَّد التَّمإيمإيُّ

 رَأَْيُت َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم يـَْفَعُلُه.  
َجاُه.  ْيَخْيِن َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ

 قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرطهما  #
 * قال الشيخ عبد السَلم علوش: سنده ضعيف. 

، ثنا ال  َحدَّثـََنا  -   921 ُّ، ثنا أَبُو َبْكٍر احْلََنفإيُّ ضَّحَّاُك ْبُن ُعْثَماَن،  أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثنا حُمَمَُّد ْبُن إإْسَحاَق الصَّغَاينإ
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ْعُت اْبَن ُعَمَر،  ْيهإ َوَسلََّم »ََل ُتَصلُّوا إإَلَّ إإىَل ُسَْتٍَة، َوََل َتدَْع َأَحًدا قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعلَ  يـَُقوُل:َحدََّثِنإ َصَدَقُة ْبُن َيَساٍر، ْسَإ
 مَيُرُّ َبنْيَ َيَدْيَك، فَإإْن َأََب فـََقاتإْلُه، فَإإنَّ َمَعُه اْلَقرإيَن«.  

َجاهُ     .@ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم َوَلْم ُيَخرِ 
 الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط مسلم# قال 

ثـََنا أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوبَ   -   924 ثـََنا إإبـَْراهإيُم ْبُن َعْبدإ   َحدََّثِنإ أَبُو احلََْسنإ حُمَمَُّد ْبُن احلََْسنإ اْلَمْنُصورإيُّ، َحدَّ احْلَافإُظ، َحدَّ
ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن الْ  ثـََنا ثـَْوُر ْبُن يَزإيَد، َعْن يَزإيَد ْبَن يَزإيَد ْبنإ َجابإٍر، َعْن َمْكُحوٍل، َعْن يَزإيَد بْ اَّللَّإ، َحدَّ مإ اأْلََسدإيُّ، َحدَّ َن َحارإثََة، َعْن  َقاسإ

يإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم قَاَل: »ُُيْزإُئ مإَن السَُّْتَةإ مإْثُل ُمؤْ  ، َوَلْو بإَدقَّةإ َشْعَرٍة« .  َأيبإ ُهَريـَْرَة، َعنإ النَّيبإ َرةإ الرَّْحلإ  خإ
ًرا ِبِذْكِر ِدقَّ  َجاُه ُمَفسَّ ْيَخْيِن، َوَلْم ُيَخرِ  ْعرِ @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ  .ِة الشَّ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرطهما 
 ضعيف. * جامعة أم القري: حديث 

، ثـََنا َحْرمَ  -  925 ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َعْبدإ احْلََكمإ َلُة ْبُن َعْبٍد اْلَعزإيزإ ْبنإ الرَّبإيعإ ْبنإ  َحدَّ
 وُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »لََيْسَُتْ َأَحدُُكْم َصاَلَتُه، َوَلْو بإَسْهٍم« َسَْبََة ْبنإ َمْعَبٍد، َعْن أَبإيهإ، َعْن َجديإهإ، قَاَل: قَاَل َرسُ 

 * قال الشيخ عبد السَلم علوش: سنده حسن. 

، ثـََنا َأمْحَُد بْ   -  926 ثـََنا أَبُو احْلََسنإ َأمْحَُد ْبُن حُمَمٍَّد اْلَعَنزإيُّ، ثـََنا ُعْثَماُن ْبُن َسعإيٍد الدَّارإمإيُّ ُن يُوُنَس، َوَأْخََباََن أَبُو اْلَعبَّاسإ َحدَّ
َْرَو، َوأَبُو إإْسَحاَق إإبـَْراهإيُم ْبُن حُمَمٍَّد اْلُبَخارإيُّ،  ثـََنا َأمْحَُد ْبُن اللَّْيثإ   السَّيَّارإيُّ، ِبإ َبأَ َعْبَداُن، َوَحدَّ هإ، أَنـْ بإنَـْيَسابُوَر، قَاََل: ثـََنا أَبُو اْلُمَوجيإ

، ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن َأيبإ رََجاٍء، َوحُمَمَُّد ْبُن ُعْثَماَن اْلُعْثَمايَنُّ  ُّ، ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن الصَّنُّوعإ بـَْراهإيُم ْبُن َسعإيٍد، َعْن َعْبدإ  ، قَاُلوا: ثـََنا إإ اْلَكْرمإيِنإ
، َعْن أَبإيهإ، َعْن َجديإهإ قَاَل: قَاَل َرُسوُل   يإ ُوا اْلَملإكإ ْبنإ َعْبدإ اْلَعزإيزإ ْبنإ الرَّبإيعإ ْبنإ َسَْبََة اجْلَُهِنإ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »اْسَتَتإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ 

 بإَصاَلتإُكْم َوَلْو بإَسْهٍم«  
 حافظ الحاكم رحمه هللا: َعَلى َشْرِط ُمْسِلمٍ @ قال ال

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط مسلم

، ثنا أَيُّوُب ْبُن ُسَلْيَماَن َأْخََباََن أَبُو احْلََسنإ َأمْحَُد ْبُن ُعْثَماَن اْلبَـزَّاُر، بإبَـْغَداَد، ثنا أَبُو إإْْسَاعإيَل حُمَمَُّد ْبُن إإْْسَاعإ   -   959 يَل السَُّلمإيُّ
اَلٍل، َعْن ُعَمَر ْبنإ حُمَمَّدإ ْبنإ زَْيٍد، َعْن َساَلإإ ْبنإ َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ ُعَمَر، َعْن  ْبنإ بإاَلٍل، َحدََّثِنإ أَبُو َبْكرإ ْبُن َأيبإ ُأَوْيٍس، َعْن ُسَلْيَماَن ْبنإ بإ 

ْربـًَعا، فـَْلرَيَْكْع رإي َكْم َصلَّى َثاَلًَث، َأْو أَ َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ ُعَمَر، َأنَّ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، قَاَل: »إإَذا َصلَّى َأَحدُُكْم َفاَل َيدْ 
ُن رُُكوَعَها، َوُسُجوَدَها، َوَيْسُجُد َسْجَدَتنْيإ« . "    رَْكَعًة َُيْسإ

َياَدِة ِمنْ  َجاُه ِبَهِذِه الزِ  ْيَخْيِن َوَلْم ُيَخرِ  ْكَعِة َوَلُه َشاِهدٌ @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ َجاُه َوُهَو  ِذْكِر الرَّ ، َوَلْم ُيَخرِ 
َيادَ   ِة«  َقْوُلُه َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإَذا َشكَّ َأَحُدُكْم ِفي النُّْقَصاِن َفْلُيَصلِ  َحتَّى َبْيَنَك ِفي الزِ 

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرطهما 
 الوقف.  عبد البر  وابن الدارقطني، حورج ووقفه، رفعه في اختلف، ضعيف  * جامعة أم القرى: إسناده
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َعْن َأيبإ إإْسَحاَق، َعْن ُمْسلإٍم َأْخََباََن إإْْسَاعإيُل ْبُن َأمْحََد، َأْخََباََن أَبُو يـَْعَلى، ثنا زَُهرْيُ ْبُن َحْرٍب، ثنا وَكإيٌع، َعْن إإْسَرائإيَل،    -  970
َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َكاَن إإَذا قـََرَأ َسبيإحإ اْسَم رَبيإَك اأْلَْعَلى قَاَل: »اْلَبطإنيإ، َعْن َسعإيدإ ْبنإ ُجَبرْيٍ، َعنإ   ُسْبَحاَن اْبنإ َعبَّاٍس، َأنَّ النَّيبإ

َ اأْلَْعَلى    «.َريبيإ
َجاهُ  ْيَخْيِن، َوَلْم ُيَخرِ   .@ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرطهما 
 الوقف.  والراجح ووقفه، رفعه في اختلف، ضعيف  * جامعة أم القرى: إسناده

ُّ، ثنا إإبـَْراهإيُم ْبُن إإْسَحاَق الزُّْهرإيُّ   -  975 َباينإ َبأَ  َأْخََباََن أَبُو احْلََسنإ َعلإيُّ ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ ُعْقَبَة الشَّيـْ ، ثنا ُعبَـْيُد اَّللَّإ ْبُن ُموَسى، أَنـْ
َباُن ْبُن َعْبدإ الرَّمْحَنإ، َعْن ُحَصنْيإ ْبنإ َعْبدإ الرَّمْحَنإ، َعْن هإاَللإ  : َهْل َشيـْ  ْبنإ َيَساٍف، قَاَل: َقدإْمُت الرَّقََّة فـََقاَل ِلإ بـَْعُض َأْصَحايبإ

يإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم؟ قَاَل: قـُْلُت: نـََعْم َغنإيَمٌة، َفَدفـََعَنا إإىَل  :    َلَك فإ رَُجٍل مإْن َأْصَحابإ النَّيبإ يبإ َوابإَصَة ْبنإ َمْعَبٍد قـُْلُت لإَصاحإ
َتمإٌد َعَلى َعًصا فإ َصاَلتإهإ، فـَُقْلَنا َلُه بـَْعَد  ، فـََنَظَر إإىَل َدليإهإ فَإإَذا َعَلْيهإ قـََلْنُسَوُة ََلطإَئٌة َذاُت ُأُذَننْيإ، َوبـُْرُنُس َخزًّ ُغَُبٌ، َوإإَذا ُهَو ُمعْ نـَْبَدأُ 

َْصٍن، َأنَّ   ََذ َعُموًدا فإ َأْن َسلَّْمَنا، فـََقاَل: َحدَّثـَْتِنإ أُمُّ قـَْيٍس بإْنُت حمإ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم »َلمَّا َأَسنَّ، َومَحََل اللَّْحَم اَتَّ
   «. الصَّاَلةإ يـَْعَتمإُد َعَلْيهإ 

لِ  َجا  ُيَخرِ  َلْم  َأنَُّهَما  َغْيَر  ْيَخْيِن  الشَّ َشْرِط  َعَلى  َصِحيٌح  َحِديٌث  َهَذا  هللا:  رحمه  الحاكم  الحافظ  قال  ِإَلْيهِ @  الطَِّريِق  ِلَفَساِد  َمْعَبٍد  ْبِن    . َواِبَصَة 
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرطهما 

 . ثقات رجاله، صحيح * جامعة أم القرى: إسناده

981 -  ،ُّ َبَة اْلَعْسَقاَلينإ ثـََنا أَبُو َعلإيٍي احْلَُسنْيُ ْبُن َعلإيٍي احْلَافإُظ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن احلََْسنإ ْبنإ قـُتَـيـْ ثنا َصْفَواُن ْبُن َصالإٍح، ثنا اْلَولإيُد   َحدَّ
، َحدََّثِنإ َعْوُن ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ، قَاَل: َأَخَذ بإَيدإي  ْبُن ُمْسلإٍم، ثنا اْبُن هلَإيَعَة، َعْن َجْعَفرإ ْبنإ رَبإيَعَة، َعْن يـَْعُقوَب ْبنإ عَ  ْبدإ اَّللَّإ ْبنإ اأْلََشجيإ

، َوقَاَل ُعَمُر: َأَخْذُت بإَيدإكَ َعْبُد اَّللَّإ ْبُن َعبَّاٍس فـََعدَّ فإيَها التََّشهَُّد، فـََقاَل: َأَخْذُت بإَيدإَك َكَما َأَخَذ بإَيدإي ُعَمُر ْبُن اخْلَطَّ  َكَما   ابإ
يَّاُت الصََّلَواُت الطَّييإ   َباُت الزَّاكإَياُت َّللإَّإ. َوذََكَر احْلَدإيَث بإَنْحوإهإ.  َأَخَذ بإَيدإي َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، فـََعدَّ فإيَها التََّشهَُّد التَّحإ

َياَدُة ِفي َأوَّ  ا الزِ  ِ َفِإنَُّه َصِحيٌح ِمْن َشْرِط اْلُبَخاِري ِ @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َفَأمَّ ِ، َوِباهللَّ ِد ِباْسِم َّللاَّ  .ِل التََّشهُّ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: فأما الزيادة في أوله فعلى شرط البخاري 

 حسن.  * جامعة أم القرى: إسناده

َبَة، ثنا ُسْفَياُن الثَـّْورإيُّ َأْخََباََن أَبُو َبْكرإ ْبُن إإْسَحاَق، ثنا    -  997 ، إإبـَْراهإيُم ْبُن َعْبدإ السَّاَلمإ الضَّرإيُر، ثنا اجْلَرَّاُح ْبُن ََمَْلٍد، ثنا أَبُو قـُتَـيـْ
َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، قَاَل: »ََل  ، َعْن عإْكرإَمَة، َعنإ اْبنإ َعبَّاٍس، َأنَّ النَّيبإ ٍم اأْلَْحَولإ    «.اَلَة لإَمْن ََلْ مَيَسَّ أَنـُْفُه اأْلَْرضَ صَ   َعْن َعاصإ

َجاُه.  َوَقْد َأْوَقَفُه ُشْعَبُة، َعْن َعاِصمٍ  ،@ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط اْلُبَخاِريِ  َوَلْم ُيَخرِ 
 * سكت عنه الذهبي في التلخيص. 

 .أصح والمرسل وإرساله، ووقفه، وصله، في مختلف، ضعيف  * جامعة أم القرى: إسناده

ُر، ثنا أَبُو َحاِتٍإ الرَّازإيُّ، َوَأْخََباََن أَ  -  1002 َبَأ حُمَمَُّد ْبُن َأْخََباََن أَبُو َعْبدإ الرَّمْحَنإ حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ التَّاجإ بُو َبْكرإ ْبُن إإْسَحاَق، أَنـْ



64 
 

، قَاََل: ثنا حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ اأْلَْنصَ  ارإيُّ، ثنا َسعإيُد ْبُن َأيبإ َعُروبََة، َعْن قـََتاَدَة، َعنإ احْلََسنإ، َعْن َْسَُرَة ْبنإ  ُسَلْيَماَن ْبنإ احْلَارإثإ
 ُجْنُدٍب، قَاَل: »هَنَى َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َأْن َيْستَـْوفإَز الرَُّجُل فإ َصاَلتإهإ« 

َجاُه. @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َص   ، َوَلْم ُيَخرِ   ِحيٌح َعَلى َشْرِط اْلُبَخاِريِ 
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط البخاري 

 .العقيقة حديث إال سمرة من يسمع لم البصري  الحسن، ضعيف  * جامعة أم القرى: إسناده

َبَأ َسعإيٌد، َعْن قـََتاَدَة، َعنإ  َأْخََباََن احلََْسُن ْبُن يـَْعُقوَب اْلَعْدُل، ثنا ََيََْي  -  1005 ْبُن َأيبإ طَالإٍب، ثنا َعْبُد اْلَوهَّابإ ْبُن َعطَاٍء، أَنـْ
قْـَعاءإ فإ   الصَّاَلةإ«احلََْسنإ، َعْن َْسَُرَة ْبنإ ُجْنُدٍب، قَاَل: »هَنَى َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، َعنإ اإْلإ

ْقَعاِء َصحِ @ قال الحافظ الحاكم رحم َجاُه، َوَلُه ِرَواَيٌة ِفي ِإَباَحِة اإلِْ  يٌح َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم " ه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط اْلُبَخاِري، َوَلْم ُيَخرِ 
 . # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط البخاري 

 .العقيقة حديث إال سمرة من يسمع لم البصري  الحسن، ضعيف  * جامعة أم القرى: إسناده

، ثنا بَقإيَُّة ْبُن اْلَولإ   -  1008 َبَة َأمْحَُد ْبُن اْلَفَرجإ ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثنا أَبُو ُعتـْ يدإ، ثنا ََيََْي ْبُن َسعإيٍد، َعْن َخالإدإ  َحدَّ
يإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلَّ  َم، قَاَل: »ُخْطَوًَتنإ َأَحُدُُهَا َأَحبُّ إإىَل اَّللَّإ، َواأْلُْخَرى أَبـَْغُض اخْلُطَا ْبنإ َمْعَداَن، َعْن ُمَعاذإ ْبنإ َجَبٍل، َعنإ النَّيبإ

ُ َعزَّ َوَجلَّ فـََرُجٌل َنَظَر إإىَل َخَلٍل فإ الصَّفيإ َفَسدَّ  ُ، فَ إإىَل اَّللَّإ، فََأمَّا اخْلُْطَوُة الَّيتإ َيُإبـَُّها اَّللَّ إإَذا َأرَاَد الرَُّجُل َأْن ُه، َوَأمَّا الَّيتإ يـُْبغإُض اَّللَّ
َها، َوأَثـَْبَت اْلُيْسَرى، ُثَّ قَاَم«  يـَُقوَم َمدَّ رإْجَلُه اْلُيْمََّن، َوَوَضَع يََدُه َعَليـْ

َواِهِد َولَ  َجاهُ ْم @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم، َفَقِد اْحَتجَّ ِبَبِقيََّة ِفي الشَّ َفَأمَّا َبِقيَُّة ْبُن اْلَوِليِد َفِإنَُّه ِإَذا  ، ُيَخرِ 
  .َرَوى َعِن اْلَمْشُهوِريَن َفِإنَُّه َمْأُموٌن َمْقُبولٌ 

 فإن خالدا عن معاذ منقطع  ،# قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: ال
 . معاذ من سماعه يصح لم معدان بن خالد النقطاعه،، ضعيف  * جامعة أم القرى: إسناده

ْلُكوَفةإ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن احْلَُسنْيإ   -  1019 ُّ ابإ َباينإ ْبنإ َأيبإ احْلَُسنْيإ، ثنا اْلَفْضُل ْبُن    َأْخََباََن أَبُو احلََْسنإ َعلإيُّ ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ ُعْقَبَة الشَّيـْ
ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َعنإ الصَّاَلةإ فإ السَّفإيَنةإ،  دَُكنْيٍ، ثنا َجْعَفُر ْبُن بـُْرقَاَن، َعْن َمْيُمونإ ْبنإ مإْهَراَن، َعنإ   اْبنإ ُعَمَر، قَاَل: ُسئإَل النَّيبإ

 فـََقاَل: َكْيَف ُأَصليإي فإ السَّفإيَنةإ؟ قَاَل: »َصليإ فإيَها قَائإًما إإَلَّ َأْن ََتَاَف اْلَغَرَق« 
َجاُه َوُهَو َشاذُّ ِبُمرَّةَ  @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديثٌ  ْسَناِد َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم، َوَلْم ُيَخرِ   . َصِحيُح اإلِْ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط مسلم وهو شاذ بمرة 
 صحيح.  * جامعة أم القرى: إسناده

ي احلََْسنإ ْبنإ ُمْكَرٍم اْلبَـزَّارإ بإبَـْغَدادَ   -  1023 ، ثنا اْلَفْضُل ْبُن اْلَعبَّاسإ َأْخََباََن أَبُو احْلََسنإ َعْبُد الصََّمدإ ْبُن َعلإييإ ْبنإ ُمْكَرٍم، َأخإ
ُّ، ثنا ََيََْي ْبُن َغْياَلَن، ثنا َعْبُد اَّللَّإ ْبُن بَزإيٍع، ثنا مُحَْيٌد، َعْن أَ  َنٍس، قَاَل: »ُكنَّا نـَْفَتُح َعَلى اأْلَئإمَّةإ َعَلى َعْهدإ َرُسولإ اَّللَّإ الصَّرْيَفإ

 َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم«  
ِ ْبُن َبِزيٍع التُّْسَتِريَّاِن ِثَقَتانِ  َجاُه.   َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َوَلهُ و  ،@ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َيْحَيى ْبُن َغْيََلَن، َوَعْبُد َّللاَّ  َشَواِهُد، َوَلْم ُيَخرِ 

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح وله شواهد 
 . اإلسناد حسنة وأخرى  صحيحة،  شواهد له لغيره، والحديث حسن .ضعيف، بزيع بن عبد هللا، ضعيف  * جامعة أم القرى: إسناده
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، ثنا أَبُو َسَلمَ  -  1125 َْمَداَن، ثنا إإبـَْراهإيُم ْبُن احْلَُسنْيإ اْلكإَسائإيُّ َة ُموَسى ْبُن إإْْسَاعإيَل، ثنا  َأْخََبينإ َعْبَداُن ْبُن يَزإيَد الدَّقَّاُق ِبإ
َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم قَاَل: »َمْن َأْدَرَك  هإَشاُم ْبُن َأيبإ َعْبدإ اَّللَّإ، َعْن قـََتاَدَة، َعْن َأيبإ َنْضَرَة، َعْن َأيبإ َسعإيٍد، َأنَّ 

 الصُّْبَح، َوََلْ يُوتإْر َفاَل وإتْـَر َلُه«  
َجاُه، َوَلُه َشاِهٌد ِبِإْسَنادٍ   َصِحيٍح " @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َوَهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم، َوَلْم ُيَخرِ 

 إسناده صحيح على شرط الصحيح (: 2408في تخريج صحيح ابن حبان )رحمه هللا شعيب الشيخ قال * 

َبَأ حُمَمَُّد ْبُن َغالإٍب، ثنا َحاِتإُ ْبُن َساَلٍإ اْلَبصْ   -   1135 ثـََنا الشَّْيُخ أَبُو َبْكرإ ْبُن إإْسَحاَق اْلَفقإيُه، أَنـْ رإيُّ، ثنا َعْبُد اْلَوارإثإ ْبُن َحدَّ
َا »رَ  ْرَداءإ، قَاَل: ُرِبَّ ْرَداءإ، َعْن َأيبإ الدَّ َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم يُوتإُر، َسعإيٍد، َعْن َخالإٍد احْلَذَّاءإ، َعْن َأيبإ قإاَلبََة، َعْن أُميإ الدَّ أَْيُت النَّيبإ

»  َوَقْد قَاَم النَّاُس لإَصاَلةإ الصُّْبحإ
َجاهُ @ قال الحافظ الحاكم رحمه  ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ   . هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح
 .خَلفه حسن بإسناد جريج، ابن عن روي  وقد فيه، تكلموا سالم، بن حاتم، ضعيف  * جامعة أم القرى: إسناده

ثـََنا َعْبُد اْلَباقإي ْبُن قَانإٍع    -  1136 ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن فُـ َحدَّ َلْيٍح،  احْلَافإُظ، ثنا زإاَيُد ْبُن اخْلَلإيلإ التُّْسََتإيُّ، ثنا إإبـَْراهإيُم ْبُن اْلُمْنذإرإ احلْإَزامإيُّ
، َعْن َعْبدإ الرَّمْحَنإ ْبنإ َأيبإ َعْمَرَة، َعْن َأيبإ ُهَريـَْرَة، قَاَل: قَاَل  َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »إإَذا َعْن أَبإيهإ، َعْن هإاَللإ ْبنإ َعلإيٍي

 َأْصَبَح َأَحدُُكْم َوََلْ يُوتإْر فـَْلُيوتإْر« 
َجاُه. ْيَخْيِن، َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرطهما 
 لغيره. حسن. والحديث صحيح أم القرى: إسناده* جامعة 

 (: ضعيف.378* ضعيف الجامع )

ْبُن َعْمرإو ْبنإ الرَّبإيعإ ْبنإ طَارإٍق، َوَأْخََباََن أَ   -   1137 يـَْعُقوَب، ثنا طَاهإُر  ْبُن  اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد  أَبُو  ثـََنا  ْبُن حُمَمٍَّد  َحدَّ َأمْحَُد  بُو ََيََْي 
، ثنا اللَّْيُث، َعْن يَزإيَد ْبنإ َأيبإ  السََّمْرقـَْندإيُّ، ثنا أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ حُمَمَُّد ْبُن َنْصٍر، ثنا طَاهإُر ْبُن َعْمرإو ْبنإ الرَّبإيعإ ْبنإ طَارإٍق، ثن  ا َأيبإ

َعَلْيهإ َوَسلََّم: »ََل ُتوتإُروا بإَثاَلٍث َتَشبـَُّهوا بإَصاَلةإ  َحبإيٍب، َعْن عإَراكإ ْبنإ َمالإٍك، َعْن َأيبإ ُهَريـَْرَة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ   َصلَّى هللاُ 
َْمٍس، َأْو بإَسْبٍع، َأْو بإتإْسٍع، َأْو ِبإإْحَدى َعْشَرَة رَْكَعًة، َأْو َأْكثـََر مإنْ  ، َوَلكإْن َأْوتإُروا ِبإ  َذلإَك« اْلَمْغرإبإ

 صحيح.  اإلسنادين * جامعة أم القرى: كَل

َبأَ َعْبُد اَّللَّإ ْبُن ُسَلْيَماَن، ثنا َأمْحَُد ْبُن َصالإٍح، ثنا َعْبُد اَّللَّإ    -   1138 ثـََنا أَبُو َعلإيٍي احْلَافإُظ، أَنـْ ْبُن َوْهٍب، ثنا ُسَلْيَماُن ْبُن بإاَلٍل، َحدَّ
، َعْن   ، َعْن َأيبإ ُهَريـَْرَة، َعْن َعْن َصالإحإ ْبنإ َكْيَساَن، َعْن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ اْلَفْضلإ َأيبإ َسَلَمَة ْبنإ َعْبدإ الرَّمْحَنإ، َوَعْبدإ الرَّمْحَنإ اأْلَْعَرجإ

، أَ  َْمٍس، َأْو بإَسبْ َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، قَاَل: »ََل ُتوتإُروا بإَثاَلٍث، َوََل َتَشبـَُّهوا بإَصاَلةإ اْلَمْغرإبإ  ٍع«ْوتإُروا ِبإ
َجاهُ  ْيَخْيِن، َوَلْم ُيَخرِ    .@ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرطهما 
 . مسلم رجال واْلعرج من البخاري، رجال من صالح، بن أحمد إال الشيخين رجال ثقات، رجاله، صحيح * جامعة أم القرى: إسناده
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لنـَّْوقَانإ   -   1157 اْلُمذَكيإُر ابإ حُمَمٍَّد  ْبُن  َأمْحَُد  تـَُراٍب  أَبُو  ْبُن َأْخََبينإ  ُمَؤمَُّل  ثنا  الزَّاهإُد،  َأْسَلَم  ْبُن  حُمَمَُّد  ثنا  حُمَمٍَّد،  ْبُن  ِتَإيُم  ثنا   ،
ًئا، فـََلمَّ إإْْسَاعإيَل، ثنا ُسَلْيَماُن ْبُن اْلُمغإريَةإ، ثنا ََثبإٌت، َعْن أََنٍس، قَاَل: َوَجَد َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ  َلٍة َشيـْ ا َأْصَبَح  َوَسلََّم َذاَت لَيـْ

َْمدإ ا َا َعَلى َما تـََرْوَن ِبإ ُ، قَاَل: »إإينيإ إإَنَّ  َّللَّإ، َقْد قـََرْأُت السَّْبَع الطيإَواَل«  قإيَل: اَي َرُسوَل اَّللَّإ إإنَّ أَثـََر اْلَوَجعإ َعَلْيَك يـَتَـَبنيَّ
َجاُه " @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ُمْسِلمٍ   ، َوَلْم ُيَخرِ 

 ضعيف.  * قال الشيخ عبد السَلم علوش:

َبَأ َعْبَداُن، أَ   -  1160 هإ، أَنـْ َْرَو، ثنا أَبُو اْلُمَوجيإ ُّ ِبإ ، َعْن َأيبإ َأْخََباََن أَبُو احلََْسنإ حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ السُِّنيإ َبَأ أَبُو مَحَْزَة، َعنإ اأْلَْعَمشإ نـْ
ْيهإ َوَسلََّم: »َمْن َحاَفَظ َعَلى َهُؤََلءإ الصََّلَواتإ اْلَمْكُتواَبتإ ََلْ ُيْكَتْب مإَن  َصالإٍح، َعْن َأيبإ ُهَريـَْرَة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعلَ 
َلٍة مإاَئَة آيٍَة ُكتإَب مإَن اْلَقانإتإنَي«    اْلغَافإلإنَي، َوَمْن قـََرَأ فإ لَيـْ

َجاُه " @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط  ْيَخْيِن، َوَلْم ُيَخرِ   الشَّ

 الزيإاَندإ، َعْن ُموَسى ْبنإ  َأْخََباََن َجْعَفُر ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ َشاكإٍر، ثنا َسْعُد ْبُن َعْبدإ احْلَمإيدإ ْبنإ َجْعَفٍر، ثنا َعْبُد الرَّمْحَنإ َأيبإ   -   1161
َسلََّم: بإيهإ َأيبإ َعْبدإ اَّللَّإ َسْلَماَن اأْلََغريإ، َعْن َأيبإ ُهَريـَْرَة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ وَ ُعْقَبَة، َعْن ُعبَـْيدإ اَّللَّإ ْبنإ َسْلَماَن، َعْن أَ 

َلٍة ِبإإاَئيَتْ آيٍَة  َلٍة ِبإإاَئةإ آيٍَة ََلْ يُْكَتْب مإَن اْلغَافإلإنَي، َوَمْن َصلَّى فإ لَيـْ نَي«  »َمْن َصلَّى فإ لَيـْ  فَإإنَُّه يُْكَتُب مإَن اْلَقانإتإنَي اْلُمْخَلصإ
َجاُه.  @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم، َوَلْم ُيَخرِ 

 .مسلم شرط على# قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: 
 أغاليط. له  صدوق ، دعبد الحمي  بن سعد، ضعيف  * جامعة أم القرى: إسناده

، ثنا َعْبُد اْلُقدُّ  -  1163 ، ثنا أَبُو  َحدََّثِنإ حُمَمَُّد ْبُن َصالإحإ ْبنإ َهانإٍئ، ثنا ََيََْي ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ ََيََْي، َحدََّثِنإ َأيبإ وسإ ْبُن احْلَجَّاجإ
َنُه، َأنَّ اَّللََّ َدلَّ نَبإيَُّه َعَلى َدلإيٍل، فـََقاَل هَلُنَّ:   َبْكرإ ْبُن َأيبإ َمْرمَيَ، َعْن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َأيبإ قـَْيٍس، َعْن أُمََّهاتإ  ثـْ ُنَّ َحدَّ اْلُمْؤمإنإنَي، َأهنَّ

« اْدلُْلَنِنإ َعَلى َما َدلَّ َعَلْيهإ نَبإيَُّه َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، فـَُقْلَن: »إإنَّ اَّللََّ َدلَُّه َعَلى قإَيا  مإ اللَّْيلإ
َجاُه.    @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم، َوَلْم ُيَخرِ 

 . ضعفه على مجمع بكر وأبو# قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: 
 .ثقات رجاله وباقي ضعيف،، مريم أبي بن بكر أبو، ضعيف  * جامعة أم القرى: إسناده

َمْرمَيَ، َأْخََبينإ َعْبُد اَّللَّإ ْبُن    َأْخََباََن أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن حُمَمٍَّد اْلبَـْغَدادإيُّ، ثنا ََيََْي ْبُن ُعْثَماَن ْبنإ َصالإٍح، ثنا اْبُن َأيبإ   -   1178
وُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »َأْكرإُموا بـُُيوَتُكْم بإبَـْعضإ فـَرُّوٍخ، َعنإ اْبنإ ُجَرْيٍج، َعْن َعطَاٍء، َعْن أََنسإ ْبنإ َمالإٍك، قَاَل: قَاَل َرسُ 

 َصاَلتإُكْم« 
ِ، َعْن َناِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر، َعِن ال  @ قال الحافظ ْيَخاِن َعَلى ِإْخَراِج َحِديِث َعْبِد َّللاَّ ِه َوَسلََّم، َأنَُّه نَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَليْ الحاكم رحمه هللا: َقِد اتََّفَق الشَّ

وٍخ َفِإنَّ َلْفَظُه َعَجٌب، َوُهَو َشْيٌخ ِمْن َأْهِل َمكََّة َصُدوٌق، َسَكَن مِ ،َقاَل: »َصلُّوا ِفي ُبُيوِتُكْم، َواَل َتتَِّخُذوَها ُقُبوًرا ِ ْبِن َفرُّ ا َحِديُث َعْبِد َّللاَّ ْصَر َوِبَها  « َفَأمَّ
 . َماتَ 

 يغلط.  صدوق ، فروخ بن عبد هللا، عيف ض * جامعة أم القرى: إسناده
 (: ضعيف. 1134ضعيف الجامع )
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، ثنا إإْْسَاعإيُل ْبُن ُعبَـْيدإ اَّللَّإ ْبنإ  - 1182 ، ثنا َخالإُد ْبُن َعْبدإ   َأْخََباََن أَبُو النَّْضرإ اْلَفقإيُه، ثنا ُعْثَماُن ْبُن َسعإيٍد الدَّارإمإيُّ ُزرَارََة الرَّقيإيُّ
َلْيهإ َوَسلََّم: »ََل َُيَافإُظ َعَلى َصاَلةإ اَّللَّإ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َعْمٍرو، َعْن َأيبإ َسَلَمَة، َعْن َأيبإ ُهَريـَْرَة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ عَ 

 الضَُّحى إإَلَّ َأوَّاٌب« قَاَل: »َوهإَي َصاَلُة اأْلَوَّابإنَي«
َجاُه ِبَهَذا اللَّْفظِ @ قال الحافظ الحاك   . م رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم، َوَلْم ُيَخرِ 

 .صحيح  وشاهد  متابعة، له، لغيره حسن. والحديث صحيح * جامعة أم القرى: إسناده

ثـََنا أَبُو إإْسَحاَق إإبـَْراهإيُم ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ ََيََْي، ثنا حُمَمَّ  -  1188 ، ثنا  َحدَّ َماُم، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َأيبإ َصْفَواَن الثَـَّقفإيُّ ُد ْبُن إإْسَحاَق اإْلإ
ٍم، ثنا ُعْثَماُن ْبُن َسْعٍد اْلَكاتإُب، وََكاَنْت َلُه ُمُروٌَّة َوَعْقٌل، َعْن أََنسإ ْبنإ َما ُّ َصلَّى هللاُ  َعْبُد السَّاَلمإ ْبُن َهاشإ لإٍك، قَاَل: »َكاَن النَّيبإ

 َلْيهإ َوَسلََّم ََل يـَْنزإُل َمْنزإًَل إإَلَّ َودََّعُه بإرَْكَعَتنْيإ«عَ 
َجاُه َوُعْثَماُن ْبُن َسْعٍد اْلَكاِتُب ِممَّْن ُيْجَمعُ    . َحِديُثُه ِفي اْلَبْصِريِ ينَ  @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح، َوَلْم ُيَخرِ 

 . بالقوي  ليس، موعبد السَل ضعيف،، سعد  بن عثمان، ضعيف  * جامعة أم القرى: إسناده

،  َأْخََباََن أَبُو النَّْضرإ حُمَمَُّد ْبُن حُمَمٍَّد اْلَفقإيُه، َوأَبُو احلََْسنإ َأمْحَُد ْبُن حُمَمٍَّد اْلَعَنزإيُّ، قَاََل   -   1190 : ثنا ُعْثَماُن ْبُن َسعإيٍد الدَّارإمإيُّ
َراهإيَم اْلَعْبدإيُّ، قَاََل: ثنا أَبُو أَيُّوَب ُسَلْيَماُن ْبُن َعْبدإ الرَّمْحَنإ الديإَمْشقإيُّ،  َوَحدََّثِنإ أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن َجْعَفٍر اْلُمزَكيإي، ثنا حُمَمَُّد ْبُن إإبْـ 

َنَما ُهَو َجالإٌس اْبنإ َعبَّاٍس، أَنَُّه بـَيْـ   ثنا اْلَولإيُد ْبُن ُمْسلإٍم، ثنا اْبُن ُجَرْيٍج، َعْن َعطَاءإ ْبنإ َأيبإ َراَبٍح، َوعإْكرإَمَة، َمْوىَل اْبنإ َعبَّاٍس، َعنإ 
يبإ أَْنَت َوأُميإ  ي اَي َرُسوَل اَّللَّإ تـََفلََّت َهَذا اْلُقْرآُن مإْن  عإْنَد َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم إإْذ َجاَءُه َعلإيُّ ْبُن َأيبإ طَالإٍب فـََقاَل: ِبَإ

ُدينإ َأْقدإُر َعَلْيهإ، فـََقاَل َلهُ  ُ   َصْدرإي، َفَما َأجإ َفُعَك اَّللَّ ، َأَفاَل ُأَعليإُمَك َكلإَماٍت يـَنـْ َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »اَي َأاَب احْلََسنإ
َفُع ِبإإنَّ َمْن َعلَّْمَتُه، َويـُثـَبيإُت َما َعلإْمَتُه فإ َصْدرإَك؟« قَاَل: َأَجْل اَي َرُسوَل اَّللَّإ فـَعَ  ، ِبإإنَّ، َويـَنـْ َلُة اجْلُُمَعةإ،   ليإْمِنإ قَاَل: " إإَذا َكاَنْت لَيـْ

َا َساَعٌة َمْشُهوَدٌة، َوالدَُّعاُء فإيَها ُمْسَتَجابٌ  رإ، فَإإهنَّ ي يـَْعُقوَب لإَبنإيهإ  فَإإنإ اْسَتطَْعَت َأْن تـَُقوَم فإ ثـُُلثإ اللَّْيلإ اْْلخإ ، َوهإَي قـَْوُل َأخإ
َا، َفصَ َسْوَف َأْستَـْغفإُر َلُكْم َريبيإ َحَّتَّ َتَْ  َلُة اجْلُُمَعةإ، فَإإْن ََلْ َتْسَتطإْع فـَُقْم فإ َوَسطإَها، فَإإْن ََلْ َتْسَتطإْع فـَُقْم فإ َأوَّهلإ َ لَيـْ ليإ َأْرَبَع رََكَعاٍت  ِتإ

اْلكإ  َةإ  بإَفاحتإ الثَّانإَيةإ  الرَّْكَعةإ  ، َوُسورَةإ يس، َوفإ  اْلكإَتابإ َةإ  بإَفاحتإ اأْلُوىَل  َةإ تـَْقَرأُ فإ  بإَفاحتإ الثَّالإَثةإ  الرَّْكَعةإ  تـَْنزإيُل السَّْجَدَة، َوفإ  َواَل  َتابإ 
، َوتـََباَرَك اْلُمَفصََّل، فَإإَذا فـََرْغتَ  َةإ اْلكإَتابإ ، وحم، الدَُّخاَن، َوفإ الرَّْكَعةإ الرَّابإَعةإ بإَفاحتإ  مإَن التََّشهُّدإ فَامْحَدإ اَّللََّ، َوَأْحَسنإ اْلكإَتابإ

َسبَـ ال الَّذإيَن  ْخَوانإَك  إلإإ َواْستَـْغفإْر  ْن،  َوَأْحسإ النَّبإييإنَي  َسائإرإ  َوَعَلى   ، َعَليَّ َوَصليإ  اَّللَّإ،  َعَلى  لإْلُمْؤمإنإنَي ثَـَّناَء  َواْستَـْغفإْر   ، ميَانإ إْلإ ابإ ُقوَك 
َر َذلإَك: اللَُّهمَّ اْرمَحِْنإ بإََتْكإ اْلمَ  ، ُثَّ ُقْل آخإ ، َواْرزُْقِنإ ُحْسَن َولإْلُمْؤمإَناتإ ، َواْرمَحِْنإ َأْن أََتَكلََّف َما ََل يـَْعنإيِنإ َتِنإ َعاصإي أََبًدا َما أَبـَْقيـْ

الَّ  َواْلعإزَّةإ  َواإْلإْكَرامإ  اجْلاََللإ  َذا  َواأْلَْرضإ  السََّماَواتإ  َبدإيَع  اللَُّهمَّ   ، يَك َعِنيإ يـُْرضإ فإيَما  َأْسأَلُ النََّظرإ  تـَُراُم،  ََل  َرمْحَُن  يتإ  اَي   ُ اَّللَّ اَي  َك 
، َواْرزُْقِنإ َأْن أَتْـُلَوُه َعَلى ا ْفَظ كإَتابإَك َكَما َعلَّْمَتِنإ َاَللإَك، َونُورإ َوْجهإَك َأْن تـُْلزإَم قـَْليبإ حإ ، اللَُّهمَّ َبدإيَع ِبإ يَك َعِنيإ لنَّْحوإ الَّذإي يـُْرضإ

تـُنَـويإَر بإكإ السََّماَواتإ َواأْلَْرضإ َذا اجْلاََللإ َواإْلإكْ  َأْن  َاَللإَك َونُورإ َوْجهإَك،  اَي َرمْحَُن ِبإ  ُ َأْسأَُلَك اَي اَّللَّ تـَُراُم  َتابإَك  َرامإ َواْلعإزَّةإ الَّيتإ ََل 
، َوَأْن َتْشَرَح بإهإ َصْدرإي، َوَأْن َتْشَغَل بإ  ، َوَأْن تـَُفريإَج بإهإ َعْن قـَْليبإ ، فَإإنَُّه ََل يُعإيُنِنإ َعَلى احْلَقيإ  َبَصرإي، َوَأْن ُتْطلإَق بإهإ لإَساينإ هإ بََدينإ

َّللَّإ اْلَعلإييإ اْلَعظإيمإ َأاَب احلََْسنإ، تَـ  َة إإَلَّ ابإ ًعا،  َغرْيَُك، َوََل يـُْؤتإيهإ إإَلَّ أَْنَت، َوََل َحْوَل َوََل قـُوَّ ْفَعُل َذلإَك َثاَلَث مُجٍَع، َأْو َخًْسا، َأْو َسبـْ
ًنا َقطُّ " قَاَل َعْبُد اَّللَّإ ْبُن َعبَّاٍس فـََواَّللَّإ َما لَبإ ُُيَاُب ِبإإْذنإ اَّللَّإ  حْلَقيإ َما َأْخطََأ ُمْؤمإ ًعا َحَّتَّ  فـََوالَّذإي بـََعَثِنإ ابإ َث َعلإيي إإَلَّ َخًْسا، َأْو َسبـْ
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فـََقاَل: اَي َرُسوَل اَّللَّإ، إإينيإ ُكْنُت فإيَما َخاَل ََل أَتـَْعَلُم َأْرَبَع آاَيٍت َأْو َجاَء َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم فإ مإْثلإ َذلإَك اْلَمْجلإسإ  
ي يـَتَـَفلَّْتَ، فََأمَّا اْليَـْوَم فَأَتـََعلَُّم اأْلَْربَعإنَي آيًَة َوَْنْوَ  ي، َفَكَما كإَتاُب اَّللَّإ َها، فَإإَذا قـََرْأُُتُنَّ َعَلى نـَفْ َْنَْوُهنَّ، فَإإَذا قـََرْأُُتُنَّ َعَلى نـَْفسإ سإ

، َوَلَقْد ُكْنُت َأْْسَُع احْلَدإيَث فَإإَذا َأَرْدتُُه تـََفلََّت، َوَأاَن اْليَـْوَم َأْْسَُع اأْلََحادإيَث فَ  َها َحْرفًا، فـََقاَل ُنْصَب َعْيِنإ َا ََلْ َأْخرإْم مإنـْ إإَذا َحدَّْثُت ِبإ
  َوَسلََّم عإْنَد َذلإَك: »ُمْؤمإٌن َوَربُّ اْلَكْعَبةإ َأاَب احلََْسنإ«  َلُه َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ 

َجاُه "  ْيَخْيِن، َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ

ثـََناُه أَبُو َعلإيٍي احْلَُسنْيُ ْبُن َعلإيٍي احْلَافإُظ إإْماَل   -   1196 ًء مإْن َأْصلإ كإَتابإهإ، ثنا َأمْحَُد ْبُن َداُوَد ْبنإ َعْبدإ اْلَغفَّارإ ِبإإْصَر، ثنا إإْسَحاُق َحدَّ
َوَة ْبنإ ُشَرْيٍح، َعْن يَزإيَد ْبنإ َأيبإ َحبإيٍب، َعْن اَنفإٍع، َعنإ ابْ  وُل اَّللَّإ نإ ُعَمَر، قَاَل: َوجََّه َرسُ ْبُن َكامإٍل، ثنا إإْدرإيُس ْبُن ََيََْي، َعْن َحيـْ

نَـْيهإ، ُثَّ قَاَل: »َأََل َأَهُب َلَك، َأََل َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َجْعَفَر ْبَن َأيبإ طَالإٍب إإىَل بإاَلدإ احْلََبَشةإ، فـََلمَّا َقدإَم اْعتَـنَـَقُه َوقـَبََّل   َبنْيَ َعيـْ
ُرَك، َأََل َأْمَنُحَك، َأََل ُأحتْإُفَك؟« قَاَل: نـَعَ  حْلَْمدإ َوُسورٍَة، ُثَّ أَُبشيإ ْم، اَي َرُسوَل اَّللَّإ. قَاَل: " ُتَصليإي َأْرَبَع رََكَعاٍت تـَْقَرأُ فإ ُكليإ رَْكَعٍة ابإ

: ُسْبَحاَن اَّللَّإ، َواحْلَْمُد َّللإَّإ، َوََل إإَلَه إإَلَّ ا ُ، َواَّللَُّ تـَُقوُل بـَْعَد اْلقإَراَءةإ َوأَْنَت قَائإٌم قـَْبَل الرُُّكوعإ َّللَّإ  َّللَّ َة إإَلَّ ابإ  َأْكََبُ، َوََل َحْوَل َوََل قـُوَّ
لرَّْكَعةإ  َتدإَئ ابإ  الثَّانإَيةإ، تـَْفَعُل فإ الثَّاَلثإ رََكَعاٍت َكَما َوَصْفَت َخَْس َعْشَرَة َمرًَّة، ُثَّ تـَرَْكُع فـَتَـُقوهُلُنَّ َعْشًرا َِتَاَم َهذإهإ الرَّْكَعةإ قـَْبَل َأْن تـَبـْ

 َّتَّ تُتإمَّ َأْرَبَع رََكَعاٍت  َلَك حَ 
ِة َهَذا الْ  ا ُيْسَتَدلُّ ِبِه َعَلى ِصحَّ َحِديِث اْسِتْعَماُل اْْلَِئمَِّة ِمْن َأْتَباِع  @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا ِإْسَناٌد َصِحيٌح اَل ُغَباَر َعَلْيِه، َوِممَّ

ِ َعَلْيهِ التَّاِبِعيَن ِإَلى َعْصِرَنا َهَذا ِإيَّاُه وَ  ِ ْبُن اْلُمَباَرِك َرْحَمُة َّللاَّ  .َمَواَظَبُتُهْم َعَلْيِه َوَتْعِليُمُهنَّ النَّاَس، ِمْنُهْم َعْبُد َّللاَّ
 . عليه غبار  ال صحيح إسناد هذا# قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: 

 .الحديث يضع: حبان ابن وقال الدارقطني، كذبه داود، بن أحمد، موضوع  * جامعة أم القرى: إسناده

ثـََنا أَبُو َبْكرإ ْبُن إإْسَحاَق اْلَفقإيُه، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبنإ َهاُروَن اْلُعودإيُّ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن  - 1198 يَنَة، ثنا حُمَمَُّد  َحدَّ ََيََْي ْبنإ َأيبإ ْسَإ
يإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، قَاَل: »الرَّْكَعَتانإ قـَْبَل َصاَلةإ اْلَفْجرإ ْبُن ُفَضْيٍل، ثنا رإْشدإيُن ْبُن ُكَرْيٍب، َعْن     أَبإيهإ، َعنإ اْبنإ َعبَّاٍس، َعنإ النَّيبإ

، َوالرَّْكَعَتانإ بـَْعَد اْلَمْغرإبإ إإْداَبَر السُُّحورإ«   إإْداَبَر النُُّجومإ
َجاُه، َوَلُه َشاِهٌد ِمْن َحِديِث َحمَّاِد ْبِن َسَلَمَة، َعْن َعِليِ  ْبِن َزْيٍد، َعْن َأوْ @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصحِ  ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ  ِس يُح اإلِْ

 .ْبِن َخاِلٍد، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َوَلْيَس ِمْن َشْرِط َهَذا اْلِكَتاِب 
 .والدارقطني  زرعة أبو ضعفه، رشدينالذهبي رحمه هللا:  # قال الحافظ

 ضعيف. ، ِرْشِدين، ضعيف  * جامعة أم القرى: إسناده

ُّ، ثنا أَبُو الطَّ   -  1200 ْنَجاينإ ، ثنا إإبـَْراهإيُم ْبُن يُوُسَف اهلْإسإ ثـََنا أَبُو َسعإيٍد َأمْحَُد ْبُن يـَْعُقوَب الثَـَّقفإيُّ اهإرإ َأمْحَُد ْبُن َعْمٍرو، ثنا  َحدَّ
، َعْن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َعْمٍرو، َأنَّ  اْبُن َوْهٍب،   َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم،  َأْخََبينإ ُحَييُّ ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ، َعْن َأيبإ َعْبدإ الرَّمْحَنإ احْلُُبلإييإ

ا مإْن ظَاهإرإَها« قَاَل أَبُو َمالإٍك اأْلَْشَعرإيُّ: لإَمْن هإَي اَي َرُسوَل اَّللَّإ؟ قَاَل:  قَاَل: »إإنَّ فإ اجْلَنَّةإ ُغَرفًا يـَُرى ظَاهإُرَها مإْن اَبطإنإَها، َواَبطإنـُهَ 
 .«»لإَمْن َأطَاَب اْلَكاَلَم، َوَأْطَعَم الطََّعاَم، َواَبَت قَائإًما َوالنَّاُس نإَيامٌ 

َجاهُ @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ُمْسلِ    . ٍم، َوَلْم ُيَخرِ 
 والحديث حسن.  .فيه تعديل أو تجريح على أقف لم الحاكم * جامعة أم القرى: إسناده فيه شيخ
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أَبُو إإْْسَاعإيَل حُمَمَُّد ْبُن إإْْسَاعإيَل، ثنا أَيُّوُب ْبُن بإاَللإ ْبنإ ُسَلْيَماَن، َحدََّثِنإ َأْخََباََن ُمْكَرُم ْبُن َأمْحََد اْلَقاضإي، بإبَـْغَداَد، ثنا  - 1203
دإ اَّللَّإ، َعْن َعْبدإ اَّللَّإ َمَر، َعْن َساَلإإ ْبنإ َعبْ أَبُو َبْكرإ ْبُن َأيبإ ُأَوْيٍس، َعْن ُسَلْيَماَن ْبنإ بإاَلٍل، َعْن ُعَمَر ْبنإ حُمَمَّدإ زَْيدإ ْبنإ َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ عُ 

ُن    ْبنإ ُعَمَر، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »إإَذا َصلَّى َأَحدُُكْم َفاَل َيْدرإي َكْم َصلَّى  َثاَلًَث َأْم َأْربـًَعا، فـَْلرَيَْكْع رَْكَعًة َُيْسإ
 ْجَدَتنْيإ«ُسُجوَدَها َورُُكوَعَها، ُثَّ َيْسُجُد سَ 

َجاهُ   ْيَخْيِن، َوَلْم ُيَخرِ   .@ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ
 معلول بالوقف.   * قال الشيخ عبد السَلم علوش:

، ثنا    -   1205 َبأَ أَبُو ُمَعاوإيََة، ثنا إإْْسَاعإيُل ْبُن َأيبإ َخالإٍد،  َأْخََباََن إإبـَْراهإيُم ْبُن عإْصَمَة ْبنإ إإبـَْراهإيَم اْلَعْدُل، ثنا َأيبإ ََيََْي ْبُن ََيََْي، أَنـْ
نَي َتمَّ، ُثَّ َسَجَد َسْجَدِتَإ السَّْهوإ« حإ َعْن قـَْيسإ ْبنإ َأيبإ َحازإٍم، َعْن َسْعدإ ْبنإ َأيبإ َوقَّاٍص، أَنَُّه »هَنََض فإ الرَّْكَعَتنْيإ َفَسبَُّحوا بإهإ فَاْستَـ 
َا َصنَـْعُت َكَما »رَأَْيُت َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَليْ  ُتْم تـََرْوينإ ُكْنُت َأْجلإُس إإَنَّ  هإ َوَسلََّم َيْصَنُع«اْنَصَرَف َوقَاَل: َأُكنـْ

َجاهُ  ْيَخْيِن، َوَلْم ُيَخرِ   .@ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ
 .شرطهما الذهبي: على قال الحافظ #

 المحفوظ.  هو والموقوف ورفعه، وقفه في واختلف ضعيف، * جامعة أم القرى: إسناده

1211  -    ، َبَأ حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َعْبدإ السَّاَلمإ ثـََنا أَبُو َعلإيٍي احْلَُسنْيُ ْبُن َعلإيٍي احْلَافإُظ، أَنـْ حُمَمَّدإ ْبنإ اْلَفْضلإ   ثنا َجْعَفُر ْبنُ َحدَّ
ُّ، ثنا َعمَّاُر ْبُن َمَطٍر الرََّهاوإيُّ، ثنا َعْبُد الرَّمْحَنإ ْبُن ََثبإٍت، َعْن أَبإيهإ، َعْن َمْكُحوٍل، َعنْ  يبإ  ُكَرْيٍب، َمْوىَل اْبنإ َعبَّاٍس، َعنإ اْبنإ الرَّاسإ

 َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »َمْن َسَها فإ َصاَلتإهإ فإ َثاَلٍث َوَأْرَبٍع فـَْلُيتإمَّ، فَإإنَّ َعبَّاٍس، َعْن َعْبدإ الرَّمْحَنإ ْبنإ َعْوٍف، قَاَل: قَالَ 
  »  الزيإاَيَدَة َخرْيٌ مإَن النـُّْقَصانإ

ْسَناِد، َوَلْم  ٌر َصِحيُح اإلِْ َجاهُ @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث ُمَفسَّ  . ُيَخرِ 
 (: ضعيف جدا. 5637* ضعيف الجامع )

، ثنا ََيََْي ْبُن    -   1212 ، ثنا أَبُو َبْكٍر َأْخََبينإ أَبُو احلََْسنإ َأمْحَُد ْبُن حُمَمٍَّد اْلَعَنزإيُّ، ثنا ُعْثَماُن ْبُن َسعإيٍد الدَّارإمإيُّ َصالإٍح اْلُوَحاظإيُّ
، َعْن يَزإيَد ْبنإ َأيبإ  يُّ يإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم قَاَل: »  اْلَعْنسإ ََل َسْهَو فإ َحبإيٍب، َعْن َساَلإإ ْبنإ َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ ُعَمَر، َعْن أَبإيهإ، َعنإ النَّيبإ

 َوثـَْبةإ الصَّاَلةإ إإَلَّ قإَياٌم َعْن ُجُلوٍس، َوُجُلوٌس َعْن قإَياٍم«  
َجاهُ @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحدِ  ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ   . يٌث َصِحيُح اإلِْ

 .صحيح# قال الحافظ الذهبي: 
 . مجهول، العنسي بكر وأبو ضعيف، * جامعة أم القرى: إسناده

ُّ، ثنا إإْدرإيُس ْبُن َيَْ   -   1214 ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثنا إإبـَْراهإيُم ْبُن ُمْنقإٍذ اخْلَْوََلينإ ََي، ثنا َبْكُر ْبُن ُمَضٍر، َعْن يَزإيَد َحدَّ
َاَسَة اْلَمْهرإيَّ يـَُقولُ  َع َعْبَد الرَّمْحَنإ ْبَن ِشإ ُّ فـََقاَم َوَعَلْيهإ ُجُلوٌس« فـََقاَل ْبنإ َأيبإ َحبإيٍب، أَنَُّه ْسَإ : »َصلَّى بإَنا ُعْقَبُة ْبُن َعامإٍر اجْلَُهِنإ

رإ َصاَلتإهإ   َسَجَد َسْجَدَتنْيإ َوُهَو َجالإٌس« ،  النَّاُس: ُسْبَحاَن اَّللَّإ، ُسْبَحاَن اَّللَّإ، »فـََلْم َُيْلإْس َوَمَضى َعَلى قإَيامإهإ، فـََلمَّا َكاَن فإ آخإ
ْعُتُكْم آنإًفا تـَُقوُلوَن: ُسْبَحاَن اَّللَّإ لإَكْيَما َأْجلإَس َلكإنَّ السُّنََّة الَّذإي صَ فـََلمَّ   نَـْعُت« ا َسلََّم قَاَل: " إإينيإ ْسَإ

َجاُه. ْيَخْيِن، َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ
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 شرطهما. على: # قال الحافظ الذهبي
 . ثقات رجاله وبقية صدوق، الخوالني، إدريس حسن، * جامعة أم القرى: إسناده
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ْلُكوَفةإ، ثنا    -  1215 ُّ ابإ َباينإ ثـََنا أَبُو احلََْسنإ َعلإيُّ ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ ُعْقَبَة الشَّيـْ إإبـَْراهإيُم ْبُن إإْسَحاَق الزُّْهرإيُّ، ثنا َعْبُد اْلَعزإيزإ ْبُن َأيبإ َحدَّ
، َعْن أَبإيهإ، قَاَل: قَاَل ِلإ حُمَمَُّد ْبُن ُمْسلإمإ ْبنإ  َهاٍب الزُّْهرإيُّ، َأْخََبينإ أَبُو َسَلَمَة، َأنَّ َسَلَمَة اْلُعَمرإيُّ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َعْونإ ْبنإ احْلََكمإ شإ

ي مإَن اأْلَنْبإَيا ْعُت َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم يـَُقوُل: " َخَرَج َنيبإ ءإ َيْسَتْسقإي، فَإإَذا ُهَو بإَنْمَلٍة رَافإَعٍة بـَْعَض َأاَب ُهَريـَْرَة، قَاَل: ْسَإ
يَب َلُكمْ  ُعوا فـََقدإ اْسُتجإ  مإْن َأْجلإ َشْأنإ النَّْمَلةإ"  قـََوائإمإَها إإىَل السََّماءإ، فـََقاَل: اْرجإ

َجاه  ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 .صحيح# قال الحافظ الذهبي: 

 حسن  * جامعة أم القرى: إسناده

ثـََنا أَبُو َجْعَفٍر َعْبُد اَّللَّإ ْبُن إإْْسَاعإيَل ْبنإ  - 1216 إإبـَْراهإيَم ْبنإ اْلَمْنُصورإ، فإ َدارإ َأمإريإ اْلُمْؤمإنإنَي اْلَمْنُصورإ إإْماَلًء، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َحدَّ
، َحدََّثِنإ َعميإي إإْسَحاُق ْبُن عإيَسى، ثنا َحْفُص ْبُن غإَياٍث، َعْن َجْعَفرإ ْبنإ حمَُ  َعْن َجابإٍر،  مٍَّد، َعْن أَبإيهإ،  يُوُسَف ْبنإ عإيَسى ْبنإ الطَّبَّاعإ

 قَاَل: »اْسَتْسَقى َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، َوَحوََّل رإَداَءُه لإيَـَتَحوََّل اْلَقْحُط«
َجاُه.  ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 .صحيح عجيب  غريب# قال الحافظ الذهبي: 
 وإرساله.  وصله في اختلف، ضعيف  معة أم القرى: إسناده* جا

، َحدََّثِنإ َسْهُل ْبُن َبكَّاٍر، ثنا حمَُ   -  1217 يُّ مَُّد ْبُن َعْبدإ اْلَعزإيزإ ْبنإ  َحدََّثِنإ َعلإيُّ ْبُن مَحَْشاَذ اْلَعْدُل، ثنا هإَشاُم ْبُن َعلإيٍي السَُّدوسإ
َعْن    ، اْلَملإكإ ْستإْسَقاءإ َعْبدإ  اَلإ ُسنَّةإ  َعْن  َأْسأَلُُه  َعبَّاٍس  اْبنإ  إإىَل  َمْرَواُن  َأْرَسَلِنإ  قَاَل:  ََيََْي،  ْبنإ  طَْلَحَة  َعْن  »ُسنَُّة أَبإيهإ،  فـََقاَل:   

ْستإْسَقاءإ ُسنَُّة الصَّاَلةإ فإ اْلعإيَدْينإ، إإَلَّ َأنَّ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلَّ  َم قـََلَب رإَداَءُه َفَجَعَل ميَإيَنُه َعَلى َيَسارإهإ، َوَيَسارَُه َعَلى  اَلإ
ُ فإ اأْلُوىَل َسْبَع َتْكبإريَاٍت، َوقـََرَأ َسبيإحإ اْسَم رَبيإَك اأْلَْعَلى، وَ  َيةإ ميَإينإهإ، َفَصلَّى الرَّْكَعَتنْيإ يَُكَبيإ ،  قـََرَأ فإ الثَّانإَيةإ َهْل َأًَتَك َحدإيُث اْلغَاشإ

 وََكَبََّ فإيَها َخَْس َتْكبإريَاٍت« 
َجاُه.  ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 . زعبد العزي ُضعِ ف# قال الحافظ الذهبي: 
 .متروك  ،زعبد العزي  بن محمد، جدا ضعيف  * جامعة أم القرى: إسناده
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إإبـَْراهإيَم،  -   1248 ْبُن  إإْسَحاُق  ثنا  ْبُن ُموَسى،  ُعبَـْيُد اَّللَّإ  ثنا  اْلُمْقرإُئ،  َجْعَفٍر  َأيبإ  ْبُن  أَبُو َعْمرإو  َخالإٍد    َأْخََبينإ  ْبُن  ُعْقَبُة  َبأَ  أَنـْ
ُّ، ثنا ُموَسى ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ إإبـَْراهإيَم، َعْن أَبإيهإ، َعْن َسَلَمَة ْبنإ اأْلَكْ  َعَلْيهإ َوَسلََّم، َعنإ  السَُّكوينإ ، أَنَُّه َسَأَل َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ  وَعإ

، َواْطَرحإ اْلَقْرَن«  ، فـََقاَل: »َصليإ فإ اْلَقْوسإ  الصَّاَلةإ فإ اْلَقْوسإ
ُد ْبُن ِإْبَراهِ  ْسَناِد ِإْن َكاَن ُمَحمَّ يَم التَّْيِميُّ َسِمَع ِمْن َسَلَمَة ْبِن اْْلَْكَوِع، َأنَُّه َسَأَل َرُسوَل َّللاَِّ  @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
ََلِة ِفي اْلَقْوِس َفَقاَل: »َصلِ  ِفي اْلَقْوِس، َواْطَرِح اْلَقْرنَ  َجاُه.  «،َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َعِن الصَّ  َهَذا َوَلْم ُيَخرِ 

 .صحيح# قال الحافظ الذهبي: 
 . به تفرد وقد الحديث، منكر، التيمي محمد بن موسى، ضعيف  * جامعة أم القرى: إسناده

َْمَداَن، ثنا أَبُو َحاِتٍإ حُمَمَُّد ْبُن إإْدرإيَس الرَّازإيُّ   -  1249 ُب، ِبإ َبَأ ، ثنا  َأْخََباََن َعْبُد الرَّمْحَنإ ْبُن مَحَْداَن اجْلالَّ َسعإيُد ْبُن َأيبإ َمْرمَيَ، أَنـْ
، َعْن َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم فإ ََيََْي ْبُن أَيُّوَب، َحدََّثِنإ يَزإيُد ْبُن اهْلَادإ، َحدََّثِنإ ُشَرْحبإيُل ْبُن َسْعٍد، َعْن َجابإرإ ْبنإ َعْبدإ اَّللَّإ 

، قَاَل: »قَاَم رَ   َرُسولإ اَّللَّإ ُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َوطَائإَفٌة مإْن َخْلفإهإ، َوطَائإَفٌة مإْن َورَاءإ الطَّائإَفةإ الَّيتإ َخْلفَ َصاَلةإ اخْلَْوفإ
َم، َفَكَبََّ َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، َفَكَبََّتإ  َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم قـُُعوٌد ُوُجوُهُهْم ُكلُُّهْم إإىَل َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلَّ 

أَْيضً  َفَسَجُدوا  َسَجَد  قـُُعوٌد، ُثَّ  َواْْلَخُروَن  َخْلَفُه  الَّيتإ  الطَّائإَفُة  َمَعُه  فـَرََكَعْت  فـَرََكَع  فـََقاُموا  الطَّائإَفَتانإ  قَاَم  قـُُعوٌد، ُثَّ  َواْْلَخُروَن  ا 
َتنْيإ، ُثَّ َسلََّم َواْْلَخُروَن قـُُعوٌد،  وا َخْلَفُه َحَّتَّ َكانُوا َمَكاَن َأْصَحاِبإإْم قـُُعوًدا، َوأََتتإ الطَّائإَفُة اأْلُْخَرى، َفَصلَّى ِبإإْم رَْكَعًة َوَسْجدَ َوَنَكصُ 

هإْم رَْكعَ  َنـُْفسإ  ًة َوَسْجَدَتنْيإ رَْكَعًة َوَسْجَدَتنْيإ«ُثَّ َسلََّم فـََقاَمتإ الطَّائإَفَتانإ كإْلَتاُُهَا َفَصلَّْوا ألإ
ا ِبَجِميِع ُرَواِتِه    َجاُه، َوَقِد اْحَتجَّ ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ  َغْيِر ُشَرْحِبيَل َوُهَو َتاِبِعيٌّ َمَدِنيٌّ َغْيُر  @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 ُمتََّهٍم " 
 .ضعيف: الدارقطني  وقال. متهماً  كان: ذئب  أبي ابن قال شرحبيل،# قال الحافظ الذهبي: 

 . ضعيف، سعد بن شرحبيل، ضعيف  * جامعة أم القرى: إسناده

َبَأ َعْبَداُن اأْلَْهَوازإيُّ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َمْعَمرإ   -  1251 ، ثنا َعْمُرو ْبُن َأْخََبينإ أَبُو َعلإيٍي احْلَُسنْيُ ْبُن َعلإيٍي احْلَافإُظ، أَنـْ يُّ  ْبنإ رإْبعإيٍي اْلَقْيسإ
ُّ، َعنإ  ْلَقْومإ   َخلإيَفَة اْلَبْكَراوإيُّ، ثنا َأْشَعُث ْبُن َعْبدإ اْلَملإكإ احْلُْمَراينإ َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َصلَّى ابإ احْلََسنإ، َعْن َأيبإ َبْكَرَة، »َأنَّ النَّيبإ

 َعاٍت« فإ َصاَلةإ اخْلَْوفإ َصاَلَة اْلَمْغرإبإ َثاَلَث رََكَعاٍت، ُثَّ اْنَصَرَف، َوَجاَء اْْلَخُروَن َفَصلَّى ِبإإْم َثاَلَث رَكَ 
ْعُت َأاَب َعلإ *  ْسَنادإ ْسَإ ََذا اإْلإ ْبُه إإَلَّ ِبإ ُّ ََلْ َيْكتـُ   . يٍي احْلَافإَظ، يـَُقوُل: َهَذا َحدإيٌث َغرإيٌب َأْشَعُث احْلُْمَراينإ

ْيَخْينِ   . @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َوِإنَُّه َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ
 على شرطهما، وهو غريب. # قال الحافظ الذهبي: 

 إسناده ضعيف. القرى:* جامعة أم 
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، ثنا أَيُّوُب ْبُن بإاَللإ ْبنإ سُ   -  1255 َلْيَماَن، َحدََّثِنإ أَبُو َبْكٍر،  َأْخََباََن ُمْكَرُم ْبُن َأمْحََد اْلَقاضإي، ثنا حُمَمَُّد ْبُن إإْْسَاعإيَل السَُّلمإيُّ
ْعُت َجابإَر ْبَن َعْبدإ اَّللَّإ، يـَُقوُل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعْن ُسَلْيَماَن ْبنإ بإاَلٍل، قَاَل زَْيُد ْبُن َأْسَلَم: قَاَل حُمَمَُّد ْبُن اْلُمْنكإدإرإ،   ْسَإ

َيارُُكْم َأْطَوُلُكْم أَ  َرارإُكْم؟« قَاُلوا: بـََلى، قَاَل: »خإ  ْعَمارًا، َوَأْحَسُنُكْم َعَماًل« َعَلْيهإ َوَسلََّم: »َأََل أُنـَبيإُئُكْم ِبإإَيارإُكْم مإْن شإ
َجاُه، َوَلُه َشاِهٌد َصِحيٌح َعَلى @ قال  ْيَخْيِن، َوَلْم ُيَخرِ   َشْرِط ُمْسِلٍم " الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ

 .شرطهما على# قال الحافظ الذهبي: 
 .البخاري  رجال من بَلل، بن أيوب إال الشيخين رجال ثقات رجاله، صحيح * جامعة أم القرى: إسناده

، ثنا    -  1266 ثـََنا أَبُو َعلإيٍي احْلَُسنْيُ ْبُن َعلإيٍي احْلَافإُظ، أَنـَْبَأ حُمَمَُّد ْبُن ََيََْي ْبنإ َكثإرٍي احلْإْمصإيُّ حُمَمَُّد ْبُن اْلُمَصفَّى، ثنا ُمَعاوإيَُة َحدَّ
، َعْن أََنٍس، قَاَل: »َعاَد َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم زَْيَد ْبَن َأْرَقَم مإْن ْبُن َحْفٍص، ثنا َمالإُك ْبُن مإْغَوٍل، َعنإ الزَُّبرْيإ ْبنإ   َعدإيٍي

 رََمٍد َكاَن بإهإ«

ْلَحاَن، ثنا ََيََْي ْبنُ   -   1272 َبأَ َأمْحَُد ْبُن إإبـَْراهإيَم ْبنإ مإ  بَُكرْيٍ، َحدََّثِنإ اللَّْيُث ْبُن َسْعٍد، َعْن َأْخََباََن أَبُو َبْكرإ ْبُن إإْسَحاَق اْلَفقإيُه، أَنـْ
، َعْن َفَضاَلَة ْبنإ ُعبَـْيٍد، َأنَّ رَُجلَ  ، َعْن حُمَمَّدإ ْبنإ َكْعٍب اْلُقَرظإييإ ،  زإاَيَدَة ْبنإ حُمَمٍَّد اأْلَْنَصارإييإ َفاَء مإَن اْلبَـْولإ نْيإ َأقْـَباَل يـَْلَتمإَسانإ الشيإ

ْعُت َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلَّمَ فَاْنطََلَق ِبإإَما إإىَل  ْرَداءإ َفذََكَرا َوَجَع أُنـْثـَيَـْيهإَما َلُه، فـََقاَل: ْسَإ ْنُكْم  َأيبإ الدَّ ، يـَُقوُل: " َمنإ اْشَتَكى مإ
ُ الَّذإي فإ السََّماءإ تـََقدَّسَ  ًئا، َأوإ اْشَتَكاُه َأٌخ َلُه فـَْليَـُقْل: رَبَـَّنا اَّللَّ  اْْسَُك َأْمُرَك فإ السََّماءإ َواأْلَْرضإ َكَما َرمْحَُتَك فإ السََّماءإ، َشيـْ

، َواْغفإْر لََنا ُذنُوبـََنا َوَخطَااَياَن، إإنََّك َربُّ الطَّييإبإنَي، فَأَْنزإْل َرمْحَةً  َفائإَك َعَلى هَ فَاْجَعْل َرمْحََتَك فإ اأْلَْرضإ َفاًء مإْن شإ َذا  مإْن َرمْحَتإَك، َوشإ
ُ تـََعاىَل«    اْلَوْجهإ فـََيَْبَأُ إإْن َشاَء اَّللَّ

ٍد، ْيَخاِن ِبَجِميِع ُرَواِة َهَذا اْلَحِديِث َغْيِر ِزَياَدَة ْبِن ُمَحمَّ  . َوُهَو َشْيٌخ ِمْن َأْهِل ِمْصَر َقِليُل اْلَحِديثِ  @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َقِد اْحَتجَّ الشَّ
ٍد، ْبنُ  ِزَياَدةُ # قال الحافظ الذهبي:   .الحديث منكر: وغيره البخاري، قال ُمَحمَّ

 . الحديث منكر، محمد بن زيادة، ضعيف  * جامعة أم القرى: إسناده

ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثنا َأمْحَُد ْبُن َعْبدإ اجْلَبَّارإ، ثنا يُوُنُس ْبُن بَُكرْيٍ، ثنا َيَْ   -  1274 َبَأ  َحدَّ ، أَنـْ ََي ْبُن أَيُّوَب اْلَبَجلإيُّ
َّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »إإنَّ الرَُّجَل َتُكوُن َلُه اْلَمْنزإَلُة عإْنَد اَّللَّإ أَبُو ُزْرَعَة ْبُن َعْمرإو ْبنإ َجرإيٍر، َعْن َأيبإ ُهَريـَْرَة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل ا

َا َيْكَرُه َحَّتَّ يـُْبلإَغُه َذلإَك«   َتلإيهإ ِبإ ُلُغَها بإَعَمٍل َفاَل يـََزاُل يـَبـْ  َفَما يـَبـْ
ْسنَ  َجاهُ @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ  . اِد، َوَلْم ُيَخرِ 

 .بحجة يونس وليس ضعيفان، وأحمد يحيى،# قال الحافظ الذهبي: 
 حسن لغيره.  ثوالحدي  .ضعيف، رعبد الجبا بن أحمد، ضعيف  * جامعة أم القرى: إسناده

هإ، ثنا َسعإيُد ْبُن َمْنُصوٍر، َوَعلإيُّ ْبُن ُحْجٍر، قَاََل: ثنا  َأْخََبينإ أَبُو َبْكرإ ْبُن َأيبإ َنْصٍر الدَّارَبـَْردإيُّ   -   1275 َْرَو، ثنا أَبُو اْلُمَوجيإ ، ِبإ
، ثنا َعْبُد اَّللَّإ ْبُن َأمْحَدَ  َبأَ يُوُنُس ْبُن ُعبَـْيٍد، َوَأْخََباََن َأمْحَُد ْبُن َجْعَفٍر اْلَقطإيعإيُّ َبٍل، َحدََّثِنإ َأيبإ ُهَشْيٌم، أَنـْ ، ثنا إإْْسَاعإيُل، َعْن  ْبنإ َحنـْ

يإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم قَاَل: " َلمَّ  َر آَدُم َعَلْيهإ السَّاَلُم قَاَل لإَبنإيهإ:  يُوُنَس، َعنإ احلََْسنإ، َعْن ُعيَتٍي، َعْن ُأيَبيإ ْبنإ َكْعٍب، َعنإ النَّيبإ ا ُحضإ
َارإ اجْلَنَّةإ،   ُهُم اْلَماَلئإَكُة فـََقاُلوا: أَْيَن تُرإيُدوَن اَي َبِنإ آَدَم؟ قَاُلوا: بـَْعثـََنا  اْنطَلإُقوا فَاْجُنوا ِلإ مإْن ْثإ أَبُواَن قَاَل: َفَخَرَج بـَنَـْوُه فَاْستَـْقبَـَلتـْ
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ُعوا فـََقْد ُكفإيُتْم ". قَاَل: " فـََرَجُعوا َمَعُهْم َحَّتَّ َدَخُلوا  َارإ اجْلَنَّةإ، قَاَل: اْرجإ َ َلُه مإْن ْثإ ُهْم   لإَنْجِنإ نـْ َعَلى آَدَم، فـََلمَّا رََأُْتُْم َحوَّاُء ُذعإَرْت مإ
، َفمإْن قإَبلإكإ أُتإي ُق بإهإ، فـََقاَل هَلَا آَدُم: إإلَْيكإ َعِنيإ إإلَْيكإ َعِنيإ ُت َخليإ بـَْيِنإ َوَبنْيَ َماَلئإَكةإ َريبيإ قَاَل:  َوَجَعَلْت َتْدنُو إإىَل آَدَم َوتـَْلَتصإ

 َبِنإ آَدَم َهذإهإ ُسنـَُّتُكْم فإ َمْوًَتُكْم،  ، ُثَّ َغسَُّلوُه َوَحنَّطُوُه وََكفَُّنوُه، ُثَّ َصلَّْوا َعَلْيهإ، ُثَّ َحَفُروا َلُه ُثَّ َدفـَُنوُه، ُثَّ قَاُلوا: ايَ فـََقَبُضوا ُروَحهُ 
 َفَكَذاُكْم فَافْـَعُلوا«  

َجاُه، َوُهَو ِمَن النَّْوِع الَِّذي اَل ُيوَجُد ِللتَّاِبِعيِ  ِإالَّ الرَّاِوي اْلَواِحُد، َفِإنَّ @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإْلِ   ُعَتيَّ  ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ 
ْيَخْيِن َعلَََّلُه ِبِعلٍَّة ُأْخَرى  ْعِديَّ َلْيَس َلُه َراٍو َغْيُر اْلَحَسِن، َوِعْنِدي َأنَّ الشَّ  . ، َوُهَو َأنَُّه ُرِوَي َعِن اْلَحَسِن، َعْن ُأَبيٍ  ُدوَن ِذْكِر ُعَتي ٍ ْبَن َضْمَرَة السَّ

 .علة وله الحسن، غير عنه يرو لم َضْمَرةَ  ْبنَ  ُعَتيَّ  ْلن، يخرجاه لم# قال الحافظ الذهبي: 
 أصح.  والمرفوع وموقوفا، مرفوعا * جامعة أم القرى: الحديث صحيح

، ثن  -  1276 َبَأ احلََْسُن ْبُن ُسْفَياَن، ثنا َهاُروُن ْبُن َسعإيٍد اأْلَْيلإيُّ ا اْبُن َوْهٍب، َأْخََبينإ ُعَمُر ْبُن َأْخََباَْنُه أَبُو َبْكرإ ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ، أَنـْ
 احلََْسنإ، َعْن ُأيَبيإ ْبنإ َكْعٍب، َأنَّ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم  َمالإٍك اْلَمَعافإرإيُّ، َعْن يَزإيَد ْبنإ َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ ُأَساَمَة ْبنإ اهْلَادإ، َعنإ 

رإهإ    -قَاَل: »َكاَن آَدُم رَُجاًل ُطَواًَل«   ، فَإإنَّكإ َأْدَخْلتإ َعلَ -َفذََكَر َحدإيثًا َطوإياًل َوفإ آخإ يَّ  أَنَُّه قَاَل: »َخلُّوا بـَْيِنإ َوَبنْيَ ُرُسلإ َريبيإ
ْدرإ َثاَلًَث، وََكفَُّنوُه َوَصلَّْوا َعَلْيهإ َوَدفـَُنوُه، ُثَّ   ْلَماءإ َوالسيإ  قَاُلوا َهذإهإ ُسنَُّة بَنإيَك مإْن بـَْعدإَك«َهَذا، فـََقَبُضوا نـََفَسُه َوَغسَُّلوُه ابإ

ُ َأْعَلُم "  @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا اَل ُيَعلِ ُل َحِديَث ُيوُنَس ْبِن ُعَبْيٍد،  َفِإنَُّه َأْعَرُف ِبَحِديِث اْلَحَسِن ِمْن َأْهِل اْلَمِديَنِة َوِمْصَر، َوَّللاَّ
 . ومصر المدينة، أهل من الحسن بحديث وأعرف أحفظ  يونس# قال الحافظ الذهبي: 

، عن  رواه وإنما كعب، بن أبي   من الحسن يسمع لم، ضعيف  * جامعة أم القرى: إسناده  . أبي   عن ُعَتي 

ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثنا الرَّبإيُع ْبُن ُسَلْيَماَن، ثنا َأَسُد ْبُن ُموَسى، ثنا عإْمَرانُ   -   1284 ُّ، َعْن   َحدَّ ْبُن زَْيٍد التـَّْغلإيبإ
، َعْن َساَلإإ ْبنإ َعْبدإ اَّللَّإ، َعْن   مإ ْعُت َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم يـَُقوُل: »َما َضَرَب  َعْبدإ الرَّمْحَنإ ْبنإ اْلَقاسإ َعائإَشَة، قَاَلْت: ْسَإ

ُ َعْنُه بإهإ َخطإيَئًة، وََكَتَب َلُه بإهإ َحَسَنًة، َورََفَع َلُه بإهإ َدرََجًة«   مإْن ُمْؤمإٍن عإْرٌق إإَلَّ َحطَّ اَّللَّ
ْسَناِد َوِعْمَراُن ْبُن َزْيٍد التَّْغِلِبيُّ َشْيٌخ ِمْن َأْهِل اْلُكوَفةِ @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهذَ   ا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 . كوفي وعمران صحيح،# قال الحافظ الذهبي: 
 .ثقات رجاله وبقية بالحديث، تفرد وقد لين،، زيد بن عمران، ضعيف  * جامعة أم القرى: إسناده

ثـََنا أَبُو    -  1286 َبأَ َأمْحَُد ْبُن عإيَسى، ثنا اْبُن َوْهٍب، َأْخَبََ َحدَّ َبَأ حُمَمَُّد ْبُن أَيُّوَب، أَنـْ ينإ َعْبُد الرَّمْحَنإ  َبْكرإ ْبُن إإْسَحاَق اْلَفقإيُه، أَنـْ
، َعْن َأيبإ ُهَريـَْرَة، قَ  ْعُت َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم يـَُقوُل: ْبُن َسْلَماَن احْلَْجرإيُّ، َعْن َعْمرإو ْبنإ َأيبإ َعْمٍرو، َعنإ اْلَمْقَُبإييإ اَل: ْسَإ

لسََّقمإ َحَّتَّ يَُكفيإَر َذلإَك َعْنُه ُكلَّ َذْنٍب«  َتلإي َعْبَدُه ابإ  »إإنَّ اَّللََّ لَيَـبـْ
ْيَخْيِن، َوَلْم ُيخَ   َجاهُ @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ  .رِ 

 .شرطهما على# قال الحافظ الذهبي: 
 حسن، والحديث صحيح لغيره. * جامعة أم القرى: إسناده

ثـََنا َعلإيُّ ْبُن مَحَْشاَذ اْلَعْدُل، ثنا ُعبَـْيُد ْبُن َشرإيٍك، ثنا اْبُن َأيبإ َمْرمَيَ، َعْن اَنفإعإ ْبنإ يَزإيَد،    -  1288 َحدََّثِنإ َجْعَفُر ْبُن رَبإيَعَة،  َحدَّ
، َأنَّ َعْبَد احْلَمإيدإ ْبَن َعْبدإ   الرَّمْحَنإ ْبنإ َأْزَهَر َحدَّثَُه، َعْن أَبإيهإ َعْبدإ الرَّمْحَنإ ْبنإ َأْزَهَر، َأنَّ َعْن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َعْبدإ الرَّمْحَنإ ْبنإ السَّائإبإ
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يُبُه اْلَوْعُك، َأوإ  نَي ُيصإ َا َمَثُل اْلَعْبدإ اْلُمْؤمإنإ حإ النَّاَر فـََيْذَهُب    احْلُمَّى َكَمَثلإ َحدإيَدٍة َتْدُخلُ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، قَاَل: »إإَنَّ
َقى طإيبـَُها«   َخبَـثـَُها َويـَبـْ

َجاُه.   ْسَناِد ُرَواُتُه َمَدِنيُّوَن وِمْصِريُّوَن، َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 . تعديل وال بجرح يعرف لم  من إسناده * جامعة أم القرى: في

َكََّة، ثنا أَبُو ُمْسلإٍم إإبـَْراهإيُم ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ، ثنا َعلإيُّ   -  1290 ُّ، ِبإ ، َحدََّثِنإ بَُكرْيُ ْبُن حُمَمٍَّد الصَّرْيَفإ ، ثنا أَبُو َبْكٍر احْلََنفإيُّ يإ  ْبُن اْلَمدإيِنإ
ُم ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ زَْيٍد، َعْن َسعإيدإ ْبنإ َأيبإ َسعإيٍد اْلَمقْ  ، َعْن أَبإيهإ، َعْن َأيبإ ُهَريـَْرَة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ ثنا َعاصإ َُبإييإ

تَـَلْيُت َعْبدإَي اْلُمْؤمإَن، َوََلْ َيْشُكِنإ إإىَل ُعوَّادإهإ َأْطَلْقُتُه مإ  ُ تـََعاىَل: إإَذا ابـْ حَلًْما َخرْيًا مإْن حَلْمإهإ،  ْن َأَسارإي، ُثَّ أَْبَدْلُتُه  َوَسلََّم: " قَاَل اَّللَّ
 ".َوَدًما َخرْيًا مإْن َدمإهإ، ُثَّ ُيْسَتْأَنُف اْلَعَمَل 

َجاهُ  ْيَخْيِن، َوَلْم ُيَخرِ   .@ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ
 .شرطهما على# قال الحافظ الذهبي: 

 . البخاري  رجال من المديني، ابن  سوى  الشيخين رجال ثقات، رجاله، صحيح إسناده* جامعة أم القرى: 

ثـََنا أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ حُمَمَُّد بْ  -  1298 ُن َعْبدإ اَّللَّإ الصَّفَّاُر إإْماَلًء، ثنا  َأْخََباََن احْلََسُن ْبُن يـَْعُقوَب اْلَعْدُل، ثنا ََيََْي ْبُن َأيبإ طَالإٍب، َوَحدَّ
ْن قـََتاَدَة، َعْن ُمْسلإمإ ْبنإ َيَساٍر، َعْن مُحَْراَن ْبنإ َأاَبَن، َعْن أَبإيهإ، احْلَارإُث ْبُن َأيبإ ُأَساَمَة، ثنا َعْبُد اْلَوهَّابإ ْبُن َعطَاٍء، ثنا َسعإيٌد، عَ 

ْعُت َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّ  ُهَما، قَاَل: ْسَإ ُ َعنـْ َي اَّللَّ ، َرضإ ى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم يـَُقوُل: »إإينيإ  َأنَّ ُعْثَماَن ْبَن َعفَّاَن، َحدََّث ُعَمَر ْبَن اخْلَطَّابإ
اَْنَها، فـََقاَل أَلَْعَلُم َكلإَمًة ََل يـَُقوهُلَا َعْبٌد َحقًّا مإْن قـَْلبإهإ فـََيُموُت إإَلَّ ُحريإَم َعَلى النَّارإ« فـَُقبإَض َرُسوُل اَّللَّإ   َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َوََلْ َُيَْبإ

َا، هإَي َكلإَمةُ  َُك ِبإ : " َأاَن ُأْخَبإ :    ُعَمُر ْبُن اخْلَطَّابإ َا َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َعمَُّه َأاَب طَالإٍب عإْنَد اْلَمْوتإ اإْلإْخاَلصإ الَّيتإ َأَمَر ِبإ
َا حُمَمًَّدا َوَأْصَحابَُه  ُ ِبإ ُ، َوهإَي اْلَكلإَمُة الَّيتإ َأْكَرَم اَّللَّ  َشَهاَدُة َأْن ََل إإَلَه إإَلَّ اَّللَّ

اْنَفَرَد ُمْسِلٌم ِبإِ حاكم رحمه هللا:  @ قال الحافظ ال ِإنََّما  َياَقِة،  ِبَهِذِه السِ  َجاُه  َوَلْم ُيَخرِ  ْيَخْيِن،  ْخَراِج َحِديِث َخاِلٍد َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ
ُ َدَخَل اْلَجنََّة«َعِن اْلَوِليِد ْبِن ُمْسِلٍم، َعْن ُحْمَراَن، َعْن ُعْثَماَن، َأنَّ النَِّبيَّ   اْلَحذَّاِء:   َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: »َمْن َماَت َوُهَو َيْعَلُم َأْن اَل ِإَلَه ِإالَّ َّللاَّ

 الحديث صحيح، واإلسناد اْلول حسن والثاني صحيح. * جامعة أم القرى:

ُّ، ثنا َجديإي، ثنا نـَُعْيُم ْبُن مَحَّاٍد، ثنا َعْبُد اْلَعزإيزإ ْبُن حُمَمٍَّد َأْخََبينإ إإْْسَاعإيُل ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ اْلَفْضلإ ْبنإ حُمَمَّ   -  1305 ٍد الشَّْعَراينإ
َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ  نَي َقدإَم اْلَمدإ الدَّرَاَوْردإيُّ، َعْن ََيََْي ْبنإ َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َأيبإ قـََتاَدَة، َعْن أَبإيهإ، َأنَّ النَّيبإ يَنَة َسَأَل َعنإ اْلََبَاءإ ْبنإ  َوَسلََّم حإ

َلةإ َلمَّ  َ َوَأْوَصى بإثـُُلثإهإ َلَك اَي َرُسوَل اَّللَّإ، َوَأْوَصى َأْن يـَُوجََّه إإىَل اْلقإبـْ َر، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َمْعُروٍر، فـََقاُلوا: تـُُوفيإ ا اْحُتضإ
ْلُه َجنـََّتَك،  ْد َرَدْدُت ثـُُلَثُه َعَلى َوَلدإهإ« ، ُثَّ َذَهَب َفَصلَّى َعَلْيهإ، فـََقاَل: »اللَُّهمَّ اْغفإْر َلُه َواْرمَحُْه، َوَأْدخإ َوَسلََّم: »َأَصاَب اْلفإْطَرَة َوقَ 

 َوَقْد فـََعْلَت« 
َجا َهَذا »َحِديٌث َصِحيٌح« َفَقِد اْحَتجَّ اْلُبَخاِريُّ ِبُنَعْيِم بْ @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا:   ، َوَلْم ُيَخرِ  َراَوْرِديِ  اِج ِبالدَّ اٍد، َواْحَتجَّ ُمْسِلُم ْبُن اْلَحجَّ ِن َحمَّ

ِه اْلُمْحَتَضِر ِإَلى اْلِقْبَلِة َغْيَر َهَذا اْلَحِديثِ   .َهَذا اْلَحِديَث، َواَل َأْعَلُم ِفي َتَوجُّ
َراَوْرِدي ِ  ُمْسِلمُ  َواْحَتجَّ  ِبُنَعْيٍم، الُبَخاِريُّ  اْحَتجَّ  َفَقدِ  صحيح،# قال الحافظ الذهبي:   . ِبالدَّ

 ضعيف. * جامعة أم القرى: إسناده
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، ثنا َعْبُد اَّللَّإ ْبُن يَزإ   -  1307 َْرَو، ثنا َعْبُد الصََّمدإ ْبُن اْلَفْضلإ ُّ، ِبإ يَد اْلُمْقرإُئ، ثنا َسعإيُد ْبُن َأيبإ  َأْخََباََن َبْكُر ْبُن حُمَمٍَّد الصَّرْيَفإ
َراَبٍح اللَّْخمإ  ، َعْن َعلإييإ ْبنإ  اْلَمَعافإرإييإ َعَلْيهإ أَيُّوَب، َعْن ُشَرْحبإيَل ْبنإ َشرإيٍك  ، َعْن َأيبإ رَافإٍع، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ  ييإ

  ُ ، َوإإْسَتَْبَقإ اجْلَنَّةإ، َوَمْن حَ َوَسلََّم: »َمْن َغسََّل َمييإًتا َفَكَتَم َعَلْيهإ ُغفإَر َلُه َأْربَعإنَي َمرًَّة، َوَمْن َكفََّن َمييإًتا َكَساُه اَّللَّ َفَر لإَمييإٍت مإَن السُّْنُدسإ
 َقَْبًا فََأَجنَُّه فإيهإ ُأْجرإَي َلُه مإَن اأْلَْجرإ َكَأْجرإ َمْسَكٍن ُأْسكإَنُه إإىَل يـَْومإ اْلقإَياَمةإ«  
َجاهُ   .@ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم، َوَلْم ُيَخرِ 

 .ممسل شرط على# قال الحافظ الذهبي: 
 حسن.  * جامعة أم القرى: إسناده

، ثنا ََيََْي ْبُن َيَْ   -   1316 يُّ ثـََنا أَبُو زََكرإايَّ ََيََْي ْبُن حُمَمٍَّد اْلَعْنََبإيُّ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َعْمٍرو احْلُوشإ َبَأ أَبُو ُمَعاوإيََة، َعْن ُسَهْيلإ َحدَّ ََي، أَنـْ
 َُيْلإْس َحَّتَّ يـُْرَفَع َأْو أَبإيهإ، َعْن َأيبإ ُهَريـَْرَة، قَاَل: »َكاَن َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم إإَذا َكاَن َمَع اجلْإَنازَةإ َلَْ ْبنإ َأيبإ َصالإٍح، َعْن  

 يُوَضَع«
َجاُه َوَلُه َشاِهٌد ِبِمْثِل َهَذا  ْسَناِد، َعْن َأِبي َسِعيدٍ  @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم، َوَلْم ُيَخرِ   . اإلِْ

 .مسلم شرط على # قال الحافظ الذهبي:
 لغيره. حسن، والحديث صحيح * جامعة أم القرى: إسناده

، ثنا حُمَمَُّد ْبُن ُسَلْيَماَن ْبنإ فَارإٍس، ثنا حُمَمَُّد ْبنُ   -  1318 َبَأ  َأْخََبينإ أَبُو َأمْحََد ْبُن َأيبإ احلََْسنإ الدَّارإمإيُّ  رَافإٍع، ثنا اْبُن َأيبإ ُفَدْيٍك، أَنـْ
َهاٍب، َعْن َساَلإإ ْبنإ َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ   ُعَمَر، َعْن أَبإيهإ، »َأنَّ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َكاَن إإَذا َمرَّْت بإهإ اْبُن َأيبإ ذإْئٍب، َعنإ اْبنإ شإ

َنازٌَة َوَقَف َحَّتَّ َِتُرَّ بإهإ«    جإ
َجاُه َوَلْيَس َهَذا ْيَخْيِن، َوَلْم ُيَخرِ  َمْتُن َحِديِث اْبِن ُعَمَر، َعْن َعاِمِر ْبِن َرِبيَعَة،   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ

َوايَ   اِت ِفيهِ َفِإنَّ َذِلَك اْلَمْتَن ِفي َتْشِييِع اْلِجَناَزِة، َوَهَذا ِفي اْلِقَياِم ِلْلِجَناَزِة َعَلى َكْثَرِة اْخِتََلِف الرِ 
 .شرطهما على # قال الحافظ الذهبي:

 . الشيخين رجال ثقات، رجاله، صحيح إسناده* جامعة أم القرى: 

، ثنا إإبْـ   -  1325 َبَأ الشَّافإعإيُّ َبَأ الرَّبإيُع ْبُن ُسَلْيَماَن، أَنـْ ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، أَنـْ َراهإيُم ْبُن َأيبإ ََيََْي، ثنا َعْبُد اَّللَّإ َحدَّ
ُ َعَلى َجَنائإزإاَن َأْربـًَعا، َويـَْقَرأُ ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ َعقإيٍل،   َةإ اْلكإَتابإ فإ َعْن َجابإٍر، قَاَل: »َكاَن َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم يَُكَبيإ  بإَفاحتإ

 التَّْكبإريَةإ اأْلُوىَل« 
 .متروك، يحيى أبي بن إبراهيم، جدا ضعيف  * جامعة أم القرى: إسناده

 ضعيف ْلجل عبد هللا بن محمد بن عقيل.   بد السَلم علوش:* قال الشيخ ع

َناٍن اْلَقزَّاُز، ثنا ُعَمُر ْبُن يُوُنَس ْبنإ ا  -   1327 ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثنا حُمَمَُّد ْبُن سإ ، ثنا عإْكرإَمُة َحدَّ مإ اْلَيَمامإيُّ ْلَقاسإ
مْحَنإ، قَاَل: َسأَْلُت َعائإَشَة أُمَّ اْلُمْؤمإنإنَي: َكْيَف َكاَنْت َصاَلُة َرُسولإ ْبُن َعمَّاٍر، َعْن ََيََْي ْبنإ َأيبإ َكثإرٍي، َحدََّثِنإ أَبُو َسَلَمَة ْبُن َعْبدإ الرَّ 
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َييإَنا َوَمييإتإَنا،   ئإبإَنا، َوَصغإريإاَن َوذََكرإاَن َوأُنـْثَااَن، َوَشاهإدإاَن َوَغااَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َعَلى اْلَمييإتإ قَاَلْت َكاَن يـَُقوُل: »اللَُّهمَّ اْغفإْر حلإ
َتُه مإنَّا فـَتَـَوفَُّه َعلَ  ، َوَمْن تـََوفَـّيـْ ْساَلمإ َتُه مإنَّا فََأْحيإهإ َعَلى اإْلإ « وََكبإريإاَن، اللَُّهمَّ َمْن َأْحيَـيـْ ميَانإ  ى اإْلإ

 .ُمْسِلمٍ  َشْرطِ  َعَلى َصِحيحٌ  َشاِهدٌ  َوَلهُ @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: 
 .صحيح شاهد بي:# قال الحافظ الذه

 مرسل.  سلمة  أبي عن والصحيح فيه، اختلف ضعيف، * جامعة أم القرى: إسناده

َكََّة، ثنا َعْبُد الرَّمْحَنإ ْبُن إإسْ   -  1328 ُل، ِبإ ثـََنا أَبُو حُمَمٍَّد َعْبُد اْلَعزإيزإ ْبُن َعْبدإ الرَّمْحَنإ اخْلَالَّ َحاَق اْلَكاتإُب، ثنا إإبـَْراهإيُم ْبُن  َحدَّ
، ثنا احْلَُسنْيُ ْبُن زَْيدإ ْبنإ َعلإييإ ْبنإ احْلَُسنْيإ ْبنإ عَ  ، َعْن َجْعَفرإ ْبنإ حُمَمٍَّد، َعْن أَبإيهإ، َعْن يَزإيَد ْبنإ َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ رَُكانََة اْلُمْنذإرإ احلْإَزامإيُّ لإيٍي

هَ  َنازَةإ لإُيَصليإَي َعَليـْ ، قَاَل: َكاَن َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم إإَذا قَاَم لإْلجإ َواْبُن َأَمتإَك اْحَتاَج   ا قَاَل: »اللَُّهمَّ َعْبُدَك،ْبنإ اْلُمطَّلإبإ
يًئا فـََتَجاوَ  ًنا َفزإْد فإ إإْحَسانإهإ، َوإإْن َكاَن ُمسإ ي َعْن َعَذابإهإ إإْن َكاَن حُمْسإ  َز َعْنُه«  إإىَل َرمْحَتإَك، َوأَْنَت َغِنإ

َكاَنُة ْبُن َعْبِد َيِزيَد َصَحاِبيَّاِن ِمْن َبِني اْلُمطَِّلِب ْبِن َعْبِد َمَناٍف، َوَلْم @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا ِإْسَناٌد َصِحيٌح َوَيِزيُد ْبُن ُرَكاَنَة َوَأُبوُه رُ 
َجاهُ   . ُيَخرِ 

 .الُمطَِّلِب  َبِني َصَحاِبيَّاِن ِمنْ  َيِزيَد، َعْبدِ  ْبنُ  ُرَكاَنةُ  َوَأُبوهُ  ُرَكاَنَة، ْبنُ  َوَيِزيدُ  صحيح، إسناد قال الحافظ الذهبي: #
 . لهما ترجم من على  أقف لم شيخه، وشيخ الحاكم، شيخ إسناده جامعة أم القرى: في* 

، ثنا َسعإيُد ْبُن َأيبإ َمْرمَيَ، ثنا ُموَسى  -  1329 ، َحدََّثِنإ   َأْخََباََن أَبُو النَّْضرإ اْلَفقإيُه، ثنا ُعْثَماُن ْبُن َسعإيٍد الدَّارإمإيُّ ْبُن يـَْعُقوَب الزَّْمعإيُّ
َا، ُثَّ ُشَرْحبإيُل ْبُن َسْعٍد، قَاَل: َحَضْرُت َعْبَد اَّللَّإ ْبَن َعبَّاٍس َصلَّى بإَنا َعَلى جإ  ُميإ اْلُقْرآنإ رَافإًعا َصْوَتُه ِبإ أْلَبـَْواءإ وََكَبََّ، ُثَّ قـََرَأ ِبإ َنازٍَة ابإ

يإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، ُثَّ قَاَل: »اللَُّهمَّ َعْبُدَك، َواْبُن َعْبدإَك، َواْبُن َأَمتإكَ   أَْنَت َوْحَدَك ََل ، َيْشَهُد َأْن ََل إإَلَه إإَلَّ َصلَّى َعَلى النَّيبإ
نـَْيا َوَأْهلإَها،  َشرإيَك َلَك، َوَيْشَهُد َأنَّ حُمَمًَّدا َعْبُدَك َوَرُسوُلَك، َأْصَبَح َفقإريًا إإىَل َرمْحَتإَك، َوَأْصَبْحَت َغنإيًّا َعنْ   َعَذابإهإ، َُيَلَّى مإَن الدُّ

لََّنا بـَْعَدُه«، ُثَّ َكَبََّ َثاَلَث َتْكبإريَاٍت، ُثَّ اْنَصرَ إإْن َكاَن زَاكإًيا فـَزَكيإهإ، َوإإْن َكاَن َُمْطإًئا فَاغْ  َف فـََقاَل:  فإْر َلُه اللَُّهمَّ ََل حَتْرإْمَنا َأْجَرُه، َوََل ُتضإ
َا السُّنَُّة«    »أَيُـَّها النَّاُس إإينيإ ََلْ َأقْـَرْأ َعَلًنا إإَلَّ لإتَـْعَلُموا َأهنَّ

ْيَخاِن ِبُشَرْحِبيَل ْبِن َسْعٍد، َوُهَو ِمْن َتاِبِعيِ  َأْهِل اْلَمِديَنِة، َوِإنََّما َأْخَرْجُت هَ @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا َذا اْلَحِديَث َشاِهًدا  : َلْم َيْحَتجَّ الشَّ
رٌ  ْمَنا، َفِإنََّها ُمْخَتَصَرٌة ُمْجَمَلٌة، َوَهَذا َحِديٌث ُمَفسَّ  . ِلَْلََحاِديِث الَِّتي َقدَّ

 .شاهدا مخرج الحديث وأن بشرحبيل، يحتجا لم افظ الذهبي:# قال الح
والحديث  .اختلط اْلئمة وقد بعض ضعفه سعد، بن وشرحبيل الحفظ،  ءسي صدوق ، يعقوب بن موسى، ضعيف  * جامعة أم القرى: إسناده

 حسن لغيره. 

ُر، ثنا    -   1331 ُّ، ثنا َحْرَمَلُة ْبُن ََيََْي، ثنا اْبُن َوْهٍب، َأْخََبينإ يُوُنُس، َأْخََباََن إإْْسَاعإيُل ْبُن َأمْحََد التَّاجإ حُمَمَُّد ْبُن احْلَُسنْيإ اْلَعْسَقاَلينإ
َهاٍب، قَاَل: َأْخََبينإ أَبُو أَُماَمَة ْبُن َسْهلإ ْبنإ ُحنَـْيٍف، وََكاَن مإْن ُكََبَاءإ اأْلَْنَصارإ َوُعَلمَ  اءإ الَّذإيَن َشهإُدوا َبْدرًا َمَع ائإهإْم، َوأَبـْنَ َعنإ اْبنإ شإ
َ َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َأْخََبَُه رإَجاٌل مإْن َأْصَحابإ َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلَّ  َم فإ الصَّاَلةإ َعَلى اجلْإَنازَةإ، »َأْن ُيَكَبيإ

َماُم، ُثَّ ُيَصليإَي َعَلى النَّ  ، ُثَّ ُيَسليإُم َتْسلإيًما َخفإ اإْلإ يإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، َوَُيْلإَص الصَّاَلَة فإ التَّْكبإريَاتإ الثَّاَلثإ نَي يـَْنَصرإُف،  يبإ يًّا حإ
 َوالسُّنَُّة َأْن يـَْفَعَل مإْن َورَائإهإ مإْثَل َما فـََعَل َأَماَمُه« 
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َهاٍب: َفذََكْرُت الَّذإي َأخْ قَاَل الزُّْهرإيُّ: َحدََّثِنإ بإَذلإ  ََبينإ أَبُو  َك أَبُو أَُماَمَة، َواْبُن اْلُمَسييإبإ َيْسَمُع فـََلْم يـُْنكإْر َذلإَك َعَلْيهإ قَاَل اْبُن شإ
ْعُت الضَّحَّ  اَك ْبَن قـَْيٍس َُيَديإُث، َعْن َحبإيبإ ْبنإ َمْسَلَمَة  أَُماَمَة مإَن السُّنَّةإ فإ الصَّاَلةإ َعَلى اْلَمييإتإ لإُمَحمَّدإ ْبنإ ُسَوْيٍد، قَاَل: َوَأاَن ْسَإ

ثـََنا أَبُو أَُماَمَة   ْثَل الَّذإي َحدَّ َها َعَلى اْلَمييإتإ مإ  فإ َصاَلٍة َصالَّ
َجاُه، َوَلْيَس ِفي ال ْيَخْيِن، َوَلْم ُيَخرِ  تَّْسِليَمِة اْلَواِحَدِة َعَلى اْلِجَناَزِة َأَصحُّ ِمْنُه،  @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ

 . َوَشاِهُدُه َحِديُث َأِبي اْلَعْنَبِس َسِعيِد ْبِن َكِثيرٍ 
 .شرطهما على # قال الحافظ الذهبي:

 * جامعة أم القرى: اإلسناد اْلول صحيح، واإلسناد الثاني حسن. 

ثـََناُه أَبُو َبْكرإ ْبُن َأيبإ َدارإٍم احْلَافإُظ، ثنا َعْبُد اَّللَّإ ْبُن َغنَّامإ ْبنإ َحْفصإ ْبنإ غإَياٍث، َحدََّثِنإ -  -  1332 ، َعْن أَبإيهإ، َعْن َأيبإ  َحدَّ  َأيبإ
، َعْن أَبإيهإ، َعْن َأيبإ ُهَريـَْرَة، »َأنَّ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ وَ  َبسإ َها َأْربـًَعا، َوَسلََّم اْلَعنـْ َنازٍَة َفَكَبََّ َعَليـْ  َتْسلإيَمًة« َسلََّم َصلَّى َعَلى جإ

َواَيُة ِفيِه، َعْن َعِليِ  بْ  ِت الرِ  ِ ْبِن ُعَمرَ @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: التَّْسِليَمُة اْلَواِحَدُة َعَلى اْلِجَناَزِة َقْد َصحَّ ِ ِن َأِبي َطاِلٍب، َوَعْبِد َّللاَّ ، َوَعْبِد َّللاَّ
ِ ْبِن َأِبي َأْوَفى، َوَأِبي ُهَرْيَرَة، َأنَُّهْم َكاُنوا ُيَسلِ ُموَن َعَلى الْ   ِجَناَزِة َتْسِليَمًة َواِحَدةً ْبِن َعبَّاٍس، َوَجاِبِر ْبِن َعْبِد َّللاَّ

 . ثقة غير  رافضي، الحاكم شيخ، ضعيف  * جامعة أم القرى: إسناده

َبَأ حُمَمَُّد ْبُن أَيُّوَب، ثنا إإبـَْراهإيُم ْبُن ُموَسى، ثنا مُحَْيُد ْبُن عَ   -   1337 ، ثنا َأْخََباََن أَبُو َبْكرإ ْبُن إإْسَحاَق، أَنـْ يُّ ْبدإ الرَّمْحَنإ الرَُّواسإ
لإيٍي مإْسٌك، فََأْوَصى َأْن َُيَنََّط بإهإ قَاَل: َوقَاَل َعلإيي:  احلََْسُن ْبُن َصالإٍح، َعْن َهاُروَن ْبنإ َسْعٍد، َعْن َأيبإ َوائإٍل، قَاَل: " َكاَن عإْنَد عَ 

 »َوُهَو َفْضُل َحُنوطإ َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم« 
 . ثقات رجاله وباقي صدوق،، سعد بن هارون ،  حسن * جامعة أم القرى: إسناده

َكََّة، ثنا َعْبُد اَّللَّإ ْبُن َأمْحَدَ   -  1340 ْبنإ َأيبإ َمَسرََّة، ثنا َعْبُد اَّللَّإ ْبُن يَزإيَد   َأْخََباََن أَبُو حُمَمٍَّد َعْبُد اَّللَّإ حُمَمَُّد ْبُن إإْسَحاَق اخْلَُزاعإيُّ ِبإ
، َعْن َأيبإ رَافإٍع، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اْلُمْقرإُئ، ثنا َسعإيُد ْبُن َأيبإ أَيُّوَب، َعْن ُشَرْحبإيَل ْبنإ َشرإيٍك   ، َعْن َعلإييإ ْبنإ َراَبٍح اللَّْخمإييإ اْلَمَعافإرإييإ

ُ مإنْ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »َمْن َغسََّل َمييإًتا َفَكَتَم َعَلْيهإ ُغفإَر َلُه َأْربَعإنَي َمرًَّة، َوَمْن َكفَّ   ُسْنُدسإ َوإإْسَتَْبَقإ اجْلَنَّةإ،  َن َمييإًتا َكَساُه اَّللَّ
 َوَمْن َحَفَر لإَمييإٍت َقَْبًا َوَأَجنَُّه فإيهإ ُأْجرإَي َلُه مإَن اأْلَْجرإ َكَأْجرإ َمْسَكٍن إإىَل يـَْومإ اْلقإَياَمةإ«  

َجاُه.@ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم، َوَلْم   ُيَخرِ 
 حسن.  * جامعة أم القرى: إسناده

ٍر، ثنا أَبُو الطَّ   -  1350 ثـََنا أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َصالإحإ ْبنإ َهانإٍئ، ثنا احْلَُسنْيُ ْبُن احلََْسنإ ْبنإ ُمَهاجإ اهإرإ، َوَهاُروُن ْبُن َسعإيٍد،  َحدَّ
، َعْن ُعَمارََة ْبنإ َغزإيََّة، َعْن إإْسَحاَق ْبنإ َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َأيبإ طَْلَحَة، َعْن أَبإ قَاََل: ثنا َعْبُد اَّللَّإ ْبُن َوْهٍب، َأْخَبََ  يهإ، ينإ َعْمُرو ْبُن احْلَارإثإ

 َ نَي تـُُوفيإ ، فََأًَتُهْم َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َأنَّ َأاَب طَْلَحَة »َدَعا َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم إإىَل ُعَمرْيإ ْبنإ َأيبإ طَْلَحَة حإ
ُه َوأُمُّ ُسَلْيٍم َورَاَء َأيبإ طَْلَحَة، َوََلْ َيُكْن َمَعُهْم َفَصلَّى َعَلْيهإ فإ َمْنزإهلإإْم، فـَتَـَقدََّم َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم وََكاَن أَبُو طَْلَحَة َورَاءَ 

 َغرْيُُهْم« 
ْيَخْيِن، َوُسنٌَّة َغِريَبٌة ِفي ِإَباَحِة َصََلِة ال  َجاُه. @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ  نِ َساِء َعَلى اْلَجَناِئِز، َوَلْم ُيَخرِ 

 .شرطهما على # قال الحافظ الذهبي:
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 حسن.  * جامعة أم القرى: إسناده

ثـََناُه أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ الصَّفَّاُر، ثنا أَبُو إإْْسَاعإيَل حُمَمَُّد ْبُن إإْْسَاعإي  -   1355 َل، ثنا َسعإيُد ْبُن َأيبإ َمْرمَيَ، َواْبُن  َحدَّ
، َعْن َأيبإ َحازإٍم َمْوىَل اْلغإَفارإييإنَي، قَاَل: َحدََّثِنإ بَُكرْيٍ، قَاََل: ثنا اللَّْيُث ْبُن َسْعٍد، َحدََّثِنإ اْبُن   اهْلَادإ، َعْن حُمَمَّدإ ْبنإ إإبـَْراهإيَم التـَّْيمإييإ

َع اْلَمييإُت فإ َقَْبإهإ فـَلْ  ، َعْن َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم أَنَُّه قَاَل: " إإَذا ُوضإ نَي يُوَضُع فإ اللَّْحدإ:  يَـُقلإ الَّ اْلبَـَياضإيُّ ذإيَن َيَضُعونَُه حإ
َّللَّإ، َوَعَلى مإلَّةإ َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم "  ْسمإ اَّللَّإ َوابإ  ابإ

 صحيح.  * جامعة أم القرى: إسناده
 البياضي مختلف في صحبته.  * قال الشيخ عبد السَلم علوش:

، ثنا ََيََْي ْبنُ َأْخََباََن أَبُو النَّ   -  1356 ،    ْضرإ اْلَفقإيُه، َوَأمْحَُد ْبُن حُمَمٍَّد اْلَعَنزإيُّ، قَاََل: ثنا ُعْثَماُن ْبُن َسعإيٍد الدَّارإمإيُّ َصالإٍح اْلُوَحاظإيُّ
ُّ َصلَّى هللاُ  ُس ْبُن َأيبإ ََيََْي َمْوىَل يْبُن حُمَمٍَّد، َحدََّثِنإ أَنَ  زثنا َعْبُد اْلَعزإي ، قَاَل: َمرَّ النَّيبإ اأْلَْسَلمإييإنَي، َعْن أَبإيهإ، َعْن َأيبإ َسعإيٍد اخْلُْدرإييإ

يُّ اَي َرُسوَل اَّللَّإ  لَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم:  ، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَّإ صَ َعَلْيهإ َوَسلََّم ِبإإَنازٍَة عإْنَد َقَْبٍ فـََقاَل: »َقَْبُ َمْن َهَذا؟« فـََقاُلوا: ُفاَلٌن احْلََبشإ
َها ُخلإَق«  نـْ هإ َوَْسَائإهإ إإىَل تـُْربَتإهإ الَّيتإ مإ يَق مإْن َأْرضإ ُ سإ ُ ََل إإَلَه إإَلَّ اَّللَّ  »ََل إإَلَه إإَلَّ اَّللَّ

َجاُه َوُأَنْيُس   ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ  ْبُن َأِبي َيْحَيى اْْلَْسَلِميُّ ُهَو َعمُّ ِإْبَراِهيَم ْبِن َأِبي َيْحَيى،   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 َوُأَنْيٌس ِثَقٌة ُمْعَتِمٌد َوِلَهَذا اْلَحِديِث َشَواِهُد، َوَأْكَثُرَها َصِحيَحٌة ِمْنَها " 

 . صحيحة شواهد وله ثقة، وأنيس صحيح، # قال الحافظ الذهبي:
 ن. حس * جامعة أم القرى: إسناده

ثـََنا أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن َسْلَماَن اْلَفقإيُه بإبَـْغَداَد، ثنا احْلَُسنْيُ ْبُن َبشَّاٍر اخْلَيَّاُط، ثنا إإ  - 1357 ْسَحاُق ْبُن يُوُسَف اأْلَْزَرُق، ثنا َما َحدَّ
ْنٍد، َعنإ احلََْسنإ، َعْن ُجْنُدبإ ْبنإ ُسْفَياَن،   ُ قـَْبَض َعْبٍد  َداُوُد ْبُن َأيبإ هإ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »إإَذا َأرَاَد اَّللَّ

َا َحاَجًة« ْرٍض َجَعَل َلُه فإيَها َأْو ِبإ  ِبَإ
 حسن.  * جامعة أم القرى: إسناده

، ثنا َكثإرُي ْبنُ َما َأْخََبينإ َعلإيُّ ْبُن اْلَعبَّاسإ    -  1358 دإ احلْإْمصإيُّ َكََّة، ثنا أَبُو َجْعَفٍر َأمْحَُد ْبُن َعْبدإ اْلَواحإ ُّ اْلَعْدُل، ِبإ ْسَكْنَدرَاينإ   اإْلإ
ُّ، ثنا إإْْسَاعإيُل ْبُن َأيبإ َخالإٍد، َعْن قـَْيسإ ْبنإ َأيبإ  ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َخالإٍد اْلَوْهيبإ يُّ جإ ٍم، َعْن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َمْسُعوٍد، َأنَّ َحازإ   ُعبَـْيٍد اْلَمْذحإ
ْرٍض أُتإيَحْت َلُه احْلَاَجةُ  ْنُه َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم قَاَل: " إإَذا َكاَنْت َمنإيَُّة َأَحدإُكْم ِبَإ َها فـََيُكوُن َأْقَصى أَثٍَر مإ ُد إإلَيـْ ، فـَيَـْقصإ

 تَـُقوُل اأْلَْرُض يـَْوَم اْلقإَياَمةإ: َربيإ َهَذا َما اْستَـْوَدْعَتِنإ " فـَيـُْقَبُض ُروُحُه فإيَها، فَـ 
 سنده صحيح.  * قال الشيخ عبد السَلم علوش:

، ثنا وَكإيٌع، َعْن ُشْعَبةَ  -  1363 ُّ، َحدََّثِنإ َأيبإ َباينإ ، ثنا َأْخََباََن أَبُو احلََْسنإ َعلإيُّ ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ ُعْقَبَة الشَّيـْ ، َوَأْخََبينإ احْلَُسنْيُ ْبُن َعلإيٍي
ْعُت رَُجاًل َكاَن ِبإَكََّة وََكاَن حُمَمَُّد ْبُن إإْسَحاَق، ثنا بـُْنَداٌر، ثنا حُمَمٌَّد، ثنا ُشْعَبُة، َعْن َأيبإ يُو  ُ ْبُن َأيبإ َصغإريََة، قَاَل: ْسَإ ُنَس َوُهَو َحاِتإ

ْلبَـْيتإ َوُهَو يـَُقوُل: فإ ُدَعائإهإ َأوَّْه َأوَّْه،-َوفإ َحدإيثإ ُشْعَبَة اْْسُُه َوقَّاٌص َُيَديإُث  -ُرومإيًّا   فـََقاَل   َعْن َأيبإ َذرٍي، قَاَل: َكاَن رَُجٌل َيُطوُف ابإ
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َلٍة، فَإإَذا   ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم فإ اْلَمَقابإرإ  َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »إإنَُّه أَلَوَّاٌه«. قَاَل أَبُو َذرٍي: َفَخَرْجُت َذاَت لَيـْ النَّيبإ
 .َيْدفإُن َذلإَك الرَُّجَل، َوَمَعُه اْلمإْصَباحُ 

   .معضل بإسناد له شاهد الحافظ الذهبي:# قال 
 .الرومي الرجل لجهالة، ضعيف  اإلسنادين * جامعة أم القرى: كَل

ُّ، قَاَل: ُقرإَئ َعَلى َعْبدإ اَّللَّإ   -   1368 ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثنا َِبُْر ْبُن َنْصٍر اخْلَْوََلينإ  ْبنإ َوْهٍب، َأْخََبََك حُمَمَُّد ْبُن  َحدَّ
ُّ، َعْن َعْمرإو ْبنإ َهانإٍئ، َعنإ اْلَقاسإ  فإي إإْْسَاعإيَل ْبنإ َأيبإ ُفَدْيٍك اْلَمَدينإ مإ ْبنإ حُمَمٍَّد، قَاَل: َدَخْلُت َعَلى َعائإَشَة فـَُقْلُت: اَي أُمَّاُه، اْكشإ

بَـْيهإ، َفَكَشَفْت ِلإ َعْن َثاَلثٍَة قـُُبوٍر ََل ُمْشرإَفةٍ  يإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َوَصاحإ ْرَصةإ ، َوََل ََلطإَئٍة َمْبُطوَحٍة بإَبْطَحاءإ اْلعَ ِلإ َعْن َقَْبإ النَّيبإ
يإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، َوُعَمُر رَْأُسُه عإْنَد    احْلَْمَراءإ، »فـََرأَْيُت َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم ُمَقدًَّما، َوَأاَب َبْكٍر رَْأُسُه َبنْيَ َكتإَفيإ  النَّيبإ

يإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم«   رإْجَليإ النَّيبإ
َجاهُ  ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ   . @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 ( إلى قوله "الحمراء". 3230أخرجه أبو داود في السنن ) * قال الشيخ عبد السَلم علوش:

َبةَ   -  1371 َبَة، ثنا أَبُو َبْكرإ ْبُن َأيبإ َشيـْ ، ثنا وَكإيٌع، َعنإ الصَّْلتإ ْبنإ  َأْخََباََن َعْبُد اَّللَّإ ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ ُموَسى، ثنا إإْْسَاعإيُل ْبُن قـُتَـيـْ
، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّ  فإ -َأْو َهذإهإ اأْلُمَُّة  -ى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »ََل تـََزاُل أُمَّيتإ  َِبَْراَم، َعنإ احْلَارإثإ ْبنإ َوْهٍب، َعنإ الصَُّناِبإإييإ

 َمَسَكٍة مإْن دإينإَها َما ََلْ َيكإُلوا اجْلََنائإَز إإىَل َأْهلإَها«  
َناِبِحيُّ َهَذا َعْبدُ  ْسَناِد ِإْن َكاَن الصُّ َناِبِحيُّ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ ْحَمِن ْبُن ُعَسْيَلَة الصُّ ِ، َفِإْن َكاَن َعْبُد الرَّ َّللاَّ

َجاُه.  َفِإنَُّه َيْخَتِلُف ِفي َسَماِعِه ِمَن النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، َوَلْم ُيَخرِ 
 ضعيف. * جامعة أم القرى: إسناده

ثـََنا َعلإيُّ ْبُن مَحَْشاَذ اْلعَ   -  1374 ، ثنا اْلُمَفضَّ َحدَّ ، ثنا إإْْسَاعإيُل ْبُن َأيبإ ُأَوْيٍس، َحدََّثِنإ َأيبإ ُل ْدُل، ثنا اْلَعبَّاُس ْبُن اْلَفْضلإ اأْلَْسَفاطإيُّ
يإ َصلَّى هللاُ  ُّ، َعْن ُعَمَر ْبنإ يـَْعَلى ْبنإ ُمرََّة، َعْن أَبإيهإ، قَاَل: »َسافـَْرُت َمَع النَّيبإ ُتُه َمرَّ    ْبُن حُمَمٍَّد الضَّيبيإ َعَلْيهإ َوَسلََّم َغرْيَ َمرٍَّة َفَما رَأَيـْ

 ِبإإيَفةإ إإْنَساٍن إإَلَّ َأَمَر بإَدْفنإهإ، ََل َيْسَأُل َأُمْسلإٌم ُهَو، َأْم َكافإٌر«
َجاُه.    @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم، َوَلْم ُيَخرِ 

 منكر. ضعيف بل ظ الذهبي:# قال الحاف
 .سنده واضطراب، وأبيه يعلى،  بن عبد هللا بن وعمر المفضل، لضعف، * جامعة أم القرى: ضعيف

ُّ بإبَـْغَداَد، ثنا اْلَعبَّاسُ   -  1375 ْبُن حُمَمٍَّد الدُّورإيُّ، ثنا أَبُو َداُوَد   َأْخََباََن أَبُو َأمْحََد مَحَْزُة ْبُن اْلَعبَّاسإ ْبنإ اْلَفْضلإ ْبنإ احْلَارإثإ اْلَعَقيبإ
، ثنا عإْمَراُن ْبُن َداُوَد اْلَقطَّاُن، عَ  يُّ ْن قـََتاَدَة، َعْن أََنٍس، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: "  ُسَلْيَماُن ْبُن َداُوَد الطََّيالإسإ

َء: أمَّا َخلإيٌل فـَيَـُقوُل َما أَنـَْفْقَت فـََلَك، َوَما َأْمَسْكَت فـََلْيَس َلَك َوَذلإكَ  الَّ اَن  َمالُُه، َوأمَّا َخلإيٌل فـَيَـُقوُل: أَ لإُكليإ إإْنَساٍن َثاَلثَُة َأخإ
َمَعَك َحْيُث َدَخْلَت، َوَحْيُث َخَرْجَت َمَعَك، فَإإَذا أَتـَْيَت اَبَب اْلَملإكإ تـَرَْكُتَك َورََجْعُت َفَذاَك َأْهُلُه َوَحَشُمُه، َوأمَّا َخلإيٌل فـَيَـُقوُل: َأاَن  

 َفَذاَك َعَمُلُه، فـَيَـُقوُل: إإْن ُكْنَت أَلَْهَوَن الثَّاَلثَةإ َعَليَّ "  
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َجاُه َهَكَذا ِبَتَماِمِه اِلْنِحَراِفِهَما َعْن ِعمْ @ قال الح  ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ  َراَن اْلَقطَّاِن َوَلْيَس ِباْلَمْجُروِح الَِّذي  افظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
ِد ْبِن َعْمِرو ْبِن َحْزٍم، َعْن َأَنٍس، َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى هللُا  ُيْتَرُك َحِديُثُه، َوَقِد اتََّفَقا َعَلى َحِديِث ُسْفَياَن ْبِن ُعَيْيَنَة، َعنْ  ِ ْبِن َأِبي َبْكِر ْبِن ُمَحمَّ  َعْبِد َّللاَّ

 َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: »ِإَذا َماَت اْلَميِ ُت َتِبَعُه َثََلَثٌة«
 يترك...  الذي بالمجروح عمران وما  صحيح، # قال الحافظ الذهبي:

 والحديث حسن لغيره.  .يصرح ولم مدلس، وقتادة يهم، صدوق ، داور  بن عمران، ضعيف  أم القرى: إسناده* جامعة 

َْمَداَن، ثنا إإبـَْراهإيُم ْبُن احْلَُسنْيإ  -  1376 ، ثنا أَبُو َسَلَمَة التـَُّبوذَكإيُّ  َأْخََبينإ أَبُو َجْعَفٍر َأمْحَُد ْبُن ُعبَـْيدإ ْبنإ إإبـَْراهإيَم احْلَافإُظ ِبإ
َاكإ ْبنإ َحْرٍب، َعنإ النـُّْعمَ  رٍي، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ  ُموَسى ْبُن إإْْسَاعإيَل، ثنا مَحَّاُد ْبُن َسَلَمَة، َعْن ْسإ انإ ْبنإ َبشإ

ٍن، فـََقاَل َأَحُدُهْم: َهَذا َماِلإ فَ  الَّ ْئَت، َوقَاَل اْْلَخُر: َأاَن  َوَسلََّم: " َمَثُل الرَُّجلإ َوَمَثُل اْلَمْوتإ َكَمَثلإ رَُجٍل َلُه َثاَلثَُة خإ ُخْذ مإْنُه َما شإ
، َوإإْن َحيإيَت، فََأمَّا اَمَعَك َحَياتَ  ْنُه َما َك فَإإَذا مإتَّ تـَرَْكُتَك، َوقَاَل اْْلَخُر: َأاَن َمَعَك َأْدُخُل َوَأْخُرُج َمَعَك إإْن مإتَّ لَّذإي قَاَل ُخْذ مإ

ريَتُُه، َوَأمَّا اْْلَخُر فـَُهَو عَ  ْئَت فَإإنَُّه َمالُُه، َوَأمَّا اْْلَخُر َعشإ ْئَت َودَْع َما شإ  َمُلُه  شإ
َجاهُ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم، َوَلْم ُيَخرِ 

 .مسلم شرط على # قال الحافظ الذهبي:
 الوقف.  والراجح ووقفه، رفعه في اختلف، ضعيف  * جامعة أم القرى: إسناده

، ثنا أَبُو عَ َأْخََباَْنُه أَبُو احْلَُسنْيإ   -  1378 يُّ ٍم، َأْخََبينإ حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبنإ ِتَإيٍم احْلَْنظَلإيُّ بإبَـْغَداَد، ثنا َعْبُد اَّللَّإ ْبُن حُمَمٍَّد الرَّقَاشإ اصإ
، َأنَّ َعبْ  ثـََنا اْبُن ُجَرْيٍج َعْنُه، قَاَل: َحدََّثِنإ َأيبإ َد اَّللَّإ ْبَن َجْعَفٍر، قَاَل: َلْو رَأَيـَْتِنإ َوقـَُثَم َوُعبَـْيَد اَّللَّإ َجْعَفُر ْبُن َخالإدإ ْبنإ َسارََة، َوَقْد َحدَّ

ُلوا َهَذا َعَلْيهإ َوَسلََّم َعَلى َدابٍَّة فـََقاَل: »امحْإ :  إإَِلَّ« َفَجَعَلِنإ َأَماَمُه، ُثَّ قَاَل لإُقَثمَ   ْبَن اْلَعبَّاسإ نـَْلَعُب إإْذ َمرَّ َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ 
ُلوا َهَذا إإَِلَّ« َفَجَعَلُه َورَاَءُه َما اْسَتْحَيا مإْن َعميإهإ اْلَعبَّاسإ َأْن مَحََل قـَُثَم، َوتـََرَك ُعبَـْيَد   ي َثاَلًَث، فـََلمَّا َمَسَح »امحْإ اَّللَّإ، ُثَّ َمَسَح بإَرْأسإ

ُ َوَرُسولُُه َكاَن قَاَل: »اللَُّهمَّ اْخُلْف َجْعَفًرا فإ َوَلدإهإ« . قـُْلُت لإَعْبدإ ا َّللَّإ ْبنإ َجْعَفٍر َما فـََعَل قـَُثُم؟ قَاَل: اْسُتْشهإَد، قـُْلُت لإَعْبدإ اَّللَّإ: اَّللَّ
َََبإهإ قَاَل: َأَجلْ   َأْعَلَم ِبإ

 لغيره.  والحديث حسن .االختَلط بعد قَلبة أبي  من وسمع لين، فيه الحاكم شيخ، ضعيف  * جامعة أم القرى: إسناده

ثـََنا َعلإيُّ ْبُن مَحَْشاَذ اْلَعْدُل، ثنا احْلَارإُث ْبُن َأيبإ ُأَساَمَة، َأنَّ َرْوَح ْبَن ُعَباَدَة، َحدَّثـَُهْم أَ   -  1379 نَّ اْبَن ُجَرْيٍج، قَاَل: َأْخََبينإ  َحدَّ
ي قَاَل:    َجْعَفُر ْبُن َخالإٍد، َعْن أَبإيهإ، َعْن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َجْعَفٍر، قَاَل: َمَسحَ  َأظُنُُّه   - َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم بإَيدإهإ َعَلى رَْأسإ

َثاَلًَث   َئنْيإ َعزإيَزْينإ: -قَاَل  ْبُن َخالإٍد بإَشيـْ َقْد أََتى َجْعَفُر  سإ َأَحُدُُهَا َمْسُح رَأْ   فـََلمَّا َمَسَح قَاَل: »اللَُّهمَّ اْخُلْف َجْعَفًرا فإ َوَلدإهإ« 
ْستإْعَمالإهإ عَ  ُ َلإ َلتَـُهْم »َوفَـَّقَنا اَّللَّ َا يـَتَـَقوَُّتوَن لَيـْ يَبةإ ِبإ ، َواْْلَخُر تـََفقُُّد َأْهلإ اْلُمصإ  ْنُه«اْلَيتإيمإ

 حسن.  * جامعة أم القرى: إسناده

نـَْيا، ثنا َأمحَْ   -  1389 ، ثنا ََيََْي  َأْخََباََن أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ الصَّفَّاُر، ثنا أَبُو َبْكرإ ْبُن َأيبإ الدُّ يُّ ُد ْبُن عإْمَراَن اأْلَْخَنسإ
ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َقَْبَ أُميإهإ فإ ْبُن مَيَاٍن، َعْن ُسْفَياَن، َعْن َعْلَقَمَة ْبنإ َمْرَثٍد، َعْن ُسَلْيَماَن ْبنإ بُـ  َرْيَدَة، َعْن أَبإيهإ، قَاَل: »زَاَر النَّيبإ

 أَْلفإ ُمَقنٍَّع، فـََلْم يـَُر اَبكإًيا َأْكثـََر مإْن يـَْوَمئإٍذ« 
ْيَخْيِن، َوَلْم يُ   َجاُه.@ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ  َخرِ 
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 .شرطهما على # قال الحافظ الذهبي:
 جدا. ضعيف  * جامعة أم القرى: إسناده

رَّبإيُع ْبُن ََيََْي، ثنا َعْبُد اْلَعزإيزإ َأْخََباََن َأمْحَُد ْبُن ُعْثَماَن ْبنإ ََيََْي اْلُمْقرإُئ، بإبَـْغَداَد، ثنا َسعإيُد ْبُن ُعْثَماَن اأْلَْهَوازإيُّ، ثنا ال -  1394
، َعْن َعْمرإو ْبنإ  ، َعْن أََنسإ ْبنإ َمالإٍك، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى ْبُن ُمْسلإٍم، َوَحدََّثِنإ ََيََْي ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ التـَّْيمإيُّ  َعامإٍر اأْلَْنَصارإييإ

ْليَـُزْرهُ  ُتُكْم َعْن زإاَيرَةإ اْلُقُبورإ َفَمْن َشاَء َأْن يـَُزوَر َقَْبًا فـَ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »إإينيإ ُكْنُت هَنَيـْ اْلَعنْيَ، َويُذَكيإُر    ، فَإإنَُّه يُرإقُّ اْلَقْلَب، َويُْدمإعُ هللاُ 
َرَة«  اْْلخإ

 والحديث حسن لغيره.  .ضعيف  * جامعة أم القرى: إسناده

ْبُن َداُوَد ال  -  1395 ْبُن حُمَمٍَّد الدُّورإيُّ، ثنا ُموَسى  اْلَعبَّاُس  يـَْعُقوَب، ثنا  ْبُن  اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد  أَبُو  ثـََنا  ْبُن  َحدَّ يـَْعُقوُب  ُّ، ثنا  ضَّيبيإ
، َعْن ُعبَـْيدإ ْبنإ ُعَمرْيٍ، َعْن َأيبإ َذرٍي،   يإ قَاَل: قَاَل ِلإ َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ إإبـَْراهإيَم، َعْن ََيََْي ْبنإ َسعإيٍد، َعْن َأيبإ ُمْسلإٍم اخْلَْوََلينإ

لإ اْلَمْوَتى َرَة، َواْغسإ َا اْْلخإ فَإإنَّ ُمَعاجَلََة َجَسدإهإ َمْوعإظٌَة بَلإيَغٌة، َوَصليإ َعَلى اجْلََنائإزإ َلَعلَّ َذلإَك َأْن َُيْزإَنَك،    َوَسلََّم: »ُزرإ اْلُقُبوَر َتذَكَّْر ِبإ
 فَإإنَّ احْلَزإيَن فإ ظإليإ اَّللَّإ يـَتَـَعرَُّض ُكلَّ َخرْيٍ«

 . @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث ُرَواُتُه َعْن آِخِرِهْم ِثَقاتٌ  
  مسلم أبا أن أو منقطع، فهو مسلم، أبا لم يدرك ويحيى الحديث، حسن يوسف، أبو القاضي هو ويعقوب  منكر، لكنه قال الحافظ الذهبي:# 

 مجهول.  رجل
 ضعيف. * جامعة أم القرى: إسناده

، ثنا ِتَإيُم ْبُن حُمَمٍَّد، ثنا أَبُ   -  1396 لطَّابَرانإ ثـََنا أَبُو مُحَْيٍد َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ َحامإٍد اْلَعْدُل ابإ و ُمْصَعٍب الزُّْهرإيُّ، َحدََّثِنإ حُمَمَُّد  َحدَّ
َفرإ ْبنإ حُمَمٍَّد، َعْن أَبإيهإ، َعْن َعلإييإ ْبنإ احْلَُسنْيإ، َعْن أَبإيهإ، َأنَّ فَاطإَمَة ْبُن إإْْسَاعإيَل ْبنإ َأيبإ ُفَدْيٍك، َأْخََبينإ ُسَلْيَماُن ْبُن َداُوَد، َعْن َجعْ 

يإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، َكاَنْت »تـَُزوُر َقَْبَ َعميإَها مَحَْزَة ُكلَّ مُجَُعٍة فـَُتَصليإي َوتـَبْ   كإي عإْنَدُه«بإْنَت النَّيبإ
ًيا ِلْلُمَشاَرَكِة ِفي  رحمه هللا: َهَذا اْلَحِديُث ُرَواُتُه َعْن آِخِرِهْم ِثَقاٌت، َوَقِد اْسَتْقَصْيُت ِفي اْلَحثِ  َعَلى ِزَياَرِة اْلُقُبوِر تَ @ قال الحافظ الحاكم  َحرِ 

ُ َعَلى  ِحيُح ِبَذَنِبِه َأنََّها ُسنٌَّة َمْسُنوَنٌة، َوَصلَّى َّللاَّ ٍد، َوآِلِه َأْجَمِعينَ التَّْرِغيِب، َوِلَيْعَلَم الشَّ  . ُمَحمَّ
 .ُضعِ ف وسليمان جدا، منكر هذا # قال الحافظ الذهبي:

 . منقطع آخر وجه من وروي  فيه، متكلم، داود بن سليمان، ضعيف  * جامعة أم القرى: إسناده

ٍم، ثنا يُوُنُس ْبُن حُمَمٍَّد، ثنا َحْرُب ْبُن َمْيُموٍن، َعنإ  َأْخََباََن أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن َسْلَماَن اْلَفقإيُه بإبَـْغَداَد، ثنا    -  1397 احلََْسُن ْبُن َسالَّ
يإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َفُمرَّ ِبإإَنازَةٍ  َنازَُة فُ النَّْضرإ ْبنإ أََنٍس، َعْن أََنٍس، قَاَل: ُكْنُت قَاعإًدا َمَع النَّيبإ يإ  ، فـََقاَل: »َما َهذإهإ؟« قَاُلوا: جإ اَلينإ

َعَلْيهإ َوَسلََّم: »َوَجَبْت، َوَجَبْت، اْلُفاَلنإ َكاَن َيُإبُّ اَّللََّ َوَرُسوَلُه، َويـَْعَمُل بإطَاَعةإ اَّللَّإ، َوَيْسَعى فإيَها، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى   هللاُ 
َنازَُة ُفاَلٍن اْلُفاَل  َيةإ اَّللَّإ َوَيْسَعى فإيَها، فـََقاَل: »َوَجَبْت،  َوَجَبْت« َوُمرَّ ِبإإَنازٍَة ُأْخَرى، قَاُلوا: جإ َْعصإ يإ َكاَن يـُْبغإُض اَّللََّ َوَرُسوَلُه، َويـَْعَمُل ِبإ ينإ

َ َعَلى اأْلَوَّلإ َخرْيٌ، َوَعَلى    «.َوَجَبْت، َوَجَبتْ  َها أُْثِنإ اْْلَخرإ َشري فـَُقْلَت فإيَها  فـََقاُلوا: اَي َرُسوَل اَّللَّإ قـَْوُلَك فإ اجلْإَنازَةإ، َوالثَـَّناءإ َعَليـْ
َنةإ َبِنإ آدَ  َا فإ اْلَمْرءإ مإَن اخْلَرْيإ َوالشَّريإ«  َوَجَبْت، َوَجَبْت، َوَجَبْت، فـََقاَل: »نـََعْم اَي َأاَب َبْكٍر إإنَّ َّللإَّإ َماَلئإَكًة تـَْنطإُق َعَلى أَْلسإ  َم ِبإ

َجاُه ِبَهَذا اللَّْفظِ @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا   . َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم، َوَلْم ُيَخرِ 
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 .  صحيح على شرط مسلم(: 1694السلسلة الصحيحة ) *

، ثنا َعلإيُّ   -  1399 َْرَو، ثنا حُمَمَُّد ْبُن ُموَسى ْبنإ َحاِتٍإ ٍم السَّيَّارإيُّ ِبإ ُم ْبُن قَاسإ َبأَ َأْخََباََن أَبُو اْلَعبَّاسإ قَاسإ  ْبُن احلََْسنإ ْبنإ َشقإيٍق، أَنـْ
: َجاَء رَُجٌل إإىَل َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، فـََقاَل: اَي احْلَُسنْيُ ْبُن َواقإٍد، ثنا اأْلَْعَمُش، َعْن َأيبإ َصالإٍح، َعْن َأيبإ ُهَريـَْرَة، قَالَ 

ًنا« قَاَل: َكْيَف   َأاَن َعمإْلُت بإهإ َدَخْلُت اجْلَنََّة. قَاَل: »ُكنَّ حُمْسإ ٌن؟ قَاَل: " َسْل َرُسوَل اَّللَّإ، ُدلَِّنإ َعَلى َعَمٍل إإَذا  َأْعَلُم َأينيإ حُمْسإ
ريَانَ  يٌء جإ يٌء فَأَْنَت ُمسإ ٌن، َوإإنَّ قَاُلوا: إإنََّك ُمسإ ٌن فَأَْنَت حُمْسإ  “َك، فَإإْن قَاُلوا: إإنََّك حُمْسإ

َجاهُ  ْيَخْيِن، َوَلْم ُيَخرِ   .@ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ
 .شرطهما على # قال الحافظ الذهبي:

 ومتنا.  سندا مضطرب ضعيف... والحديث لقرى: إسناده* جامعة أم ا

َْمَداَن، ثنا إإبـْرَ   -   1400 ثـََنا َعْبُد الرَّمْحَنإ ْبُن احْلَُسنْيإ ْبنإ َأمْحََد ْبنإ حُمَمَّدإ ْبنإ ُعبَـْيٍد اأْلََسدإيُّ ِبإ اهإيُم ْبُن احْلَُسنْيإ ْبنإ دإيزإيَل، ثنا َحدَّ
ُّ، َعْن أَ  َنسإ ْبنإ َمالإٍك، قَاَل: قإيَل اَي َرُسوَل اَّللَّإ َمْن َأْهُل اجْلَنَّةإ؟ قَاَل: »َمْن  آَدُم ْبُن َأيبإ إإاَيٍس، ثنا مَحَّاُد ْبُن َسَلَمَة، ثنا ََثبإٌت اْلبـَُناينإ

« قإيَل: َمْن َأْهُل النَّارإ؟ قَاَل: »َمْن ََل مَيُوُت َحَّتَّ ِتَُْْلَ أُ   ُذاَنُه َمإَّا َيْكَرُه«  ََل مَيُوُت َحَّتَّ ِتَُْْلَ ُأُذاَنُه َمإَّا َيُإبُّ
َجاُه.@ قال الحافظ ا  لحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم، َوَلْم ُيَخرِ 

 .مسلم شرط على # قال الحافظ الذهبي:
 . البوصيري  صححه عباس،  ابن عن مرفوع شاهد وله. مرسَل وصحيح مرفوعا، جدا. والحديث ضعيف ضعيف  * جامعة أم القرى: إسناده

ُّ، ثنا َسعإيُد ْبُن َعامإٍر،    -  1403 ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثنا حُمَمَُّد ْبُن إإْسَحاَق الصَّغَاينإ ثنا حُمَمَُّد ْبُن َعْمرإو ْبنإ  َحدَّ
يإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلَّ  َم، قَاَل: " إإنَّ اْلَمييإَت َيْسَمُع َخْفَق نإَعاهلإإْم إإَذا َولَّْوا ُمْدبإرإيَن، َعْلَقَمَة، َعْن َأيبإ َسَلَمَة، َعْن َأيبإ ُهَريـَْرَة، َعنإ النَّيبإ

ًنا َكاَنتإ الصَّاَلُة عإْنَد رَْأَسُه، وََكاَن الصَّْوُم َعْن ميَإينإهإ، وََكاَنتإ الزََّكاُة َعْن َيَسارإ  ُمْؤمإ َدَقةإ هإ، وََكاَن فإْعُل اخْلَرْيَاتإ مإَن الصَّ فَإإْن َكاَن 
هإ فـَتَـقُ  ْحَسانإ إإىَل النَّاسإ عإْنَد رإْجَلْيهإ، فـَيـُْؤَتى مإْن قإَبلإ رَْأسإ َلةإ َواْلَمْعُروفإ َواإْلإ وُل الصَّاَلُة: َما قإَبلإي َمْدَخٌل، َويـُْؤَتى َوالصَّاَلةإ َوالصيإ

ْن َعْن َيَسارإهإ فـَتَـُقوُل الزََّكاُة َما قإَبلإي َمْدَخٌل، َويـُْؤَتى مإْن قإَبلإ رإْجَلْيهإ فـَيَـُقوُل مإْن َعْن ميَإينإهإ، فـَيَـُقوُل الصَّْوُم َما قإَبلإي َمْدَخٌل، َويـُْؤَتى مإ 
وُل فإ َهَذا الرَُّجلإ وبإ فـَيـَُقاُل َلُه َما تـَقُ فإْعُل اخْلَرْيَاتإ َما قإَبلإي َمْدَخٌل، فـَيـَُقاُل َلُه: اقْـُعْد فـَيَـْقُعُد، َوُِتَثَُّل َلُه الشَّْمُس َقْد َدَنْت لإْلُغرُ 

انَ  َأْخَبإ َوَلكإْن  َستَـْفَعُل  إإنََّك  فـَيَـُقوُلوَن:  ُأَصليإي،  َدُعوينإ  فـَيَـُقوُل:  بإهإ؟  َتْشَهُد  َوَما  فإيُكْم،  َوَعمَّ الَّذإي َكاَن  قَاَل:  َعْنُه  َنْسأَُلَك   َعمَّا 
اَْن َعمَّا َنْسأَُلكَ  اَْن َعمَّا َنْسأَُلَك  َتْسأَُلوينيإ َعْنُه؟ فـَيَـُقوُلوَن: َأْخَبإ  َعْنُه، فـَيَـُقوُل: َدُعوينإ ُأَصليإي. فـَيَـُقوُلوَن: إإنََّك َستَـْفَعُل َوَلكإْن َأْخَبإ

اَْن َما تـَُقوُل فإ َهَذا الرَُّجلإ الَّذإي َكاَن فإيُكْم َوَما تَ  ؟ فـَيَـُقوُلوَن: َأْخَبإ هإ؟ فـَيَـُقوُل: حُمَمًَّدا، َأْشَهُد  ْشَهُد بإهإ َعَليْ َعْنُه، قَاَل: َوَعمَّ َتْسأَُلوينيإ
حْلَقيإ مإْن عإْندإ اَّللَّإ، فـَيـَُقاُل َلُه: َعَلى َذلإَك َحيإيَت، َوَعَلى َذلإَك  ُ، ُثَّ أَنَُّه َعْبُد اَّللَّإ، َوأَنَُّه َجاَء ابإ َعُث إإْن َشاَء اَّللَّ ، َوَعَلى َذلإَك تـُبـْ مإتَّ

ُ َلَك، َلْو َعَصْيَت فـَيَـْزَداُد غإْبطًَة َوُسُرورًا،  يـُْفَتُح َلُه اَبٌب مإْن قإَبلإ النَّا ُثَّ يـُْفَتُح َلُه رإ فـَيـَُقاُل َلُه: اْنظُْر إإىَل َمْنزإلإَك َوإإىَل َما َأَعدَّ اَّللَّ
َلَك فـَيَـْزدَ   ُ اُد غإْبطًَة َوُسُرورًا، َوَذلإَك قـَْوُل اَّللَّإ تـََباَرَك َوتـََعاىَل: اَبٌب مإْن قإَبلإ اجْلَنَّةإ فـَيـَُقاُل َلُه: اْنظُْر إإىَل َمْنزإلإَك، َوإإىَل َما َأَعدَّ اَّللَّ

ُ ال َرةإ، َوُيضإلُّ اَّللَّ نـَْيا، َوفإ اْْلخإ ْلَقْولإ الثَّابإتإ فإ احْلََياةإ الدُّ ُ الَّذإيَن آَمُنوا ابإ ُ َما َيَشاُء{ ]إبراهيم:  }يـُثـَبيإُت اَّللَّ [  27ظَّالإمإنَي َويـَْفَعُل اَّللَّ
، َعْن َأيبإ ُهَريـَْرَة، فـَيـَُقاُل َلُه: »َأْرقإْدُه رَْقَدَة اْلَعُروسإ الَّذإي ََل يُوقإظُُه    " إإَلَّ َأَعزُّ َأْهلإهإ إإلَْيهإ، َأْو َأَحبُّ َأْهلإهإ قَاَل: َوقَاَل أَبُو احْلََكمإ
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هإ َفاَل يُوَجُد َشْيٌء، َويـُْؤَتى َعْن  إإلَْيهإ« . ُثَّ رََجَع إإىَل َحدإيثإ َأيبإ َسَلَمَة، َعْن َأيبإ ُهَريـْرَ  َ مإْن قإَبلإ رَْأسإ َة، قَاَل: " َوإإْن َكاَن َكافإًرا ُأِتإ
: اقْـُعْد فـَيَـْقُعُد يُوَجُد َشْيٌء، فـَيـَُقاُل َلهُ   ميَإينإهإ َفاَل يُوَجُد َشْيٌء، ُثَّ يـُْؤَتى َعْن َيَسارإهإ َفاَل يُوَجُد َشْيٌء، ُثَّ يـُْؤَتى مإْن قإَبلإ رإْجَلْيهإ َفاَل 

فـَيَـُقوُل: َأيُّ رَُجٍل؟ فـَيَـُقوُلوَن: الرَُّجُل َخائإًفا َمْرُعواًب، فـَيـَُقاُل َلُه: َما تـَُقوُل فإ َهَذا الرَُّجلإ الَّذإي َكاَن فإيُكْم، َوَماَذا َتْشَهُد بإهإ َعَلْيهإ؟ 
ْعُت النَّاَس قَاُلوا فـَُقْلُت َكَما قَاُلوا، فـَيَـُقوُلوَن: َعَلى الَّذإي َكاَن فإيُكْم. قَاَل: َفاَل يـَْهَتدإي َلُه، قَاَل: فَـ  يَـُقوُلوَن: حُمَمٌَّد فـَيَـُقوُل: ْسَإ

ُ، ُثَّ يـُْفَتُح َلُه اَبٌب مإْن قإَبلإ اجلَْ  َعُث إإْن َشاَء اَّللَّ ، َوَعَلى َذلإَك تـُبـْ  إإىَل َمْنزإلإَك،  نَّةإ فـَيـَُقاُل َلُه: اْنظُرْ َذلإَك َحيإيَت، َوَعَلى َذلإَك مإتَّ
ُ َلَك َلْو ُكْنَت َأطَْعَتُه فـَيَـْزَداُد َحْسَرًة َوثـُُبورًا، قَاَل: ُثَّ ُيَضيَُّق َعَلْيهإ َقَبُْ  ُه َحَّتَّ ََتَْتلإَف َأْضاَلُعُه، قَاَل: َوَذلإَك قـَْولُُه َوإإىَل َما َأَعدَّ اَّللَّ

 [ " 124ًكا، َوَْنُْشُرُه يـَْوَم اْلقإَياَمةإ َأْعَمى{ ]طه: تـََباَرَك َوتـََعاىَل: }فَإإنَّ َلُه َمعإيَشًة َضنْ 
 . الصحيحين في شاهد وله حبان، ابن  صححه، لغيره حسن. والحديث صحيح * جامعة أم القرى: إسناده

، ثنا احلََْسُن ْبُن ُمْكَرٍم، ثنا ُعْثَماُن ْبُن ُعَمَر، ث  -   1407 نا ُأَساَمُة ْبُن يَزإيَد، َحدََّثِنإ َأْخََباََن أَبُو َعْمٍرو ُعْثَماُن ْبُن َأمْحََد ْبنإ السَّمَّاكإ
َع نإَساَء اأْلَْنَصارإ يـَْبكإنَي فـََقاَل: »َلكإنَّ  الزُّْهرإيُّ، َعْن أََنسإ ْبنإ َمالإٍك، قَاَل: َلمَّا رََجَع َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعلَ  ْيهإ َوَسلََّم مإْن ُأُحٍد ْسَإ

َْمَزَة، فـََناَم َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعلَ  َقَظ َوُهنَّ يـَْبكإ مَحَْزَة ََل بـََواكإَي« فـَبَـَلَغ َذلإَك نإَساَء اأْلَْنَصارإ فـََبَكنْيَ حلإ نَي فـََقاَل:  ْيهإ َوَسلََّم، ُثَّ اْستَـيـْ
  » ، فـَْلَيْسُكْتَ َوََل يـَْبكإنَي َعَلى َهالإٍك بـَْعَد اْليَـْومإ  »اَي َوَْيَُهنَّ َما زإْلَن يـَْبكإنَي ُمْنُذ اْليَـْومإ

َجاُه »َوُهَو َأْشُهُر َحِديٍث بِ  اْلَمِديَنِة، َفِإنَّ ِنَساَء اْلَمِديَنِة اَل َيْنُدْبَن @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم، َوَلْم ُيَخرِ 
 َمْوَتاُهنَّ َحتَّى َيْنُدْبَن َحْمَزَة، َوِإَلى َيْوِمَنا َهَذا« 

اعإيَل، ثنا مَحَّاُد ْبُن َسَلَمَة، َأْخََباَْنُه إإْسَحاُق ْبُن إإبـَْراهإيَم ْبنإ إإْْسَاعإيَل اْلَقارإُئ، ثنا السَّرإيُّ ْبُن ُخَزمْيََة، ثنا ُموَسى ْبُن إإْسَْ   -   1410
 َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َصاَح ُأَساَمُة َعْن حُمَمَّدإ ْبنإ َعْمٍرو، َعْن َأيبإ َسَلَمَة، َعْن َأيبإ ُهَريـَْرَة، قَاَل: َلمَّا َماَت إإبـَْراهإيُم اْبُن َرُسولإ اَّللَّإ 

، َولَْيَس بإَصائإٍح َحقُّ اْلَقْلبإ ََيَْزُن، َواْلَعنْيُ َتْدَمُع، َوََل يُـ ْبُن زَْيٍد، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّ  ْغَضُب ى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »لَْيَس َهَذا مإِنيإ
»  الرَّبُّ

 حسن.  * جامعة أم القرى: إسناده
 سنده حسن، وله شواهد.   :علوشقال الشيخ عبد السَلم * 

ثـََنا أَبُو    -  1416 رٍ َحدَّ رُي ْبُن ُمَهاجإ ُد ْبُن ََيََْي، ثنا َبشإ ثـََنا ُبَكرْيُ  َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبنإ اَبَلَوْيهإ، ثنا بإْشُر ْبُن ُموَسى، ثنا َخالَّ ، َوَحدَّ
َبَة،   َكََّة، ثنا حُمَمَُّد ْبُن ُعْثَماَن ْبنإ َأيبإ َشيـْ ُّ، ِبإ رُي  ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ احْلَدَّادإ الصُّوفإ ُل ْبُن َعْبدإ اأْلَْعَلى، ثنا حُمَمَُّد ْبُن ُفَضْيٍل، ثنا َبشإ ثنا َواصإ

رإ، َعْن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ بـَُرْيَدَة، َعْن أَبإيهإ، قَاَل: َكاَن َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوسَ  ُل لََّم يـَتَـَعهَُّد اأْلَْنَصاَر َويـَُعوُدُهْم، َوَيْسأَ ْبُن اْلُمَهاجإ
َا َجَزَعْت َعَلْيهإ جَ  ُهْم، فـَبَـَلَغُه َعنإ اْمَرَأٍة مإَن اأْلَْنَصارإ َماَت ابـْنـَُها َولَْيَس هَلَا َغرْيُُه، َوَأهنَّ ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َعنـْ َزًعا َشدإيًدا، فََأًَتَها النَّيبإ

لصََّْبإ، فـََقاَلْت ايَ  َرُسوَل اَّللَّإ: إإينيإ اْمَرَأٌة رَُقوٌب ََل أَلإُد، َوََلْ َيُكْن ِلإ َغرْيُُه، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ   َوَسلََّم فََأَمَرَها بإتَـْقَوى اَّللَّإ َوابإ
َقى َوَلُدَها« ، ُثَّ قَاَل: »َما مإنإ اْمرإٍئ، َأوإ اْمَرَأٍة َمْسَلَمٍة مَيُوتُ  ُ ِبإإُم  هَلَا َثاَل َعَلْيهإ َوَسلََّم: »الرَُّقوُب الَّذإي يـَبـْ ثَُة َأْوََلٍد إإَلَّ َأْدَخَلُهُم اَّللَّ

» يبإ أَْنَت َوأُميإي َواثـَْنانإ قَاَل: »َواثـَْنانإ  اجْلَنََّة« فـََقاَل ُعَمُر: اَي َرُسوَل اَّللَّإ ِبَإ
ُقوِب  َجاُه ِبِذْكِر الرَّ ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ   . @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َصِحيُح اإلِْ
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 .صحيح لحافظ الذهبي:# قال ا 
 ضعيف.  اإلسنادين * جامعة أم القرى: كَل

، َأْخََبينإ ُشَعْيُب ْبُن َأيبإ    َأْخََباََن َعلإيُّ ْبُن َأمْحََد ْبنإ قـُْرُقوبَ   -  1420 َْمَداَن، ثنا إإبـَْراهإيُم ْبُن احْلَُسنْيإ، ثنا أَبُو اْلَيَمانإ التَّمَّاُر، ِبإ
ٍق، َعْن َسعإيدإ بْ  َل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى نإ زَْيٍد، قَامَحَْزَة، َعْن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َعْبدإ الرَّمْحَنإ ْبنإ َأيبإ ُحَسنْيٍ، َحدََّثِنإ نـَْوَفُل ْبُن ُمَساحإ

 هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »ََل تـُْؤُذوا ُمْسلإًما بإَشْتمإ َكافإٍر«  
َجاُه.  ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 ضعيف. والحديث حسن لغيره.  * جامعة أم القرى: إسناده

ا أَبُو َبْكٍر، َوُعْثَماُن، ابـَْنا اَن إإبـَْراهإيُم ْبُن عإْصَمَة ْبنإ إإبـَْراهإيَم اْلَعْدُل، ثنا أَبُو ُمْسلإٍم اْلُمَسيَُّب ْبُن زَُهرْيٍ اْلبَـْغَدادإيُّ، ثن َأْخَبََ   -  1422
َنَة، َعْن َعْمرإو ْبنإ دإيَناٍر، َعْن َعطَاءإ  َبَة، قَاََل: ثنا ُسْفَياُن ْبُن ُعيَـيـْ ْبنإ َأيبإ َراَبٍح، َعنإ اْبنإ َعبَّاٍس، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى   َأيبإ َشيـْ

ُسوا َمْوًَتُكْم، فَإإنَّ اْلُمْسلإَم ََل يـَْنُجُس َحيًّا َأْو َمييإًتا«    هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »ََل تـَُنجيإ
ْيَخْيِن، َجاُه.  @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ  َوَلْم ُيَخرِ 

 .شرطهما على # قال الحافظ الذهبي:
 . مرفوعا وضعيف موقوفا،  * جامعة أم القرى: صحيح

َْمَداَن، ثنا أَبُو اْلَولإيدإ حُمَمَُّد ْبُن أَ   -   1423 ُب، ِبإ َثُم َأْخََباََن أَبُو حُمَمٍَّد َعْبُد الرَّمْحَنإ ْبُن مَحَْداَن اجْلالَّ ، ثنا اهْلَيـْ مْحََد ْبنإ بـُْرٍد اأْلَْنطَاكإيُّ
يٍل، ثنا ُمَباَرُك ْبُن َفَضاَلَة، َعنإ احلََْسنإ، َعْن أََنٍس، قَالَ  يإ َأْربـًَعا،  ْبُن مجَإ : »َكَبََّتإ اْلَماَلئإَكُة َعَلى آَدَم َأْربـًَعا، وََكَبََّ أَبُو َبْكٍر َعَلى النَّيبإ

  َعَلى احْلََسنإ َأْربـًَعا«  ْربـًَعا، وََكَبََّ احْلَُسنْيُ وََكَبََّ ُعَمُر َعَلى َأيبإ َبْكٍر َأْربـًَعا، وََكَبََّ ُصَهْيٌب َعَلى ُعَمَر َأْربـًَعا، وََكَبََّ احلََْسُن َعَلى َعلإيٍي أَ 
َجاُه َواْلُمَباَرُك ْبُن َفَضاَلَة ِمْن َأهْ  ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ  ِل الزُّْهِد َواْلِعْلِم ِبَحْيُث اَل ُيْجَرُح ِمْثُلُه، ِإالَّ  @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

َجا ْيَخْيِن َلْم ُيَخرِ   .ُه ِلُسوِء ِحْفِظِه، َوِلَهَذا اْلَحِديِث َشاِهدٌ َأنَّ الشَّ
 .بحجة  ليس  مبارك # قال الحافظ الذهبي:

 . يصرح ولم يدلس، صدوق ، فضالة بن المبارك، ضعيف  * جامعة أم القرى: إسناده

َْرَو، ثنا َجْعَفُر ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ َشاكإٍر، ثنا ُخنَـ   -   1424 ُّ ِبإ ْيُس ْبُن َبْكرإ ْبنإ ُخنَـْيٍس، ثنا  َأْخََباَْنُه أَبُو َأمْحََد َبْكُر ْبُن حُمَمٍَّد الصَّرْيَفإ
ُر َما َكَبََّ َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم  اْلُفَراُت ْبُن السَّائإبإ اجْلََزرإيُّ، َعْن َمْيُموُن ْبُن مإْهَراَن، َعْن َعْبدإ اَّللَّإ بْ  نإ َعبَّاٍس، قَاَل: »آخإ

يٍي َعَلى َعلإيٍي َر َأْربـًَعا، وََكَبََّ احلََْسُن ْبُن َعلإ َعَلى اجْلََنائإزإ َأْربـًَعا« ، وََكَبََّ ُعَمُر َعَلى َأيبإ َبْكٍر َأْربـًَعا، وََكَبََّ َعْبُد اَّللَّإ ْبُن ُعَمَر َعَلى ُعمَ 
 َأْربـًَعا، وََكَبََّ احْلَُسنْيُ ْبُن َعلإيٍي َعَلى احلََْسنإ َأْربـًَعا، وََكَبََّتإ اْلَماَلئإَكُة َعَلى آَدَم َأْربـًَعا  

اِئِب َلْيَس ِمْن َشْرِط   .َهَذا اْلِكَتاِب، َوِإنََّما َأْخَرْجُتُه َشاِهًدا@ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َلْسُت ِممَّْن َيْخَفى َعَلْيِه َأنَّ اْلُفَراَت ْبَن السَّ
 .ضعيف فرات # قال الحافظ الذهبي:

 . متروك الحديث، منكر السائب، بن الفرات، جدا ضعيف  * جامعة أم القرى: إسناده
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َبأَ َسعإيُد ْبُن َأيبإ َعُروبََة،  َأْخََباََن أَبُو اْلَفْضلإ احلََْسُن ْبُن يـَْعُقوَب، ثـََنا ََيََْي ْبُن َأيبإ طَالإٍب، ثـََنا َعْبُد اْلَوهَّابإ ْبُن َعطَاءٍ   -  1434 ، أَنـْ
، ثـََنا حمَُ  َبَأ أَبُو اْلُمَثَّنَّ ، ثـََنا يَزإيُد ْبُن ُزرَْيٍع، ثـََنا َسعإيٌد، َعْن قـََتاَدَة، َعْن َساَلإإ َوَأْخََباََن أَبُو َبْكرإ ْبُن إإْسَحاَق اْلَفقإيُه، أَنـْ َهالإ نـْ مَُّد ْبُن اْلمإ

، َعْن ثـَْواَبَن، قَاَل: قَاَل َرُسولُ  ، َعْن َمْعَداَن ْبنإ َأيبإ طَْلَحَة اْليَـْعُمرإييإ يإ َوَسلََّم: " َمْن تـََرَك اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ    ْبنإ َأيبإ اجْلَْعدإ اْلَغطََفاينإ
َبُع فَاُه فـَيَـُقوُل: َويـَْلَك َأانَ  ًزا ُمثيإَل َلُه يـَْوَم اْلقإَياَمةإ ُشَجاًعا َأقْـرََع َلُه زَبإيبَـَتانإ يـَتـْ بَـُعُه بـَْعَدُه َكنـْ ُزَك الَّذإي تـَرَْكَتُه بـَْعَدَك، َفاَل يـََزاُل يـَتـْ  َكنـْ

بَـُعُه َسائإَر َجَسدإهإ  َحَّتَّ يـُْلقإَمُه َيَدُه، فـَيَـْقَضُمَها،   ُثَّ يـَتـْ
َجاُه، َوَلُه َشاِهٌد َصِحيٌح َعَلى  .َشْرِطِه َأْيًضا @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم، َوَلْم ُيَخرِ 

 ورواه الطبراني في الكبير.  رواه البزار، وقال: إسناده حسن. قلت: ورجاله ثقات.(: 4340* قال الحافظ الهيثمي )

رإ، ثنا َهاُرونُ   -   1439 ثـََنا أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َصالإحإ ْبنإ َهانإٍئ، ثنا احْلَُسنْيُ ْبُن احْلََسنإ ْبنإ اْلُمَهاجإ ، ثنا    َحدَّ ْبُن َسعإيٍد اأْلَْيلإيُّ
يإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، قَاَل: »إإَذا َأدَّْيَت َعْبُد اَّللَّإ ْبُن َوْهٍب، َأْخََبينإ اْبُن ُجَرْيٍج، َعْن َأيبإ الزَُّبرْيإ، َعْن َجابإرإ ْبنإ عَ  ْبدإ اَّللَّإ، َعنإ النَّيبإ

 زََكاَة َمالإَك فـََقْد َأْذَهْبَت َعْنَك َشرَُّه«  
َجاُه، َوَشاِهُدُه َصِحيٌح   ِمْن َحِديِث اْلِمْصِريِ يَن " @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم، َوَلْم ُيَخرِ 

 صحيح لوال عنعنة ابن جريج وأبي الزبير.   * قال الشيخ عبد السَلم علوش:

ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثنا َِبُْر ْبُن َنْصٍر، ثنا اْبُن َوْهٍب، َعْن َعْمرإو ْبنإ احْلَارإثإ   -  1440 ،  ، َعْن َدرَّاٍج  َحدَّ َأيبإ السَّْمحإ
، َعْن َأيبإ ُهَريـَْرَة، َأنَّ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلَّ  يإ َم، قَاَل: »إإَذا َأدَّْيَت الزََّكاَة فـََقْد َقَضْيَت َما  َعنإ اْبنإ ُحَجرْيََة اأْلَْكََبإ اخْلَْوََلينإ

  بإهإ ََلْ َيُكْن َلُه فإيهإ َأْجٌر، وََكاَن إإْصُرُه َعَلْيهإ« َعَلْيَك، َوَمْن مَجََع َماًَل َحَراًما، ُثَّ َتَصدَّقَ 
 (: حسن. 1719صحيح الترغيب )

ُّ، ثنا يَزإيُد ْبُن َها  -   1445 ثـََناُه أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثنا حُمَمَُّد ْبُن إإْسَحاَق الصَّغَاينإ ُروَن، ثنا اْبُن إإْسَحاَق، َوَحبإيُب َما َحدَّ
نَي اْسُتْخلإَف ْبُن َأيبإ َحبإيٍب، َعْن َعْمرإو ْبنإ َهرإٍم، َأنَّ َأاَب الريإَجالإ حُمَمََّد ْبَن َعْبدإ ال رَّمْحَنإ اأْلَْنَصارإيَّ َحدَّثَُه، َأنَّ ُعَمَر ْبَن َعْبدإ اْلَعزإيزإ حإ

، فـََوَجَد عإ  رَّ فإ الصََّدقَاتإ يإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َوسإ  ُعَمَر ْنَد آلإ ُعَمَر ْبنإ اخْلَطَّابإ كإَتابَ َأْرَسَل إإىَل اْلَمدإيَنةإ يـَْلَتمإُس َعْهَد النَّيبإ
فَأَ  َحْزٍم،  ْبنإ  َعْمرإو  إإىَل  َوَسلََّم  َعَلْيهإ  يإ َصلَّى هللاُ  النَّيبإ الصََّدقَاتإ ِبإإْثلإ كإَتابإ  ُعمَّالإهإ فإ  َعَلى  إإىَل  ُعمَّاَلُه  اْلَعزإيزإ  َعْبدإ  ْبُن  ُعَمُر  َمَر 

َفَكانَ  اْلكإَتاَبنْيإ،  َذيْنإَك  َا فإ  َأْن َيَُْخُذوا ِبإ إإىَل الصََّدقَاتإ  قََّتانإ  َففإيَها حإ َدًة  التيإْسعإنَي َواحإ َعَلى  زَاَدْت  َما  بإلإ  اإْلإ  فإيهإَما: »َصَدَقُة 
ُلَغ   َدًة َففإيَها َثاَلُث بـََناتإ لَُبوٍن َحَّتَّ تـَبـْ إإَذا َكاَنتإ تإْسًعا َوعإْشرإيَن َومإاَئٍة، فَ عإْشرإيَن َومإاَئٍة، فَإإَذا زَاَدْت َعَلى اْلعإْشرإيَن َومإاَئٍة َواحإ

ُلَغ اْلَعَشَرَة«   َها َشْيٌء َحَّتَّ تـَبـْ نـْ ُلُغ اْلَعَشَرَة مإ بإُل َأْكثـََر مإْن َذلإَك فـََلْيَس فإيَها َما ََل تـَبـْ  اإْلإ
ا ِكَتاُب النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِلَعْمِرو ْبِن َحْزٍم، َفِإنَّ  َياَقَة @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َوَأمَّ  ِإْسَناَدُه ِمْن َشْرِط َهَذا اْلِكَتاِب، َوِلَذِلَك َذَكْرُت السِ 

 . ِبُطوِلَها

بإيٍب احْلَافإُظ، ثنا احْلََكُم ْبُن  َأْخََباَْنُه أَبُو َنْصٍر َأمْحَُد ْبُن َسْهٍل اْلَفقإيُه بإُبَخاَرى، ثنا َصالإُح ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ حُمَمَّدإ ْبنإ حَ   -  1447
ثـََنا أَبُو زََكرإايَّ ََيََْي ْبُن حُمَمٍَّد اْلَعْنََبإيُّ، ثنا أَبُو َعْبدإ   اَّللَّإ حُمَمَُّد ْبُن إإبـَْراهإيَم ْبنإ َسعإيٍد اْلَعْبدإيُّ، ثنا أَبُو َصالإٍح احْلََكُم ْبُن  ُموَسى، َوَحدَّ

، َعْن َأيبإ َبْكرإ ْبنإ حمَُ  ْن أَبإيهإ، َعْن مَّدإ ْبنإ َعْمرإو ْبنإ َحْزٍم، عَ ُموَسى اْلَقْنَطرإيُّ، ثنا ََيََْي ْبُن مَحَْزَة، َعْن ُسَلْيَماَن ْبنإ َداُوَد، َعنإ الزُّْهرإييإ
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يإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم أَنَُّه َكَتَب إإىَل َأْهلإ اْلَيَمنإ بإكإَتاٍب فإيهإ اْلَفَرائإضُ  ، َوالسَُّنُن، َوالديإاَيُت، َوبُعإَث َمَع َعْمرإو ْبنإ  َجديإهإ، " َعنإ النَّيبإ
يإ إإىَل ُشَرْحبإيَل ْبنإ َعْبدإ ُكاَلٍل َواحْلَارإثإ ْبنإ َحْزٍم فـََقَرْأُت َعَلى َأْهلإ اْلَيَمنإ َوَهذإهإ َنَسَختْـ  يمإ مإْن حُمَمٍَّد النَّيبإ   َها: بإْسمإ اَّللَّإ الرَّمْحَنإ الرَّحإ

ُأْعطإيُتْم مإَن اْلَمغَاِنإإ ُخَْس اَّللَّإ َوَما  ، وَ َعْبدإ ُكاَلٍل َونـَُعْيمإ ْبنإ ُكاَلٍل قإيَل ذإي رَُعنْيٍ، َوَمَعافإَر، َوَُهَْداَن، َأمَّا بـَْعَد: »فـََقْد رََجَع َرُسوُلُكمْ 
ُ َعَلى اْلُمْؤمإنإنَي مإَن اْلُعْشرإ فإ اْلَعَقاَر َما َسَقتإ السََّماُء، َأْو َكاَن َسحَّاَء، َأْو َكاَن بإعَ  اَلَء َففإيهإ اْلُعْشُر إإَذا بـََلَغْت َخَْسَة َكَتَب اَّللَّ

لريإشَ  بإلإ السَّائإَمةإ شَ َأْوُسٍق، َوَما ُسقإَي ابإ ُلَغ اءإ، َوالدَّالإَيةإ َففإيهإ نإْصُف اْلُعْشرإ إإَذا بـََلَغ َخَْسَة َأْوُسٍق، َوفإ ُكليإ َخٍْس مإَن اإْلإ اٌة إإىَل َأْن تـَبـْ
فَإإ  ََمَاٍض،  َنُة  ابـْ َففإيَها  َأْرَبٍع َوعإْشرإيَن  َعَلى  َدًة  زَاَدْت َواحإ فَإإَذا  ُلَغ َخَْسًة  َأْربـًَعا َوعإْشرإيَن،  تـَبـْ َأْن  إإىَل  لَُبوٍن ذََكٌر  فَاْبُن  ُتوَجْد  ََلْ  ْن 

ُلَغ َخَْسًة َوأَ  َنُة لَُبوٍن إإىَل َأْن تـَبـْ َدًة َففإيَها ابـْ َدًة َعَلى َخَْسٍة َوَثاَلثإنَي، فَإإَذا زَاَدْت َعَلى َخَْسٍة َوَثاَلثإنَي َواحإ ْربَعإنَي، فَإإْن زَاَدْت َواحإ
َدًة َففإيَها َجَذعَ َوَأْربَعإنيَ  تيإنَي َواحإ تيإنَي، فَإإْن زَاَدْت َعَلى سإ ُلَغ سإ قٌَّة َطُروَقُة اْلَفْحلإ إإىَل َأْن تـَبـْ ُلَغ َخَْسًة َوَسْبعإنَي،   َففإيَها حإ ٌة إإىَل َأْن تـَبـْ

َنُة لَُبوٍن إإىَل َأنْ  َدًة َعَلى َخَْسٍة َوَسْبعإنَي َففإيَها ابـْ قََّتانإ َطُروقـََتا فَإإْن زَاَدْت َواحإ َدًة َعَلى تإْسعإنَي َففإيَها حإ ُلَغ تإْسعإنَي، فَإإْن زَاَدْت َواحإ  تـَبـْ
َنُة لَ  ُلَغ عإْشرإيَن َومإاَئًة، َفَما زَاَدْت َعَلى عإْشرإيَن َومإائٍَة َففإي ُكليإ َأْربَعإنَي ابـْ قٌَّة  اجْلََملإ إإىَل َأْن تـَبـْ نَي حإ ، ُبوٍن، َوفإ ُكليإ َخْسإ َطُروَقُة اجْلََملإ

ُلَغ عإْشرإيَن َومإاَئًة، فَإإْن َوفإ ُكليإ َثاَلثإنَي اَبُقورًَة تَبإيٌع َجذٌَع، َوفإ ُكليإ َأْربَعإنَي اَبُقورًَة بـََقَرٌة، َوفإ ُكليإ َأْربَعإنَي َشاًة   َسائإَمًة َشاٌة إإىَل َأْن تـَبـْ
َدًة فَ  ُلَغ َثاَلثَ زَاَدْت َعَلى عإْشرإيَن َومإاَئٍة َواحإ َياٍه إإىَل َأْن تـَبـْ َدًة َففإيَها َثاَلُث شإ ُلَغ مإائـََتنْيإ، فَإإْن زَاَدْت َواحإ   فإيَها َشاًَتنإ إإىَل َأْن تـَبـْ

 َذاُت َعَواٍر، َوََل تـَْيُس اْلَغَنمإ إإَلَّ  َوََل مإاَئٍة، فَإإْن زَاَدْت َفَما زَاَد َففإي ُكليإ مإاَئةإ َشاٍة َشاٌة، َوََل يُوَجُد فإ الصََّدَقةإ َهرإَمٌة َوََل َعْجَفاُء،  
يَفَة الصََّدَقةإ، َوَما أُ  نَـُهَما  َأْن َيَشاَء اْلُمَصديإُق، َوََل ُُيَْمُع َبنْيَ ُمتَـَفريإٍق، َوََل يـَُفرَُّق َبنْيَ جُمَْتمإٍع خإ َُما َيََتَاَجَعانإ بـَيـْ َذ مإَن اخْلَلإيَطنْيإ فَإإهنَّ خإ

لسَّوإيَّةإ، َوفإ  يَما ُدوَن َخْسإ َأَواٍق َشْيٌء،   ُكليإ َخْسإ َأَواٍق مإَن اْلَورإقإ َخَْسُة َدرَاهإَم، َوَما زَاَد َففإي ُكليإ َأْربَعإنَي دإْرَُهًا دإْرَهٌم، َولَْيَس فإ ابإ
َوََل ألإَ  لإُمَحمٍَّد،  ََل حتَإلُّ  الصََّدَقَة  إإنَّ  دإيَناٌر،  دإيَنارًا  َأْربَعإنَي  َولإُفَقَراءإ َوفإ ُكليإ  أَنـُْفَسُهْم  َا  تـُزَكيإي ِبإ الزََّكاُة  َا هإَي  إإَنَّ حُمَمٍَّد،  بـَْيتإ  ْهلإ 

َا َشيْ  ، َولَْيَس فإ رَقإيٍق، َوََل فإ َمْزرََعٍة، َوََل ُعمَّاهلإ َن اْلُعْشرإ، ٌء إإَذا َكاَنْت تـَُؤديإي َصَدقـَتَـَها مإ اْلُمْؤمإنإنَي، َوفإ َسبإيلإ اَّللَّإ، َواْبنإ السَّبإيلإ
هإ َشْيٌء«  َوأَنَُّه لَْيَس فإ َعْبٍد ُمْسلإٍم َوََل فإ فـََرسإ

َّللَّإ، َوقـَتْ  ْشَراُك ابإ : »إإنَّ َأْكََبَ اْلَكَبائإرإ عإْنَد اَّللَّإ يـَْوَم اْلقإَياَمةإ اإْلإ فإ َسبإيلإ   ُل النـَّْفسإ اْلُمْؤمإنإ بإَغرْيإ َحقٍي، َواْلفإَرارُ قَاَل: وََكاَن فإ اْلكإَتابإ
، َوُعُقوُق اْلَوالإَدْينإ، َورَْمُي اْلُمْحَصَنةإ، َوتـََعلُُّم السََّحرإ، َوَأْكُل الريإاَب، َوَأْكلُ  ، َوَأنَّ اْلُعْمَرَة احْلَجُّ اأْلَْصَغُر، اَّللَّإ يـَْوَم الزَّْحفإ  َمالإ اْلَيتإيمإ

قُُّه اَبٍد، َوََل َوََل مَيَسَّ اْلُقْرآَن إإَلَّ طَاهإٌر، َوََل َطاَلَق قَـ  ٍد َوشإ ْنُكْم فإ ثـَْوٍب َواحإ َتاَع، َوََل ُيَصليإنَيَّ َأَحٌد مإ ْبَل إإْماَلٍك، َوََل عإْتَق َحَّتَّ يـُبـْ
ٍد لَْيَس َعَلى َمْنكإبإهإ  ْنُكْم فإ ثـَْوٍب َواحإ ْنُكْم َعاقإٌص َشْعَرُه، َوََل ُيَصليإنَيَّ َأَحٌد مإ  «َشْيءٌ ُيَصليإنَيَّ َأَحٌد مإ

ًنا قـَْتاًل َعْن بـَييإَنٍة فـََلُه قـََوٌد إإَلَّ َأْن يـَْرَضى َأْولإَياُء   : »َأنَّ َمنإ اْعتَـَبَط ُمْؤمإ ، َوإإنَّ فإ النـَّْفسإ الديإيَُة مإاَئٌة مإَن وََكاَن فإ اْلكإَتابإ اْلَمْقُتولإ
الليإَسانإ  الديإيَُة، َوفإ  َجَدَعُه  الَّذإي  اأْلَْنفإ  ، َوفإ  بإلإ الديإيَُة، َوفإ اإْلإ الذََّكرإ  الديإيَُة، َوفإ  اْلبَـْيَضَتنْيإ  الديإيَُة، َوفإ  الديإيَُة، َوفإ الشََّفَتنْيإ   

دإ نإْصُف الديإيَةإ، َوفإ اْلَمْأُموَمةإ ثـُُلُث   َننْيإ الديإيَُة، َوفإ الريإْجلإ اْلَواحإ ائإَفةإ ثـُُلُث الديإيَةإ، َوفإ الديإيَةإ، َوفإ اجلَْ الصُّْلبإ الديإيَُة، َوفإ اْلَعيـْ
، َوفإ ُكليإ إإْصَبٍع مإَن اأْلََصابإعإ مإَن اْلَيدإ َوالريإْجلإ َعْشٌر مإَن اإْلإ  بإلإ ، َوفإ اْلُمنَـقيإَلةإ َخَْس َعْشَرَة مإَن اإْلإ بإلإ نيإ َخٌْس مإَن اإْلإ ، َوفإ السيإ بإلإ

، َوَأنَّ ا بإلإ َحةإ َخٌْس مإَن اإْلإ ْلَمْرَأةإ، َوَعَلى َأْهلإ الذََّهبإ أَْلُف دإيَناٍر« اْلُموضإ  لرَُّجَل يـُْقَتُل ابإ
ٌر ِفي َهَذا اْلَباِب َيْشَهُد َلُه َأِميُر اْلُمْؤِمِنينَ   ُعَمُر ْبُن َعْبِد اْلَعِزيِز، َوَأَقاَم اْلُعَلَماُء ِفي @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َكِبيٌر ُمَفسَّ

ِة َكَما َتَقدَّ  حَّ ُد ْبُن ُمْسِلٍم الزُّْهِريُّ ِبالصِ  ، َوِإْن َكاَن َيْحَيى بْ َعْصرِِه ُمَحمَّ َمْشِقيُّ اْلَخْواَلِنيُّ َمْعُروٌف ِبالزُّْهِريِ  ُن َمِعيٍن َم ِذْكِري َلُه، َوُسَلْيَماُن ْبُن َداُوَد الدِ 
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ْحمَ  ، َثَنا َعْبُد الرَّ َلُه َغْيُرُه " َكَما َأْخَبَرِنيِه َأُبو َأْحَمَد اْلُحَسْيُن ْبُن َعِليٍ  ِن ْبُن َأِبي َحاِتٍم، َقاَل: َسِمْعُت َأِبي َوُسِئَل َعْن َحِديِث َعْمِرو ْبِن َغَمَزُه َفَقْد َعدَّ
َدَقاِت، َفَقاَل: ُسَلْيَما   َبْأَس ِبِه، َقاَل َأُبو ُن ْبُن َداُوَد اْلَخْواَلِنيُّ ِعْنَدَنا ِممَّْن اَل َحْزٍم ِفي ِكَتاِب َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم الَِّذي َكَتَبُه َلُه ِفي الصَّ

ى ِإَلْيِه ا  ِد ْبُن َأِبي َحاِتٍم: َوَسِمْعُت َأَبا ُزْرَعَة َيُقوُل َذِلَك َقاَل اْلَحاِكُم: »َقْد َبَذْلُت َما َأدَّ َصِة ِفي ُمَحمَّ َرِة اْلُمَلخَّ اِلْجِتَهاُد ِفي ِإْخَراِج َهِذِه اْْلََحاِديِث اْلُمَفسَّ
ِحيَحِة َعِن اْلُخَلَفاِء َواالزََّكاِة، َواَل َيسْ  ِتَها ِباْْلََساِنيِد الصَّ لتَّاِبِعيَن َبَقُبوِلَها َواْسِتْعَماِلَها ِبَما ِفيِه َتْغِني َهَذا اْلِكَتاُب َعْن َشْرِحَها، َواْسَتْدَلْلُت َعَلى ِصحَّ

ِديِث ُعْقَبَة ْبِن َعاِمٍر اْلُجَهِنيِ  ِفي اْلُوُضوِء َْلَْن َيِصحَّ ِلي ِمْثُل َهَذا َعْن َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى هللُا ُغْنَيٌة ِلَمْن َأَناَطَها، َوَقْد َكاَن ِإَماُمَنا ُشْعَبُة َيُقوُل ِفي حَ 
ُ اْلُمَوفَِّق َهِذِه اَعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن َأَحبَّ ِإَليَّ ِمْن َنْفِسي َوَماِلي َوَأْهِلي، َوَذاَك َحِديٌث ِفي َصََلِة التََّطوُِّع َفَكْيَف بِ  ْسََلِم، َوَّللاَّ َنِن الَِّتي ِهَي َقَواِعُد اإلِْ لسُّ

 َوُهَو َحْسِبي َوِنْعَم اْلَوِكيُل« 

ثـََنا أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن إإْسَحاَق اْلَفقإيُه، ثنا َأمْحَُد ْبُن إإبـَْراهإيَم ْبنإ مإْلَحاَن، ثنا ََيََْي ْبُن بُ   -   1450 ْيُث، َحدََّثِنإ َكرْيٍ، ثنا اللَّ َحدَّ
مإ ْبنإ ُعَمَر ْبنإ قـََتاَدَة ا ، َعْن قـَْيسإ ْبنإ َسْعدإ ْبنإ هإَشاُم ْبُن َسْعٍد، َعْن َعبَّاسإ ْبنإ َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َمْعَبدإ ْبنإ َعبَّاٍس، َعْن َعاصإ أْلَْنَصارإييإ

، َأنَّ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ   َوَسلََّم بـََعَثُه َساعإًيا، فـََقاَل أَبُوُه: ََل ََتُْرْج َحَّتَّْ حُتْدإَث بإَرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ ُعَباَدَة اأْلَْنَصارإييإ
هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »اَي قـَْيُس ََل  َصلَّى  َوَسلََّم َعْهًدا، فـََلمَّا َأرَاَد اخْلُُروَج أََتى َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، فـََقاَل َلُه َرُسوُل اَّللَّإ 

 َتُكْن َكَأيبإ رإَغاٍل« فـََقاَل: َسْعٌد َوَما أَبُو رإَغاٍل؟ َتَِْتإ يـَْوَم اْلقإَياَمةإ َعَلى رَقـََبتإَك بَعإرٌي َلُه رَُغاٌء، َأْو بـََقَرٌة هَلَا ُخَواٌر، َأْو َشاٌة هَلَا يـَُعاٌر، َوََل 
َدًة، َواْبَن َصغْ قَاَل: " ُمَصديإٌق بـََعثَ  َصاٍص إإَلَّ َشاًة َواحإ لطَّائإفإ فإ ُغنَـْيَمٍة َقرإيَبٍة مإَن اْلمإاَئةإ شإ ََبٍ ََل أُمَّ َلُه،  ُه َصالإٌح فـََوَجَد رَُجاًل ابإ

: َمْن أَْنَت؟ فـََقاَل: َأاَن َرُسوُل َرُسولإ اَّللَّإ  ُب اْلَغَنمإ  َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم فـََرحََّب َوقَاَل: َهذإهإ فـََلََبُ تإْلَك الشَّاةإ َعْيُشُه، فـََقاَل َصاحإ
، فـََقاَل: َهذإهإ. فـََقاَل الرَُّجُل: َهَذا اْلُغاَلُم َكمَ  َا َأْحبَـْبَت فـََنَظَر إإىَل الشَّاةإ اللَُّبونإ ا تـََرى لَْيَس َلُه طََعاٌم، َوََل َشَراٌب  َغَنمإي َفُخْذ ِبإ

بُُّه، فـََقاَل: ُخْذ َشاَتنْيإ َمَكاهَنَا فََأََب، فـََلْم يـََزْل يَزإيُدُه، َويـَْبُذُل حَ َغرْيَُها، فـََقاَل: إإْن   َياٍه ُكْنَت حتُإبُّ اللَََّبَ فََأاَن ُأحإ َّتَّ َبَذَل َلُه َخَْس شإ
هإ فـََرَماُه فـََقتَـلَ  َصاٍص َمَكاهَنَا فََأََب َعَلْيهإ، فـََلمَّا رََأى َذلإَك َعَمَد إإىَل قـَْوسإ َ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللُا شإ ََحٍد َأْن َيَِْتإ َبغإي ألإ ُه، فـََقاَل: َما يـَنـْ

َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلَّ  ًا النَّيبإ ُب اْلَغَنمإ َصاحلإ ََذا اخْلَََبإ َأَحٌد قـَْبلإي فَأََتى َصاحإ ْن َأاَب َم فََأْخََبَُه، فـََقاَل َصالإٌح: اللَُّهمَّ اْلعَ َعَلْيهإ َوَسلََّم ِبإ
َقايَ   ةإ  رإَغاٍل، اللَُّهمَّ اْلَعْن َأاَب رإَغاٍل ". فـََقاَل َسْعُد ْبُن ُعَباَدَة: اَي َرُسوَل اَّللَّإ اْعُف قـَْيًسا مإَن السيإ

َجاُه، َوَلُه َشاِهٌد ُمْختَ  ْيَخْينِ @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم، َوَلْم ُيَخرِ   . َصٌر َعَلى َشْرِط الشَّ
 إسناده قال فيه الذهبي منقطع فإن عاصم لم يدرك قيسا.   * قال الشيخ عبد السَلم علوش:

ْبُن ََيََْي ْبنإ َسعإيٍد اأْلَُموإيُّ،    َأْخََباَْنُه أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن َداُوَد ْبنإ ُسَلْيَماَن، ثنا َعلإيُّ ْبُن احْلَُسنْيإ ْبنإ اجْلُنَـْيدإ، ثنا َسعإيدُ   -  1451
ُهَما، َأنَّ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى  ُ َعنـْ َي اَّللَّ ، َعْن ََيََْي ْبنإ َسعإيٍد، َعْن اَنفإٍع، َعنإ اْبنإ ُعَمَر، َرضإ َعَلْيهإ َوَسلََّم بـََعَث َسْعَد ْبَن   ثنا َأيبإ هللاُ 

يُء بإهإ فـََعَفاهُ ُعَباَدَة ُمَصديإقًا، فـََقاَل: »اَي َسْعُد إإايَّ  ُدُه، َوََل َأجإ ُلُه َلُه رَُغاٌء« قَاَل: ََل َأجإ  َك َأْن َتَإيَء يـَْوَم اْلقإَياَمةإ بإَبعإرٍي حَتْمإ
 حديث صحيح.   * قال الشيخ عبد السَلم علوش:

زإيُّ، قَاََل: ثنا حُمَمَُّد ْبُن َغالإٍب، ثنا أَبُو ُحَذيـَْفَة، ثنا  َأْخََباَْنُه أَبُو َبْكرإ ْبُن إإْسَحاَق، َوأَبُو َبْكرإ ْبُن َأيبإ َنْصٍر اْلَمْروَ  -  1459
نَي بـََعثـَُهَما َرُسو  ُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم إإىَل ُسْفَياُن، َعْن طَْلَحَة ْبنإ ََيََْي، َعْن َأيبإ بـُْرَدَة، َعْن َأيبإ ُموَسى، َوُمَعاذإ ْبنإ َجَبٍل، حإ

 َوالزَّبإيبإ َوالتَّْمرإ«َعليإَمانإ النَّاَس َأْمَر دإينإهإْم »ََل ََتُْخُذوا الصََّدَقَة إإَلَّ مإْن َهذإهإ اأْلَْربـََعةإ، الشَّعإريإ، َواحلْإْنطَةإ اْلَيَمنإ يُـ 
 (: صحيح لغيره.879السلسلة الصحيحة )* 
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، ثنا َسعإيُد ْبُن َأيبإ َمْرميََ   -  1460 ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن َصالإحإ ْبنإ َهانإٍئ، ثنا اْلَفْضُل ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ اْلُمَسيَّبإ ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن ُمْسلإٍم، َعْن  َحدَّ
َلْيهإ َوَسلََّم، قَاَل: »لَْيَس َعَلى الرَُّجلإ اْلُمْسلإمإ زََكاٌة فإ َكْرمإهإ،  َعْمرإو ْبنإ دإيَناٍر، َعْن َجابإرإ ْبنإ َعْبدإ اَّللَّإ، َأنَّ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ عَ 

 َوََل فإ َزْرعإهإ إإَذا َكاَن َأَقلَّ مإْن َخَْسةإ َأْوُسٍق«  
َجاُه.  @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم، َوَلْم ُيَخرِ 

 (: ضعيف.4895مع )* ضعيف الجا

، ثنا نـَُعْيُم ْبُن مَحَّاٍد، ث  -  1467 ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن َصالإحإ ْبنإ َهانإٍئ، ثنا اْلَفْضُل ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ اْلُمَسيَّبإ نا َعْبُد اْلَعزإيزإ ْبُن حُمَمٍَّد، َحدَّ
، َعْن أَبإيهإ، »َأنَّ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َأَخَذ فإ اْلَمَعادإنإ َعْن رَبإيَعَة ْبنإ َأيبإ َعْبدإ الرَّمْحَنإ، َعنإ احْلَارإثإ ْبنإ بإ  اَللإ ْبنإ احْلَارإثإ

َي اَّللَُّ  اَل لإبإاَلٍل: إإنَّ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللُا  َعْنُه قَ اْلَقْبلإيَّةإ الصََّدَقَة، َوأَنَُّه َقَطَع لإبإاَللإ ْبنإ احْلَارإثإ اْلَعقإيَق َأمْجََع« ، فـََلمَّا َكاَن ُعَمُر َرضإ
، ََلْ يـَْقطَْعَك إإَلَّ لإيـُْعَمَل. قَاَل: فََأْقَطَع ُعَمُر  َزُه َعنإ النَّاسإ  ْبُن اخْلَطَّابإ لإلنَّاسإ اْلَعقإيَق  َعَلْيهإ َوَسلََّم ََلْ يـَْقطَْعَك لإَتْحَتجإ

،@ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َقِد اْحتَ   َراَوْرِديِ  اٍد، َوُمْسِلٌم ِبالدَّ َجاهُ  جَّ اْلُبَخاِريُّ ِبُنَعْيِم ْبِن َحمَّ  . َوَهَذا َحِديٌث َصِحيٌح، َوَلْم ُيَخرِ 
 نعيم فيه كَلم على أحاديث مخصوصة، والحارث بن بَلل فيه جهالة.  * قال الشيخ عبد السَلم علوش:

، أَنْـ َأْخََباََن أَبُو َعْبدإ    -  1475 ُّ، ثنا َعْبُد الرَّزَّاقإ َعاينإ ُّ، ثنا إإْسَحاُق ْبُن إإبـَْراهإيَم الصَّنـْ َعاينإ َمْعَمٌر، َعنإ اَّللَّإ حُمَمَُّد ْبُن َعلإيٍي الصَّنـْ َبأَ 
َبأَ بإْشُر ْبُن ُموَسى، ثنا احْلَُمْيدإيُّ، ثنا سُ  ثـََنا أَبُو َبْكرإ ْبُن إإْسَحاَق، أَنـْ ، َوَحدَّ ، َعْن مُحَْيدإ ْبنإ َعْبدإ الرَّمْحَنإ،  الزُّْهرإييإ ْفَياُن، َعنإ الزُّْهرإييإ

َلَتنْيإ قَاَلْت: قَاَل َرُسوُل َعْن أُميإهإ أُميإ ُكْلُثوٍم بإْنتإ ُعْقَبَة، قَاَل ُسْفَياُن: وََكاَنْت َقْد َصلَّْت َمَع َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَليْ  هإ َوَسلََّم اْلقإبـْ
«اَّللَّإ َصلَّ  حإ مإ اْلَكاشإ  ى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »َأْفَضُل الصََّدَقةإ َعَلى ذإي الرَّحإ

َجاُه، َوَلُه َشاِهٌد ِبِإْسَناٍد َص    ِحيٍح "@ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم، َوَلْم ُيَخرِ 
 (: ضعيف.1110* صحيح الجامع )

ثـََنا َعلإيُّ ْبُن عإيَسى احلْإريإيُّ، ثنا إإبـَْراهإيُم ْبُن َأيبإ طَالإٍب، َوَعْبُد اَّللَّإ ْبُن حُمَمٍَّد، قَاََل: ثنا   -   1490 حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ اأْلَْعَلى، ثنا    َحدَّ
عْ  نَي فـََرَض َصَدقََة اْلُمْعَتمإُر ْبُن ُسَلْيَماَن، َعْن أَبإيهإ، َعْن اَنفإٍع، َعنإ اْبنإ ُعَمَر، قَاَل: ْسَإ ُت َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم يـَُقوُل: حإ

 اْلفإْطرإ َصاًعا مإْن َِتٍْر، َأْو َصاًعا مإْن َشعإرٍي، وََكاَن ََل َُيَْرُج إإَلَّ التَّْمُر "
ْيَخْينِ  َجاُه ِفيِه: »ِإالَّ التَّْمَر« @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ  ، َوَلْم ُيَخرِ 

ثـََناُه أَبُو اْلَفْضلإ حُمَمَُّد ْبُن إإبـَْراهإيَم اْلُمزَكيإي، ثنا َأمْحَُد ْبُن َسَلَمَة، ثنا احلََْسُن ْبُن الصَّبَّ   -  1496 ، ثنا أَبُو َبْكرإ ْبُن َعيَّاٍش،  َحدَّ احإ
 ، يإ يإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم أَنَّ   َعْن َأيبإ إإْسَحاَق اهْلَْمَداينإ ُ َعْنُه، َعنإ النَّيبإ َي اَّللَّ ، َعْن َعلإييإ ْبنإ َأيبإ طَالإٍب، َرضإ ُه قَاَل فإ " َعنإ احْلَارإثإ

، َأْو َصاٌع مإْن َِتٍْر    َصَدَقةإ اْلفإْطرإ: َعْن ُكليإ َصغإرٍي وََكبإرٍي، ُحرٍي َأْو َعْبٍد، َصاٌع مإْن بـُرٍي
، َوَوَقَفُه َغْيُرهُ @   . قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَكَذا ُأْسِنَد َعْن َعِليٍ 

، عَ   -  1498 ، ثنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْرَقَم، َعنإ الزُّْهرإييإ ثـََناُه أَبُو اْلَولإيدإ اْلَعَنزإيُّ، ثنا َعبَّاُد ْبُن زََكرإايَّ زَْيدإ ْبنإ  ْن قَبإيَصَة ْبنإ ُذَؤْيٍب، َعْن  َحدَّ
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، َأْو َصاٍع مإْن َشعإرٍي،  ََثبإٍت، قَاَل: َخطَبَـَنا َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، فـََقاَل: »َمْن َكاَن عإْنَدُه طََعاٌم فـَْليَـَتَصدَّ  ْق بإَصاٍع مإْن بـُرٍي
 ٍب، َأْو َصاٍع مإْن ُسْلٍت« َأْو َصاٍع مإْن َِتٍْر، َأْو َصاٍع مإْن َدقإيٍق، َأْو َصاٍع مإْن زَبإي

 .سليمان بن أرقم أجمعوا على ضعفه* إسناده ضعيف جدا، فيه 

ثـََنا َعلإيُّ ْبُن مَحَْشاَذ اْلَعْدُل، ثنا ُعبَـْيُد ْبُن َشرإيٍك اْلبَـزَّاُز، َواْلَفْضُل ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ اْلُمَسيَّ  -  1522 ، قَاََل: ثنا َسعإيُد ْبُن َأيبإ  َحدَّ بإ
َي اَّللَُّ  َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ  َمْرمَيَ، ثنا َعْبُد اْلَعزإيزإ ْبُن حُمَمٍَّد، َعْن ُعبَـْيدإ اَّللَّإ ْبنإ ُعَمَر، َعْن اَنفإٍع، َعنإ اْبنإ ُعَمَر، َرضإ ُهَما، »َأنَّ النَّيبإ  َعنـْ

دإ«   َوَسلََّم َأَمَر مإْن ُكليإ َحائإٍط بإقإْنٍو لإْلَمْسجإ
َجاُه، َوَشاِهُدُه َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم،@ قال الحافظ ا  َجاُه. لحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم، َوَلْم ُيَخرِ   َوَلْم ُيَخرِ 

 رواه الطبراني في اْلوسط، ورجاله رجال الصحيح. (: 4407الهيثمي ) الحافظ* قال 
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ثـََنا أَبُو النَّْضرإ اْلَفقإيُه، فإ آَخرإيَن مإْن َمَشاَيإإَنا، قَاَل: أَبُو النَّْضرإ، ثنا إإَماُم اْلُمْسلإمإنَي فإ   -   1549 َعْصرإهإ أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن    َحدَّ
ُ َجنـََّتُه، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َعلإييإ ْبنإ حُمْرإ  َََبٍ َغرإيٌب، ثنا أَبُو َأمْحََد الزَُّبرْيإيُّ، ثنا  إإْسَحاَق ْبنإ ُخَزمْيََة َأْسَكَنُه اَّللَّ ْلُفْسطَاطإ ِبإ ٍز اْلبَـْغَدادإيُّ ابإ

: فََأمَّا اأْلَ ُسْفَياُن، َعنإ اْبنإ ُجَرْيٍج، َعْن َعطَاٍء، َعنإ اْبنإ َعبَّاٍس، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلَّ  وَُّل َم: " اْلَفْجُر َفْجَرانإ
 صَّاَلَة فَإإنَُّه ََل َُيَريإُم الطََّعاَم، َوََل َيُإلُّ الصَّاَلَة، َوَأمَّا الثَّاينإ فَإإنَُّه َُيَريإُم الطََّعاَم، َوَيُإلُّ ال

َجاُه.   ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 رجاله ثقات، ولكن اختلف في رقعه ووقفه كما قال الدارقطني.  لوش:* قال الشيخ عبد السَلم ع 

ُّ، ثنا َرْوُح ْبُن ُعَباَدَة، َوَحدَّثـََنا عَ  - 1567 ثـََنا َأمْحَُد ْبُن َكامإٍل اْلَقاضإي، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َسْعٍد اْلَعْوفإ لإيُّ ْبُن عإيَسى، ثنا َأمْحَُد ْبُن َحدَّ
ثـََنا أَبُو اْلَولإيدإ اْلَفقإيُه، ثنا احْلََسُن ْبُن ُسْفَياَن، َوَأْخََبينإ أَبُو َعلإيٍي احلَْ النَّْضرإ ْبنإ   ، َوَحدَّ َبأَ أَبُو يـَْعَلى، قَاُلوا: ثنا  َعْبدإ اْلَوهَّابإ افإُظ، أَنـْ

َثَمَة زَُهرْيُ ْبُن َحْرٍب، ثنا َرْوُح ْبُن ُعَباَدَة، َعْن َسعإيدإ ْبنإ َأيبإ  ، َعْن َأيبإ أَبُو َخيـْ يإ ، َعْن َبْكرإ ْبنإ َعْبدإ اَّللَّإ اْلُمَزينإ  َعُروبََة، َعْن َمَطٍر اْلَورَّاقإ
، فـَُقْلُت: َأََل اْحَتَجْمَت هَنَارًا؟ فـَقَ  ُم بـَْعَد اْلَمْغرإبإ ي َوَأاَن اَل: َتَُْمُرينإ َأْن ُأَهرإيَق َدمإ رَافإٍع، قَاَل: َدَخْلَنا َعَلى َأيبإ ُموَسى َوُهَو ََيَْتجإ

ُم، َواْلَمْحُجوُم«  ْعُت َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم يـَُقوُل: »َأْفَطَر احْلَاجإ  َصائإٌم، ْسَإ
َّ َصلَّى هللاُ َعَليْ  ْعُت َأاَب َعلإيٍي احْلَافإَظ، يـَُقوُل: قـُْلُت لإَعْبَداَن اأْلَْهَوازإييإ َصحَّ، »َأنَّ النَّيبإ فـََقاَل:   لََّم اْحَتَجَم َوُهَو َصائإٌم؟«هإ َوسَ َوْسَإ

يإ يـَُقوُل: َقْد َصحَّ َحدإيُث َأيبإ رَافإٍع َعنْ  ْعُت َعلإيَّ ْبَن اْلَمدإيِنإ ْعُت َعبَّاًسا اْلَعْنََبإيَّ، يـَُقوُل: ْسَإ َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ  ْسَإ  َأيبإ ُموَسى، َأنَّ النَّيبإ
 ُم، َواْلَمْحُجوُم« َوَسلََّم قَاَل: »َأْفَطَر احْلَاجإ 

َجاُه ُمْسِلٌم، َوِفي اْلَباِب  ْيَخْيِن، َوَلْم ُيَخرِ  َحاَبِة ِبَأَساِنيَد ُمْسَتِقيَمٍة    @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ َجَماَعٌة ِمَن الصَّ
ا َيُطوُل َشْرُحُه ِفي َهَذا اْلَمْوِضِع َسِمْعتُ  ، َيُقوُل: َقدْ   ِممَّ اِرِميَّ ، َيُقوُل: َسِمْعُت ُعْثَماَن ْبَن َسِعيٍد الدَّ َصحَّ ِعْنِدي  َأَبا اْلَحَسِن َأْحَمُد ْبُن ُمَحمٍَّد اْلَعْنَبِريُّ

اِد ْبِن َأْوٍس َوَأُقوُل ِبِه َوَسِمْعُت   َأْحَمَد ْبَن َحْنَبٍل، َيُقوُل ِبِه، َوَيْذُكُر َأنَُّه َصحَّ ِعْنَدُه َحِديُث َحِديُث »َأْفَطَر اْلَحاِجُم، َواْلَمْحُجوُم« ِلَحِديِث َثْوَباَن َوَشدَّ
اٌد "   َثْوَباَن َوَشدَّ

 رجح أحمد والنسائي والبزار وقف هذا الحديث على رفعه. * قال الشيخ عبد السَلم علوش:

ُّ، ثنا بإْشُر ْبُن بَ  - 1568 ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثنا َِبُْر ْبُن َنْصرإ ْبنإ َسابإٍق اخْلَْوََلينإ ْكٍر، ثنا َعْبُد الرَّمْحَنإ ْبُن يَزإيَد َحدَّ
، قَاَل: َحدََّثِنإ  ْعُت َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى ْبنإ َجابإٍر، َعْن ُسَلْيمإ ْبنإ َعامإٍر َأيبإ ََيََْي اْلَكاَلعإييإ ُ َعْنُه، قَاَل: ْسَإ َي اَّللَّ ، َرضإ أَبُو أَُماَمَة اْلَباهإلإيُّ

َعيَّ فَأَتـََيا يبإ َجَباًل   َنا َأاَن اَنئإٌم إإْذ َأًَتينإ رَُجاَلنإ فََأَخَذا بإَضبـْ : اْصَعْد فـَُقْلتُ هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، يـَُقوُل: بـَيـْ : »إإينيإ ََل ُأطإيُقُه«  َوْعًرا فـََقاََل ِلإ
ْصَواٍت َشدإيَدٍة   فـَُقْلُت: »َما َهذإهإ اأْلَْصَواُت؟« قَاُلوا:  ، فـََقاََل: إإانَّ َسُنَسهيإُلُه َلَك َفَصعإْدُت َحَّتَّ إإَذا ُكْنُت فإ َسَواءإ اجْلََبلإ إإَذا َأاَن ِبَإ

يُل َأْشَداقـُُهْم َدًما، قَاَل: قـُْلُت: »َمْن  َهَذا َعَوُى َأْهلإ النَّارإ، ُثَّ اْنطََلَق يبإ فَإإَذا أَ  اَن بإَقْوٍم ُمَعلَّقإنَي بإَعَراقإيبإهإْم ُمَشقََّقُة َأْشَداقـُُهْم َتسإ
 َهُؤََلءإ؟« قَاَل: َهُؤََلءإ الَّذإيَن يـُْفطإُروَن قـَْبَل حتَإلَّةإ َصْومإهإْم  

َجاهُ @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعلَ   .ى َشْرِط ُمْسِلٍم، َوَلْم ُيَخرِ 
 . صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه(: 483* الوادعي في الصحيح المسند )

ُر، ثنا أَبُو َحاِتٍإ حُمَمَُّد ْبُن إإْدرإيسَ   -  1569 حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ اأْلَْنَصارإيُّ،  ، ثنا  َأْخََبينإ أَبُو َعْبدإ الرَّمْحَنإ ْبنإ حُمَمَّدإ ْبنإ َعْبدإ اَّللَّإ التَّاجإ
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َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم قَالَ  ًيا َفاَل َقَضاَء ثنا حُمَمَُّد ْبُن َعْمٍرو، َعْن َأيبإ َسَلَمَة، َعْن َأيبإ ُهَريـَْرَة، َأنَّ النَّيبإ : »َمْن َأْفَطَر فإ رََمَضاَن اَنسإ
 َعَلْيهإ َوََل َكفَّارََة«

َياَقةِ  @  َجاُه ِبَهِذِه السِ   . قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم، َوَلْم ُيَخرِ 
 (: حسن. 6070* صحيح الجامع )

ثـََنا الشَّْيُخ أَبُو َبْكرإ ْبُن إإْسَحاَق اْلَفقإيُه، أَنـَْبَأ ُموَسى ْبُن إإْسَحاَق احْلَْنظَلإ   -   1570 ، ثنا أََنُس ْبُن عإَياٍض، َعنإ احْلَارإثإ  َحدَّ ، ثنا َأيبإ يُّ
َا   ْبنإ َعْبدإ الرَّمْحَنإ، َعْن َعميإهإ، َعْن َأيبإ ُهَريـَْرَة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: "  َياُم مإَن اأْلَْكلإ َوالشُّْربإ إإَنَّ لَْيَس الصيإ

َياُم مإَن اللَّ  ، فَإإْن َسابََّك َأَحٌد، َوَجهإَل َعَلْيَك فـَُقْل: إإينيإ َصائإمٌ الصيإ    "ْغوإ َوالرََّفثإ
َجاهُ   .@ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم، َوَلْم ُيَخرِ 

 سنده ضعيف.   * قال الشيخ عبد السَلم علوش:

ثـََنا أَبُو  -  1577 َماُم، ثنا زََكرإايَّ ْبُن ََيََْي ْبنإ َحدَّ َأاَبَن، ثنا حُمَمَُّد ْبُن   إإْسَحاَق إإبـَْراهإيُم ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ ََيََْي، ثنا حُمَمَُّد ْبُن إإْسَحاَق اإْلإ
، ثنا ُشَعْيُب ْبُن إإْسَحاَق، ثنا َسعإيُد ْبُن َأيبإ َعُروبََة، َعْن قَـ  طإيُّ َّ َصلَّى هللُا َعْبدإ اْلَعزإيزإ اْلَواسإ َتاَدَة، َعْن أََنسإ ْبنإ َمالإٍك، »َأنَّ النَّيبإ

 َعَلْيهإ َوَسلََّم َكاَن ََل ُيَصليإي اْلَمْغرإَب َحَّتَّ يـُْفطإَر، َوَلْو َعَلى َشْربٍَة مإْن َماٍء« 
 .رجال أبي يعلى رجال الصحيح (: 3/158* قال الهيثمي )

 إسناده صحيح على شرطهما (: 3505صحيح ابن حبان )في تخريج قال الشيخ شعيب رحمه هللا * 

َْرَو مإْن َأْصلإ كإَتابإهإ، ثنا َعْبُد الصََّمدإ ْبُن اْلفَ   -   1578 ُّ ِبإ ثـََنا أَبُو َأمْحََد َبْكُر ْبُن حُمَمٍَّد الصَّرْيَفإ ، قَاََل:  َحدَّ ، َوإإْسَحاُق ْبُن اهْلَيَّاجإ ْضلإ
، َعْن َأيبإ َصالإٍح، َعْن َأيبإ ُهَريـَْرَة، قَاَل: »رَأَْيُت َرسُ ثنا حُمَمَُّد ْبُن   وَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ نـَُعْيٍم السَّْعدإيُّ، ثنا َمالإُك ْبُن أََنٍس، َعْن ُْسَيٍي

هإ مإَن اْلَماءإ مإَن احْلَريإ َوُهَو َصائإٌم« ْلَعْرجإ َيُصبُّ َعَلى رَْأسإ  َعَلْيهإ َوَسلََّم ابإ
ْعِديُّ ِحْفظَ @ قال    ُد ْبُن ُنَعْيٍم السَّ  ُه َهَكَذا، َفِإنَُّه َصِحيٌح َعَلى َشْرطِ الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َلُه َأْصٌل ِفي اْلُمَوطَِّأ، َفِإْن َكاَن ُمَحمَّ

ْيَخْيِن "   الشَّ

ثـََنا َعلإيُّ ْبُن احْلَُسنْيإ ْبنإ َعلإيٍي احْلَافإُظ، أَنْـ   -   1584 ، ثنا َعْبُد الرَّمْحَنإ  َحدَّ َبَأ َعْبَداُن اأْلَْهَوازإيُّ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َأيبإ َصْفَواَن الثَـَّقفإيُّ
ُ َعْنُه، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ  َي اَّللَّ ، ثنا ُسْفَياُن، َعْن َأيبإ َحازإٍم، َعْن َسْهلإ ْبنإ َسْعٍد، َرضإ َسلََّم: »ََل تـََزاُل  َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ وَ ْبُن َمْهدإيٍي

ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم إإ  َتظإْر بإفإْطرإَها النُُّجوَم« ، " وََكاَن النَّيبإ َذا َكاَن َصائإًما َأَمَر رَُجاًل فََأْوََف َعَلى َنَشٍز،  أُمَّيتإ َعَلى ُسنَّيتإ َما ََلْ تـَنـْ
 فَإإَذا قَاَل: َقْد َغاَبتإ الشَّْمُس َأْفَطرَ 

َياَقةِ @ ق َجاُه ِبَهِذِه السِ  ْيَخْيِن، َوَلْم ُيَخرِ   ال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ
 (: صحيح.2081* السلسلة الصحيحة )

َبَأ َعْبُد َحدََّثِنإ أَبُو احْلََسنإ َأمْحَُد ْبُن َأيبإ ُعْثَماَن الزَّاهإُد، ثنا أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ حمَُ  - 1597 مَُّد ْبُن بـََرَوْيهإ اْلُمَؤذيإُن، ثنا ََيََْي ْبُن ََيََْي، أَنـْ
، َعْن أَبإيهإ، َعنإ اْبنإ َعبَّاٍس، قَاَل: َكاَن ُعَمُر ْبُن ا ُم ْبُن ُكَلْيٍب اجْلَْرمإيُّ ُ َعْنُه َيْدُعوينإ َمَع اَّللَّإ ْبُن إإْدرإيَس، ثنا َعاصإ َي اَّللَّ خْلَطَّابإ َرضإ

: ََل تـََتَكلَّْم َحَّتَّ يـََتَكلَُّموا، قَاَل: َفَدَعاُهْم َوسَ أَ  َلةإ اْلَقْدرإ، قَاَل: َأرَأَيـُْتْم ْصَحابإ حُمَمٍَّد َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َويـَُقوُل ِلإ َأهَلُْم َعْن لَيـْ
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َلَة إإْحَدى، َوقَاَل قـَْوَل َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »اْلَتمإُسوَها فإ ا َلٍة تـََرْوهَنَا؟« قَاَل: فـََقاَل بـَْعُضُهْم لَيـْ رإ َأيُّ لَيـْ ْلَعْشرإ اأْلََواخإ
َلَة َثاَلٍث، َوقَاَل آَخُر: َخٍْس، َوَأاَن َساكإٌت فـََقاَل: َما َلَك ََل تـََتَكلَُّم؟ فـَُقْلُت: إإْن َأذإنْ  نإنَي َتَكلَّْمُت،  َت ِلإ اَي َأمإرَي اْلُمْؤمإ بـَْعُضُهْم: لَيـْ

ْسأَُلَك، قَاَل: فـَُقْلُت: السَّْبُع، رَأَْيُت قَاَل: فـََقاَل: َما َأْرَسْلُت إإلَْيَك إإَلَّ لإتَـَتَكلََّم، قَاَل: فـَُقْلُت: ُأَحديإثُُكْم بإَرْأيإي؟ قَاَل: َعْن َذلإَك نَ 
ًعا، وَ  نَي َسبـْ ْنَساَن مإْن َسْبٍع، َوبـََرَز نـَْبُت اأْلَْرضإ مإْن َسْبٍع، قَاَل: فـََقاَل: َهَذا َأْخََبَْتِنإ اَّللََّ ذََكَر َسْبَع َْسَاَواٍت، َوَمَن اأْلََرضإ َخَلَق اإْلإ

[ 26قًّا{ ]عبس:  }َشَقْقَنا اأْلَْرَض شَ َما َأْعَلُم، َأرَأَْيَت َما ََل َأْعَلُم َما قـَْوُلَك نـَْبُت اأْلَْرَض مإٍن َسْبٍع؟ قَاَل: فـَُقْلُت: إإنَّ اَّللََّ يـَُقوُل:  
{ ]عبس:   ْن [ َواأْلَبُّ نـَْبُت اأْلَْرضإ َمإَّا َيَُْكُلُه الدََّوابُّ َوََل َيَُْكُلُه النَّاُس، قَاَل: فـََقاَل ُعَمُر: َأَعَجْزُِتْ أَ 31إإىَل قـَْولإهإ }َوفَاكإَهًة َوَأابًّ

هإ بـَْعُد: إإينيإ َواَّللَّإ َما َأَرى اْلَقْوَل إإَلَّ َكَما قـُْلَت، قَاَل: َوقَاَل: َقْد ُكْنُت َأَمْرُتَك  تـَُقوُلوا َكَما قَاَل َهَذا اْلُغاَلُم الَّذإي ََلْ َُيَْتمإْع ُشئُ  وُن رَْأسإ
ثـََنا َعبْ  ، َعْن َسعإيدإ ْبنإ ُجَبرْيٍ، َعنإ اْبنإ  ُد اْلَملإكإ َأْن ََل تـََتَكلََّم َحَّتَّ يـََتَكلَُّموا، َوإإينيإ آُمُرَك َأْن تـََتَكلََّم َمَعُهْم قَاَل اْبُن إإْدرإيَس: َفَحدَّ

 َعبَّاٍس ِبإإْثلإهإ.  
َجاهُ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم، َوَلْم ُيَخرِ 

 إسناده صحيح.  * قال الشيخ عبد السَلم علوش:

َكََّة، ثنا َعْبُد اَّللَّإ ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ َنْصٍر الرَّمْ  -  1603 َبَأ أَبُو احلََْسنإ َأمْحَُد ْبُن حَمُْبوٍب الرَّْملإيُّ ِبإ ُّ،  أَنـْ ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َأيبإ ُعَمَر اْلَعَدينإ لإيُّ
َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم قَاَل: »لَْيَس َعَلى ثنا َعْبُد اْلَعزإيزإ ْبُن حُمَمٍَّد، َعْن َأيبإ َسْهلإ ْبنإ َمالإٍك، َعْن طَ  اُوٍس، َعنإ اْبنإ َعبَّاٍس، َأنَّ النَّيبإ

هإ«  َياٌم إإَلَّ َأْن َُيَْعَلُه َعَلى نـَْفسإ  اْلُمْعَتكإفإ صإ
ْسَناِد، َوَلْم   َجاهُ @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ  . ُيَخرِ 

 (: ضعيف.4896* ضعيف الجامع )

، ثنا حُمَمَُّد ْبنُ   -  1605 ثـََناُه أَبُو َعلإيٍي احْلَُسنْيُ ْبُن َعلإيٍي احْلَافإُظ، ثنا َأمْحَُد ْبُن ُعَمرْيٍ الديإَمْشقإيُّ ٍم، ثنا ُسَوْيُد ْبُن َعْبدإ    َحدَّ َهاشإ
َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم قَاَل:  اْلَعزإيزإ، ثنا ُسْفَياُن ْبُن ُحَسنْيٍ، َعنإ   َها، َأنَّ النَّيبإ ُ َعنـْ َي اَّللَّ ، َعْن ُعْرَوَة، َعْن َعائإَشَة، َرضإ »ََل الزُّْهرإييإ

َياٍم«  اْعتإَكاَف إإَلَّ بإصإ
ْيَخاِن ِبُسْفَياَن ْبِن ُحَسْيٍن،  ِ ْبِن َيِزيَد " @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َلْم َيْحَتجَّ الشَّ  َوَعْبِد َّللاَّ

 (: ضعيف.6174* ضعيف الجامع )
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، ثنا َعْمُرو ْبُن َعْونٍ   -   1610 طإيُّ َبَأ حُمَمَُّد ْبُن عإيَسى ْبنإ السََّكنإ اْلَواسإ ُسْفَياُن ْبُن َحبإيٍب، ، ثنا  َأْخََباََن أَبُو َبْكرإ ْبُن إإْسَحاَق، أَنـْ
هُ  ُ َعنـْ َي اَّللَّ ، َعْن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ ُعَمَر، َرضإ يإ َما، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ ثنا مُحَْيٌد الطَّوإيُل، َعْن َبْكرإ ْبنإ َعْبدإ اَّللَّإ اْلُمَزينإ

 نَُّه َقْد ُهدإَم َمرََّتنْيإ، َويـُْرَفُع الثَّالإَثَة«َوَسلََّم: »اْسَتْمتإُعوا مإْن َهَذا اْلبَـْيتإ فَإإ 
َجاهُ  ْيَخْيِن، َوَلْم ُيَخرِ   .@ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ

 (: صحيح. 955* صحيح الجامع )

َْرَو، ثنا َجْعَفُر ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ َشاكإٍر، ثنا احْلَُسنْيُ ْبُن حمَُ   -  1612 يإ ِبإ ثـََنا َبْكٌر حُمَمَُّد ْبُن الصَّرْيَفإ مٍَّد اْلَمرُّوذإيُّ، ثنا َشرإيٌك، َعْن  َحدَّ
ُ َعْنُه، قَاَل: قَاَل رَ  َي اَّللَّ ، َولإَمنإ َمْنُصوٍر، َعْن َأيبإ َحازإٍم، َعْن َأيبإ ُهَريـَْرَة، َرضإ ُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »اللَُّهمَّ اْغفإْر لإْلَحاجيإ

 اْستَـْغَفَر َلُه احْلَاجُّ«  
َجاهُ   .@ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم، َوَلْم ُيَخرِ 

 (: ضعيف.1177* ضعيف الجامع )

ْلُكوَفةإ، َوأَبُو َسعإيٍد إإْْسَاعإيُل ْبُن َأمْحََد التَّ  -  1613 ثـََنا أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن َأيبإ َحازإٍم احْلَافإُظ ابإ ُر، قَاََل: ثنا َعلإيُّ ْبُن اْلَعبَّاسإ َحدَّ اجإ
ا اْبُن َأيبإ زَائإَدَة، َعْن َسعإيدإ ْبنإ َأيبإ َعُروبََة، َعْن قـََتاَدَة، َعْن أََنٍس،  ْبنإ اْلَولإيدإ اْلَبَجلإيُّ، ثنا َعلإيُّ ْبُن َسعإيدإ ْبنإ َمْسُروٍق اْلكإْندإيُّ، ثن

يإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم فإ قـَْولإهإ تـََباَرَك َوتـََعاىَل: }َوَّللإَّإ َعَلى ال ُ َعْنُه، َعنإ النَّيبإ َي اَّللَّ ْيهإ َسبإياًل{ نَّاسإ َحجُّ اْلبَـْيتإ َمنإ اْسَتطَاَع إإلَ َرضإ
َلُة« 97]آل عمران:   [ قَاَل: قإيَل: اَي َرُسوَل اَّللَّإ َما السَّبإيُل؟ قَاَل: »الزَّاُد َوالرَّاحإ

َجاُه. َوَقْد َتاَبَع َحمَّادُ   ْيَخْيِن، َوَلْم ُيَخرِ  ِعيًدا َعَلى ِرَواَيِتِه، َعْن ْبُن َسَلَمَة سَ  @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ
 َقَتاَدةَ 

ثـََناُه أَبُو َنْصٍر َأمْحَُد ْبُن َسْهلإ ْبنإ مَحَْدَوْيهإ اْلَفقإيُه بإُبَخاَرى، ثنا َصالإُح ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ َحبإي  –   1614 ٍب احْلَافإُظ، ثنا أَبُو أَُميََّة َحدَّ
َي اَّللَُّ  ُّ، ثنا أَبُو قـََتاَدَة، ثنا مَحَّاُد ْبُن َسَلَمَة، َعْن قـََتاَدَة، َعْن أََنٍس، َرضإ  َعْنُه، َأنَّ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َعْمُرو ْبُن هإَشاٍم احْلَرَّاينإ

َلُة«  97]آل عمران: َوَسلََّم ُسئإَل َعْن قـَْولإ اَّللَّإ: }َمنإ اْسَتطَاَع إإلَْيهإ َسبإياًل{   [ َفقإيَل: َما السَّبإيُل؟ قَاَل: »الزَّاُد َوالرَّاحإ
َجاهُ   .@ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم، َوَلْم ُيَخرِ 

َْرَو، ثنا احْلَارإثُ   -   1619  ْبُن َأيبإ ُأَساَمَة، ثنا َرْوُح ْبُن ُعَباَدَة، ثنا اْبُن ُجَرْيٍج، َأْخََبينإ َجْعَفُر َأْخََباََن َعْبُد اَّللَّإ ْبُن احْلَُسنْيإ اْلَقاضإي ِبإ
يإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم اْلَمْشَي َفدَ  لنَّ ْبُن حُمَمٍَّد، َعْن أَبإيهإ، َعْن َجابإٍر، قَاَل: َشَكا اَنٌس إإىَل النَّيبإ «  َعا ِبإإْم، فـََقاَل: »َعَلْيُكْم ابإ َساَلنإ

َنا    فـََنَسْلَنا فـََوَجْداَنُه َأَخفَّ َعَليـْ
َجاهُ   .@ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم، َوَلْم ُيَخرِ 

 *علوش: إسناده قوي. 

ُّ، َعنإ    -  1623 ُم ْبُن َمالإٍك اْلُمَزينإ ُ َعْنُه: ثنا أَبُو حُمَمٍَّد اْلَقاسإ َي اَّللَّ ، َعْن زَْيدإ ْبنإ َوْهٍب، قَاَل: قَاَل ُعَمُر ْبُن اخْلَطَّابإ َرضإ اأْلَْعَمشإ
 َم« »إإَذا َكاَن نـََفٌر َثاَلثٌَة فـَْليـَُؤميإُروا َأَحَدُهْم َذاَك َأمإرٌي َأمََّرُه َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلَّ 

َجاهُ @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا ْيَخْيِن، َوَلْم ُيَخرِ   .: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ
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 . إسناده صحيح موقوف رجاله ثقات(: 2541* اْللباني في صحيح ابن خزيمة ) 

ثـََناُه أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثنا َِبُْر ْبُن َنْصٍر، ثنا َعْبُد اَّللَّإ ْبُن َوْهٍب، َأْخََبينإ  -  1627 اْبُن َأيبإ الزيإاَندإ، َعْن أَبإيهإ، َعنإ  َحدَّ
ْعُت َرُسوَل اَّللَّإ  ُ َعْنُه، قَاَل: ْسَإ َي اَّللَّ ، َعْن َأيبإ ُهَريـَْرَة َرضإ  َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم يـَُقوُل: »إإنَّ َعَلى ُكليإ ذإْرَوةإ بَعإرٍي َشْيطَااًن،  اأْلَْعَرجإ

ُ َعزَّ َوَجلَّ« َا ََيْمإُل اَّللَّ ، فَإإَنَّ لرُُّكوبإ  فَاْمَتهإُنوُهنَّ ابإ
 حديث حسن.  * قال الشيخ عبد السَلم علوش:

ُّ، ثنا َعْبُد اَّللَّإ ْبُن َوْهبٍ   -   1634 ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثنا َِبُْر ْبُن َنْصٍر اخْلَْوََلينإ ، َأْخََبينإ َحْفُص ْبُن َمْيَسَرَة،  َحدَّ
يإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َحدَّثَُه، َعْن ُموَسى ْبنإ ُعْقَبَة، َعْن َعطَاءإ ْبنإ َأيبإ َمْرَواَن، َعْن أَبإيهإ، َأنَّ َكعْ  َب النَّيبإ ًبا َصاحإ ًبا َحدَّثَُه، َأنَّ ُصَهيـْ

نَي يـََراَها: »اللَُّهمَّ  يـََر قـَْريًَة يُرإيُد ُدُخوهَلَا إإَلَّ قَاَل حإ َعَلْيهإ َوَسلََّم ََلْ  َّ َصلَّى هللاُ  َأْظَلْلَن، َوَربَّ    َربَّ السََّماَواتإ السَّْبعإ َوَما َأنَّ النَّيبإ
نَي السَّْبعإ َوَما َأقْـَلْلَن، َوَربَّ الشََّياطإنيإ َوَما َأْضَلْلَن، َوَربَّ الريإاَيحإ َوَما َذرَْيَن، فَإإانَّ   َنْسأَُلَك َخرْيَ َهذإهإ اْلَقْريَةإ َوَخرْيَ َأْهلإَها،  اأْلََرضإ

  َما فإيَها«  َونـَُعوُذ بإَك مإْن َشريإَها َوَشريإ َأْهلإَها، َوَشريإ 
َجاُه "  ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح غير عطاء بن أبي مروان وأبيه، وكَلهما ثقة.(: 17118* قال الهيثمي )

ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن    -  1641 ، َحدََّثِنإ َعبْ َحدَّ ، ثنا اأْلَْوزَاعإيُّ ُّ، ثنا َأيبإ َبَأ اْلَعبَّاُس ْبُن اْلَولإيدإ ْبنإ َمْزَيٍد اْلَبرْيُوِتإ ُد اَّللَّإ يـَْعُقوَب، أَنـْ
ُهَما، َأنَّ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَليْ  ُ َعنـْ َي اَّللَّ هإ َوَسلََّم قَاَل: »َمْن َأْهَدى َتَطوًُّعا، ُثَّ َضلَّْت ْبُن َعامإٍر، َحدََّثِنإ اَنفإٌع، َعنإ اْبنإ ُعَمَر َرضإ

 فَإإْن َشاَء أَْبَدهَلَا، َوإإْن َشاَء تـََرَك، َوإإْن َكاَنْت فإ َنْذٍر فـَْليـَُبديإْل«  
َجاُه "  ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 صوب البيهقي وقفه وهذه علته.   سَلم علوش:* قال الشيخ عبد ال

ثـََنا َعلإيُّ ْبُن مَحَْشاَذ اْلَعْدُل، َوَعلإيُّ ْبُن حُمَمٍَّد اْلُمْسَتْملإي، فإ آَخرإيَن قَاُلوا: ثنا حُمَمَُّد ْبنُ   -   1642  إإْسَحاَق ْبنإ ُخَزمْيََة، ثنا  َحدَّ
  ، حْلَجيإ إإَلَّ فإ َأْشُهرإ حُمَمَُّد ْبُن اْلَعاَلءإ ْبنإ ُكَرْيٍب، ثنا أَبُو َخالإٍد، َعْن ُشْعَبَة، َعنإ احْلََكمإ َعْن مإْقَسٍم، َعنإ اْبنإ َعبَّاٍس، قَاَل: »ََل َُيَْرُم ابإ

  » حْلَجيإ فإ َأْشُهرإ احْلَجيإ ، فَإإنَّ مإْن ُسنَّةإ احْلَجيإ َأْن َُيَْرَم ابإ  احْلَجيإ
ْيَخْينِ  َجاُه، َوَقْد َجَرْت ِفيِه ُمَناَظَرٌة َبْيِني َوَبْيَن َشْيِخَنا َأِبي ُمَحمٍَّد @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ ، َوَلْم ُيَخرِ 

اِج ْبِن َأْرَطَأَة، ، َفِإنَُّه َأْنَكَرُه، َوَقاَل ِإنََّما َرَواُه النَّاُس »َعْن َأِبي َخاِلٍد، َعِن اْلَحجَّ ِبيِعيِ  اَء ِبِه َشْيُخُكْم، َعْن ُشْعَبَة، َفُقْلُت: َعِن اْلَحَكِم« َفِمْن َأْيَن جَ  السَّ
ْسَناَدْيِن َجِميًعا، َفَكَأنََّما َأْلَقْمُتُه َحَجًرا "  ْل َما َتُقوُل، َفِإنَّ َشْيِخَنا َأَتى ِباإلِْ  َتَأمَّ

 صحيح.  * قال الشيخ عبد السَلم علوش:

َبأَ َعلإيُّ ْبُن َعْبدإ اْلَعزإيزإ، ثنا ََيََْي ْبُن َعْبدإ   -   1646  احْلَمإيدإ، ثنا ُحَصنْيُ ْبُن ُعَمَر  َأْخََباََن الشَّْيُخ أَبُو َبْكرإ ْبُن إإْسَحاَق اْلَفقإيُه، أَنـْ
، َعنإ احْلَارإثإ ْبنإ ُسَويْ  ، ثنا اأْلَْعَمُش، َعْن إإبـَْراهإيَم التـَّْيمإييإ يُّ ُ َعْنُه، يـَُقوُل: »ُحجُّوا قـَْبَل َأْن اأْلَمْحَسإ َي اَّللَّ ْعُت َعلإيًّا، َرضإ ٍد، قَاَل: ْسَإ

يٍي َأْصَمَع َأْفدََع بإَيدإهإ، مإْعَوٌل يـَْهدإُمَها َحَجًرا َحَجًرا، فـَُقلْ  ْعتَ ََل حَتُجُّوا« ، َفَكَأينيإ أَْنظُُر إإىَل َحَبشإ ُه مإْن ُت َلُه َشْيٌء تـَُقولُُه بإَرْأيإَك َأْو ْسَإ
 ْعُتُه مإْن نَبإييإُكْم َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم« َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم قَاَل: »ََل َوالَّذإي فـََلَق احْلَبََّة، َوبـََرَأ النََّسَمَة، َوَلكإِنيإ ْسَإ 
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 (: موضوع. 2695ضعيف الجامع )

، أَنـْبَ   -   1654 َبأَ حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َعْبدإ احْلََكمإ ثـََناُه أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، أَنـْ أَ اْبُن َوْهٍب، َأْخََبينإ ُأَساَمُة ْبُن زَْيٍد، َحدَّ
ْعُت َأنَّ حُمَمََّد ْبَن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َعْمرإو ْبنإ ُعْثَماَن، َوَعْبَد اَّللَّإ   ْبَن َأيبإ لَبإيٍد، َأْخََبَاُه َعنإ اْلُمطَّلإبإ ْبنإ َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َحْنَطٍب، قَاَل: ْسَإ

َْبإيُل بإَرْفعإ الصَّْوتإ ابإ  ، فَإإنَُّه مإنْ َأاَب ُهَريـَْرَة، يـَُقوُل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »َأَمَرينإ جإ ْهاَللإ «  إْلإ                َشَعائإرإ احْلَجيإ
ُ َعْنُهْم َكاَن َيْجَتِمُع ِعْنَدُهُم @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهِذِه اْْلََساِنيُد ُكلَُّها َصِحيَحٌة، َوَلْيَس ُيَعلِ ُل َواِحٌد ِمْنَها اآْلَخَر، َفِإنَّ   َلَف َرِضَي َّللاَّ السَّ

ْيَخاِن َهَذا اْلَحِديَث " اْْلََساِنيُد ِلَمْتٍن   َواِحٍد َكَما َيْجَتِمُع ِعْنَدَنا اآْلَن، َوَلْم ُيَخرِ ِج الشَّ
 ليس بحجةأسامة بن زيد هو الليثي وفيه كَلم من قبل حفظه مع المخالفة (: ٢/٤٨٣)الصحيحة السلسلة  *

َْرَو، ثنا احْلَارإُث ْبُن حُمَمٍَّد، ثنا إإْسَحاُق ْبُن عإيَسى ْبنإ   -  1660 ، ثنا مَحَّاُد ْبُن   َأْخََبينإ َعْبُد اَّللَّإ ْبُن احْلَُسنْيإ اْلَقاضإي ِبإ الطَّبَّاعإ
أَنَُّه قَاَل: اَي زَْيَد ْبَن َأْرَقَم، »َهْل َعلإْمَت َأنَّ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َسَلَمَة، َعْن قـَْيسإ ْبنإ َسْعٍد، َعْن َعطَاٍء، َعنإ اْبنإ َعبَّاٍس،  

 قَاَل: نـََعْم  «؟ َوَسلََّم ُأْهدإي َلُه بـَْيَضاُت نـََعاٍم، َوُهَو َحَراٌم فـََردَُّهنَّ 
َجاهُ @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ُمسْ   ِلٍم، َوَلْم ُيَخرِ 

 (: إسناده حسن. 2644* قال اْلعظمي في صحيح ابن خزيمة )

َْرَو، ثنا ََيََْي ْبُن َساَسَوْيهإ، ثنا حُمَمَُّد    -   1663 ثـََنا أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ اجْلَرَّاحإ ِبإ ْبُن َأيبإ يـَْعُقوَب، ثنا َحسَّاُن ْبُن َحدَّ
ُهَما، قَاَل: قَالَ إإبْـ  ُ َعنـْ َي اَّللَّ َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم:   َراهإيَم، ثنا إإبـَْراهإيُم الصَّائإُغ، َعْن َعطَاٍء، َعْن َجابإرإ ْبنإ َعْبدإ اَّللَّإ، َرضإ

ني وَ   يـُؤَْكُل«»الضَُّبُع َصْيٌد فَإإَذا َأَصابَُه اْلُمْحرإُم َففإيهإ َجَزاًء َكْبٌش ُمسإ
اِئُغ َزاِهٌد عَ  َجاُه، َوِإْبَراِهيُم ْبُن َمْيُموٍن الصَّ ُ َعْنُه " @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح، َوَلْم ُيَخرِ  َهاَدَة َرِضَي َّللاَّ  اِلٌم َأْدَرَك الشَّ

 حسان بن إبراهيم ليس بذاك القوي، وقد خالفه غيره فلم يرفعوه.(: 22/74في تخريج المسند )قال الشيخ شعيب رحمه هللا  *

ثـََنا َعلإيُّ ْبُن مَحَْشاَذ اْلَعْدُل، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َشاَذاَن اجْلَْوَهرإيُّ، ثنا زََكرإايَّ ْبُن َعدإيٍي، ثنا َعلإ   -   1668 يُّ ْبُن ُمْسهإٍر، َعْن هإَشامإ َحدَّ
َي اَّللَُّ  ، وَُكنَّا ْبنإ ُعْرَوَة، َعْن فَاطإَمَة بإْنتإ اْلُمْنذإرإ، َعْن َأْْسَاَء بإْنتإ َأيبإ َبْكٍر، َرضإ ُهَما قَاَلْت: »ُكنَّا نـَُغطيإَي ُوُجوَهَنا مإَن الريإَجالإ  َعنـْ

 » ْحَرامإ  نـََتَمشَُّط قـَْبَل َذلإَك فإ اإْلإ
َجاُه. ْيَخْيِن، َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ

 : إسناده صحيح (2690)في صحيح ابن خزيمة  قال اْلعظمي* 

ٍم    -   1672 َْرَو، ثنا حُمَمَُّد ْبُن ُمَعاٍذ ثنا أَبُو َعاصإ ُّ ِبإ النَّبإيُل، ثنا َجْعَفُر ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ َوُهَو َأْخََباََن أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد اْلَمْحُبويبإ
، قَاَل: رَأَْيُت حُمَمََّد ْبَن َعبَّ  َعَلْيهإ،  ادإ ْبنإ َجْعَفٍر قـَبََّل احْلََجَر َوَسَجَد َعَلْيهإ، ُثَّ قَاَل: رَأَْيُت َخاَلَك اْبَن َعبَّاٍس يـَُقبيإُلُه َوَيْسُجُد  اْبُن احْلََكمإ

َرُسوَل اَّللَّإ  قَاَل: »رَأَْيُت  َعَلْيهإ، ُثَّ  َوَسَجَد  قـَبـََّلُه  اخْلَطَّابإ  ْبَن  ُعَمَر  رَأَْيُت  َعبَّاٍس  اْبُن  َهَكَذا َوقَاَل  فـََعَل  َوَسلََّم  َعَلْيهإ   َصلَّى هللاُ 
 فـََفَعْلُت« 

َجاُه.   ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 : إسناده صحيح (2690في صحيح ابن خزيمة ) قال اْلعظمي* 
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ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ    -   1674 َبَأ الرَّبإيُع ْبُن ُسَلْيَماَن، ثنا َأَسُد ْبُن ُموَسى، ثنا َسعإيُد ْبُن زَْيٍد، ثنا َعطَاُء  َحدَّ ْبُن  حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، أَنـْ
، ثنا َسعإيُد ْبُن ُجَبرْيٍ، قَاَل: َكاَن اْبُن َعبَّاٍس، يـَُقوُل: اْحَفُظوا َهَذا احْلَدإيَث، وََكاَن يـَْرفـَْعُه إإ  يإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم السَّائإبإ ىَل النَّيبإ

، َواَبرإْك ِلإ فإيهإ، َواْخُلْف َعَلى ُكليإ غَ  َا َرزَقْـَتِنإ َرْيٍ«وََكاَن َيْدُعو بإهإ َبنْيَ الرُّْكَننْيإ: »َربيإ قـَنيإْعِنإ ِبإ  ائإَبٍة ِلإ ِبإ
ْسنَ   اِد ْبِن َزْيٍد " @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ ا ِبَسِعيِد ْبِن َزْيٍد َأِخي َحمَّ َجاُه، َفِإنَُّهَما َلْم َيْحَتجَّ  اِد، َوَلْم ُيَخرِ 

 (: ضعيف.6042* السلسلة الضعيفة )

ُّ، ثنا َعلإيُّ ْبُن احْلَُسنْيإ ْبنإ اجْلُنَـْيدإ، ث   -  1675 نا َأمْحَُد ْبُن َصالإٍح، ثنا أَبُو َسعإيٍد َمْوىَل َبِنإ َأْخََباََن َعْبُد اَّللَّإ ْبُن حُمَمٍَّد الصَّْيَدََلينإ
ٍم َعْبُد الرَّمْحَنإ ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ، ثنا إإْسَرائإيُل، َعْن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ ُمْسلإمإ ْبنإ ُهْرُمَز، َعْن جُمَا ُهَما،  َهاشإ ُ َعنـْ َي اَّللَّ هإٍد، َعنإ اْبنإ َعبَّاٍس، َرضإ

ُه َعَلْيهإ« »َأنَّ َرُسوَل اَّللَّإ  َّ َوَوَضَع َخدَّ   َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم قـَبََّل الرُّْكَن اْلَيَماينإ
َجاُه.   ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 (: ضعيف.4169* السلسلة الضعيفة )

ثـََناُه أَبُو َسعإيٍد  -  1678 َماَن ْبنإ َأيبإ َأمْحَُد ْبُن يـَْعُقوَب ْبنإ إإبـَْراهإيَم ْبنإ مإْهَراَن الثَـَّقفإيُّ إإْماَلًء مإْن َأْصلإ كإَتابإهإ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن ُعثْ َحدَّ
، ثنا أَيُّوبُ  ُّ، ثنا َداُوُد ْبُن الزيإْبرإقَانإ َبَة، ثنا َأمْحَُد ْبُن هإَشامإ ْبنإ مإْهَراَن اْلَمَدائإِنإ ُ َعْنُه،   َشيـْ َي اَّللَّ ُّ، َعْن قـََتاَدَة، َعْن أََنٍس، َرضإ السَّْختإَياينإ

 « قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »الرُّْكُن َواْلَمَقاُم اَيُقوتـََتانإ مإْن يـََواقإيتإ اجْلَنَّةإ 
 (: صحيح.3559* صحيح الجامع )

ثـََنا أَبُو َحْفٍص    -   1681 ثـََناُه أَبُو َبْكرإ ْبُن إإْسَحاَق اْلَفقإيُه، أَنـَْبأَ احلََْسُن ْبُن َعلإييإ ْبنإ زإاَيٍد، َوَحدَّ ُعَمُر ْبُن َأمْحََد اْلَفقإيُه بإُبَخاَرى،  َحدَّ
ْعُت َعطَاًء،  ثنا َصالإُح ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ َحبإيٍب احْلَافإُظ، قَاََل: ثنا َسعإيُد ْبُن ُسَلْيَمانَ  ، قَاَل: ْسَإ ، ثنا َعْبُد اَّللَّإ ْبُن اْلُمَؤمَّلإ طإيُّ  اْلَواسإ

ُهَما، َأنَّ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم  ُ َعنـْ َي اَّللَّ ْن  قَاَل: »َيَِْتإ الرُّْكُن يـَْوَم اْلقإَياَمةإ َأْعظَ َُيَديإُث، َعْن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َعْمٍرو، َرضإ ُم مإ
لنيإيَّةإ، َوُهَو ميَإنُي اَّللَّإ الَّيتإ ُيَصافإحُ  َا َخْلَقُه« َأيبإ قـُبَـْيٍس َلُه لإَساٌن َوَشَفَتانإ يـََتَكلَُّم َعمَّنإ اْستَـَلَمُه ابإ   ِبإ

ٌر َغْيَر َأنَُّه َلْيَس  ا ِبَأِبي َهاُروَن ُعَماَرَة  @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َوَقْد ُرِوَي ِلَهَذا اْلَحِديِث َشاِهٌد ُمَفسَّ ْيَخْيِن، َفِإنَُّهَما َلْم َيْحَتجَّ ِمْن َشْرِط الشَّ
 ْبِن ُجَوْيٍن اْلَعْبِديِ  " 

 (: حسن لغيره. 6978في تخريج المسند ) إلى قوله "وشفتان" و قال الشيخ شعيب رحمه هللا تعالىأخرجه اإلمام أحمد في المسند  * 

ُّ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن  َأْخََباَْنُه أَبُو حُمَمٍَّد َعْبُد اَّللَّإ ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ ُموَسى اْلَعْدُل، مإْن َأْصلإ كإَتابإهإ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن    -   1682 َصالإٍح اْلكإيلإيِنإ
ُّ، ثنا َعْبُد اْلَعزإيزإ ْبُن َعْبدإ الصََّمدإ الْ  َي اَّللَُّ ََيََْي ْبنإ َأيبإ َعْمٍرو اْلَعَدينإ ، َرضإ ، َعْن َأيبإ َسعإيٍد اخْلُْدرإييإ ، َعْن َأيبإ َهاُروَن اْلَعْبدإييإ َعميإيُّ

، فـََلمَّا َدَخَل الطََّواَف اْستَـْقَبَل احْلََجَر، فـََقاَل: إإينيإ َأعْ  ، َوََل  َعْنُه، قَاَل: َحَجْجَنا َمَع ُعَمَر ْبنإ اخْلَطَّابإ َفُع، َلُم أَنََّك َحَجٌر ََل َتُضرُّ تـَنـْ
َلُه َعلإيُّ ْبُن َأيبإ طَالإٍب بـََلى اَي َأمإرَي اْلُمْؤمإنإنَي   َوَلْوََل َأينيإ رَأَْيُت َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم قـَبـََّلَك َما قـَبـَّْلُتَك، ُثَّ قـَبـََّلُه، فـََقالَ 

َفُع. قَاَل: ُثَّ قَاَل: بإكإَتا ُ َعزَّ َوَجلَّ: }َوإإْذ َأخَ إإنَُّه َيُضرُّ َويـَنـْ َذ بإ اَّللَّإ تـََباَرَك َوتـََعاىَل. قَاَل: َوأَْيَن َذلإَك مإْن كإَتابإ اَّللَّإ؟ قَاَل: قَاَل اَّللَّ
هإْم أََلْسُت بإَربيإُكْم قَاُلوا بـَلَ  ُ آَدَم 172]األعراف:    ى{ رَبَُّك مإْن َبِنإ آَدَم مإْن ظُُهورإهإْم ُذريإيَـّتَـُهْم، َوَأْشَهَدُهْم َعَلى أَنـُْفسإ [ َخَلَق اَّللَّ
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ُُم اْلَعبإيُد، َوَأَخَذ ُعُهوَدُهْم َوَمَواثإيَقُهْم، وَكَ  ، َوَأهنَّ َنَُّه الرَّبُّ َنانإ َوَمَسَح َعَلى َظْهرإهإ فـََقرَّرَُهْم ِبإ ََذا احْلََجرإ َعيـْ ، وََكاَن هلإ َتَب َذلإَك فإ َرقٍي
ْلُموافَاةإ يـَْوَم اْلقإَياَمةإ، وَ َولإَساٌن، فـََقاَل َلُه افْـَتْح فَا إإينيإ َأْشَهُد َك. قَاَل: فـََفَتَح فَاُه فَأَْلَقَمُه َذلإَك الرَّقَّ َوقَاَل: اْشَهْد لإَمْن َوافَاَك ابإ

حْلََجرإ اأْلَْسَودإ،   يدإ«  َلَسمإْعُت َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »يـُْؤَتى يـَْوَم اْلقإَياَمةإ ابإ لتـَّْوحإ َوَلُه لإَساٌن َذْلٌق، َيْشَهُد لإَمْن َيْسَتلإُمُه ابإ
َّللَّإ َأْن َأعإيَش فإ قـَْوٍم َلْسَت فإيهإمْ  َفُع، فـََقاَل ُعَمُر: َأُعوُذ ابإ  .  اَي َأاَب َحَسنٍ فـَُهَو اَي َأمإرَي اْلُمْؤمإنإنَي َيُضرُّ َويـَنـْ

 أبو هارون العبدي ساقط. # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا:

، ثنا َسعإيُد ْبُن ُسَلْيمَ   -   1683 ثـََنا أَبُو َبْكرإ ْبُن إإْسَحاَق اْلَفقإيُه، أَنـَْبَأ احْلََسُن ْبُن َعلإييإ ْبنإ السَّرإييإ ، ثنا َعبَّاُد ْبُن  َحدَّ طإيُّ اَن اْلَواسإ
، َعْن هإاَللإ ْبنإ َخبَّاٍب، ثنا جُمَاهإٌد، قَاَل: : ُكْنُت فإيَمْن َبََّن اْلبَـْيَت، فََأَخْذُت َحَجًرا   اْلَعوَّامإ قَاَل ِلإ َمْوََلَي َعْبُد اَّللَّإ ْبُن السَّائإبإ

، قَاَل: َفُكْنُت َأْعُبُدُه، فَإإْن َكاَن لََيُكوُن فإ اْلبَـْيتإ الشَّْيءُ  ُتُه، فـََوَضْعُتُه إإىَل َجْنبإ اْلبَـْيتإ َّتَّ إإَذا َكاَن يـَْوًما  أَبـَْعُث بإهإ إإلَْيهإ حَ َفَسوَّيـْ
نَي َأرَاُدوا َأنْ  نَـُهْم قإَتاٌل   َلََبٌ طَييإٌب فـَبَـَعْثُت بإهإ إإلَْيهإ َفَصبُّوُه َعَلْيهإ، َوإإنَّ قـَُرْيًشا اْختَـَلُفوا فإ احْلََجرإ حإ َيَضُعوُه َحَّتَّ َكاَد َأْن َيُكوَن بـَيـْ

َنُكْم َأوَّلَ  بـَيـْ ، فـََقاَل: اْجَعُلوا  لسُُّيوفإ َعَلْيهإ َوَسلََّم فـََقاُلوا: َهَذا اأْلَمإنُي، ابإ َفَدَخَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ   ، اْلَبابإ َيْدُخُل مإَن   رَُجٍل 
يَنا بإَك، " َفَدَعا بإثـَْوٍب فـََبسَ  ََذا طَُه َوَوضَ وََكانُوا ُيَسمُّونَُه فإ اجْلَاهإلإيَّةإ اأْلَمإنَي، فـََقاُلوا: اَي حُمَمَُّد، َقْد َرضإ َع احْلََجَر فإيهإ، ُثَّ قَاَل هلإ

ََذا اْلَبْطنإ   ، فـََفَعُلوا، ُثَّ رَفـَُعوُه، َوَأَخَذُه َرُسوُل اَّللَّإ -َغرْيَ أَنَُّه َْسَّى بُُطواًن  -اْلَبْطنإ، َوهلإ َيٍة مإَن الثَـّْوبإ ْنُكْم بإَناحإ : لإَيْأُخْذ ُكلُّ َبْطٍن مإ
 َوَضَعُه بإَيدإهإ  َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم فَـ 

َجاُه، َوَلُه َشاِهٌد َصِحيٌح َعَلى  َشْرِطِه. @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم، َوَلْم ُيَخرِ 
 * الهيثمي: رجاله رجال الصحيح، غير هَلل بن خباب، وهو ثقة. 

ُّ، ثنا ُسَرْيُج ْبُن النـُّعْ   -  1684 ثـََناُه أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثنا حُمَمَُّد ْبُن إإْسَحاَق الصَّغَاينإ َمانإ اجْلَْوَهرإيُّ، ثنا مَحَّاُد ْبُن َحدَّ
َاكإ ْبنإ َحْرٍب، َعْن َخالإدإ ْبنإ َعْرَعَرَة، قَاَل: َلمَّا قُتإَل ُعثْ  َماُن ُذعإَر النَّاُس فإ َذلإَك اْليَـْومإ ُذْعًرا َشدإيًدا، وََكاَن َسلُّ َسَلَمَة، َعْن ْسإ

، فـََعَرَضْت ِلإ َحاَجٌة فإ السُّوقإ َفَخَرْجُت، فَإإَذا فإ ظإليإ اْلَقْصرإ   بإنَـَفٍر ُجُلوٍس َْنًْوا مإْن َأْربَعإنَي السَّْيفإ فإيَنا َعظإيًما، فـََقَعْدُت فإ بـَْييتإ
، فََأَرْدُت َأْن َأْدُخَل َفَمنَـَعِنإ اْلبَـوَّاُب، فـََقاَل اْلَقْوُم: دَعإ الرَّجُ رَُجاًل، وَ  َلٌة َمْعُروَضٌة َعَلى اْلَبابإ ْلسإ َل، َفَدَخْلُت فَإإَذا َأْشَراُف إإَذا سإ

يٌل فإ ُحلٍَّة لَْيَس َعَلْيهإ َقمإيٌص َوََل عإَماَمةٌ  ُ َعْنُه، ُثَّ  النَّاسإ َوُوُجوُهُهْم، َفَجاَء رَُجٌل مجَإ َي اَّللَّ ، فـََقَعَد، فَإإَذا َعلإيُّ ْبُن َأيبإ طَالإٍب َرضإ
السَّكإيَنَة: َوهإَي رإيٌح َخُجوٌج، فَاْنَطَوْت    قَاَل: إإنَّ إإبـَْراهإيَم َلمَّا َأرَاَد بإَناَء اْلبَـْيتإ َضاَق بإهإ َذْرًعا، فـََلْم َيْدرإ َما َيْصَنُع، فََأْرَسَل اَّللَُّ 

ْْسَاعإ َفَجعَ  َع احْلََجرإ، قَاَل إلإإ َها ُكلَّ يـَْوٍم َساقًا َوَمكَُّة َشدإيَدُة احْلَريإ، فـََلمَّا بـََلَغ َمْوضإ يَل اْذَهْب فَاْلَتمإْس َحَجًرا َفَضْعُه َها  َل يـَْبِنإ َعَليـْ
حْلََجرإ، فـََوَضَعُه َفَجا  َْبإيُل ابإ جلْإَبالإ َفَجاَءُه جإ ََذا؟  ُهَنا، َفَجَعَل َيُطوُف ابإ َأْو مإْن أَْيَن َهَذا؟، َأْو مإْن    -َء إإْْسَاعإيُل، فـََقاَل: َمْن َجاَء ِبإ

ََذا؟   َ ِبإ ُجْرُهٌم، ُثَّ اهْنََدَم    اهْنََدَم فـَبَـنَـْتهُ فـََقاَل: َجاَء بإهإ َمْن ََلْ يـَتَّكإْل َعَلى بإَنائإي َوبإَنائإَك فـَبَـَناُه، ُثَّ اهْنََدَم، فـَبَـنَـْتُه اْلَعَمالإَقُة، ُثَّ   -أَْيَن ُأِتإ
َهَذا اْلَبابإ فـَُهَو َيَضُعُه، »َفَخَرَج   فـَبَـنَـْتُه قـَُرْيٌش، فـََلمَّا َأرَاُدوا َأْن َيَضُعوا احْلََجَر َتَشاَجُروا فإ َوْضعإهإ، فـََقاَل: َأوَُّل َمْن ََيُْرُج مإنْ 

َط فـََوَضَع احْلََجَر فإ َوَسطإهإ، ُثَّ َأَمَر رَُجاًل مإْن ُكليإ َفْخٍذ  َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم مإْن قإَبلإ ابَ  َبَة، فََأَمَر بإثـَْوٍب فـَُبسإ بإ َبِنإ َشيـْ
، فََأَخَذُه َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم بإيَ  َيةإ الثيإَيابإ  َعُه« دإهإ فـََوضَ مإْن َأْفَخاذإ قـَُرْيٍش َأْن َيَُْخَذ بإَناحإ

ْخِتَياِني ِ  ْيَخاِن َعَلى ِإْخَراِج اْلَحِديِث الطَِّويِل َعْن َأيُّوَب السَّ ، َوَكِثيِر ْبِن َكِثيٍر، َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبْيٍر، @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َقِد اتََّفَق الشَّ
ُل َما َبَناُه  ُة ِبَناِء اْلَكْعَبِة َأوَّ ََلُم، َوَهَذا َغْيُر َذاكَ َعِن اْبِن َعبَّاٍس ِقصَّ  .ِإْبَراِهيُم اْلَخِليُل َعَلْيِه السَّ
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 حديث حسن.  * قال الشيخ عبد السَلم علوش:

ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثنا اْلَعبَّاُس ْبُن حُمَمٍَّد الدُّورإيُّ، ثنا َمالإُك ْبُن إإْْسَاعإ   -  1689 َبَأ َعْبُد السَّاَلمإ ْبُن يَل،  َحدَّ أَنـْ
َّ َصلَّ  ُهَما، »َأنَّ النَّيبإ ُ َعنـْ َي اَّللَّ ، َعنإ اْبنإ َعبَّاٍس، َرضإ يإ ٍم، َعنإ الشَّْعيبإ ى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َشرإَب َماًء فإ َحْرٍب، َعْن ُشْعَبَة، َعْن َعاصإ

 »  الطََّوافإ
َجاُه ِبَهَذا اللَّْفِظ " @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحدِ    يٌث َغِريٌب َصِحيٌح، َوَلْم ُيَخرِ 

 . إسناده صحيح(: 3837في تخريج صحيح ابن حبان )قال الشيخ شعيب رحمه هللا تعالى * 

، ثنا    -   1692 ثـََنا أَبُو َعلإيٍي احْلَافإُظ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن احْلَُسنْيإ ْبنإ َحْفٍص اخْلَثْـَعمإيُّ َعلإيُّ ْبُن َسعإيدإ ْبنإ َمْسُروٍق اْلكإْندإيُّ، ثنا َحدَّ
َدَعا َوَلَدُه َفَجَمَعُهْم فـََقاَل:  عإيَسى ْبُن َسَواَدَة، َعْن إإْْسَاعإيَل ْبنإ َأيبإ َخالإٍد، َعْن زَاَذاَن، قَاَل: َمرإَض اْبُن َعبَّاٍس َمَرًضا َشدإيًدا، فَ 

ْعُت َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ عَ  ُ َلُه بإُكليإ ُخْطَوةٍ ْسَإ َع إإىَل َمكََّة َكَتَب اَّللَّ ًيا َحَّتَّ يـَْرجإ  َسْبَع مإاَئةإ َلْيهإ َوَسلََّم يـَُقوُل: »َمْن َحجَّ مإْن َمكََّة َماشإ
؟ قَاَل: »بإُكليإ َحَسَنٍة مإ  « قإيَل: َوَما َحَسَناُت احْلََرمإ ْثُل َحَسَناتإ احْلََرمإ  اَئُة أَْلفإ َحَسَنٍة« َحَسَنٍة، ُكلُّ َحَسَنٍة مإ

َجاهُ  ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ   . @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 (: ضعيف جدا. 495* السلسلة الضعيفة )

 ْبُن يُوُسَف، ثنا أَبُو قـُرََّة، َعْن َأْخََباََن َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ َجْعَفٍر اجْلُُلودإيُّ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن إإْْسَاعإيَل ْبنإ مإْهَراَن، ثنا حُمَمَّدُ   -   1693
ُهَما، قَاَل: »كَ  ُ َعنـْ َي اَّللَّ اَن َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم إإَذا َكاَن قـَْبَل الَتَّْوإيَةإ ُموَسى ْبنإ ُعْقَبَة، َعْن اَنفإٍع، َعنإ اْبنإ ُعَمَر، َرضإ

كإهإْم«  ََناسإ ُْهْم ِبإ  بإيَـْوٍم َخَطَب النَّاَس فََأْخَبإ
َجاهُ  ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ   . @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 (: صحيح.4774)* صحيح الجامع 

َبأَ يَزإيُد بْ   -   1695 ثـََنا أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب احْلَافإُظ، ثنا إإبـَْراهإيُم ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ، أَنـْ ُن َهاُروَن، أَنـَْبأَ ََيََْي ْبُن َسعإيٍد، َعنإ  َحدَّ
مإ ْبنإ حُمَمٍَّد، َعْن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ الزُّبَ  َرَة  اْلَقاسإ َماُم الظُّْهَر َواْلَعْصَر َواْلَمْغرإَب َواْلعإَشاَء اْْلخإ رْيإ، قَاَل: »مإْن ُسنَّةإ احْلَجيإ َأْن ُيَصليإَي اإْلإ

َي َلُه، َحَّتَّ إإَذا زَاَلتإ الشَّْمُس َخَطَب النَّ  يًعا،  اَس، ُثَّ َوالصُّْبَح ِبإإًَّن، ُثَّ يـَْغُدَو إإىَل َعَرَفَة فـَيـُْقبإَل َحْيُث ُقضإ  َصلَّى الظُّْهَر َواْلَعْصَر مجَإ
ُ، ُثَّ  ْلُمْزَدلإَفةإ، َأْو َحْيُث َقَضى اَّللَّ َْمٍع َحَّتَّ ُيْسفإَر، َوَيْدَفَع قـَْبَل ُثَّ َوَقَف بإَعَرفَاٍت َحَّتَّ َتغإيَب الشَّْمُس، ُثَّ يُفإيَض فـَُيَصليإَي ابإ  يَقإَف ِبإ

، فَإإَذا رََمى اجلَْ      ْمَرَة اْلُكَْبَى َحلَّ َلُه ُكلُّ َشْيٍء َحُرَم َعَلْيهإ إإَلَّ النيإَساُء َوالطيإيُب َحَّتَّ يـَُزوَر اْلبَـْيَت« طُُلوعإ الشَّْمسإ
َجاهُ  ْيَخْيِن، َوَلْم ُيَخرِ   . @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َعَلى َشْرِط الشَّ

 موقوف صحيح.   * قال الشيخ عبد السَلم علوش:

َْرَو، ثنا َأمْحَُد ْبُن َسيَّاٍر، ثنا حُمَمَُّد ْبنُ   -   1697 ُّ ِبإ َنَة، َعْن  َأْخََباََن أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد اْلَمْحُبويبإ  َكثإرٍي، ثنا ُسْفَياُن ْبُن ُعيَـيـْ
َعَلْيهإ َوَسلََّم:  زإاَيدإ ْبنإ َسْعٍد، َعْن َأيبإ الزَُّبرْيإ، َعْن َأيبإ َمْعَبدٍ  ُهَما، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ  َعنـْ  ُ َي اَّللَّ ، َعنإ اْبنإ َعبَّاٍس َرضإ

ٍر«    »اْرفـَُعوا َعْن َبْطنإ ُعَرنََة، َواْرفـَُعوا َعْن َبْطنإ حُمَسيإ
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ْيَخْيِن َصِحيٌح ِإالَّ َأنَّ ِفيِه َتْقِصيًرا  @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم،   َجاُه، َوَشاِهُدُه َعَلى َشْرِط الشَّ َوَلْم ُيَخرِ 
 .ِفي َسَنِدهِ 

 (: صحيح. 903* صحيح الجامع )

َثُم ْبُن َخَلٍف    -  1707 ، ثنا حَمُْبوُب َحدََّثِنإ أَبُو َسعإيدإ ْبُن َأيبإ َبْكرإ ْبنإ َأيبإ ُعْثَماَن، ثنا اهْلَيـْ يُل ْبُن احلََْسنإ اجْلَْهَضمإيُّ الدُّورإيُّ، ثنا مجَإ
ُهَما، َأنَّ َرُسوَل   ُ َعنـْ َي اَّللَّ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َوَقَف ْبُن احلََْسنإ، ثنا َداُوُد ْبُن َأيبإ هإْنٍد، َعْن عإْكرإَمَة، َعنإ اْبنإ َعبَّاٍس، َرضإ

َرةإ« بإَعَرفَاٍت فَـ  َا اخْلَرْيُ َخرْيُ اْْلخإ  َلمَّا، قَاَل: »لَبـَّْيَك اللَُّهمَّ لَبـَّْيَك« قَاَل: »إإَنَّ
َجاُه. @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َقِد اْحَتجَّ اْلُبَخاِريُّ ِبِعْكِرَمَة، َواْحَتجَّ ُمْسِلٌم ِبَداُوَد، َوَهَذا اْلَحِديُث َص   ِحيٌح، َلْم ُيَخرِ 

 .: إسناده حسن(5/180لصحيحة )السلسلة ا* 

ثـََنا أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َصالإحإ ْبنإ َهانإٍئ، ثنا أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبنإ أََنٍس ا  -   1713 ، ثنا َجْعَفُر ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ،  َحدَّ يُّ ْلُقَرشإ
أََتى إإبـَْراهإيُم َخلإيُل   َطْهَماَن، ثنا احلََْسُن ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ، َعْن َساَلإإ ْبنإ َأيبإ اجْلَْعدإ، َعنإ اْبنإ َعبَّاٍس، رَفـََعُه قَاَل: »َلمَّاَحدََّثِنإ إإبـَْراهإيُم ْبُن  

َك َعَرَض َلُه الشَّْيطَاُن عإْنَد مَجَْرةإ اْلَعَقَبةإ فـََرَماُه بإَسْبعإ َحَصَياٍت   ، ُثَّ َعَرَض َلُه عإْنَد اجْلَْمَرةإ الثَّانإَيةإ اَّللَّإ اْلَمَناسإ َحَّتَّ َساَخ فإ اأْلَْرضإ
، ُثَّ َعَرَض َلُه عإْندإ اجْلَْمَرةإ الثَّالإَثةإ فـََرَماُه بإَسْبعإ  « . قَاَل   فـََرَماُه بإَسْبعإ َحَصَياٍت َحَّتَّ َساَخ فإ اأْلَْرضإ َحَصَياٍت َحَّتَّ َساَخ فإ اأْلَْرضإ

ُعوَن« اْبُن   َعبَّاٍس: »الشَّْيطَاَن تـَْرمُجُونإ َومإلََّة أَبإيُكْم تـَنـْ
َجاُه.  ْيَخْيِن، َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ

 (: صحيح.1156* صحيح الترغيب )

، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َكثإرٍي، ثنا إإْْسَاعإيُل ْبُن ُمْسلإٍم،  َأْخََباََن أَبُو احلََْسنإ َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّ   -  1729 ٍد اْلَعَنزإيُّ، ثنا ُعْثَماُن ْبُن َسعإيٍد الدَّارإمإيُّ
ُهَما، قَاَل: »احْلَجُّ َواْلُعْمَرُة َفرإيَضَتانإ عَ  ُ َعنـْ َي اَّللَّ ُكليإهإْم إإَلَّ َأْهَل َمكََّة فَإإنَّ   َلى النَّاسإ َعْن َعطَاءإ ْبنإ َأيبإ َراَبٍح، َعنإ اْبنإ َعبَّاٍس َرضإ

، ُثَّ لإَيْدُخُلوَها، فـََواَّللَّإ َما َدَخَلَها َرُسوُل اَّللَّإ صَ    لَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم إإَلَّ َحاجًّا َأْو ُمْعَتمإًرا«  ُعْمَرَُتُْم َطَوافـُُهْم فـَْلَيْخُرُجوا إإىَل التـَّْنعإيمإ
ِد ْبِن َكِثي@ قال الحافظ  َجاُه، َوَقْد ُأْسِنَد َعْن ُمَحمَّ  ٍر ِبِإْسَناٍد آَخَر " الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم، َوَلْم ُيَخرِ 

 * إسماعيل بن مسلم منكر الحديث.

ُ تـََعاىَل   -  1730 َُه اَّللَّ ثـََناُه اأْلُْسَتاُذ أَبُو اْلَولإيدإ، َرمحإ ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن اْلُمْنذإرإ اهْلََروإيُّ، ثنا أَبُو ََيََْي حُمَمَُّد ْبُن َسعإيدإ ْبنإ َغالإٍب، ثنا  َحدَّ
َي اَّللَُّ  ريإيَن، َعْن زَْيدإ ْبنإ ََثبإٍت، َرضإ ُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ  َعْنُه، قَاَل: قَاَل رَ حُمَمَُّد ْبُن َكثإرٍي، ثنا إإْْسَاعإيُل ْبُن ُمْسلإٍم، َعْن حُمَمَّدإ ْبنإ سإ

َييإهإَما َبَدْأَت«  .َعَلْيهإ َوَسلََّم: »إإنَّ احْلَجَّ َواْلُعْمَرَة َفرإيَضَتانإ ََل َيُضرَُّك ِبإ
 * رجح البيهقي وقفه. 

 * إسماعيل بن مسلم منكر الحديث.

اْلَفقإيُه، بإُبَخاَرى، ثنا َصالإُح ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ َحبإيٍب احْلَافإُظ، ثنا َسعإيُد ْبُن ُسَلْيَماَن، ثنا  َأْخََباََن َأمْحَُد ْبُن َسْهلإ ْبنإ مَحَْدَوْيهإ    -   1733
َها، َأنَّ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّ  ُ َعنـْ َي اَّللَّ مإ ْبنإ حُمَمٍَّد، َعْن َعائإَشَة َرضإ َا:  ى هللاُ َعَلْيهإ َوسَ هإَشاٌم، َعنإ اْبنإ َعْوٍن، َعنإ اْلَقاسإ لََّم قَاَل هَلَا فإ ُعْمَرُتإ

 »  »إإنَّ َلكإ مإَن اأْلَْجرإ َعَلى َقْدرإ َنَصبإكإ َونـََفَقتإكإ
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َجاُه، َوَلُه َشاِهٌد َصِحيٌح "  ْيَخْيِن َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ
 (: ضعيف.2764* ضعيف الجامع )

َبَأ ُمَسدٌَّد، ثنا ََيََْي ْبُن َسعإيٍد، ثنا إإ  -  1737 ثـََنا َعلإيُّ ْبُن مَحَْشاَذ اْلَعْدُل، ثنا حُمَمَُّد ْبُن أَيُّوَب، أَنـْ ْْسَاعإيُل ْبُن َأيبإ َخالإٍد، َعْن َحدَّ
َا  ُ َعْنُه، قَاَل: إإَنَّ َي اَّللَّ َنَُّه َعلإَم  َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َأيبإ قـََتاَدَة، َعْن أَبإيهإ َرضإ »مَجََع َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َبنْيَ احْلَجيإ َواْلُعْمَرةإ، ألإ

َاجٍي بـَْعَدَها«    أَنَُّه لَْيَس ِبإ
َجاُه. ْيَخْيِن، َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ

 سنده صحيح.  د السَلم علوش:* قال الشيخ عب 

ثـََنا َعلإيُّ ْبُن مَحَْشاَذ اْلَعْدُل، ثنا أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ حُمَمَُّد ْبُن هإَشاٍم اْلَمْرَوزإيُّ، ثنا حُمَمَُّد بْ   -  1739 ُن َحبإيٍب اجْلَاُرودإيُّ، ثنا ُسْفَياُن َحدَّ
َنَة، َعنإ اْبنإ َأيبإ َنَإيٍح، َعْن   ُهَما، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »َماءُ ْبُن ُعيَـيـْ ُ َعنـْ َي اَّللَّ  جُمَاهإٍد، َعنإ اْبنإ َعبَّاٍس، َرضإ

َتُه ُمْسَتعإيًذا َعاَذَك اَّللَُّ  ُ، َوإإْن َشرإبـْ َتُه لإيَـْقَطَع َظَمَأَك َقطََعُه« قَاَل: ، وَ زَْمَزَم لإَما ُشرإَب َلُه، فَإإْن َشرإبـَْتُه َتْسَتْشفإي بإهإ َشَفاَك اَّللَّ إإْن َشرإبـْ
فَ  ًعا، َوشإ                                     اًء مإْن ُكليإ َداٍء«وََكاَن اْبُن َعبَّاٍس إإَذا َشرإَب َماَء زَْمَزَم قَاَل: »اللَُّهمَّ َأْسأَُلَك عإْلًما اَنفإًعا، َورإْزقًا َواسإ

َجاُه. @ قال الحافظ الحاكم ر  ، َوَلْم ُيَخرِ  ْسَناِد ِإْن َسِلَم ِمَن اْلَجاُروِديِ   حمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 (: ضعيف.4972* ضعيف الجامع )

ْبُن    -  1740 أَبُو اأْلَْحَوصإ حُمَمَُّد  َْرَو، ثنا  ُّ ِبإ ْبُن حُمَمٍَّد الصَّرْيَفإ َبْكُر  َأمْحََد  أَبُو  ْبُن  َأْخََباََن  أَبُو َسعإيٍد ََيََْي  اْلَقاضإي، ثنا  َثمإ  اهْلَيـْ
، َعْن ُسْفَياَن، َعْن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َعْبدإ الرَّمْحَنإ ْبنإ َأيبإ  ، ثنا ََيََْي ْبُن اْلَيَمانإ ُحَسنْيٍ، َعْن عإْكرإَمَة، َعنإ اْبنإ َعبَّاٍس   ُسَلْيَماَن اجْلُْعفإيُّ

ُهَما، »أَ  ُ َعنـْ َي اَّللَّ َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َسَجَد َعَلى احْلََجرإ«َرضإ  نَّ النَّيبإ
َجاُه.   ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

كإ اْلُمْسَتْملإي، ثنا َسعإيُد ْبُن ََيََْي ْبنإ َسعإيٍد اأْلَُموإيُّ،  َأْخََبينإ ََيََْي ْبُن َمْنُصوٍر اْلَقاضإي، ثنا أَبُو َعْمٍرو َأمْحَُد ْبُن اْلُمَبارَ   -  1752
، َعنْ  َناٍن، َعْن َعْمرإو ْبنإ ُمرََّة، َعْن َعْبدإ الرَّمْحَنإ ْبنإ َأيبإ َسعإيٍد اخْلُْدرإييإ ، ثنا يَزإيُد ْبُن سإ أَبإيهإ َأيبإ َسعإيٍد، قَاَل: قـُْلَنا اَي َرُسوَل   ثنا َأيبإ

َها يـُرْ اَّللَّإ،  نـْ َقعإُر، قَاَل: »إإنَُّه َما يـُْقَبُل مإ َا تـَنـْ ُب َأهنَّ َا حُتَْمُل، فـََتْحسإ « َهذإهإ اأْلَْحَجاُر الَّيتإ تـَْرمإي ِبإ ْثَل اجلْإَبالإ  َفُع، َوَلْوََل َذلإَك َلَرأَيـْتَـَها مإ
ْسَناِد، َوَلْم   َجاُه. َيِزيُد ْبُن ِسَناٍن َلْيَس ِباْلَمْتُروكِ @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ  ُيَخرِ 

 ضعيف.  َيِزيُد ْبُن ِسَنانٍ * 

أَبُ   -   1753 َنْصٍر احْلَافإُظ، ثنا  َأمْحََد ْبنإ  ْبُن  َأمْحََد الذُّْهلإيُّ، ثنا َجْعَفُر  ْبُن  أَبُو الطَّييإبإ حُمَمَُّد  ْبُن ُعْثَماَن  َأْخََباََن  َمْرَواَن حُمَمَُّد  و 
ُّ، ثنا أَبُو َضْمَرَة اللَّْيثإيُّ، َعْن هإَشامإ ْبنإ ُعْرَوَة، َعْن ُعْرَوَة،   َعَلْيهإ اْلُعْثَماينإ َها، َعْن َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ  ُ َعنـْ َي اَّللَّ َعْن َعائإَشَة َرضإ

َْجرإهإ«    َوَسلََّم، قَاَل: »إإَذا َقَضى َأَحدُُكْم َحجَُّه فـَْلَيْجَعلإ الريإْحَلَة إإىَل َأْهلإهإ، فَإإنَُّه َأْعَظُم ألإ
َجاُه.@ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيحٌ  ْيَخْيِن، َوَلْم ُيَخرِ    َعَلى َشْرِط الشَّ

 (: حسن. 732* صحيح الجامع )
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ْبُن َعْبدإ اجْلَبَّارإ، َوَأْخََباََن أَ   -  1754 اْلَفْضُل  ُّ، ثنا  اْلَمْحُبويبإ َأمْحََد  ْبُن  اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد  أَبُو  مإ َأْخََباََن  اْلَقاسإ ْبُن  ُم  اْلَقاسإ اْلَعبَّاسإ  بُو 
، َعْن َسعإيدإ ْبنإ السَّيَّارإيُّ، ثنا َعْبُد اَّللَّإ ْبُن َعلإيٍي اْلَغزَّاُل، قَاََل: ثنا َعلإيُّ ْبُن ا حلََْسنإ ْبنإ َشقإيٍق، ثنا أَبُو مَحَْزَة، َعْن َعطَاءإ ْبنإ السَّائإبإ

َْبإيُل إإىَل َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ وَ  ُهَما، قَاَل: »َجاَء جإ ُ َعنـْ َي اَّللَّ َك فَانـَْفَرَج َسلََّم َفَذَهَب بإهإ لإرُيإيَُه اْلَمنَ ُجَبرْيٍ، َعنإ اْبنإ َعبَّاٍس َرضإ اسإ
يإ َصلَّى هللاُ َعلَ  ْيهإ َوَسلََّم عإْنَد اجْلَْمَرةإ فـَُرمإَي بإَسْبعإ َحَصَياٍت  َلُه ثَبإرٌي، َفَدَخَل مإًَّن فََأرَاُه اجلْإَماَر، ُثَّ َأرَاُه َعَرفَاٍت فـَنَـَبَغ الشَّْيطَاُن لإلنَّيبإ

 َحَّتَّ لثَّانإَيةإ فـََرَماُه بإَسْبعإ َحَصَياٍت َحَّتَّ َساَخ، ُثَّ نـََبَغ َلُه فإ مَجَْرةإ اْلَعَقَبةإ فـََرَماُه بإَسْبعإ َحَصَياتٍ َحَّتَّ َساَخ، ُثَّ نـََبَغ َلُه فإ اجْلَْمَرةإ ا
 َساَخ َفَذَهَب«  

َجاُه.  ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
: رواه الطبراني في الكبير وفيه عطاء بن السائب قد  260/ 3قال الهيثمي  .: إسناده ضعيف(2967يح ابن خزيمة )في صح قال اْلعظمي

 اختلط 

ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثنا َأمْحَُد ْبُن عإيَسى ْبنإ زَْيدإ ْبنإ َعْبدإ اجْلَبَّارإ، ثنا َمالإ   -  1761 يُّ بإتإنيإيَس، ثنا  َحدَّ ٌك التـَُّنوخإ
، َعْن ُموَسى   ، ثنا زَُهرْيُ ْبُن حُمَمٍَّد اْلَمكيإيُّ يُّ ْبنإ ُعْقَبَة، َعْن َساَلإإ ْبنإ َعْبدإ اَّللَّإ، َأنَّ َعائإَشَة َكاَنْت تـَُقوُل َعْمُرو ْبُن َأيبإ َسَلَمَة التيإنيإيسإ

هللاُ  َوإإْعظَاًما، »َدَخَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى  َعَجًبا لإْلَمْرءإ اْلُمْسلإمإ إإْذ َدَخَل اْلَكْعَبَة َحَّتَّ يـَْرَفَع َبَصَرُه قإَبَل السَّْقفإ َيدَُع َذلإَك إإْجاَلًَل َّللإَّإ 
َها«  نـْ َع ُسُجودإهإ َحَّتَّ َخَرَج مإ  َعَلْيهإ َوَسلََّم اْلَكْعَبَة َما َخَلَف َبَصُرُه َمْوضإ

َجاُه.  ْيَخْيِن، َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ
 ضعيف.  * قال الشيخ عبد السَلم علوش:

ََي ْبُن ََيََْي، َوَعلإيُّ ْبُن َخْشَرٍم،  َأْخََباََن أَبُو ََيََْي َأمْحَُد ْبُن حُمَمٍَّد السََّمْرقـَْندإيُّ، ثنا أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ حُمَمَُّد ْبُن َنْصٍر، ثنا َيَْ   -  1765
َّ  قَاََل: ثنا عإيَسى ْبُن يُوُنَس، َعنإ اْبنإ ُجَرْيٍج، َأْخََبينإ ُموَسى ْبُن ُعْقَبَة، ُهَما َأْخََبَُه، »َأنَّ النَّيبإ ُ َعنـْ َي اَّللَّ َعْن اَنفإٍع، َأنَّ اْبَن ُعَمَر َرضإ

، ُثَّ يـَْعَتمإُروَن عإْنَد النـَّْفرإ َويـَُقو   «. َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َحَلَق رَْأَسُه فإ َحجَّةإ اْلَوَداعإ  َا  قَاَل: َفَكاَن النَّاُس ََيْلإُقوَن فإ احْلَجيإ ُلوَن: ِبإ
َك    ََيْلإُق َهَذا؟ فـَيَـُقوُل: َأْمرإرإ اْلُموَسى َعَلى رَْأسإ

َجاُه. ْيَخْيِن، َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ
 سنده صحيح.  * قال الشيخ عبد السَلم علوش:

، ثنا عَ َأْخََبينإ    -  1767 َثمإ يَلَة،  إإبـَْراهإيُم ْبُن عإْصَمَة ْبنإ إإبـَْراهإيَم اْلَعْدُل، ثنا السَّرإيُّ ْبُن ُخَزمْيََة، ثنا ُعْثَماُن ْبُن اهْلَيـْ ْوُف ْبُن َأيبإ مجَإ
ُ َعْنُه، َأنَّ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى َي اَّللَّ ريإيَن، َعْن َأيبإ ُهَريـَْرَة َرضإ هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َأًَتُه رَُجٌل، فـََقاَل: إإنَّ َأيبإ َشْيٌخ َكبإرٌي    َعْن حُمَمَّدإ ْبنإ سإ

َلةإ  حْلَْبلإ َعَلى الرَّاحإ َلةإ، َوإإْن َشَدْدتُُه ابإ ُك َعَلى الرَّاحإ ْساَلَم َوََلْ ََيُجَّ، َوََل َيْسَتْمسإ َلُه، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّ   َأْدَرَك اإْلإ يُت َأْن َأقْـتـُ ى َخشإ
 هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »اْحُجْج َعْن أَبإيَك« 

َجاُه ِبَهِذِه اْْلَْلَفاِظ "   ْيَخْيِن، َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ
 ثقة تغير فصار يتلقن * عثمان بن الهيثم 

ثـََنا َأمْحَُد ْبُن َسْلمَ   -  1769 ٍد اْلَفقإيُه، اَن اْلَفقإيُه، ثنا َجْعَفُر ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ َشاكإٍر، ثنا َعفَّاُن، ثنا ُشْعَبُة، َوَأْخََباََن إإْْسَاعإيُل ْبُن حُمَمَّ َحدَّ
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، ثنا أَبُو َحاِتٍإ حُمَمَُّد ْبُن إإْدرإيَس، ثنا أَبُو اْلَولإيدإ، َوحُمَمَُّد ْبُن َكثإرٍي، قَاََل: ثنا   لريإييإ ثـََنا أَبُو َبْكرإ ْبُن إإْسَحاَق، ثنا أَبُو ابإ ُشْعَبُة، َوَحدَّ
َيانَ  ، َعْن َأيبإ ظَبـْ ، ثنا يَزإيُد ْبُن زُرَْيٍع، ثنا ُشْعَبُة، َعنإ اأْلَْعَمشإ َهالإ نـْ ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن اْلمإ ُهَما، اْلُمَثَّنَّ ُ َعنـْ َي اَّللَّ ، َعنإ اْبنإ َعبَّاٍس َرضإ

ُّ َفهإَي َلُه َحجٌَّة َحَّتَّ يـَْعقإَل، َوإإَذا َعَقَل فـََعَليْ قَاَل: قَاَل َرُسوُل   هإ َحجٌَّة ُأْخَرى، َوإإَذا اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »إإَذا َحجَّ الصَّيبإ
ُّ َفهإَي َلُه َحجٌَّة، فَإإَذا َهاَجَر فـََعَلْيهإ َحجٌَّة ُأْخَرى«   َحجَّ اأْلَْعَرايبإ

َجاُه.@ قال   ْيَخْيِن، َوَلْم ُيَخرِ   الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ
 (: صحيح. 485* صحيح الجامع )

حُمَمَُّد ْبُن إإْسَحاَق، َوَأْخََباََن أَبُو َأْخََباََن أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثنا َأمْحَُد ْبُن َعْبدإ اجْلَبَّارإ، ثنا يُوُنُس ْبُن بَُكرْيٍ، ثنا    -   1772
ُّ، ثنا َعْبُد اَّللَّإ ْبُن حُمَمٍَّد ال َبَأ َعْبُد اَّللَّإ ْبُن احْلََسنإ احْلَرَّاينإ ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َسَلَمَة، َعنإ اْبنإ إإْسَحاَق،  َبْكرإ ْبُن إإْسَحاَق اْلَفقإيُه، أَنـْ نـَُّفْيلإيُّ

ْبنإ ُمْطعإٍم، َعْن َعميإهإ اَنفإعإ   ُن َأيبإ َبْكٍر، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َعْمرإو ْبنإ َحْزٍم اأْلَْنَصارإيُّ، َعْن ُعْثَماَن ْبنإ َأيبإ ُسَلْيَماَن ْبنإ ُجَبرْيإ ثنا َعْبُد اَّللَّإ بْ 
ُ َعْنُه، قَاَل: َلَقْد »رَأَيْ  َي اَّللَّ َزَل َعَلْيهإ، َوإإنَُّه ْبنإ ُجَبرْيٍ، َعْن أَبإيهإ ُجَبرْيإ ْبنإ ُمْطعإٍم َرضإ ُت َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم قـَْبَل َأْن يـُنـْ

َها، َوَما َذاَك إإَلَّ بإتَـْوفإيٍق مإَن اَّللَّإ   َعزَّ َوَجلَّ َلُه«   َلَواقإٌف َعَلى بَعإرٍي َلُه بإَعَرفَاٍت َمَع النَّاسإ َيْدَفُع َمَعُهْم مإنـْ
َجاُه " @ قال   الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم، َوَلْم ُيَخرِ 

ثنا  -  1777  ، اجْلَوَّابإ أَبُو  ثنا   ،ُّ الصَّغَاينإ إإْسَحاَق  ْبُن  حُمَمَُّد  ثنا  يـَْعُقوَب،  ْبُن  حُمَمَُّد  اْلَعبَّاسإ  أَبُو  ثـََنا  َعنإ    َحدَّ ُزرَْيٍق،  ْبُن  َعمَّاُر 
ُهَما، قَاَل:   ُ َعنـْ َي اَّللَّ ، َعْن َأيبإ ُسْفَياَن، َعْن َجابإرإ ْبنإ َعْبدإ اَّللَّإ َرضإ َكاَنْت قـَُرْيٌش يُْدُعوَن احْلُْمَس، وََكانُوا َيْدُخُلوَن مإَن اأْلَْعَمشإ

 ، ْحَرامإ ، وََكاَنتإ اأْلَْنَصاُر َوَسائإُر اْلَعَربإ ََل َيْدُخُلوَن مإَن اأْلَبـَْوابإ فإ اإْلإ ْحَرامإ َعَلْيهإ   اأْلَبـَْوابإ فإ اإْلإ َنَما َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ  فـَبَـيـْ
ٌر إإنَُّه ْسَتاٍن، َفَخَرَج مإْن اَببإهإ، َوَخَرَج َمَعُه ُقْطَبُة ْبُن َعامإٍر اأْلَْنَصارإيُّ فـََقاُلوا: اَي َرُسوَل اَّللَّإ، إإنَّ َوَسلََّم فإ بُ  ُقْطَبَة ْبَن َعامإٍر رَُجٌل فَاجإ

، فـََقاَل: »َما مَحََلَك َعَلى َذلإَك؟« قَاَل: رَأَيـُْتَك فَـ  يي« قَاَل:  َخَرَج َمَعَك مإَن اْلَبابإ َعْلَت فـََفَعْلُت َكَما فـََعْلَت، فـََقاَل: »إإينيإ َأمْحَسإ
َّ َمنإ اتَـّقَ   «، »إإنَّ دإيِنإ دإيُنكَ  ْن ََتُْتوا اْلبـُُيوَت مإْن ظُُهورإَها، َوَلكإنَّ اْلَبإ ُّ ِبَإ ُ َعزَّ َوَجلَّ: }لَْيَس اْلَبإ ا{ ى َوْأُتوا اْلبـُُيوَت مإْن أَبـَْواِبإَ فَأَنـَْزَل اَّللَّ

 [  189]البقرة: 
َياَدِة«  َجاُه ِبَهِذِه الزِ  ْيَخْيِن، َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ

 إسناده حسن. * قال الشيخ عبد السَلم علوش:

ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن    -   1778 َبأَ أَيُّوُب ْبُن ُسَوْيٍد، ثنا اأْلَْوزَاعإيُّ َحدَّ ، أَنـْ َبأَ حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َعْبدإ احْلََكمإ ، َعْن  يـَْعُقوَب، أَنـْ
ُ َعْنُه، قَاَل: ُسئإَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلَّ  َي اَّللَّ ،  حُمَمَّدإ ْبنإ اْلُمْنَكدإرإ، َعْن َجابإٍر َرضإ َم َما بإرُّ احْلَجُّ؟ قَاَل: »إإْطَعاُم الطََّعامإ

»  َوطإيُب اْلَكاَلمإ
ا ِبَأيُّوبَ   َجاُه ِْلَنَُّهَما َلْم َيْحَتجَّ ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   ْبِن ُسَوْيٍد َلِكنَُّه َحِديٌث َلُه َشَواِهُد َكِثيَرةٌ  @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 حديث حسن بشواهده.   * قال الشيخ عبد السَلم علوش:

تٍي َوتإ   -   1780 ثـََنا احْلَاكإُم أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ حُمَمَُّد ْبنإ َعْبدإ اَّللَّإ احْلَافإُظ إإْماَلًء فإ َشْعَباَن َسَنَة سإ ثـََنا أَبُو  َحدَّ ْسعإنَي َوَثاَلثإ َماَئٍة، َحدَّ
 ْبُن َوْهٍب، َأْخََبينإ اْبُن َأيبإ الزيإاَندإ، َعْن َعْلَقَمَة ْبنإ َأيبإ َعْلَقَمَة، َعْن  اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثنا الرَّبإيُع ْبُن ُسَلْيَماَن، ثنا َعْبُد اَّللَّإ 
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َعَلْيهإ َوَسلََّم َأَمَر النَّاَس َعامَ  ُهَما، َأنَّ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ  ُ َعنـْ َي اَّللَّ ، فـََقاَل: »َمنْ   أُميإهإ، َعْن َعائإَشَة َرضإ َأَحبَّ َأْن    َحجَّةإ اْلَوَداعإ
َع بإُعْمَرٍة قـَْبَل احْلَجيإ فـَْليَـْفَعْل«    يـَْرجإ

َجاُه.  ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 إسناده حسن. * قال الشيخ عبد السَلم علوش:

َْرَو، ثنا َسعإيُد ْبُن َمْسُعوٍد، ثنا يَزإيُد ْبُن    -   1785 ُّ ِبإ َبأَ َعْمُرو ْبُن َمْيُمونإ َأْخََباََن أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد اْلَمْحُبويبإ َهاُروَن، أَنـْ
ْعُت اْبَن َعبَّاٍس، ٍر، قَاَل: ْسَإ ٍر ُعْثَماُن ْبُن َحاضإ ُهَما يـَُقوُل: »إإنَّ َأْهَل احْلَُديْبإَيةإ أُمإُروا ِبإإْبَدالإ   ْبنإ مإْهَراَن، ثنا أَبُو َحاضإ ُ َعنـْ َي اَّللَّ َرضإ

َص هَلُْم فإيَمْن ََل ُيَإُد  بإُل، فـَُرخيإ َاءإ بـََقَرٍة« اهْلَْديإ فإ اْلَعامإ الَّذإي َدَخُلوا فإيهإ َمكََّة فَأَْبَدُلوا، َوَعزَّتإ اإْلإ                     َبَدنًَة فإ اْشَتإ
ًص  ًرا ُمَلخَّ ُد ْبُن ِإْسَحاَق ْبِن َيَساٍر، َعْن َعْمِرو ْبِن َمْيُموٍن ُمَفسَّ  ا @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َرَواُه ُمَحمَّ

ُّ، ثنا النـُّفَ   -   1786 ، ثنا اْلَفْضُل ْبُن حُمَمٍَّد الشَّْعَراينإ ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َسَلَمَة، َعْن حُمَمَّدإ ْبنإ  َأْخََباَْنُه أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن اْلُمَؤمَّلإ ْيلإيُّ
ٍر احلْإْمرَيإيَّ، َُيَديإُث َأيبإ َمْيُمونإ  ْعُت َأاَب َحاضإ  ْبَن مإْهَراَن، قَاَل: َخَرْجُت ُمْعَتمإًرا إإْسَحاَق، َعْن َعْمرإو ْبنإ َمْيُمونإ ْبنإ مإْهَراَن، قَاَل: ْسَإ

َنا إإىَل َأْهلإ الشَّامإ َمنَـ َعاَم َحاَصَر َأْهُل الشَّا َْدٍي، فـََلمَّا انـْتَـَهيـْ َكََّة، َوبـََعَث َمعإي رإَجاٌل مإْن قـَْومإي ِبإ ُعواَن َأْن َنْدُخَل مإ اْبَن الزَُّبرْيإ ِبإ
، َوَأْحَلْلُت، ُثَّ رََجْعُت، فـََلمَّا َكاَن مإَن اْلَعامإ اْلُمْقبإ  ، فَأَتـَْيُت اْبَن َعبَّاٍس احْلََرَم، فـََنَحْرُت اهْلَْدَي َمَكاينإ َي ُعْمَرِتإ َْقضإ لإ َخَرْجُت ألإ

َبديإُلوا اهْلَْدَي الَّذإي َْنَُروا َعاَم احْلَُدْيبإَيةإ فإ َفَسأَْلُتُه، فـََقاَل: أَْبدإْل اهْلَْدَي »فَإإنَّ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َأَمَر َأْصَحابَُه َأْن يُـ 
يإ َصلَّى  اْلَقَضاءإ« قَاَل َعْمٌرو: " َفَكاَن َأيبإ َقْد َأَُهَُّه َذلإَك الَّذإي َْنَُروا َعاَم احْلَُدْيبإَيةإ يـَُقوُل: ََل َأْدرإ ُعْمَرةإ  ي َهْل أَْبَدَل َأْصَحاُب النَّيبإ

حْلَُدْيبإَيةإ فإ ُعْمَرةإ الْ  ٍر  هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم اهْلََدااَي الَّيتإ َْنَُروا ابإ  َقَضاءإ، َأْم ََل َحَّتَّ َحدَّثَُه أَبُو َحاضإ
َجاُه. َوَأُبو َحاِضٍر َشْيٌخ ِمْن َأْهِل الْ  ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ   َيَمِن َمْقُبوٌل َصُدوقٌ @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يَـ  -  1797 ْعُقوَب، ثنا َأمْحَُد ْبُن َعْبدإ اجْلَبَّارإ، ثنا يُوُنُس ْبُن بَُكرْيٍ، ثنا أَبُو فـَْرَوَة الرََّهاوإيُّ، َعْن ُعْرَوَة  َحدَّ
َعلَ  َّ، يـَُقوُل: »َقدإَم َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ  ْعُت َأاَب ثـَْعَلَبَة اخْلَُشِنإ ، قَاَل: ْسَإ َد  ْيهإ َوسَ ْبنإ ُرَوميٍْ اللَّْخمإييإ لََّم مإْن َغَزاٍة، َفَدَخَل اْلَمْسجإ
َد فـَُيَصليإَي فإيهإ رَْكَعتَ  ُبُه إإَذا َقدإَم مإْن َسَفٍر َأْن َيْدُخَل اْلَمْسجإ َا َفَصلَّى فإيهإ رَْكَعَتنْيإ، وََكاَن يـُْعجإ نْيإ، ُثَّ ََيُْرَج« ، فَأََتى فَاطإَمَة فـََبَدَأ ِبإ

؟« قَاَلْت: اَي َرُسو فَاْستَـْقبَـَلْتُه، َفَجَعَلْت تـُقَ  نَـْيهإ، فـََقاَل هَلَا َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »َما َمَعكإ َل اَّللَّإ َأرَاَك َقْد  بيإُل َوْجَهُه َوَعيـْ
ْمٍر ََلْ يـَْبَق َعَلى َظْهرإ اأْلَْرضإ َشَحَب َلْوُنَك، فـََقاَل هَلَا َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »اَي فَاطإَمُة، إإنَّ اَّللََّ   َعزَّ َوَجلَّ بـََعَث َأاَبٍك ِبَإ

ُلَغ َحْيُث بـََلَغ اللَّْيُل«  ُ بإهإ عإزًّا َأْو ُذَلًّ َحَّتَّ يـَبـْ  مإْن بـَْيٍت َمَدٍر، َوََل َشَعٍر، إإَلَّ َأْدَخَل اَّللَّ
َحِديِث ِإْبَراِهيَم ْبِن   ْجَمٌع َعَلْيِهْم ِبَأنَُّهْم ِثَقاٌت، ِإالَّ َأَبا َفْرَوَة َيِزيَد ْبَن ِسَناٍن " َوَلُه َشاِهٌد ِمنْ @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث ُرَواُتُه مُ  

 .ُقَعْيسٍ 
 * أبو فروة يزيد بن سنان ضعيف الحديث. 

ثـََناُه أَبُو احْلَُسنْيإ َأمْحَُد ْبُن ُعْثَماَن    -   1798 اْْلَدمإيُّ اْلُمْقرإُئ بإبَـْغَداَد، ثنا اْلَعبَّاُس ْبُن حُمَمٍَّد الدُّورإيُّ، ثنا ََيََْي ْبُن مَحَّاٍد، ثنا  َحدَّ
َي اَّللَُّ  ، َعْن إإبـَْراهإيَم ْبنإ قـَُعْيٍس، َعْن اَنفإٍع، َعنإ اْبنإ ُعَمَر َرضإ ُهَما، »أَ أَبُو َعَوانََة، ثنا اْلَعاَلُء ْبُن اْلُمَسيَّبإ نَّ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللُا  َعنـْ

  َهَذا اللَّْفظإ " َعَلْيهإ َوَسلََّم َكاَن إإَذا َخَرَج فإ َغَزاٍة َكاَن َأوَُّل َعْهدإهإ بإَفاطإَمَة« ُثَّ ذََكَر اَبقإَي احْلَدإيثإ بإَغرْيإ 



114 
 

 (: ضعيف.6269* السلسلة الضعيفة )
 عيف. (: إسناده ض696* شعيب في تخريج صحيح ابن حبان )
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بَّاَن اأْلَْنَصارإيُّ، ثنا حُمَمَُّد ْبنُ   -   1807 َبَأ حُمَمَُّد ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ حإ ثـََنا أَبُو َبْكرإ ْبُن إإْسَحاَق، أَنـْ ، ثنا َمْرَواُن الصَّبَّاحإ    َوَحدَّ اجْلَْرَجَرائإيُّ
ُ عَ  َي اَّللَّ ُّ، َعْن َأيبإ َصالإٍح، َعْن َأيبإ ُهَريـَْرَة َرضإ ْنُه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ ْبُن ُمَعاوإيََة اْلَفَزارإيُّ، ثنا أَبُو اْلَملإيحإ اهْلَُذِلإ

 -يـَْعِنإ فإ الدَُّعاءإ   - َضْب َعَلْيهإ، َوإإنَّ اَّللََّ لَيَـْغَضُب َعَلى َمْن يـَْفَعُلُه، َوََل يـَْفَعُل َذلإَك َأَحٌد َغرْيُُه« َوَسلََّم: »َمْن ََل َيْدُعو اَّللََّ يـَغْ 
ْسَناِد، َفِإنَّ َأَبا َصاِلٍح اْلُخوِزيَّ َوَأَبا اْلَمِليِح اْلفَ  اِرِسيَّ َلْم ُيْذَكَرا ِباْلَجْرِح ِإنََّما ُهَما ِفي ِعَداِد  @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 اْلَمْجُهوِليَن ِلِقلَِّة اْلَحِديِث« 
 (: ضعيف.1747* ضعيف الجامع )

ُّ، ثنا أَبُو َبْكٍر َعْبُد اَّللَّإ   -   1812 ، ثنا احلََْسُن  َأْخََباََن أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ الزَّاهإُد اأْلَْصبَـَهاينإ يُّ  ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ ُعبَـْيٍد اْلُقَرشإ
ُّ، ثنا َجْعَفُر ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ عَ  ُّ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن احلََْسنإ ْبنإ الزَُّبرْيإ اهْلَْمَداينإ لإييإ ْبنإ احْلَُسنْيإ، َعْن أَبإيهإ، َعْن َجديإهإ، َعْن َعلإيٍي ْبُن مَحَّاٍد الضَّيبيإ

اَلُح اْلُمْؤمإنإ، َوعإَمادُ َرضإ  ُهْم، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »الدَُّعاُء سإ ُ َعنـْ «َي اَّللَّ   الديإينإ، َونُوُر السََّماَواتإ َواأْلَْرضإ
َد ْبَن اْلَحسَ    ِن َهَذا ُهَو التَّلُّ َأْو ُهَو َصُدوٌق ِفي اْلُكوِفيِ يَن " @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح، َفِإنَّ ُمَحمَّ

 (: موضوع.3001* ضعيف الجامع )

َبَأاَن أَبُو ُمْسلإٍم، ثـََنا َعْبُد اَّللَّإ ْبُن َعْبٍد اْلَوهَّابإ    -  1813 ُّ، ثـََنا  َأْخََباََن أَبُو َبْكرإ ْبُن إإْسَحاَق اْلَفقإيُه، أَنـْ زََكرإايَّ ْبُن َمْنُظوٍر،  احْلََجيبإ
َها، قَاَلْت: قَاَل   َشْيٌخ مإَن اأْلَْنَصارإ، قَاَل: َأْخََبينإ َعطَّاُف ْبُن َخالإٍد، َعْن هإَشامإ ْبنإ ُعْرَوَة، َعْن أَبإيهإ، َعْن َعائإَشَة، ُ َعنـْ َي اَّللَّ َرضإ

َعَلْيهإ َوَسلََّم: »ََل يـُْغِنإ حَ  يـَْنزإْل، َوإإنَّ اْلَباَلَء لَيَـْنزإُل فـَيَـتَـَلقَّاُه َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ  َفُع َمإَّا نـََزَل، َوَمإَّا ََلْ  َذٌر مإْن َقَدٍر، َوالدَُّعاُء يـَنـْ
 الدَُّعاُء فـَيَـْعَتلإَجانإ إإىَل يـَْومإ اْلقإَياَمةإ«

ْسَناِد، َوَلْم ُيخَ  َجاُه. @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ  رِ 
 (: ضعيف جدا. 1014ضعيف الترغيب )* 

، َحدََّثِنإ َعْمُرو َأْخََباََن َعْبُد الصََّمدإ ْبُن َعلإيٍي اْلبَـزَّاُز بإبَـْغَداَد، ثنا َجْعَفُر ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ َشاكإٍر، ثنا ُمَعلَّى ْبنُ   -   1818  َأَسٍد اْلَعميإيُّ
، َعْن َثَ  يإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، قَاَل: »ْبُن حُمَمٍَّد اأْلَْسَلمإيُّ ُ َعْنُه، َعنإ النَّيبإ َي اَّللَّ ، َعْن أََنسإ ْبنإ َمالإٍك َرضإ يإ ُزوا فإ بإٍت اْلبـَُناينإ ََل تـَْعجإ

 الدَُّعاءإ فَإإنَُّه ََل يـَْهلإُك َمَع الدَُّعاءإ َأَحٌد«  
َجاُه. @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح  ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ   اإلِْ

 (: ضعيف جدا. 6246* ضعيف الجامع )

ََل: ثنا حُمَمَُّد ْبُن أَيُّوَب، ثنا  َأْخََبينإ أَبُو َسعإيٍد َأمْحَُد ْبُن يـَْعُقوَب، َوأَبُو حُمَمٍَّد َعْبُد اَّللَّإ ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ ُموَسى اْلَعْدُل، قَا  -  1819
ُّ، َعنإ اْلَفْضلإ ْبنإ عإي ٍم اْلَعبَّاَداينإ َي اَّللَُّ َعْبُد اأْلَْعَلى ْبُن مَحَّاٍد، ثنا أَبُو َعاصإ َسى، َعْن حُمَمَّدإ ْبنإ اْلُمْنَكدإرإ، َعْن َجابإرإ ْبنإ َعْبدإ اَّللَّإ َرضإ

ْلُمْؤمإنإ يـَْوَم اْلقإَياَمةإ َحَّتَّ   ُ ابإ يإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم قَاَل: " َيْدُعو اَّللَّ ُهَما، َعنإ النَّيبإ ي إإينيإ َأَمْرُتَك يُوقإَفُه َبنْيَ َيَدْيهإ فـَيَـُقوُل: َعْبدإ َعنـْ
، فـَيَـُقوُل: َأَما إإ  ؟ فـَيَـُقوُل: نـََعْم اَي َربيإ يَب َلَك، فـََهْل ُكْنَت َتْدُعوينإ نََّك ََلْ َتْدُعِنإ بإَدْعَوٍة إإَلَّ اْسَتَجْبُت َأْن َتْدُعويَن َوَوَعْدُتَك َأْن َأْسَتجإ

، فـَيَـُقوُل: فَإإينيإ َعجَّْلتـَُها َلَك، فـََهْل لَْيَس َدَعْوَتِنإ يـَْوَم َكَذا وََكَذا لإَغميٍ   نـََزَل بإَك َأْن أُفـَريإَج َعْنَك فـََفرَّْجُت َعْنَك؟ فـَيَـُقوُل: نـََعْم اَي َربيإ
نـَْيا، َوَدَعْوَتِنإ يـَْوَم َكَذا وََكَذا لإَغمٍي نـََزَل بإَك َأْن أُفـَريإَج َعْنَك، فـََلْم تـََر فـََرًجا؟ قَالَ  ، فـَيَـُقوُل إإينيإ ادََّخْرُت َلَك : نـََعْم اَي َلَك فإ الدُّ َربيإ
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ُ َدْعَوًة   َا فإ اجْلَنَّةإ َكَذا وََكَذا ". قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: " َفاَل َيدَُع اَّللَّ َا َعْبُدُه اْلُمْؤمإُن إإَلَّ َبنيََّ َلُه إإمَّا َأْن ِبإ َدَعا ِبإ
َل َلُه فإ ا َتهُ َيُكوَن ُعجيإ َرةإ، قَاَل: فـَيَـُقوُل اْلُمْؤمإُن فإ َذلإَك اْلَمَقامإ اَي لَيـْ َر َلُه فإ اْْلخإ نـَْيا، َوإإمَّا َأْن َيُكوَن ادُّخإ َل َلُه فإ لدُّ  ََلْ َيُكْن ُعجيإ

 َشْيٍء مإْن ُدَعائإهإ  
َد ِباْلَفْضِل ْبِن ِعيسَ  ِد ْبِن اْلُمْنَكِدِر، َوَمَحلُّ اْلَفْضِل ْبِن ِعيَسى َمَحلُّ َمْن اَل @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َتَفرَّ ، َعْن ُمَحمَّ َقاِشيِ  ى الرَّ

 ُيَتَوهَُّم ِباْلَوْضِع« 
 (: ضعيف.886السلسلة الضعيفة )

ثـََنا أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب ْبنإ يُوُسَف احْلَافإُظ، ثنا ََيََْي   -  1820 ،    َحدَّ ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ ََيََْي، ثنا ُمَسدٌَّد، ثنا بإْشُر ْبُن اْلُمَفضَّلإ
ْعُت أَيُّوَب ْبَن َخالإدإ ْبنإ َصْفَواَن اأْلَْنَصارإيَّ، يـَُقولُ  ُ ثنا ُعَمُر ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ َمْوىَل ُغْفَرَة، قَاَل: ْسَإ َي اَّللَّ : قَاَل َجابإُر ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ َرضإ

ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، فـََقاَل: »اَي أَيُـَّها النَّاُس، إإنَّ َّللإَّإ َسَرااَي مإ َعنْـ  َنا النَّيبإ َن اْلَماَلئإَكةإ حتَإلُّ َوَتقإُف َعَلى جَمَالإسإ الذيإْكرإ ُهَما َخَرَج َعَليـْ
، فَاْرتـَُعوا فإ رإاَيضإ اجْلَنَّةإ« . قَاُلوا: َوأَْينَ  رإاَيُض اجْلَنَّةإ؟ قَاَل: »جَمَالإُس الذيإْكرإ، فَاْغُدوا َوُروُحوا فإ ذإْكرإ اَّللَّإ، َوذَكيإُروُه    فإ اأْلَْرضإ

هإ« إإنَّ اَّللََّ يـُْنزإُل اْلعَ أَنـُْفَسُكْم َمْن َكاَن َيُإبُّ َأْن يـَْعَلَم َمْنزإلََتُه عإْنَد اَّللَّإ فـَْليَـْنظُْر َكْيَف َمْنزإَلُة اَّللَّإ عإْنَدُه، فَ  ْنُه َحْيُث أَنـَْزَلُه مإْن نـَْفسإ  ْبَد مإ
َجاُه.  ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 (: ضعيف.918* ضعيف الترغيب )

ثـََنا أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب احْلَافإُظ، ثنا    -  1828 مإ اأْلََسدإيُّ، ثنا  َحدَّ إإبـَْراهإيُم ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ السَّْعدإيُّ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن اْلَقاسإ
ُ َعْنُه، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى َي اَّللَّ ُ َعزَّ  هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: " قَاَل ا  الرَّبإيُع ْبُن ُصبَـْيٍح، َعنإ احْلََسنإ، َعْن أََنسإ ْبنإ َمالإٍك َرضإ َّللَّ

، َوَأاَن َمَعَك إإَذا ذَكَّْرَتِنإ "   َوَجلَّ: َعْبدإي َأاَن عإْنَد ظَنيإَك يبإ
َعاِء َغِريٌب َصِحيٌح، َفِإنَّ ُمَحمَّ  ِحيِح، َوِذْكُر الدُّ ْسَناِد َد ْبَن اْلَقاِسِم ِثَقٌة، َوِفي َهَذا  @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: ِذْكُر الظَّنِ  ُمَخرٌَّج ِفي الصَّ اإلِْ

 َيُقوُل َصاِلٌح َجْزَرَة«
 (: صحيح.4325* صحيح الجامع )

نـَْيا، ثنا بإْشُر ْبُن اْلَولإيدإ اْلَقاضإي،   -   1832 ثنا َعامإُر ْبُن َيَساٍف، َعْن َحْفصإ   َأْخََباَْنُه أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ الصَّفَّاُر، ثنا أَبُو َبْكرإ ْبُن َأيبإ الدُّ
ُ َعْنُه، قَاَل: قَ ْبنإ ُعَمَر   َي اَّللَّ اَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ  ْبنإ َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َأيبإ طَْلَحَة اأْلَْنَصارإييإ قَاَل: َحدََّثِنإ أََنُس ْبُن َمالإٍك َرضإ

ي مإْن َعْبدإهإ َأْن يـَْرَفَع  يٌم َحيإيي َكرإمٌي َيْسَتحإ  إإلَْيهإ َيَدْيهإ، ُثَّ ََل َيَضُع فإيهإَما َخرْيًا« َوَسلََّم: »إإنَّ اَّللََّ رَحإ
 (: صحيح.1768* صحيح الجامع )

، ثنا حُمَمَُّد ْبُن اْلُمتَـوَ   -   1837 ُّ، ثنا رإْشدإيُن  َأْخََباََن أَبُو َنْصٍر َأمْحَُد ْبُن َسْهٍل اْلَفقإيُه، ثنا َخَلُف ْبُن َسْلَماَن النََّسفإيُّ كيإلإ اْلَعْسَقاَلينإ
ُ َعنْ بْ  َي اَّللَّ ُه، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى  ُن َسْعٍد، ثنا ُموَسى ْبُن َحبإيٍب، َعْن ُسَهْيلإ ْبنإ َأيبإ َصالإٍح، َعْن أَبإيهإ، َعْن َأيبإ ُهَريـَْرَة َرضإ

»  هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »أَلإظُّوا بإَيا َذا اجْلاََللإ َواإْلإْكَرامإ
 : رشدين ضعيف.عبد السَلم علوشقال الشيخ * 

َبَأ َعلإيُّ ْبُن َعْبدإ اْلَعزإيزإ، َوزإاَيُد ْبُن اخْلَلإيلإ التُّْسََتإيُّ، وَ   -   1848 ، َوحُمَمَُّد َأْخََباََن أَبُو َبْكرإ ْبُن إإْسَحاَق، أَنـْ حُمَمَُّد ْبُن أَيُّوَب اْلَبَجلإيُّ
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، ثنا َعْبُد الرَّمْحَنإ ْبُن َشاَذاَن اجْلَْوَهرإيُّ، َوحُمَمَُّد بْ  يُّ التـَّْيمإيُّ ْبُن مَحَّاٍد، ثنا    ُن إإبـَْراهإيَم اْلَعْبدإيُّ، قَاُلوا: ثنا ُعبَـْيُد اَّللَّإ ْبُن حُمَمٍَّد اْلُقَرشإ
ُ َعْنُه، قَاَل: َسأَْلُت َرُسوَل اَّللَّإ َحْفُص ْبُن ُسَلْيَماَن، ثنا طَْلَحُة ْبُن ََيََْي ْبنإ طَْلَحَة، َعْن أَبإيهإ، َعْن طَْلَحَة ْبنإ ُعبَـْيدإ اَّللَّإ  َي اَّللَّ  َرضإ

ريإ ُسْبَحاَن اَّللَّإ قَاَل: »ُهَو تـَْنزإيُه اَّللَّإ َعْن ُكليإ ُسوٍء«  َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، َعْن تـَْفسإ
ْسَناِد، َوَلْم ُيَخر ِ    َجاُه. @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

دإ، ثنا هإَشاُم ْبُن َعمَّاٍر، ثنا اْلَولإيُد بْ   -   1850 َبَأ ُعبَـْيُد ْبُن َعْبدإ اْلَواحإ ثـََنا أَبُو َبْكرإ ْبُن إإْسَحاَق، أَنـْ ُن ُمْسلإٍم، ثنا إإبـَْراهإيُم ْبُن َحدَّ
َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ ُعْثَماَن ْبنإ َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َمْوَهٍب، َعْن ُموَسى ْبنإ طَْلَحَة ْبنإ ُعبَـْيدإ اَّللَّإ، عَ  َع النَّيبإ ُ َعْنُه، أَنَُّه ْسَإ َي اَّللَّ ْن َأيبإ ُهَريـَْرَة َرضإ

َأْكََبُ، وَ   ُ ُ، َواَّللَّ َّللَّإ َوَسلََّم، يـَُقوُل: " َمْن قَاَل: ُسْبَحاَن اَّللَّإ، َواحْلَْمُد َّللإَّإ، َوََل إإَلَه إإَلَّ اَّللَّ ُ: َأْسَلَم  ََل َحْوَل َوََل قـُوََّة إإَلَّ ابإ ، قَاَل اَّللَّ
 " َعْبدإي َواْسَتْسَلَم 

َجاُه.  ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 (: ضعيف.954*ضعيف الترغيب )

ُّ بإبَـْغَداَد، ثنا اْلَعبَّاُس ْبُن حُمَمٍَّد الدُّورإيُّ، ثنا قـَُراٌد أَبُ   -  1851 و نُوٍح، ثنا َعْبُد الرَّمْحَنإ ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ  َأْخََباََن مَحَْزُة ْبُن اْلَعبَّاسإ اْلَقْعَنيبإ
ُهَما، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ اْلَمْسُعودإيُّ، َعْن َحبإيبإ ْبنإ َأيبإ ََثبإٍت، َعْن َسعإيدإ ْبنإ ُجَبرْيٍ،   ُ َعنـْ َي اَّللَّ َعنإ اْبنإ َعبَّاٍس َرضإ

 َعَلْيهإ َوَسلََّم: »َأوَُّل َمْن يُْدَعى إإىَل اجْلَنَّةإ الَّذإيَن ََيَْمُدوَن اَّللََّ فإ السَّرَّاءإ، َوالضَّرَّاءإ«  
َجاُه.@ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا   َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم، َوَلْم ُيَخرِ 

 (: ضعيف.2147* ضعيف الجامع )

ُّ بإبَـْغَداَد، ثنا اْلَعبَّاُس ْبُن حُمَمٍَّد الدُّورإيُّ، ثنا قـَُراٌد أَبُ   -  1851 ُن َعْبدإ اَّللَّإ  و نُوٍح، ثنا َعْبُد الرَّمْحَنإ بْ َأْخََباََن مَحَْزُة ْبُن اْلَعبَّاسإ اْلَقْعَنيبإ
ُهَما، قَ  ُ َعنـْ َي اَّللَّ اَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ اْلَمْسُعودإيُّ، َعْن َحبإيبإ ْبنإ َأيبإ ََثبإٍت، َعْن َسعإيدإ ْبنإ ُجَبرْيٍ، َعنإ اْبنإ َعبَّاٍس َرضإ

 َمُدوَن اَّللََّ فإ السَّرَّاءإ، َوالضَّرَّاءإ«  َعَلْيهإ َوَسلََّم: »َأوَُّل َمْن يُْدَعى إإىَل اجْلَنَّةإ الَّذإيَن َيَْ 
َجاُه "   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم، َوَلْم ُيَخرِ 

ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثنا الرَّبإيُع ْبُن ُسَلْيَماَن، ثنا َعْبُد ا  -  1857 َّللَّإ ْبُن َوْهٍب، َأْخََبينإ عإَياُض ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ َحدَّ
ُ َعْنُه، َأنَّ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ  َي اَّللَّ َع رَُجاًل يـَُقوُل: اللَُّهمَّ اْلفإْهرإيُّ، َعْن إإبـَْراهإيَم ْبنإ ُعبَـْيٍد، َعْن أََنسإ ْبنإ َمالإٍك َرضإ  َعَلْيهإ َوَسلََّم ْسَإ

، ُذو اجْلاََللإ إإينيإ َأْسأَ  نَّ َلَك احْلَْمَد، ََل إإَلَه إإَلَّ أَْنَت، أَْنَت اْلَمنَّاُن َبدإيُع السََّماَواتإ َواأْلَْرضإ ، َأْسأَُلَك اجْلَنََّة، َوَأُعوُذ ُلَك ِبَإ َواإْلإْكَرامإ
ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »َلَقْد كَ  هإ الَّذإي إإَذا ُدعإَي بإهإ َأَجاَب، َوإإَذا ُسئإَل بإهإ َأْعَطى«بإَك مإَن النَّارإ، فـََقاَل النَّيبإ ْسْإ  اَد َيْدُعو اَّللََّ ابإ

 " َلَقْد َكاَد َيْدُعو   : زائد بلفظ "قال الشيخ عبد السَلم علوش* 

ْبُن    -  1865 حُمَمَُّد  ثنا  احْلَافإُظ،  دإ  اْلَواحإ َعْبدإ  ْبُن  الزَُّبرْيُ  ثـََنا  َبْكٍر  َحدَّ ْبنإ  َعْمرإو  ْبُن  َأمْحَُد  ثنا   ،ُّ اْلَعْسَقاَلينإ َبَة  قـُتَـيـْ ْبنإ  احلََْسنإ 
، َعْن َسْعدإ ْبنإ َمالإٍك َرضإيَ  ، َعْن حُمَمَّدإ ْبنإ زَْيٍد، َعْن َسعإيدإ ْبنإ اْلُمَسييإبإ ، َحدََّثِنإ َأيبإ ْعُت َرُسوَل    السَّْكَسكإيُّ ُ َعْنُه، قَاَل: ْسَإ اَّللَّ

َوإإَذا ُسئإَل بإهإ َأْعَطى؟ الدَّْعَوُة    َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم يـَُقوُل: »َهْل َأُدلُُّكْم َعَلى اْسمإ اَّللَّإ اأْلَْعَظمإ الَّذإي إإَذا ُدعإَي بإهإ َأَجاَب،  اَّللَّإ 
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، ََل إإَلَه إإَلَّ  َا يُوُنُس َحْيُث اَنَداُه فإ الظُُّلَماتإ الثَّاَلثإ فـََقاَل رَُجٌل: اَي َرُسوَل   «. أَْنَت ُسْبَحاَنَك إإينيإ ُكْنُت مإَن الظَّالإمإنيَ الَّيتإ َدَعا ِبإ
َعَلْيهإ َوَسلَّ  َأْم لإْلُمْؤمإنإنَي َعامًَّة؟ فـََقاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ  َتْسَمُع قـَْوَل اَّللَّإ َعزَّ َوجَ اَّللَّإ، َهْل َكاَنْت لإُيوُنَس َخاصًَّة  َأََل  لَّ: َم: " 

ي اْلُمْؤمإنإنَي{ ]األنبياء:  ، وََكَذلإَك نـُْنجإ َناُه مإَن اْلَغميإ َا فإ 88}َوََنَّيـْ َا ُمْسلإٍم َدَعا ِبإ [ " َوقَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »َأميُّ
هإ َذلإَك ُأْعطإَي َأْجَر َشهإ  هإ َأْربَعإنَي َمرًَّة َفَماَت فإ َمَرضإ  يٍد، َوإإْن بـََرَأ بـََرَأ، َوَقْد ُغفإَر َلُه مجَإيُع ُذنُوبإهإ«َمَرضإ

 : السكسكي متروك. قال الشيخ عبد السَلم علوش* 

نـَْيا، َحدََّثِنإ َعمَّاُر ْبُن َنْصٍر، ثنا الْ   -   1866 ُمْسلإٍم، َحدََّثِنإ َعْبُد   َولإيُد ْبنُ َأْخََباََن أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ الصَّفَّاُر، ثنا أَبُو َبْكرإ ْبُن َأيبإ الدُّ
ُ َعْنُه، َعنإ  َي اَّللَّ ُم ْبُن َعْبدإ الرَّمْحَنإ، َعْن َأيبإ أَُماَمَة َرضإ يإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، قَاَل: " إإنَّ   اَّللَّإ ْبُن اْلَعاَلءإ ْبنإ زَْبٍر، ثنا اْلَقاسإ النَّيبإ

: فإ ُسورَةإ اْلبَـَقَرةإ، َوآلإ عإْمَراَن، َوطََه " فَاْلَتَمْستـَُها فـََوَجْدُت فإ ُسورَةإ اْلبَـَقَرةإ  اْسَم اَّللَّإ اأْلَْعَظَم َلفإي َثاَلثإ سُ  آيََة َوٍر مإَن اْلُقْرآنإ
ُ ََل إإَلَه إإَلَّ ُهَو احْلَيُّ اْلَقيُّوُم{ ]البقرة:  : }اَّللَّ ييإ ََل إإَلَه إإَلَّ ُهَو احْلَيُّ اْلَقيُّوُم{ ]آل  [ ، َوفإ ُسورَةإ آلإ عإْمَراَن: }اَل اَّللَُّ 255اْلُكْرسإ

{ ]طه: 2عمران:   [ 111[ ، َوفإ ُسورَةإ طََه: }َوَعَنتإ اْلُوُجوُه لإْلَحييإ اْلَقيُّومإ
 

ْلُكوَفةإ، ثنا احْلَُسنْيُ ْبُن احْلََكمإ احلْإَْبإيُّ، ثنا قَبإي  -  1869 ، ابإ ،  َأْخََباََن َعلإيُّ ْبُن َعْبدإ الرَّمْحَنإ ْبنإ َماِتإ َصُة، ثنا ُسْفَياُن، َعنإ اأْلَْعَمشإ
ُ َعْنُه رَفَـ  َي اَّللَّ َعُه، قَاَل: »َيَِْتإ َعَلْيُكْم زََماٌن ََل يـَْنُجو فإيهإ إإَلَّ َمْن َدَعا ُدَعاَء َعْن ُعَمارََة ْبنإ ُعَمرْيٍ، َعْن َأيبإ َعمَّاٍر، َعْن ُحَذيـَْفَة َرضإ

 »  اْلَغرإيقإ
َجاُه. ْيَخْيِن، َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ

، ثنا أَبُو ُمَعاوإيََة َعْبُد الرَّمْحَنإ ْبُن قـَْيٍس، ثنا َأْخََباََن أَبُو َبْكرإ ْبُن إإْسَحاَق اْلَفقإ   -   1871 َبَأ َصالإُح ْبُن حُمَمٍَّد الرَّازإيُّ، ثنا َأيبإ يُه، أَنـْ
ُ َعْنُه، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ  َي اَّللَّ ُ     َصلَّىحُمَمَُّد ْبُن َأيبإ مُحَْيٍد، َعْن حُمَمَّدإ ْبنإ اْلُمْنَكدإرإ، َعْن َجابإٍر َرضإ هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: " َما أَنـَْعَم اَّللَّ

ُ لَُه َعَلى َعْبٍد مإْن نإْعَمٍة فـََقاَل: احْلَْمُد َّللإَّإ إإَلَّ َوَقْد َأدَّى ُشْكَرَها، فَإإْن قَاهَلَا الثَّانإَيَة َجدََّد اَّللَُّ   َلُه ثـََواَِبَا، فَإإْن قَاهَلَا الثَّالإَثَة َغَفَر اَّللَّ
  ُذنُوبَهُ 

َجا َأبَ  َجاُه، ِإالَّ َأنَُّهَما َلْم ُيَخرِ  ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ   ا ُمَعاِوَيَة« @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 (: ضعيف.5024* ضعيف الجامع )

، ثنا َوضَّاُح ْبُن ََيََْي النـَّْهَشلإيُّ،  َأْخََباََن أَبُو َبْكرإ ْبُن َأيبإ َدارإٍم احْلَافإُظ    -  1875 ْلُكوَفةإ، ثنا َأمْحَُد ْبُن ُموَسى، ثنا إإْسَحاُق التَّمإيمإيُّ ابإ
ُم ْبُن َعْبدإ الرَّمْحَنإ،   ، ثنا َعْبُد الرَّمْحَنإ ْبُن إإْسَحاَق، ثنا اْلَقاسإ ُ َعْن أَبإيهإ، َعنإ اثنا النَّْضُر ْبُن إإْْسَاعإيَل اْلَبَجلإيُّ َي اَّللَّ ْبنإ َمْسُعوٍد َرضإ

، ايَ                              قـَيُّوُم، بإَرمْحَتإَك َأْسَتغإيُث« َعْنُه، قَاَل: َكاَن َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم إإَذا نـََزَل بإهإ َهمي َأْو ُغمي قَاَل: »اَي َحيُّ
َجاُه. @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا:  ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ   َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 (: حسن. 4791* صحيح الجامع )

ُّ، ثنا أَبُو ََثبإٍت حُمَمَّ   -  1876 ُد ْبُن  ُد ْبُن ُعبَـْيدإ اَّللَّإ، ثنا حُمَمَّ َأْخََباََن حُمَمَُّد ْبُن اْلُمَؤمَّلإ ْبنإ احلََْسنإ، ثنا اْلَفْضُل ْبُن حُمَمٍَّد الشَّْعَراينإ
ُ َعْنُه، قَاَل: قَاَل َرُسوُل إإْْسَاعإيَل ْبنإ َأيبإ ُفَدْيٍك، َحدََّثِنإ َسْعُد ْبُن َسعإيدإ ْبنإ َأيبإ َسعإيٍد اْلَمْقَُبإيُّ، َعْن أَبإيهإ، َعْن َأيبإ   َي اَّللَّ ُهَريـَْرَة َرضإ
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َْبإيُل َعَلْيهإ السَّاَلُم، فـََقاَل: اَي حُمَمَُّد، ُقْل: تـَوَكَّْلُت َعَلى احْلَييإ الَّذإي ََل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: " َما َكَرَبِنإ َأْمٌر إإَلَّ   َِتَثََّل ِلإ جإ
ي  ، َوََلْ َيُكْن َلُه َوِلإ ْذ َوَلًدا، َوََلْ َيُكْن َلُه َشرإيٌك فإ اْلُمْلكإ ُْه َتْكبإريًا   مإَن الذُّ مَيُوُت، َواحْلَْمُد َّللإَّإ الَّذإي ََلْ يـَتَّخإ        ليإ وََكَبيإ

َجاُه.  ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 (: ضعيف.5128* ضعيف الجامع )

ُّ، ثنا  -   1878 ُّ، ثنا يـَْعُقوُب ْبُن يُوُسَف اْلَقْزوإيِنإ حُمَمَُّد ْبُن َسعإيدإ ْبنإ َسابإٍق، ثنا   َأْخََبينإ أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ حُمَمَُّد ْبُن اخْلَلإيلإ اأْلَْصبَـَهاينإ
، َعْن ََيََْي ْبنإ ُعَمارَ  ُهَما، قَاَل:  َعْمُرو ْبُن َأيبإ قـَْيٍس، َعْن َعطَاءإ ْبنإ السَّائإبإ ُ َعنـْ َي اَّللَّ َة، َعْن َسعإيدإ ْبنإ ُجَبرْيٍ، َعنإ اْبنإ َعبَّاٍس، َرضإ

، َواَبرإْك ِلإ فإي َا َرزَقْـَتِنإ ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َيْدُعو يـَُقوُل: »اللَُّهمَّ قـَنيإْعِنإ ِبإ َرْيٍ َكاَن النَّيبإ  «  هإ، َواْخُلْف َعَلى ُكليإ َغائإَبٍة ِلإ ِبإ
َجاُه "  ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 (: ضعيف.6042* السلسلة الضعيفة )
 

ْبُن    -  1879 ْبُن ُسَلْيَماَن، ثنا َعْبُد اَّللَّإ  يـَْعُقوَب، ثنا الرَّبإيُع  ْبُن  اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد  أَبُو  ثـََنا  ْبُن زَْيٍد، َأنَّ َحدَّ ُأَساَمُة  َوْهٍب، َأْخََبينإ 
ُ َعْنُه، قَاَل: َفسَ  َي اَّللَّ ْعُتُه َيْذُكُر َأنَّ َرُسوَل اَّللَّإ َكاَن،  ُسَلْيَماَن ْبَن ُموَسى َحدَّثَُه، َعْن َمْكُحوٍل، أَنَُّه َدَخَل َعَلى أََنسإ ْبنإ َمالإٍك َرضإ مإ

َفُعِنإ بإهإ« يـَُقوُل: »اللَُّهمَّ انـَْفْعِنإ ِبإَ  ، َواْرزُْقِنإ عإْلًما تـَنـْ َفُعِنإ ، َوَعليإْمِنإ َما يـَنـْ                ا َعلَّْمَتِنإ
َجاُه.    @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم، َوَلْم ُيَخرِ 

 (: صحيح على شرط مسلم. 3151* السلسلة الصحيحة )

، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َسابإقٍ   -  1884 يُّ ُّ، ثنا َأمْحَُد ْبُن ُعبَـْيدإ اَّللَّإ النـَّْرسإ َبَأاَن َبْكُر ْبُن حُمَمٍَّد الصَّرْيَفإ َناٍن، َعْن  أَنـْ ، ثنا إإْسَرائإيُل، َعْن َأيبإ سإ
ُ َعْنُه، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ  َي اَّللَّ ، َعنإ اْبنإ َمْسُعوٍد َرضإ َ اْلَعظإيَم الَّذإي َأيبإ اأْلَْحَوصإ  َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: " َمْن قَاَل: َأْستَـْغفإُر اَّللَّ

   "الزَّْحفإ ََل إإَلَه إإَلَّ ُهَو احْلَيُّ اْلَقيُّوُم، َوأَُتوُب إإلَْيهإ َثاَلًَث، ُغفإَرْت َلُه ُذنُوبُُه، َوإإْن َكاَن فَارًّا مإَن 
َجاُه.@ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا ْيَخْيِن، َوَلْم ُيَخرِ   : َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ

َبأَ احلََْسُن ْبُن َعلإييإ ْبنإ زإاَيٍد، ثنا َعْبُد اْلَعزإيزإ ْبُن عَ   -   1890 ثـََنا أَبُو َبْكرإ ْبُن إإْسَحاَق اْلَفقإيُه، أَنـْ ، ثنا َعْبُد  َحدَّ يُّ ْبدإ اَّللَّإ اأْلَُوْيسإ
ُ َعْنُه، َأنَّ الرَّمحَْ  َي اَّللَّ ، ثنا ُسَهْيُل ْبُن َأيبإ َصالإٍح، َعْن أَبإيهإ، َعْن َأيبإ ُهَريـَْرَة َرضإ َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم قَاَل: نإ ْبُن َأيبإ الريإَجالإ  النَّيبإ

َدًة ُكتإَب َلُه عإْشُروَن َوحمُإَيْت َعْنُه عإْشُروَن، َومَ  َدًة ُكتإَبْت َلُه عإْشُروَن َوحمُإَيْت َعْنُه عإْشُروَن، َوَمْن محَإَد »َمْن َكَبََّ َواحإ ْن َسبََّح َواحإ
َدًة ُكتإَبْت َلُه َثاَلثُوَن َوحمُإَيْت َعْنُه َثاَلثُوَن«   َواحإ

َجاُه "  ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 إسناده حسن. الشيخ عبد السَلم علوش:* قال 

ثـََنا أَبُو َبْكرإ ْبُن إإْسَحاَق اْلَفقإيُه، أَنـَْبَأ زإاَيُد ْبُن اخْلَلإيلإ التُّْسََتإيُّ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َجامإعٍ   -  1894  اْلَعطَّاُر، ثنا السََّكُن ْبُن َأيبإ  َحدَّ
، ثنا اْلَولإيُد ْبُن أَ  َها قَاَلْت، قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ السََّكنإ اْلَُبْمجُإيُّ ُ َعنـْ َي اَّللَّ مإ ْبنإ حُمَمٍَّد، َعْن َعائإَشَة َرضإ  يبإ هإَشاٍم، َعنإ اْلَقاسإ

ُ لَ  َا مإْن عإْندإ اَّللَّإ إإَلَّ َكَتَب اَّللَّ ُ َعَلى َعْبٍد نإْعَمًة فـََعلإَم َأهنَّ َها، َوَما َأْذَنَب َعْبٌد ُه َعَلْيهإ َوَسلََّم: »َما أَنـَْعَم اَّللَّ ُشْكَرَها قـَْبَل َأْن ََيَْمَدُه َعَليـْ
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ُ َلُه َمْغفإَرًة قـَْبَل َأْن َيْستَـْغفإَرُه، َوَما اْشََتَى َعْبٌد ثـَْواًب بإدإ  هإ  يَناٍر، َأْو نإْصفإ دإيَناٍر، فـََلبإَسُه َفَحمإَد اَّللََّ َعَليْ َذنـًْبا فـََندإَم َعَلْيهإ إإَلَّ َكَتَب اَّللَّ
ُ َلُه« ُلْغ رُْكبَـتَـْيهإ َحَّتَّ يـَْغفإَر اَّللَّ  إإَلَّ ََلْ يـَبـْ

َجاُه.    @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث اَل َأْعَلُم ِفي ِإْسَناِدِه َأَحًدا ُذِكَر ِبَجْرٍح، َوَلْم ُيَخرِ 
 (: ضعيف جدا. 5347* السلسلة الضعيفة )

، ثنا أَبُو اْلُمغإ   -  1897 ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َعْوفإ ْبنإ ُسْفَياَن الطَّائإيُّ ، َحدَّ ريَةإ َعْبُد اْلُقدُّوسإ ْبُن احْلَجَّاجإ
ُ َعْنُه، َأنَّ َرُسوَل اَّللَّإ  ثنا أَبُو َبْكرإ ْبُن َأيبإ َمْرمَيَ، ثنا اأْلَْحَوُص ْبُن َحكإيٍم ْبنإ ُعَمرْيٍ، َوَحبإ  َي اَّللَّ ْرَداءإ َرضإ يبإ ْبنإ ُعبَـْيٍد، َعْن َأيبإ الدَّ

ْنُكْم َأْن يـَْعَمَل أَْلَف َحَسَنٍة َحَّتَّ ُيْصبإَح يـَُقوُل: سُ  َْمدإهإ مإاَئَة َمرَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم قَاَل: " ََل َيدَُع رَُجٌل مإ َا  ْبَحاَن اَّللَّإ َوِبإ ٍة، فَإإهنَّ
، َوَيُكوُن َما َعمإَل  ْثَل َذلإَك فإ يـَْومإهإ مإَن الذُّنُوبإ ُ مإ َوى َذلإَك َوافإًرا  أَْلُف َحَسَنٍة، َوأَنَُّه ََلْ يـَْعَمْل إإْن َشاَء اَّللَّ  مإْن َخرْيٍ سإ

ْسَناِد، َوَلْم ُيَخر ِ   . َجاهُ @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 أبو بكر بن مريم ضعيف، وقد اختلط. * قال الشيخ عبد السَلم علوش:

ثـََنا أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبنإ اَبَلَوْيهإ، ثنا إإبـَْراهإيُم ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ ُمْسلإٍم، ثنا َحجَّ   -  1898 ، ثنا َعْبُد اَّللَّإ َحدَّ َهالإ نـْ اُج ْبُن اْلمإ
، َحدََّثِنإ احْلََكمُ  َي اَّللَُّ ْبُن ُعَمَر النَُّمرْيإيُّ، َعْن يُوُنَس ْبنإ يَزإيَد اأْلَْيلإييإ مإ ْبنإ حُمَمٍَّد، َعْن َعائإَشَة، َرضإ ، َعنإ اْلَقاسإ  ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ اأْلَْيلإيُّ

ْعتإ مإْن َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم دُ  َها قَاَلْت: َدَخَل َعَليَّ أَبُو َبْكٍر، فـََقاَل: »َهْل ْسَإ ُهَو؟ قَاَل:    َعاًء َعلََّمنإيهإ؟« قـُْلُت: َماَعنـْ
ُ َعْنُه: اللَُّهمَّ فَارإَج " َكاَن عإيَسى اْبُن َمْرمَيَ يـَُعليإُمُه َأْصَحابَُه قَاَل: َلْو َكاَن َعَلى َأَحدإُكْم َجَبُل َذَهٍب َديـًْنا، َفَدَعا اَّللََّ   بإَذلإَك َلَقَضاُه اَّللَّ

، جمُإيَب َدْعَوةإ اْلُمْضَطريإينَ  َف اْلَغميإ ، َكاشإ َا َعْن َرمْحَةإ اهْلَميإ ، فَاْرمَحِْنإ بإَرمْحٍَة تـُْغنإيِنإ ِبإ يَمُهَما، أَْنَت تـَْرمَحُِنإ َرةإ َورَحإ نـَْيا َواْْلخإ  ، َرمْحَاَن الدُّ
َعْنُه: وََكاَنْت َعَليَّ بَقإيٌَّة مإَن الدَّْينإ، وَُكْنُت لإ   ُ َي اَّللَّ ديإيُق َرضإ َواَك ". قَاَل أَبُو َبْكٍر الصيإ ْينإ َكارإًها، َفُكْنُت َأْدُعو بإَذلإَك،  لدَّ َمْن سإ

ُعَمْيٍس َعَليَّ دإيَنا بإْنتإ  َْْسَاَء  َعائإَشُة: »َكاَن ألإ قَاَلْت   ، َعِنيإ  ُ فـََقَضاُه اَّللَّ بإَفائإَدٍة   ُ َعَليَّ  فََأًَتينإ اَّللَّ َتْدُخُل  َفَكاَنْت  َدرَاهإٍم  َوَثاَلثَُة  ٌر 
ُ رإ فََأْسَتْحيإي َأْن أَْنظَُر فإ َوْجهإ  ريًا َحَّتَّ َرزََقِنإ اَّللَّ يَها، َفُكْنُت َأْدُعو بإَذلإَك َفَما لَبإْثُت إإَلَّ َيسإ ُد َما َأْقضإ َينيإ ََل َأجإ ْزقًا َما ُهَو  َها ألإ

، َوَقَسْمُت فإ َأْهلإي َقْسمً  ُ َعِنيإ ُتُه فـََقَضاُه اَّللَّ ، َوََل مإريَاٌث َورإثـْ َا َعَليَّ َنَة َعْبدإ الرَّمْحَنإ بإَثاَلثإ  بإَصَدَقٍة ُتُصديإَق ِبإ ا َحَسًنا، َوَحلَّْيُت ابـْ
 َأَواٍق َورإٍق َوَفَضَل لََنا َفْضٌل َحَسٌن« 

، َوَهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َغْيَر َأنَُّهَما َلمْ  َقدِ @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا:  ِ ْبِن ُعَمَر النَُّمْيِريِ  ِ   اْحَتجَّ اْلُبَخاِريُّ ِبَعْبِد َّللاَّ ا ِباْلُحْكِم ْبِن َعْبِد َّللاَّ َيْحَتجَّ
 اْْلَْيِليِ  " 

، قَ   - 1899 ثـََنا َعلإيُّ ْبُن مَحَْشاَذ اْلَعْدُل، ثنا أَبُو اْلُمَثَّنَّ اْلَعْنََبإيُّ، َوحُمَمَُّد ْبُن أَيُّوَب اْلَبَجلإيُّ اََل: ثنا َعْبُد الرَّمْحَنإ ْبُن اْلُمَباَركإ َحدَّ
، ثنا ُفَضْيُل ْبُن ُسَلْيَماَن النَُّمرْيإيُّ، ثنا ُموَسى ْبُن ُعْقَبةَ  يُّ ُ َعْنُه،  اْلَعْبسإ َي اَّللَّ ، َعْن َأيبإ الدَّْرَداءإ َرضإ ، ثنا ُعبَـْيُد اَّللَّإ ْبُن َسْلَماَن اأْلََغرُّ

يإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم قَاَل: " ُكلُّ َشْيٍء يـََتَكلَُّم بإهإ اْبُن آَدَم فَإإنَُّه َمْكُتوٌب َعَليْ  َحبَّ َأْن يـَُتوَب إإىَل  هإ، فَإإَذا َأْخطََأ َخطإيَئًة فَأَ َعنإ النَّيبإ
َها أََبًدا، فَإإنَُّه يـُْغَفُر َلُه َما ََلْ اَّللَّإ فـَْلَيْأتإ رَفإيَعُه فـَْلَيُمدَّ َيَدْيهإ إإىَل اَّللَّإ َعزَّ َوَجلَّ ُثَّ يـَُقوُل: اللَُّهمَّ إإينيإ أَُتوُب إإلَيْ  ُع إإلَيـْ َها ََل َأْرجإ نـْ َك مإ

ْع فإ َعَملإهإ َذلإَك    يـَْرجإ
َجاُه. ْيَخْيِن، َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ

 (: ضعيف.4237* ضعيف الجامع )
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، ثنا ُمَسدٌَّد، ثنا أَبُو    -   1901 َبَأ أَبُو اْلُمَثَّنَّ ثـََنا أَبُو َبْكرإ ْبُن إإْسَحاَق اْلَفقإيُه، أَنـْ ، ثنا أَبُو إإْسَحاَق، َعْن ُكَمْيلإ ْبنإ َحدَّ اأْلَْحَوصإ
ي َمَع َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلَّ  ُ َعْنُه، قَاَل: ُكنَّا ََنْشإ َي اَّللَّ يطَانإ اْلَمدإيَنةإ، فـََقاَل: »اَي زإاَيٍد، َعْن َأيبإ ُهَريـَْرَة َرضإ َم فإ بـَْعضإ حإ

َالإهإ َهَكَذا وََكذَ َأاَب ُهَريـَْرَة« فـَُقْلتُ  َوَأْوَمَأ بإَيدإهإ َعْن ميَإينإهإ،    «،ا: لَبـَّْيَك اَي َرُسوَل اَّللَّإ. فـََقاَل: »إإنَّ اْلُمْكثإرإيَن ُهُم اأْلَقـَلُّوَن إإَلَّ َمْن قَاَل ِبإ
َالإهإ، َوَقلإيٌل َما ُهْم "   َوَعْن ِشإ

َة إإَلَّ ابإ ُثَّ قَاَل: »اَي َأاَب ُهَريـَْرَة، َأََل َأُدلَُّك   َّللَّإ َعَلى َكْنٍز مإْن ُكُنوزإ اجْلَنَّةإ؟« قـُْلُت: بـََلى اَي َرُسوَل اَّللَّإ. قَاَل: »تـَُقوُل ََل َحْوَل َوََل قـُوَّ
 َوََل َمْلَجَأ، َوََل َمْنَجا مإَن اَّللَّإ إإَلَّ إإلَْيهإ« 

ُ َوَرُسولُُه َأْعَلُم. قَاَل: »َحقُّ اَّللَّإ ُثَّ قَاَل: »اَي َأاَب ُهَريـَْرَة َتْدرإي َما َحقُّ اَّللَّإ َعلَ  ى اْلعإَبادإ، َوَما َحقُّ اْلعإَبادإ َعَلى اَّللَّإ؟« قَاَل: قـُْلُت: اَّللَّ
ًئا، َوَحقُّ اْلعإَبادإ َعَلى اَّللَّإ َأْن ََل يـَُعذيإَب َمْن ََل   بإهإ«    ُيْشرإكُ َعَلى اْلعإَبادإ َأْن يـَْعُبُدوُه، َوََل ُيْشرإُكوا بإهإ َشيـْ

َجاُه َهَكَذا "  ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 أبو اسحاق مدلس ولم يصرح بالسماع.  * قال الشيخ عبد السَلم علوش:

ُّ، ثنا َعْبُد اَّللَّإ ْبُن حُمَمَّدإ بْ   -  1911 ُّ، ثنا حُمْرإُز ْبُن َسَلَمَة َأْخََبينإ أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبنإ َبطََّة اأْلَْصبَـَهاينإ نإ زََكرإايَّ اأْلَْصبَـَهاينإ
ُّ، ثنا َعْبُد اْلَعزإيزإ ْبُن َأيبإ َحازإٍم، َعْن ُسَهْيلإ بْ  مإ ْبنإ َأيبإ ُعبَـْيٍد، َعْن أُميإ َسَلَمَة اْلَعَدينإ نإ َأيبإ َصالإٍح، َعْن ُموَسى ْبنإ ُعْقَبَة، َعْن َعاصإ

يإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َهَذا َما َسَأَل حُمَمٌَّد رَبَُّه: »اللَُّهمَّ إإينيإ  َها، َعنإ النَّيبإ ُ َعنـْ َي اَّللَّ ةإ، َوَخرْيَ الدَُّعاءإ، َوَخرْيَ   َأْسأَُلَك َخرْيَ اْلَمْسأَلَ َرضإ
، َوثـَبـََّتِنإ َوثـَقيإْل َمَوازإ  ، َوَخرْيَ احْلََياةإ، َوَخرْيَ اْلَمَماتإ ، َوَخرْيَ الثَـَّوابإ ، َوَخرْيَ اْلَعَملإ ، َوتـََقبَّْل النََّجاحإ ، َواْرَفْع َدرََجاِتإ ، َوَحقيإْق إإميَاينإ يِنإ

، َوأَ  ، َواْغفإْر َخطإيَئيتإ َُه، َوَجَوامإَعهُ َصاَلِتإ ، َوَأوََّلُه، َوظَاهإَرُه  ْسأَُلَك الدَّرََجاتإ اْلُعَلى مإَن اجْلَنَّةإ، اللَُّهمَّ إإينيإ َأْسأَُلَك فـََواتإَح اخْلَرْيإ َوَخَواِتإ
، َوَخرْيَ َما َأفْـَعُل، َوَخرْيَ َما َأْعَمُل، َوَخرْيَ َما َبَطَن، َوَخرْيَ  َواَبطإَنُه، َوالدَّرََجاتإ اْلُعَلى مإَن اجْلَنَّةإ آمإنَي، اللَُّهمَّ إإينيإ َأْسأَُلَك َخرْيَ َما آِتإ 

َوَتَضَع َوزإ  تـَْرَفَع ذإْكرإي،  َأْن  َأْسأَُلَك  اللَُّهمَّ إإينيإ  اجْلَنَّةإ آمإنَي،  اْلُعَلى مإَن  َوالدَّرََجاتإ  َظَهَر،  ، َما  قـَْليبإ َوُتَطهيإَر  َأْمرإي،  َوُتْصلإَح  ْري، 
، َوَأْسأَُلَك الدَّرََجاتإ اْلُعَلى مإَن اجْلَنَّةإ آمإنَي، ال َوحتَُ  ، َوتـَْغفإَر ِلإ َذْنيبإ ي، َوتـُنَـويإَر ِلإ قـَْليبإ َن فـَْرجإ لَُّهمَّ إإينيإ َأْسأَُلَك َأْن تـََباَرَك ِلإ فإ صيإ

ي، َوفإ َخْلقإي، َوفإ ُخُلقإي ي، َوفإ َْسْعإي، َوفإ َبَصرإي، َوفإ ُروحإ ، َوفإ َعَملإي، فـَتَـَقبَّْل نـَْفسإ ، َوفإ َأْهلإي، َوفإ حَمَْياَي، َوفإ ََمَاِتإ
، َوَأْسأَُلَك الدَّرََجاتإ اْلُعَلى مإَن اجْلَنَّةإ آمإنَي«    َحَسَناِتإ

َجاُه.  ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

ُّ، ث -  1917 ، ثنا اْلَفْضُل ْبُن حُمَمٍَّد الشَّْعَراينإ نا ُسنَـْيُد ْبُن َداُوَد، ثنا َعْمُرو ْبُن  َأْخََباََن َعْبُد اْلَعزإيزإ ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ إإْسَحاَق ْبنإ اْلَورَّاقإ
َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َأيبإ َسَلَمَة، ثنا زَُهرْيُ ْبُن حُمَمٍَّد، َعْن هإَشامإ ْبنإ ُعْرَوَة، َعْن أَبإيهإ، عَ  َا قَاَلْت: أََتى النَّيبإ َها َأهنَّ ُ َعنـْ َي اَّللَّ ْن َعائإَشَة َرضإ

َُؤََلءإ اْلَكلإَماتإ فَإإنَُّه  َْبإيُل َعَلْيهإ السَّاَلُم، فـََقاَل: " إإنَّ اَّللََّ َيَُْمُرَك َأْن َتْدُعو ِبإ يَل ُمْعطإيَك إإْحَداُهنَّ: اللَُّهمَّ إإ َوَسلََّم جإ ينيإ َأْسأَُلَك تـَْعجإ
نـَْيا إإىَل َرمْحَتإكَ     "َعافإَيتإَك، َوَصَْبًا َعَلى بَلإيَّتإَك، َأْو ُخُروًجا مإَن الدُّ

َجاُه.  ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 ، والحديث ضعيف. إسناده ضعيف  * جامعة أم القرى:
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ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثنا أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ َأمْحَُد ْبُن ََيََْي احْلَْجرإيُّ، ثنا زَْيدُ   -   1920 ، ثنا مُحَْيُد ْبُن مإْهَراَن،  َحدَّ  ْبُن احْلَُبابإ
ثـََنا   ُ َعْنُه، قَاَل: َحدَّ َي اَّللَّ يُّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »َمْن قَاَل ثنا َعطَاٌء، َعْن َأيبإ ُهَريـَْرَة َرضإ َسْلَماُن اْلَفارإسإ

َك، َوُأْشهإُد َمْن فإ السََّماَواتإ َوَمْن فإ اأْلَ  ُ ََل  اللَُّهمَّ إإينيإ ُأْشهإُدَك َوُأْشهإُد َماَلئإَكَتَك َومَحََلَة َعْرشإ ، أَنََّك أَْنَت اَّللَّ إإَلَه إإَلَّ أَْنَت ْرضإ
ُ ثـُُلَثُه   ُ ثـُلُثـَْيهإ َوْحَدَك ََل َشرإيَك َلَك، َوَأْشَهُد َأنَّ حُمَمًَّدا َعْبُدَك َوَرُسوُلَك، َمْن قَاهَلَا َمرًَّة َأْعَتَق اَّللَّ مإَن النَّارإ، َوَمْن قَاهَلَا َمرََّتنْيإ َأْعَتَق اَّللَّ

ُ ُكلَُّه مإَن النَّارإ«  مإَن النَّارإ، َوَمْن قَاهَلَا َثاَلَثً   َأْعَتَق اَّللَّ
َجاُه.   ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 ... إسناده ضعيف  * جامعة أم القرى:

ثـََنا َعلإيُّ ْبُن مَحَْشاَذ اْلَعْدُل، ثنا إإْْسَاعإيُل ْبُن إإْسَحاَق، ثنا اْلَولإيُد، ثنا ُشْعَبُة، َوَأْخََباََن َأمحَْ  -  1921 ، ثنا  َحدَّ ُد ْبُن َجْعَفٍر اْلَقطإيعإيُّ
، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َجْعَفٍر، ث َبٍل، َحدََّثِنإ َأيبإ َي َعْبُد اَّللَّإ ْبُن َأمْحََد ْبنإ َحنـْ نا ُشْعَبُة، َعْن َأيبإ إإْسَحاَق، َعْن َأيبإ ُعبَـْيَدَة، َعْن َعْبدإ اَّللَّإ َرضإ

ُ َعْنُه، قَاَل: َمرَّ يبإ َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، َوَأاَن ُأَصليإي، فـََقاَل: »َسْل تـُْعطَْه ايَ  َتَدْرتُُه  اْبَن أُميإ َعْبٍد« ، فـََقاَل ُعَمُر: فَابْـ اَّللَّ
إإينيإ َأْسأَُلَك نَعإيًما ََل يَبإيُد، َوقـُرََّة َعنْيٍ ََل َأاَن َوأَبُو َبْكٍر َفَسبَـَقِنإ إإلَْيهإ أَبُو َبْكٍر فـََقاَل: " إإنَّ مإْن ُدَعائإي الَّذإي ََل َأَكاُد َأدَُع: اللَُّهمَّ  

يإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ وَ  َفُد، َوُمَرافـََقَة النَّيبإ   " َسلََّم فإ َأْعَلى ُجنَّةإ اخْلُْلدإ تـَنـْ
َجاُه.  ْرَساِل، َوَلْم ُيَخرِ  ْسَناِد ِإَذا َسِلَم ِمَن اإلِْ  @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 * جامعة أم القرى: إسناده منقطع، والحديث صحيح لغيره...

، ثنا حُمْرإ َأْخََبينإ أَبُو َعْبدإ    -  1922 ُّ، ثنا َعْبُد اَّللَّإ ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ زََكرإايَّ ُّ،  اَّللَّإ حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبنإ َبطََّة اأْلَْصبَـَهاينإ ُز ْبُن َسَلَمَة اْلَعَدينإ
مإ ْبنإ َأيبإ ُعبَـْيدٍ  يإ َصلَّى هللاُ ثنا َعْبُد اْلَعزإيزإ ْبُن َأيبإ َحازإٍم، َعْن ُموَسى ْبنإ ُعْقَبَة، َعْن َعاصإ َها، َعنإ النَّيبإ ُ َعنـْ َي اَّللَّ ، َعْن أُميإ َسَلَمَة َرضإ

َلَك، َوأَْنتَ  : »اللَُّهمَّ أَْنَت اأْلَوَُّل ََل َشْيَء قـَبـْ َُؤََلءإ اْلَكلإَماتإ ُر َفاَل َشْيَء بـَْعَدَك، َأُعوُذ بإَك مإْن  َعَلْيهإ َوَسلََّم أَنَُّه َكاَن َيْدُعو ِبإ  اْْلخإ
َنةإ َشريإ  ، َومإْن َعَذابإ اْلَقَْبإ، َومإْن فإتـْ يَـتـَُها بإَيدإَك، َوَأُعوُذ بإَك مإَن اإْلإُثْإ َواْلَكَسلإ َنةإ اْلَقَْبإ، َوَأُعوُذ بإَك     ُكليإ َدابٍَّة اَنصإ اْلغإََّن، َومإْن فإتـْ

، اللَُّهمَّ َنقيإ قـَْليبإ مإَن اخْلَطَااَي َكمَ  ، َوَبنْيَ َخطإيَئيتإ َكَما بـَعَّْدَت مإَن اْلَمْأُثَإ َواْلَمْغَرمإ ، اللَُّهمَّ بـَعيإْد بـَْيِنإ ا نـَقَّْيَت الثَـّْوَب اأْلَبـَْيَض مإَن الدََّنسإ
»  َبنْيَ اْلَمْشرإقإ َواْلَمْغرإبإ

َجاُه.  ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 صحيح. # قال الحافظ الذهبي:

 * جامعة أم القرى: إسناده ضعيف، والحديث ضعيف...

ُف ِبإإْصَر، ثنا َعبْ   -  1924 ُد اَّللَّإ ْبُن َصالإٍح، َحدََّثِنإ اللَّْيُث َأْخََباََن أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن حُمَمٍَّد اْلبَـْغَدادإيُّ، ثنا ََيََْي ْبُن أَيُّوَب اْلَعالَّ
َلى، أَ   ْبُن َسْعٍد، َحدََّثِنإ  ْخََبَُه اْبُن َمْسُعوٍد َخالإُد ْبُن يَزإيَد، َعْن َسعإيدإ ْبنإ َأيبإ هإاَلٍل، َعْن َأيبإ الصَّْهَباءإ، َعْن َعْبدإ الرَّمْحَنإ ْبنإ َأيبإ لَيـْ

ُ َعْنُه، َعْن َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم أَنَُّه َكاَن َيْدُعو: »اللَّ  َي اَّللَّ ْساَلمإ قَاعإًدا،  َرضإ إْلإ ْساَلمإ قَائإًما، َواْحَفْظِنإ ابإ إْلإ ُهمَّ اْحَفْظِنإ ابإ
ًدا، َواللَُّهمَّ إإينيإ َأْسأَُلَك مإْن ُكليإ َخرْيٍ   ْساَلمإ رَاقإًدا، َوََل ُتْشمإْت يبإ َعُدوًّا َحاسإ إْلإ رٍي  َخَزائإُنُه بإَيدإَك، َوَأُعوُذ بإَك مإْن ُكليإ شَ َواْحَفْظِنإ ابإ

 َخَزائإُنُه بإَيدإَك« 
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َجاُه.   ، َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط اْلُبَخاِريِ 
 فيه أبو الصهباء لم يخرج له البخاري.  # قال الحافظ الذهبي:

 * جامعة أم القرى: إسناده ضعيف، والحديث ضعيف...

، ثنا َسعإيُد ْبُن َمْنصُ   -   1925 يُّ ثـََنا َعلإيُّ ْبُن عإيَسى ْبنإ إإبـَْراهإيَم احلْإريإيُّ، ثنا َأمْحَُد ْبُن ََنَْدَة اْلُقَرشإ وٍر، ثنا َخَلُف ْبُن َخلإيَفَة،  َحدَّ
َي اَّللَُّ  ، َعنإ اْبنإ َمْسُعوٍد َرضإ َعْنُه، قَاَل: َكاَن مإْن ُدَعاءإ َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم   ثنا مُحَْيٌد اأْلَْعَرُج، َعْن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ احْلَارإثإ

، َواْلَغنإيمَ  َباتإ َرمْحَتإَك، َوَعَزائإَم َمْغفإَرتإَك، َوالسَّاَلَمَة مإْن ُكليإ إإُثٍْ جْلَنَّةإ، وَ »اللَُّهمَّ إإانَّ َنْسأَُلَك ُموجإ ، َواْلَفْوَز ابإ النََّجاَة بإَعْونإَك  َة مإْن ُكليإ بإرٍي
 مإَن النَّارإ« 

َجاُه.    @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم، َوَلْم ُيَخرِ 
 .على شرط مسلم # قال الحافظ الذهبي:

 والحديث ضعيف...  ، وهو ضعيف.اْلعرجإسناده ضعيف؛ فيه حميد  * جامعة أم القرى:

ثـََنا أَبُو َبْكرإ ْبُن إإْسَحاَق اْلَفقإيُه، أَنـَْبَأ ُموَسى ْبُن إإْسَحاَق اأْلَْنَصارإيُّ، َوإإْْسَاعإيُل ْبُن قـُتَـيْـ   -   1931 ، قَاََل: ثنا أَبُو َحدَّ َبَة السَُّلمإيُّ
َبَة، ثنا اْبُن ُفَضْيٍل، َعنإ   ، َعْن بـَُرْيَدَة اأْلَْسَلمإييإ قَاَل: قَاَل ِلإ َرُسوُل اَّللَّإ َبْكرإ ْبُن َأيبإ َشيـْ ، َعْن َأيبإ َداُوَد اأْلَْودإييإ  اْلَعاَلءإ ْبنإ اْلُمَسييإبإ

يَ  َ اخْلرَْيَ بإَناصإ ، َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »ُقلإ اللَُّهمَّ إإينيإ َضعإيٌف فـََقويإ فإ رإَضاَك َضْعفإي، َوُخْذ ِلإ تَـَهى رإَضائإي،    يتإ ْساَلَم ُمنـْ َواْجَعلإ اإْلإ
» ، َوإإينيإ َفقإرٌي فَاْرزُْقِنإ ، َوإإينيإ َذلإيٌل فََأعإزَّينإ  اللَُّهمَّ إإينيإ َضعإيٌف فـََقويإينإ

َجاُه.   ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 و داود اْلعمى متروك الحديث. أب # قال الحافظ الذهبي:

 والحديث موضوع.  إسناده موضوع؛ * جامعة أم القرى:
 (: موضوع.4100* ضعيف الجامع )

، ثنا أَبُو َصالإٍح َعْبُد اَّللَّإ   -   1932 ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن َصالإحإ ْبنإ َهانإٍئ، ثنا اْلُفَضْيُل ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ اْلُمَسيَّبإ َصالإٍح، ثنا ُمَعاوإيَُة  ْبُن  َحدَّ
ٍم اأْلَْسَودإ، َعْن ثـَْواَبَن َمْوىَل َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّ  ، َعْن َأيبإ َسالَّ ، َعْن َأيبإ ََيََْي اْلَكاَلعإييإ ى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، قَاَل: قَاَل َرُسوُل  ْبُن َصالإحإ

: ايَ  ، َوتـَْرَك  اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: " قإيَل ِلإ حُمَمَُّد، ُقْل ُتْسَمْع، َوَسْل تـُْعَط " قَاَل: فـَُقْلُت: »اللَُّهمَّ إإينيإ َأْسأَُلَك فإْعَل اخْلَرْيَاتإ
َنًة فـَتَـَوفَِّنإ إإلَ  ، َوإإَذا َأَرْدَت بإَقْوٍم فإتـْ ، َوُحبَّ اْلَمَساكإنيإ، َوَأْن تـَْغفإَر ِلإ َوتـَْرمَحَِنإ اَن َغرْيُ َمْفُتوٍن، اللَُّهمَّ إإينيإ َأْسأَُلَك  ْيَك، َوأَ اْلُمْنَكَراتإ

 ُحبََّك، َوُحبَّ َمْن َيُإبَُّك، َوُحبًّا يـُبَـليإُغِنإ ُحبََّك« 
 .@ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط اْلُبَخاِري ِ 

 والحديث صحيح بشواهده. إسناده ضعيف منقطع؛ * جامعة أم القرى:

، ثنا َسعإيُد ْبُن َمْنُصوٍر، ثنا عَ   -  1933 يُّ ثـََنا َعلإيُّ ْبُن عإيَسى ْبنإ إإبـَْراهإيَم، ثنا َأمْحَُد ْبُن َبكَّاٍر اْلُقَرشإ ْبُد اَّللَّإ ْبُن َوْهبإ ْبنإ ُمْسلإٍم َحدَّ
، َأْخََبينإ َحْفُص ْبُن َمْيَسَرَة، َعْن ُموَسى ْبنإ ُعْقَبَة، َعْن ُحسَ  يُّ نْيإ ْبنإ َعلإييإ ْبنإ احْلَُسنْيإ، َعْن حُمَمَّدإ ْبنإ َعلإييإ ْبنإ احْلَُسنْيإ، َعْن  اْلُقَرشإ

ُ َعْنُه، قَاَل: َكاَن مإْن ُدَعاءإ َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »اللَّ  َي اَّللَّ  ََتَْعَلُهَما  ُهمَّ َمتيإْعِنإ بإَسْمعإي َوَبَصرإي َحَّتَّ أَبإيهإ، َعْن َعلإيٍي َرضإ
، َوَعافإِنإ فإ دإيِنإ َوَجَسدإي، َواْنُصْرينإ َمإَّْن ظََلَمِنإ َحَّتَّ تُرإَيِنإ فإيهإ َثَْرإي، اللَُّهمَّ  ي إإلَْيَك، َوفـَوَّْضُت   اْلَوارإَث مإِنيإ إإينيإ َأْسَلْمُت نـَْفسإ



125 
 

ي إإلَْيَك، ََل َمْلَجَأ مإْنَك إإَلَّ إإلَْيَك، آَمْنُت بإَرُسولإَك الَّذإي َأْرَسْلَت، َوبإكإَتابإَك  َأْمرإي إإلَْيَك، َوَأجْلَْأُت َظْهرإي إإلَْيَك، َوَخلَّْيُت َوْجهإ 
 الَّذإي أَنـَْزْلَت«

َجاُه. َوُحَسْيُن ْبُن َعِليٍ  َهَذا الَِّذي  ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ  َعْنُه ُموَسى ْبُن ُعْقَبَة، َوُهَو   َرَوى  @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
ََلِة "  ِ ْبُن اْلُمَباَرِك، َوَرَوى َعْنُه َحِديَث َمَواِقيِت الصَّ  ُحَسْيٌن اْْلَْصَغُر الَِّذي َأْدَرَكُه َعْبُد َّللاَّ

 صحيح. # قال الحافظ الذهبي:
 إسناده صحيح؛ رجاله ثقات.  * جامعة أم القرى:

، ثنا َأْصَبُغ ْبُن الْ   -  1936 َفَرجإ اْلمإْصرإيُّ، أَنـَْبَأ اْبُن  َأْخََباََن أَبُو النَّْضرإ حُمَمَُّد ْبُن يُوُسَف اْلَفقإيُه، ثنا ُعْثَماُن ْبُن َسعإيٍد الدَّارإمإيُّ
، َعْن َدرَّاٍج َأيبإ السَّْمحإ َحدَّثـَُهْم، َعْن َأيبإ اهلَْ  ُ َعْنُه، َعْن َرُسولإ َوْهٍب، ثنا َعْمُرو ْبُن احْلَارإثإ َي اَّللَّ ، َرضإ ، َعْن َأيبإ َسعإيٍد اخْلُْدرإييإ َثمإ يـْ

ًئا َأذُْكُرَك بإ  هإ َوَأْدُعوَك بإهإ، قَاَل: اَي ُموَسى ُقْل: ََل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم قَاَل: " قَاَل ُموَسى َعَلْيهإ السَّاَلُم: اَي َربيإ َعليإْمِنإ َشيـْ
ُ، قَاَل: ََل إإَلهَ إإلَ  ُ، قَاَل: اَي َربيإ ُكلُّ عإَبادإَك، يـَُقوُل َهَذا، قَاَل: ُقْل: ََل إإَلَه إإَلَّ اَّللَّ ًئا َُتُصُِّنإ َه إإَلَّ اَّللَّ َا ُأرإيُد َشيـْ ، إإَنَّ  إإَلَّ أَْنَت اَي َربُّ

ُ فإ كإفٍَّة َماَلْت ِبإإنَّ ََل بإهإ، قَاَل: اَي ُموَسى َلْو َكاَن السََّماَواُت السَّْبُع، َوَعامإرُ  نَي السَّْبُع فإ كإفٍَّة، َوََل إإَلَه إإَلَّ اَّللَّ ُهنَّ َغرْيإي، َواأْلََرضإ
 ُ  إإَلَه إإَلَّ اَّللَّ

َجاُه.  ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 صحيح. # قال الحافظ الذهبي:

 الحديث ضعيف. و  إسناده ضعيف؛ جامعة أم القرى:* 

دإ ْبُن زإاَيٍد، ثنا    -   1939 ، ثنا ُمَسدٌَّد، ثنا َعْبُد اْلَواحإ َبأَ أَبُو اْلُمَثَّنَّ ثـََناُه أَبُو َبْكرإ ْبُن إإْسَحاَق، أَنـْ هإاَلُل ْبُن َخبَّاٍب، َعْن عإْكرإَمَة،  َحدَّ
هُ  ُ َعنـْ َي اَّللَّ ْلَعافإَيةإ«  َعنإ اْبنإ َعبَّاٍس َرضإ َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، قَاَل لإَعميإهإ: »َأْكثإرإ الدَُّعاَء ابإ  َما، َأنَّ النَّيبإ

، َوَقْد ُرِوَي ِبَلْفٍظ آَخَر "   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط اْلُبَخاِريِ 
 (: حسن. 1198* صحيح الجامع )

َْمَداَن، ثنا إإبـَْراهإيُم ْبُن احْلَُسنْيإ ْبنإ دإيزإيَل، ثنا آَدُم ْبُن أَ   -   1944 َباُن ْبُن َعْبدإ َأْخََباََن َعْبَداُن ْبُن يَزإيَد الدَّقَّاُق ِبإ يبإ إإاَيٍس، ثنا َشيـْ
لَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم يـَُقوُل فإ ُدَعائإهإ: »اللَُّهمَّ إإينيإ َأُعوُذ بإَك مإَن  الرَّمْحَنإ، َعْن قـََتاَدَة، َعْن أََنسإ ْبنإ َمالإٍك قَاَل: َكاَن َرُسوُل اَّللَّإ صَ 

، َواهْلََرمإ َواْلَقْسَوةإ، َواْلَغْفَلةإ، َواْلعإيَلَة َوالذيإلََّة َواْلَمسْ  ، َواجْلَُْبإ َواْلُبْخلإ ،  َكَنَة، َوَأُعوُذ بإَك مإَن اْلَفْقرإ وَ اْلَعْجزإ َواْلَكَسلإ اْلُكْفرإ، َواْلُفُسوقإ
، ، َواجْلَُذامإ ، َوالنيإَفاقإ َوالسُّْمَعةإ، َوالريإاَيءإ، َوَأُعوُذ بإَك مإَن الصََّممإ َواْلَبَكمإ َواجْلُُنونإ َقاقإ «  َوالشيإ ، َوَسييإئإ اأْلَْسَقامإ  َواْلََبَصإ

َجاُه.@ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ال ْيَخْيِن، َوَلْم ُيَخرِ   شَّ
 . على شرط البخاري، ومسلم # قال الحافظ الذهبي:

 إسناده صحيح؛ رجاله ثقات.  * جامعة أم القرى:

،    َأْخََباََن احْلَُسنْيُ ْبُن احلََْسنإ ْبنإ أَيُّوَب، ثنا َحاِتإٌ الرَّازإيُّ، ثنا إإبـَْراهإيُم ْبُن يُوُسَف، ثنا َخَلُف ْبنُ   -  1957 َخلإيَفَة، َعْن مُحَْيٍد اأْلَْعَرجإ
ُ َعنْ  َي اَّللَّ ، َعْن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َمْسُعوٍد، َرضإ ُه، قَاَل: َكاَن مإْن ُدَعاءإ َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »اللَُّهمَّ َعْن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ احْلَارإثإ

َفُع، َوقـَْلٍب ََل ََيَْشُع، َوُدَعاٍء ََل ُيْسَمُع، َونـَْفٍس ََل َتْشَبُع، َومإَن اجلُْ  يُع، َومإ إإينيإ َأُعوُذ بإَك مإْن عإْلٍم ََل يـَنـْ ، فَإإنَُّه بإْئَس الضَّجإ َن  وعإ
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، َومإْن َأْن ُأَردَّ  ، َواْلُبْخلإ َواجْلَُْبإ، َومإَن اهْلََرمإ َا بإْئَستإ اْلبإطَانَُة، َومإَن اْلَكَسلإ ، َوَعَذابإ  اخلْإَيانَةإ فَإإهنَّ َنةإ الدَّجَّالإ  إإىَل َأْرَذلإ اْلُعُمرإ، َومإْن فإتـْ
، اللَُّهمَّ إإ  َنةإ اْلَمْحَيا َواْلَمَماتإ َياتإ    انَّ َنْسأَُلَك قـُُلواًب َأوَّاَهًة َُمْبإَتًة ُمنإيَبًة فإ َسبإيلإَك، اللَُّهمَّ إإانَّ َنْسأَُلَك َعَزائإَم َمْغفإَرتإَك، اْلَقَْبإ، َوفإتـْ َوُمْنجإ

جْلَنَّةإ، َوالنََّجاَة  ، َواْلَفْوَز ابإ ، َواْلَغنإيَمَة مإْن ُكليإ بإرٍي  مإَن النَّارإ« َأْمرإَك، َوالسَّاَلَمَة مإْن ُكليإ إإُثٍْ
، َوبإَك آَمَن فـَُؤادإي، أَبُوُء بإنإْعَمتإَك َعَليَّ، َوادإي َوَخَياِلإ ي،  وََكاَن إإَذا َسَجَد قَاَل: »اللَُّهمَّ َسَجَد َلَك سإ َوَهَذا َما َجنَـْيُت َعَلى نـَْفسإ

 يَمَة إإَلَّ الرَّبُّ اْلَعظإيُم«اَي َعظإيُم، اَي َعظإيُم، اْغفإْر ِلإ فَإإنَُّه ََل يـَْغفإُر الذُّنُوَب اْلَعظإ 
َجا َعْن ُحَمْيٍد اْْلَ  ْيَخْيِن َلْم ُيَخرِ  ْسَناِد ِإالَّ َأنَّ الشَّ ْعَرِج اْلُكوِفيِ  ِإنََّما اتََّفَقا َعَلى ِإْخَراِج َحِديِث  @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

ُل اْلَحِديِث ِفي ااِلْسِتَعاَذِة ِمَن اْْلَْرَبِع: َفَقْد ُرِوَي، َعْن َأِبي ُهَرْيَرةَ ُحَمْيِد ْبِن َقْيٍس  ِ ْبِن َعْمٍرو " اْْلَْعَرِج اْلَمكِ يِ  َفَأمَّا َأوَّ  ، َوَعْبِد َّللاَّ
 والحديث: ضعيف.  ، وهو ضعيف.اْلعرجإسناده ضعيف؛ فيه حميد  * جامعة أم القرى:

ثـََناُه  - 1970 ، َوَأمْحَُد ْبُن  أَبُو َبْكرإ ْبُن إإْسَحاَق اْلَفقإيُه، ثنا احلََْسُن ْبُن َعلإييإ ْبنإ زإاَيٍد، ثنا َعْبُد اْلَعزإيزإ ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ اأْلُ َفَحدَّ يُّ َوْيسإ
ُّ، قَاََل: ثنا َداُوُد ْبُن قـَْيٍس اْلَفرَّاُء، َعْن اَنفإعإ ْبنإ ُجَبرْيإ ْبنإ   ُمْطعإٍم، َعْن أَبإيهإ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ احْلَُسنْيإ اللََّهيبإ

َْمدإَك، َأْشَهُد َأْن ََل إإَلَه إإَلَّ  َْمدإهإ، ُسْبَحاَنَك اللَُّهمَّ َوِبإ فإ أَْنَت َأْستَـْغفإُرَك َوأَُتوُب إإلَْيَك، فـََقاهَلَا    َوَسلََّم: " َمْن قَاَل: ُسْبَحاَن اَّللَّإ َوِبإ
 " جَمْلإسإ ذإْكٍر َكاَنْت َكالطَّابإعإ يُْطَبُع َعَلْيهإ، َوَمْن قَاهَلَا فإ جَمْلإسإ َلْغٍو َكاَنْت َكفَّارًَة َلُه 

َجاهُ   .@ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم، َوَلْم ُيَخرِ 
 على شرط مسلم. قال الحافظ الذهبي: #

 الحسن. لدرجهحسن لغيره؛ يرتقي بالمتابعات والحديث:  إسناده ضعيف؛ * جامعة أم القرى:

ثـََناُه أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثنا حُمَمَُّد ْبُن ُعبَـْيدإ اَّللَّإ ْبنإ َأيبإ َداُوَد  - 1972 اْلُمَنادإي، ثنا يُوُنُس ْبُن حُمَمٍَّد اْلُمَؤديإُب،  َفَحدَّ
، َعْن رَافإعإ  ييإ ْبنإ َخدإيٍج، قَاَل: َكاَن َرُسوُل اَّللَّإ   ثنا ُمْصَعُب ْبُن َحيَّاَن، َأُخو ُمَقاتإٍل، َعنإ الرَّبإيعإ ْبنإ أََنٍس، َعْن َأيبإ اْلَعالإَيةإ الريإاَيحإ

َعَلْيهإ َوَسلََّم إإ  َْمدإَك، َأْشَهُد َأْن ََل إإ َصلَّى هللاُ  َهَض قَاَل: »ُسْبَحاَنَك اللَُّهمَّ َوِبإ َلَه إإَلَّ أَْنَت،  َذا اْجَتَمَع إإلَْيهإ َأْصَحابُُه فََأرَاَد َأْن يـَنـْ
، فَإإنَُّه ََل يـَْغفإُر ا ي، فَاْغفإْر ِلإ لذُّنُوَب إإَلَّ أَْنَت« فـَُقْلَنا: اَي َرُسوَل اَّللَّإ َهذإهإ َأْستَـْغفإُرَك َوأَُتوُب إإلَْيَك، َعمإْلُت ُسوًءا، َوظََلْمُت نـَْفسإ

: اَي حُمَمَُّد، ُهنَّ َكفَّارَُة اْلَمَجالإسإ " َْبإيُل، فـََقاَل ِلإ  َكلإَماٌت َأْحَدثـْتَـُهنَّ؟ قَاَل: " َأَجْل َجاَءينإ جإ
 هد لدرجة الحسن. الحديث يرتقي بالشواو  حسن لغيره؛، والحديث إسناده ضعيف  * جامعة أم القرى:

ُّ، ثنا ُشَعْيُب ْبُن َحْرٍب، َحدَّثـََنا   -  1977 ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن عإيَسى اْلَمَدائإِنإ َجاٌر لََنا ُيْكََّن َأاَب َعْمٍرو،    َأْخََباَْنُه أَبُو َعْمرإو ْبُن السَّمَّاكإ
َعَلْيهإ َوَسلََّم إإَذا َدَخَل َعْن َعْلَقَمَة ْبنإ َمْرَثٍد، َعْن ُسَلْيَماَن ْبنإ بـَُرْيَدَة، َعْن أَ  َعْنُه، قَاَل: َكاَن َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ   ُ َي اَّللَّ بإيهإ َرضإ

، َوَخرْيَ َما فإيَها، َوَأُعوُذ بإَك مإنْ  َها، اللَُّهمَّ إإينيإ   َشريإَها، َوَشريإ َما فإيالسُّوَق قَاَل: »بإْسمإ اَّللَّإ، اللَُّهمَّ إإينيإ َأْسأَُلَك َخرْيَ َهذإهإ السُّوقإ
َرًة«  َرًة، َأْو َصْفَقًة َخاسإ يَب فإيَها ميَإيًنا فَاجإ  َأُعوُذ بإَك َأْن ُأصإ

 ، والحديث حسن لغيره...إسناده ضعيف  * جامعة أم القرى:
 (: ضعيف.4391* ضعيف الجامع )

ثـََنا أَبُو زََكرإايَّ ََيََْي ْبُن حُمَمٍَّد  -  1980 ، ثنا َعثَّاُم َحدَّ اْلَعْنََبإيُّ، ثنا أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ حُمَمَُّد ْبُن إإبـَْراهإيَم اْلَعْبدإيُّ، ثنا يُوُسُف ْبُن َعدإيٍي
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َها قَاَلْت: َكاَن َرُسوُل اَّللَّإ  ُ َعنـْ َي اَّللَّ ، َعْن هإَشامإ ْبنإ ُعْرَوَة، َعْن أَبإيهإ، َعْن َعائإَشَة َرضإ  َعَلْيهإ َوَسلََّم إإَذا َتَضوََّر  َصلَّى هللاُ ْبُن َعلإيٍي
نَـُهَما ا ، َوَما بـَيـْ ُد اْلَقهَّاُر َربُّ السََّماَواتإ َواأْلَْرضإ ُ اْلَواحإ ، قَاَل: »ََل إإَلَه إإَلَّ اَّللَّ  ْلَعزإيُز اْلَغفَّاُر« َعنإ اللَّْيلإ

َجاُه.@ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ال  ْيَخْيِن، َوَلْم ُيَخرِ   شَّ
 على شرط البخاري ومسلم.  # قال الحافظ الذهبي:

 * جامعة أم القرى: إسناده حسن، والحديث حسن. 

اأْلَْهَوازإيُّ، ثنا أَبُو َُهَّاٍم حُمَمَُّد ْبُن َأْخََباََن َعْبُد اَّللَّإ ْبُن َجْعَفٍر، ثنا يـَْعُقوُب ْبُن ُسْفَياَن، َحدََّثِنإ أَبُو زََكرإايَّ ََيََْي ْبُن يَزإيَد    -  1982
َرُسوُل اَّللَّإ  قَاَل: َكاَن   ، اأْلََْنَارإييإ زَُهرْيٍ  َعْن  َمْعَداَن،  ْبنإ  َخالإدإ  َعْن  يَزإيَد،  ْبُن  ثـَْوُر  ثنا   ، َأَخَذ  الزيإْبرإقَانإ إإَذا  َوَسلََّم  َعَلْيهإ   َصلَّى هللاُ 

، َواْجَعْلِنإ فإ النََّدى اأْلَْعَلى«  َمْضَجَعُه، قَاَل: »اللَُّهمَّ  ، َوثـَقيإْل مإيَزاينإ ، َوُفكَّ رإَهاينإ  اْغفإْر ِلإ َواْخَسْأ َشْيطَاينإ
َجاُه.   ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 لغيره... * جامعة أم القرى: إسناده ضعيف، والحديث صحيح 

ثـََنا ََيََْي ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ ََيََْي، ثنا أَبُو ُعَمَر َحْفُص ْبُن    -  1985 ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن َصالإحإ ْبنإ َهانإٍئ، َحدَّ ُعَمَر، ثنا َعْبُد اْلَعزإيزإ ْبُن  َحدَّ
ُ َعْنُه، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ ُمْسلإٍم، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َعْجاَلَن، َعْن َسعإيدإ ْبنإ َأيبإ َسعإيٍد اْلَمقْ  َي اَّللَّ ، َعْن َأيبإ ُهَريـَْرَة َرضإ َُبإييإ

احْلَْمُد قـُْلَنا اَي َرُسوَل اَّللَّإ: مإْن َعُدوٍي َقْد َحَضَر؟ قَاَل: " ََل ُجنـََّتُكْم مإَن النَّارإ، ُقوُلوا: ُسْبَحاَن اَّللَّإ، وَ   «.َعَلْيهإ َوَسلََّم: »ُخُذوا ُجنـََّتُكمْ 
َياٍت َوُمَقدَّ  َا َيَْتإنَي يـَْوَم اْلقإَياَمةإ ُمْنجإ ُ َأْكََبُ، فَإإهنَّ ُ، َواَّللَّ َاُت  َّللإَّإ، َوََل إإَلَه إإَلَّ اَّللَّ  َماٍت َوُهنَّ اْلَباقإَياُت الصَّاحلإ

َجاهُ   . @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم َوَلْم ُيَخرِ 
 على شرط مسلم. # قال الحافظ الذهبي:

 الحسن. حسن لغيره؛ يرتقي بالمتابعات والشواهد لدرجة ، والحديث إسناده ضعيف  * جامعة أم القرى:

ُد ْبُن يَزإيدَ -  -   1986 ، ثنا َشرإيٌك،  َحدََّثِنإ َعلإيُّ ْبُن عإيَسى احلْإريإيُّ، ثنا إإبـَْراهإيُم ْبُن َأيبإ طَالإٍب، ثنا أَبُو ُكَرْيٍب، ثنا َخالَّ  اجْلُْعفإيُّ
  ُ َي اَّللَّ ، َعْن جُمَاهإٍد، َعنإ اْبنإ ُعَمَر َرضإ ُهَما، قَاَل: َكاَن َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َيْدُعو: »اللَُّهمَّ إإينيإ َأْسأَُلَك َعنإ اأْلَْعَمشإ َعنـْ

ٍح« يَتًة َسوإيًَّة، َوَمَردًّا َغرْيَ َُمٍْز، َوََل فَاضإ  عإيَشًة نَقإيًَّة، َومإ
ْسَنادِ  َجاُه. @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ  ، َوَلْم ُيَخرِ 

 بحجة.  وشريك ليس ثقة،خَلد  # قال الحافظ الذهبي:
 والحديث ضعيف. إسناده ضعيف؛  * جامعة أم القرى:

ثـََنا أَبُو َنْصٍر َأمْحَُد ْبُن َسْهلإ ْبنإ مَحَْدَوْيهإ اْلَفقإيُه إإْماَلًء بإُبَخاَرى، ثنا أَبُو َعلإيٍي َصالإُح ْبنُ   -   1987 حُمَمَّدإ ْبنإ َحبإيٍب احْلَافإُظ   َحدَّ
مإ ْبنإ حُمَمَّدإ ْبنإ  ، ثنا عإيَسى ْبُن َمْيُموٍن، َمْوىَل اْلَقاسإ طإيُّ مإ ْبنإ  اْلبَـْغَدادإيُّ، ثنا َسعإيُد ْبُن ُسَلْيَماَن اْلَواسإ ، َعنإ اْلَقاسإ ديإيقإ  َأيبإ َبْكٍر الصيإ

َها ُ َعنـْ َي اَّللَّ ََبإ  ، َأنَّ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َكاَن َيْدُعو: »اللَُّهمَّ اْجَعْل َأْوَسَع رإْزقإَك َعَليَّ عإْنَد كإ حُمَمٍَّد، َعْن َعائإَشَة َرضإ
ِنيإ َواْنقإطَاعإ ُعْمرإي«  سإ

عَ  ْسَناِد، َواْلَمْتِن َغِريٌب ِفي الدُّ اِء ُمْسَتَحبٌّ ِلْلَمَشاِيِخ ِإالَّ َأنَّ ِعيَسى ْبَن َمْيُموٍن َلْم َيْحَتجَّ ِبِه  @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َحَسُن اإلِْ
ْيَخاِن "   الشَّ
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 عيسى متهم. # قال الحافظ الذهبي:
 ، والحديث ضعيف. وهو ضعيف. ميمون،إسناده ضعيف؛ فيه عيسى بن  * جامعة أم القرى:

ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ    -  1988  َسَلَمَة،  حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثنا اْلَعبَّاُس ْبُن حُمَمٍَّد الدُّورإيُّ، ثنا اأْلَْسَوُد ْبُن َعامإٍر َشاَذاُن، ثنا مَحَّاُد ْبنُ َحدَّ
ُ َعْنُه، َي اَّللَّ ، َعْن َأيبإ ُهَريـَْرَة َرضإ ، َعْن حُمَمَّدإ ْبنإ َكْعٍب اْلُقَرظإييإ : َمَضْت إإْحَداُُهَا،   َعْن َأيبإ َجْعَفٍر اخْلَْطمإييإ قَاَل: " َكاَن فإيُكْم َأَمااَننإ

ُ ُمَعذيإَِبُْم َوُهْم َيسْ  ُ لإيـَُعذيإَِبُْم َوأَْنَت فإيهإْم، َوَما َكاَن اَّللَّ       [ 33تَـْغفإُروَن{ ]األنفال:  َوبَقإَيتإ اأْلُْخَرى "، }َوَما َكاَن اَّللَّ
َحاِبيِ  َحِديٌث ُمْسَنٌد«  @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديثٌ  َجاُه. َوَقِد اتََّفَقا َعَلى َأنَّ َتْفِسيَر الصَّ َوَلُه  َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم، َوَلْم ُيَخرِ 

 َشاِهٌد َعْن َأِبي ُموَسى اْْلَْشَعِري ِ 
 وتفسير الصحابي مسند.  مسلم،على شرط  # قال الحافظ الذهبي:

 يح؛ رجاله ثقات. إسناده صح * جامعة أم القرى:

ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن َصالإحإ ْبنإ َهانإٍئ، ثنا أَبُو َعْمٍرو اْلُمْسَتْملإي، ثنا إإْسَحاُق ْبُن إإبـَْراهإيَم احْلَْنظَلإ   -   1990 َبَأ  َحدَّ ، أَنـْ ، ثنا َعْبُد الرَّزَّاقإ يُّ
ُ َعْنُه، َعْن َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، قَاَل: »َمْن  بإْشُر ْبُن رَافإٍع، َعْن حُمَمَّدإ ْبنإ َعْجاَلَن، َعْن  َي اَّللَّ أَبإيهإ، َعْن َأيبإ ُهَريـَْرَة َرضإ

َّللَّإ، َكاَن َدَواًء مإْن تإْسَعٍة َوتإْسعإنَي َداًء أَْيَسُرَها اهْلَمُّ«  َة إإَلَّ ابإ  قَاَل ََل َحْوَل َوََل قـُوَّ
َجاُه، َوِبْشُر ْبُن َراِفٍع اْلَحاِرِثيُّ َلْيَس ِباْلَمْتُروِك، َوِإْن َلمْ @ قال الحافظ الحاك َجاُه، َوَكَذِلَك اْلَهْيَثُم  م رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َوَلْم ُيَخرِ   ُيَخرِ 

َجاُه، َوَلُه َحِديٌث َيْنَفِرُد ِبِه، َوَهَذا َمْوِضُعُه َفِإنَُّه   ِمْن ُعبَّاِد اْلُمْسِلِميَن " اْلَبكَّاُء َلْم ُيَخرِ 
 فع وهو واه.رافيه بشر بن  # قال الحافظ الذهبي:

 وهو ضعيف. الحارثي، رافعإسناده ضعيف؛ فيه بشر بن  * جامعة أم القرى:

ُّ، ثنا    -  1991 ، ثنا إإبـَْراهإيُم ْبُن حُمَمٍَّد الصَّْيَدََلينإ ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن َصالإحإ ، ثنا َشرإيُك ْبُن َعْبدإ احْلَمإيدإ، َأُخو  َحدَّ ُعْقَبُة ْبُن ُمْكَرٍم اْلَعميإيُّ
، َعْن أََنسإ ْبنإ َمالإٍك رَ  يإ َثُم ْبُن مَجَّاٍز اْلَبكَّاُء، َعْن ََثبإٍت اْلبـَُناينإ ، ثنا اهْلَيـْ ُ َعْنُه، َأنَّ َأاَب طَالإٍب َمرإَض فـَثـَقُ َأيبإ َبْكٍر احْلََنفإييإ َي اَّللَّ َل ضإ

ي ادُْع رَبََّك الَّذإي بـََعَثَك َأْن يـَُعافإَيِنإ  ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، فـََقاَل: اَي اْبَن َأخإ ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم:  فـََعاَدُه النَّيبإ ، فـََقاَل النَّيبإ
َط مإْن عإَقاٍل، فَـ  َا َنشإ َقاَل أَبُو طَالإٍب: إإنَّ رَبََّك بـََعَثَك لإُيطإيَعَك. قَاَل: »َوأَْنَت اَي َعميإ إإْن َأطَْعَت »اللَُّهمَّ اْشفإ َعميإي« . فـََقاَل: َكَأَنَّ

 اَّللََّ لَُيطإيَعنََّك« 
 فيه الهيثم بن جماز البكاء وهو ضعيف(: 2/303الهيثمي ) الحافظ* قال 

َماُم أَبُو َبْكرإ ْبُن إإْسَحاَق - -  1992 ، َوثنا َأمْحَُد ْبُن َسَلَمَة اْلَعَنزإيُّ، ثنا ُعْثَماُن ْبُن َسعإيٍد  َأْخََباََن اإْلإ اْلَفقإيُه، ثنا هإَشاُم ْبُن َعلإيٍي
َي اَّللَُّ  ، قَاََل: ثنا ُموَسى ْبُن إإْْسَاعإيَل، ثنا اْلُمَباَرُك ْبُن َحسَّاَن، َعْن َعطَاٍء، َعْن َعائإَشَة َرضإ َها قَاَلْت: سُ الدَّارإمإيُّ ئإَل َرُسوُل اَّللَّإ  َعنـْ

هإ«  َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َأيُّ الدَُّعاءإ َأْفَضُل؟ قَاَل: »ُدَعاُء اْلَمْرءإ لإنَـْفسإ
َجاُه.   ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 تركوه.  جماز،فيه الهيثم بن  # قال الحافظ الذهبي:
 والحديث ضعيف. فيه الهيثم البكاء وهو متروك.  جدا؛إسناده ضعيف  * جامعة أم القرى:

، ثنا أَبُو َوْهٍب حمَُ   -   1993 ُّ، ثنا َعْبُد اْلَعزإيزإ ْبُن َحاِتٍإ ٍم، ثنا ُسْفَياُن ْبُن  َأْخََباََن أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد اْلَمْحُبويبإ مَُّد ْبُن ُمَزاحإ
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َنَة، َعْن مإْسَعٍر، َعْن َعلإييإ ْبنإ َبذإميََة، َعْن َأيبإ ُعبَـْيَدَة، َعْن َعبْ  ُ َعْنُه، قَاَل: أََتى رَُجٌل َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ  ُعيَـيـْ َي اَّللَّ دإ اَّللَّإ َرضإ
بْ  َصلَّى هللاُ   ِنإ َوإإبإلإي، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَّإ َوَسلََّم، َوُأرَاُه َعْوَف ْبَن َمالإٍك، فـََقاَل: اَي َرُسوَل اَّللَّإ إإنَّ َبِنإ ُفاَلٍن َأَغاُروا َعَليَّ َفَذَهُبوا ابإ

َما فإيهإْم َصاٌع مإْن طََعاٍم، َوََل ُمدي مإْن طََعاٍم، فَاْسَألإ -َوَأظُنُُّه قَاَل تإْسَعَة أَبـَْياٍت  -َعَلْيهإ َوَسلََّم: »إإنَّ آَل حُمَمٍَّد َكَذا وََكَذا َأْهَل بـَْيٍت  
: َما َردَّ َعَلْيَك َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم؟ فََأْخََبََها، قَاَل: فـََلْم يـَْلَبثإ الرَُّجُل اَّللََّ َعزَّ َوَجلَّ« ، قَاَل: فـََرَجَع إإىَل اْمَرأَتإهإ، قَاَلتْ 

َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم فََأْخََبَهُ  َنُه َأْوفـََر َما َكانُوا، فَأََتى النَّيبإ ْنََبإ َفَحمإَد اَّللََّ، َوأَْثََّن َعَلْيهإ،  ، " فـََقاَم  َأْن رُدَّ َعَلْيهإ إإبإُلُه، َوابـْ َعَلى اْلمإ
ْب{ ]الطالق:   َوَأَمَرُهْم ِبإَْسأََلةإ اَّللَّإ َعزَّ َوَجلَّ َوالرَّْغَبَة إإلَْيهإ، َوقـََرَأ َعَلْيهإْم: }َوَمْن يـَتَّقإ اَّللََّ َُيَْعلْ  َلُه ََمَْرًجا، َويـَْرزُْقُه مإْن َحْيُث ََل ََيَْتسإ

3  ] 
َجاُه. @ قا  ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ   ل الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 صحيح. # قال الحافظ الذهبي:
 ، والحديث ضعيف. إسناده ضعيف  * جامعة أم القرى:

َبأَ إإبـَْراهإيُم ْبُن اْلُمْنذإرإ احلْإ   -  1994 ُّ، ثنا َجديإي، أَنـْ ثـََنا إإْْسَاعإيُل ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ اْلَفْضلإ الشَّْعَراينإ ، ثنا ُعبَـْيُد اَّللَّإ ْبُن حُمَمَّدإ َحدَّ َزامإيُّ
اَّللَّإ، َعْن أَبإيهإ، َعْن َجديإهإ، قَاَل: َجاَء رَُجٌل إإىَل َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ  ْبنإ ُحَننْيٍ، َحدََّثِنإ ُعبَـْيُد اَّللَّإ ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ َجابإرإ ْبنإ َعْبدإ  

لََّم: »ُقلإ اللَُّهمَّ َمْغفإَرتإَك   َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوسَ َوَسلََّم، فـََقاَل: َواُذنُواَبُه َواُذنُواَبُه، فـََقاَل َهَذا اْلَقْوَل َمرََّتنْيإ َأْو َثاَلًَث، فـََقاَل َلُه َرُسوُل اَّللَّإ 
« فـََعاَد، فـََقاَل: »ُقْم فـََقْد َغَفَر  َأْوَسُع مإْن ُذنُويبإ َوَرمْحََتَك َأْرَجى عإْندإي مإْن َعَملإي« . فـََقاهَلَا ُثَّ قَاَل: »ُعْد« فـََعاَد ُثَّ، قَاَل: »ُعدْ 

ُ َلَك«    اَّللَّ
َجاُه.  @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َحِديثٌ   ُرَواُتُه َعْن آِخِرِهْم َمَدِنيُّوَن ِممَّْن اَل ُيْعَرُف َواِحٌد ِمْنُهْم ِبَجْرٍح، َوَلْم ُيَخرِ 

 ولم يجرحوا. مدنيون،وهم  المنذر،بن  إبراهيمسمعه  # قال الحافظ الذهبي:
 والحديث ضعيف.  محمد بن جابر لم أجد لهما ترجمة.ابن  وعبيد هللا حنين، بن محمد بن  عبيد هللاإسناده ضعيف؛ فيه  * جامعة أم القرى:

نـَْيا، َحدََّثِنإ   -  1995  حُمَمَُّد ْبُن َسْهلإ ْبنإ َعْسَكٍر، ثنا  َأْخََباََن أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ الصَّفَّاُر، ثنا أَبُو َبْكرإ ْبُن َأيبإ الدُّ
َي  َأ اَنفإُع ْبُن يَزإيَد، َحدََّثِنإ ََيََْي ْبُن َأيبإ ُأَسْيٍد، َعنإ اْلَفْضلإ ْبنإ عإيَسى، َعْن َعميإهإ، َعْن أََنسإ ْبنإ  َسعإيُد ْبُن َأيبإ َمْرمَيَ، أَنـْبَ  َمالإٍك، َرضإ

َعَلْيهإ َوَسلََّم بإَرُجٍل َوُهَو يـَُقوُل: اَي َأْرَحَم   َعْنُه، قَاَل: َمرَّ َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ   ُ َعَلْيهإ اَّللَّ الرَّامحإإنَي، فـََقاَل َلُه َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ 
ُ إإلَْيَك«    َوَسلََّم: »َسْل فـََقْد َنَظَر اَّللَّ

، َوَأْخَشى َأْن َيُكوَن َعمُُّه َيِزيَد ْبَن َأَباَن  َقاِشيُّ َأنِ ي َقْد َوَجْدُت َلُه َشاِهًدا ِمْن َحِديِث ِإالَّ @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: اْلَفْضُل ْبُن ِعيَسى ُهَو الرَّ
 َأِبي ُأَماَمَة اْلَباِهِليِ  " 

 لم يصح هذا. # قال الحافظ الذهبي:
والحديث  وعمه يزيد بن أبان الرقاشي ضعيف. الحديث،منكر  وهو الرقاشي،فيه الفضل بن عيسى  جدا؛إسناده ضعيف  * جامعة أم القرى:

 ضعيف...

ُّ، ثنا َمْسُعوُد ْبُن زََكرإايَّ التُّْسََتإيُّ، ثنا َكامإُل ْبُن طَ -  -  1996 ثـََناُه أَبُو َبْكرإ ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ اْلُعَماينإ ْلَحَة، ثنا َفَضاُل ْبُن ُجَبرْيٍ، َعْن َحدَّ
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ُ َعْنُه، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ   َي اَّللَّ َْن يـَُقوُل: اَي َأْرَحَم الرَّامحإإنَي، َفَمْن  َأيبإ أَُماَمَة َرضإ َوَسلََّم: " إإنَّ َّللإَّإ َمَلًكا ُموَكَّاًل ِبإ
 قَاهَلَا َثاَلًَث قَاَل اْلَمَلُك: إإنَّ َأْرَحَم الرَّامحإإنَي َقْد َأقْـَبَل َعَلْيَك فَاْسَأْل " 

 فضال؛ ليس بشيء. # قال الحافظ الذهبي:
 والحديث ضعيف.  وهو ضعيف. جبير،ه ضعيف؛ فيه فضال بن إسناد  * جامعة أم القرى:

َبَأ أَبُو اْلَعبَّاسإ َحدََّث احْلَاكإُم أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ احْلَافإُظ إإْماَلًء ُغرََّة َصَفٍر َسَنَة َسْبٍع َوتإسْ   -  1998 عإنَي َوَثاَلثإ مإاَئٍة، أَنـْ
ال ْبُن عإيَسى  َأمْحَُد  ثنا  َْرَو،  ُّ، ِبإ اْلَمْحُبويبإ َأمْحََد  ْبُن  ْبُن  حُمَمَُّد  إإْْسَاعإيُل  ثنا  بإبَـْغَداَد،  اْلَفقإيُه،  َسْلَماَن  ْبُن  َأمْحَُد  ثـََنا  ، َوَحدَّ يُّ طََّرُسوسإ

ُّ، قَاُلوا: ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن َصالإحإ ْبنإ َهانإٍئ، ثنا اْلَفْضُل ْبُن حُمَمٍَّد الشَّْعَراينإ ْيٍس، ثنا َأمْحَُد  ثنا إإْْسَاعإيُل ْبُن َأيبإ ُأوَ   إإْسَحاَق اْلَقاضإي، َوَحدَّ
ُّ، َأْخََبينإ َأفْـَلُح ْبُن َكثإرٍي، ثنا اْبُن ُجَرْيٍج، َعْن َعْمرإو ْبنإ ُشَعْيبٍ  َعاينإ َْبإيُل ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ َداُوَد الصَّنـْ ، َعْن َأبإيهإ، َعْن َجديإهإ، قَاَل: نـََزَل جإ

يإ َصلَّى هللاُ َعَليْ  ًرا، فـََقاَل: السَّاَلُم َعَلْيَك اَي  َعَلْيهإ السَّاَلُم إإىَل النَّيبإ ًكا ُمْستَـْبشإ ثْـَلَها َقطُّ َضاحإ هإ َوَسلََّم فإ َأْحَسنإ ُصورٍَة ََلْ يـَْنزإٍل فإ مإ
َدإيَّةإ ُكُنوزإ اْلَعْرشإ  َْبإيُل، قَاَل: إإنَّ اَّللََّ بـََعَثِنإ إإلَْيَك ِبإ ُ ِبإإنَّ، قَاَل: " َوَما تإْلَك اهْلَدإيَُّة  َأكْ حُمَمَُّد، قَاَل: " َوَعَلْيَك السَّاَلُم اَي جإ َرَمَك اَّللَّ

جْلَرإيَرةإ  ُذ ابإ َْبإيُل ُقْل اَي َمْن َأْظَهَر اجْلَمإيَل َوَسََتَ اْلَقبإيَح، اَي َمْن ََل يـَُؤاخإ َْبإيُل، فـََقاَل جإ َْتَ اَي َعظإيَم اْلَعْفوإ، اَي اَي جإ ، َوََل يـَْهتإُك السيإ
تَـَهى ُكليإ َشْكَوىَحَسَن التََّجاُوزإ  َب ُكليإ ََنَْوى، َواَي ُمنـْ لرَّمْحَةإ، اَي َصاحإ َط اْلَيَدْينإ ابإ َع اْلَمْغفإَرةإ، اَي اَبسإ ، اَي ، اَي َواسإ ، اَي َكرإمَي الصَّْفحإ

َتدإَئ النيإَعمإ قـَْبَل اْسَتْحَقاقإَها، اَي رَبَـَّنا، َواَي َسييإَداَن، َوايَ  َنا، َأْسأَُلَك اَي اَّللََّ َأْن ََل َتْشوإي  َعظإيَم اْلَمنيإ، اَي ُمبـْ  َمْوََلاَن، َواَي َغايََة رَْغبَـتـُ
 » لنَّارإ، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »َفَما ثـََواُب َهذإهإ اْلَكلإَماتإ ُثَّ ذََكَر اَبقإي احْلَدإيثإ بـَْعَد الدَُّعاءإ بإُطولإهإ  -َخْلقإي ابإ

-  . 
ْسَناِد َفِإنَّ ُرَواُتُه ُكلُُّهْم َمَدِنيُّوَن ِثَقاٌت، َوَقْد ذَ  َم اْلِخََلَف َبْيَن َأِئمَِّة اْلَحِديِث  @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ َكْرُت ِفيَما َتَقدَّ

ِ ْبِن َعمْ  ِه« ِفي َسَماِع ُشَعْيِب ْبِن ُمَحمَِّد ْبِن َعْبِد َّللاَّ  ٍرو ِمْن َجدِ 
 قلت: كَل. قال: فرواته كلهم مدنيون. قلت: كَل. قال: ثقات. قلت: أنا ُاتهم به أحمد. اإلسناد،قال الحاكم: صحيح  # قال الحافظ الذهبي:

 ، والحديث موضوع. إسناده موضوع  * جامعة أم القرى:

ثـََنا أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب احْلَافإُظ، ثنا إإبـَْراهإيُم ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ السَّْعدإيُّ، أَنـْبَ   -   1999 َبَأ عإيَسى ْبُن  َحدَّ َأ يَزإيُد ْبُن َهاُروَن، أَنـْ
َها، قَ  ُ َعنـْ َي اَّللَّ مإ ْبنإ حُمَمٍَّد، َعْن َعائإَشَة َرضإ اَلْت: َكاَن َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، يـَُقوُل: "َما مَيَْنُع َأَحدَُكْم َمْيُموٍن، َعنإ اْلَقاسإ

هإ، َفُشفإَي مإْن َمَرٍض، َأْو َقدإَم مإْن َسَفٍر، يـَُقوُل: احْلَْمُد َّللإَّإ الَّذإي بإ  َجابََة مإْن نـَْفسإ َاتُ عإزَّتإهإ، َوَجاَللإهإ تَتإمُّ الصَّ إإَذا َعَرَف اإْلإ    " احلإ
دَ @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا:  ٍد، َعْن َعاِئَشَة، َوِعيَسى َغْيُر ُمتََّهٍم ِباْلَوْضعِ  َتَفرَّ  . ِعيَسى ْبُن َمْيُموٍن َعِن اْلَقاِسِم ْبِن ُمَحمَّ

 عيسى غير متهم بالوضع.  # قال الحافظ الذهبي:
 .وطرفه الثاني حسن لغيره ضعيف،طرفه اْلول فـ والحديث إسناده ضعي * جامعة أم القرى:

نـَْيا، ثنا احْلََسُن ْبُن الصَّبَّاٍح، َوَغريُْ   -  2000 ،  َأْخََباََن أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ الصَّفَّاُر، ثنا أَبُو َبْكرإ ْبُن َأيبإ الدُّ ُه، قَاُلوا: ثنا زَْيُد ْبُن احْلَُبابإ
ْعُت أََنَس ْبَن َمالإٍك، يـَُقوُل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم لإ َحدََّثِنإ ُعْثَماُن ْبُن َعْبدإ  َفاطإَمَة: " َما اَّللَّإ ْبنإ َمْوَهٍب، قَاَل: ْسَإ

: اَي َحيُّ اَي قـَيُّ  ، َوإإَذا َأْمَسْيتإ يكإ بإهإ َأْن تـَُقوِلإ إإَذا َأْصَبْحتإ وُم بإَرمْحَتإَك َأْسَتغإيُث، َأْصلإْح ِلإ َشْأينإ ُكلَُّه،  مَيْنَـُعكإ َأْن َتْسَمعإي َما ُأوصإ
ي َطَرَفَة َعنْيٍ     ."َوََل َتكإْلِنإ إإىَل نـَْفسإ



131 
 

َجاُه. ْيَخْيِن، َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ
 على شرط البخاري ومسلم.  # قال الحافظ الذهبي:

 ، والحديث حسن. إسناده حسن * جامعة أم القرى:

ُف ْبُن اْلُمْنذإرإ، ثنا َبْكُر َأْخََباََن َأمْحَُد ْبُن َسْلَماَن اْلَفقإيُه، ثنا َأمْحَُد ْبُن زَُهرْيإ ْبنإ َحْرٍب، ثنا ُموَسى ْبُن إإْْسَاعإيَل، ثنا َخلَ   -  2001
ُّ، َعْن أََنسإ ْبنإ َمالإٍك قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ  هإ: احْلَْمُد َّللإَّإ ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ اْلُمَزينإ  َعَلْيهإ َوَسلََّم: " َمْن قَاَل إإَذا َأَوى إإىَل فإَراشإ

، احْلَْمُد َّللإَّإ الَّذإي َمنَّ َعَليَّ فََأْفضَ  ، احْلَْمُد َّللإَّإ الَّذإي َأْطعإْمِنإ َوَسَقاينإ َيِنإ َل، اللَُّهمَّ إإينيإ َأْسأَُلَك بإعإزَّتإَك أَ الَّذإي َكَفاينإ َوآَواينإ ْن تـَُنجيإ
َمإيعإ حَمَامإدإ اخْلَْلقإ ُكليإهإْم    مإَن النَّارإ، فـََقْد محَإَد اَّللََّ ِبإ

َجاُه.  ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 صحيح. # قال الحافظ الذهبي:

 .والحديث شطره اْلول صحيح. لم أجد له جرحا وال تعديَل المنذر،ضعيف؛ فيه خلف بن إسناده  * جامعة أم القرى:

نـَْيا، ثنا َعْبُد اأْلَْعَلى ْبُن مَحَّاٍد، وَ   -  2003 ، َأنَّ َأْخََباََن أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ الصَّفَّاُر، ثنا أَبُو َبْكرإ ْبُن َأيبإ الدُّ نإ َأْزَهُر ْبُن َمْرَواَن اْلَبْصرإايَّ
، َحدَّثـَُهْم، َعْن زَُهرْيإ ْبنإ حُمَمٍَّد، َعْن   ُ َعْنُه، قَاَل:  بإْشَر ْبَن َمْنُصوٍر السَُّلمإيَّ َي اَّللَّ ُسَهْيلإ ْبنإ َأيبإ َصالإٍح، َعْن أَبإيهإ، َعْن َأيبإ ُهَريـَْرَة َرضإ

َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم فَاْنطََلْقَنا َمَعُه، فـََلمَّا قَاَل:  -: َيَدُه  َأْو قَالَ -طَعإَم َوَغَسَل َيَدْيهإ    َدَعا رَُجٌل مإَن اأْلَْنَصارإ مإْن َأْهلإ قـَُباَء النَّيبإ
َنا فـََهَدااَن َوَأْطَعْمَنا َوَسَقااَن وَُكلَّ َباَلٍء َحَسنٍ   أَْباَلاَن احْلَْمُد َّللإَّإ َغرْيَ ُمَودٍَّع َوََل ُمَكاَفٍئ َوََل »احْلَْمُد َّللإَّإ الَّذإي يُْطعإُم َوََل يُْطَعُم، َمنَّ َعَليـْ

، َوَهَدى مإَن الضَّاَلَلةإ َوَبصَّ َمْكُفوٍر َوََل ُمْستَـْغًَّن َعْنُه احْلَْمدُ  ، وََكَسا مإَن اْلُعْريإ ، َوَسَقى مإَن الشََّرابإ َر   َّللإَّإ الَّذإي َأْطَعَم مإَن الطََّعامإ
ياًل، احْلَْمُد َّللإَّإ َربيإ اْلَعاَلمإنَي« .    مإَن اْلَعَمايَةإ َوَفضََّل َعَلى َكثإرٍي َمإَّْن َخَلَق تـَْفضإ

َجاُه.@ قال الحافظ الح   اكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم، َوَلْم ُيَخرِ 
 على شرط مسلم. # قال الحافظ الذهبي:

 . ضعيف. وان كان بعض المتن صحيح* جامعة أم القرى: إسناده ضعيف، والحديث 

َثُم  - 2004 ُر، ثنا اهْلَيـْ َبَأ َأمْحَُد ْبُن َعلإييإ ْبنإ ُمْسلإٍم اأْلَابَّ ثـََنا أَبُو َبْكرإ ْبُن إإْسَحاَق اْلَفقإيُه، أَنـْ ْبُن َخارإَجَة، ثنا اْلَولإيُد ْبُن ُمْسلإٍم، َحدَّ
َعَلْيهإ َوَسلََّم، قَاَل: " إإَذا اَنَدى    َعْن ُعَفرْيإ ْبنإ َمْعَداَن، َعْن ُسَلْيمإ ْبنإ َعامإٍر، َعْن َأيبإ أَُماَمَة َرضإيَ  يإ َصلَّى هللاُ  َعْنُه، َعنإ النَّيبإ  ُ اَّللَّ

دٌَّة فـَْليَـَتَحنيَّإ الْ  يَب الدَُّعاُء، َفَمْن نـََزَل بإهإ َكْرٌب َأْو شإ ُوا، َوإإذَ اْلُمَنادإي فُتإَحْت أَبـَْواُب السََّماءإ، َواْسُتجإ ا َتَشهََّد  ُمَنادإي، فَإإَذا َكَبََّ َكَبيإ
، قَا  ، ُثَّ يـَُقوُل: َتَشهَُّدوا، َوإإَذا قَاَل: َحيَّ َعَلى الصَّاَلةإ، قَاَل: َحيَّ َعَلى الصَّاَلةإ، َوإإَذا قَاَل: َحيَّ َعَلى اْلَفاَلحإ َل: َحيَّ َعَلى اْلَفاَلحإ

َها، َوابـَْعثْـَنا اللَُّهمَّ َربَّ َهذإهإ الدَّْعَوةإ الصَّادإَقةإ اْلُمْسَتَجابَةإ اْلُمْستَ  َنا َعَليـْ تـْ َها َوَأمإ ، وََكلإَمةإ التـَّْقَوى، َأْحيإَنا َعَليـْ َجاُب هَلَا َدْعَوةإ احْلَقيإ
َيارإ َأْهلإَها َأْحَياًء َوَأْمَواًًت، ُثَّ َيْسَأُل اَّللََّ َحاَجَتُه  َها، َواْجَعْلَنا مإْن خإ  " َعَليـْ

َجاُه.   ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 جدا.عفير واه  # قال الحافظ الذهبي:

 جدا. والحديث ضعيف جدا. فيه عفير بن معدان وهو ضعيف  جدا؛ضعيف * جامعة أم القرى: إسناده 

َناٍن اْلَقزَّاُز، ثنا ُمَعاُذ ْبُن َفَضاَلَة، ثن  -   2011 ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثنا حُمَمَُّد ْبُن سإ ،  َحدَّ ُب الدَّْستـَُوائإييإ ا هإَشاٌم، َصاحإ
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ُ َعْنُه، َأنَّ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ  َي اَّللَّ هإ ابـَْتَدرَُه َمَلٌك    ثنا أَبُو الزَُّبرْيإ، َعْن َجابإٍر َرضإ َعَلْيهإ َوَسلََّم قَاَل: " إإَذا َأَوى َأَحدُُكْم إإىَل فإَراشإ
َرْيٍ، فَإإْن ذََكَر اَّللََّ َذَهَب الشَّ  ، َويـَُقوُل اْلَمَلُك: افْـَتْح ِبإ إإَذا ْيطَاُن َوَيَِْتإ اْلَمَلُك َوَيْكَلُؤُه، وَ َوَشْيطَاٌن، يـَُقوُل الشَّْيطَاُن: افْـَتْح بإَشرٍي

َرْيٍ، فَإإ  ، َويـَُقوُل اْلَمَلُك: افْـَتْح ِبإ َقَظ ابـَْتَدرَُه َمَلٌك َوَشْيطَاٌن، يـَُقوُل الشَّْيطَاُن افْـَتْح بإَشرٍي ي اْستَـيـْ ْن قَاَل: احْلَْمُد َّللإَّإ الَّذإي َردَّ إإَِلَّ نـَْفسإ
َها فإ َمَنامإَها، احْلَْمُد َّللإَّإ  َا َوََلْ ميُإتـْ يٌم،   بـَْعَد َمْوُتإ لنَّاسإ َلَرُءوٌف رَحإ ُك السََّماَء َأْن تـََقَع َعَلى اأْلَْرضإ إإَلَّ ِبإإْذنإهإ، إإنَّ اَّللََّ ابإ الَّذإي مُيْسإ

 . َصلَّى َصلَّى فإ اْلَفَضائإلإ ْن قَاَم فَ احْلَْمُد َّللإَّإ الَّذإي َُيْيإي اْلَمْوَتى َوُهَو َعَلى ُكليإ َشْيٍء َقدإيٌر فَإإْن َخرَّ مإْن َدابٍَّة َماَت َشهإيًدا، َوإإ 
َجاُه.    @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم، َوَلْم ُيَخرِ 

 على شرط مسلم. # قال الحافظ الذهبي:
 والحديث ضعيف. وقد عنعن. مدلس،ضعيف؛ فيه أبو الزبير وهو صدوق * جامعة أم القرى: إسناده 

ثـََناُه أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبنإ اَبَلَوْيهإ، ثنا َأمْحَُد ْبُن َعلإيٍي اخْلَزَّاُز، ثنا َجْنَدُل ْبُن    -   2014 ُّ، ثنا ُشَعْيُب ْبُن َحدَّ َوالإٍق التـَّْغلإيبإ
ُّ، َعْن زَاَذاَن، عَ  ٍم الرُّمَّاينإ ، ثنا أَبُو َهاشإ ٍد، بـَيَّاُع اأْلََْنَاطإ ُ َعْنُه، قَاَل: َعاَدينإ َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم رَاشإ َي اَّللَّ ْن َسْلَماَن َرضإ

ْسمإَك إإىَل  ُ َسَقَمَك، َوَغَفَر َذنـَْبَك، َوَعافَاَك فإ َبْدنإَك َوجإ  ُمدَّةإ َأَجلإَك« َوَأاَن َعلإيٌل، فـََقاَل: »اَي َسْلَماُن َشَفى اَّللَّ
 إسناده كوفي جيد. الذهبي: # قال الحافظ

 جدا. ضعيف، والحديث إسناده ضعيف  * جامعة أم القرى:
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، أَنـَْبَأ َعلإيُّ ْبُن َأمْحََد ْبنإ ُسَلْيَماَن اْلمإْصرإيُّ، ثنا َجْعَفرُ   -   2027 يُّ، ثنا زَْيُد َحدََّثِنإ َجْعَفُر ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ احْلَارإثإ  ْبُن ُمَسافإٍر التيإنيإيسإ
ُم ْبُن َوْهٍب اجْلََندإيُّ، َحدََّثِنإ أَ  ُّ، ثنا َسالَّ َعاينإ ُ َعْنُه، ْبُن اْلُمَباَركإ الصَّنـْ َي اَّللَّ ، َعْن طَاُوٍس، َعنإ اْبنإ َعبَّاٍس، َأنَّ ُعْثَماَن ْبَن َعفَّاَن َرضإ يبإ

، فـََقاَل: »ُهَو اْسٌم مإْن   يمإ َنُه، َوبَ َسَأَل َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َعْن بإْسمإ اَّللَّإ الرَّمْحَنإ الرَّحإ نْيَ اْسمإ اَّللَّإ َأْْسَاءإ اَّللَّإ، َوَما بـَيـْ
  .» َها مإَن اْلُقْربإ  اأْلَْكََبإ، إإَلَّ َكَما َبنْيَ َسوَّادإ اْلَعنْيإ، َوبـََياضإ

َجاهُ  ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ   . @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 صحيح.# قال الحافظ الذهبي: 

 موضوع.   ثوالحدي  .يعرفالذهبي: روى عن ابن طاووس بخبر موضوع ال    قال  الجندي،َلم بن وهب  فيه س  إسناده موضوع؛   * جامعة أم القرى:

، ثنا َعْمُرو ْبُن الرَّبإيعإ َأْخََباََن أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ َعْبدإ اَّللَّإ اْلبَـْغَدادإيُّ، ثنا ََيََْي ْبُن ُعْثَماَن ْبنإ َصالإ   -   2028 ٍح السَّْهمإيُّ
، َأنَّ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى ْبنإ طَارإٍق، ثنا ََيََْي ْبُن أَيُّوَب، ثنا َخالإُد ْبُن َأيبإ يَزإيَد، َعْن ثـَْعَلبَ  َة ْبنإ يَزإيَد، َعْن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َعْمرإو ْبنإ اْلَعاصإ

بَـْيهإ َغرْيَ أَنَُّه ََل  َة َبنْيَ َجنـْ َبغإي لإصَ   هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، قَاَل: »َمْن قـََرَأ اْلُقْرآَن فـََقدإ اْسَتَدرََج النـُّبـُوَّ بإ اْلُقْرآنإ َأْن َيَإدَّ يُوَحى إإلَْيهإ، ََل يـَنـْ احإ
 َمَع َمْن َحدَّ، َوََل َُيَْهَل َمَع َمْن َجهإَل َوفإ َجْوفإهإ َكاَلُم اَّللَّإ تـََعاىَل« .  

َجاهُ  ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ   . @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 صحيح.# قال الحافظ الذهبي: 

 والحديث ضعيف. وهو مجهول الحال. الكنود،ضعيف؛ فيه ثعلبة بن أبي * جامعة أم القرى: إسناده 

َبٍل، ثنا أَبُو َُهَّاٍم، ثنا اْبُن وَ   -  2031 ثـََنا َعلإيُّ ْبُن مَحَْشاَذ اْلَعْدُل، ثنا َعْبُد اَّللَّإ ْبُن َأمْحََد ْبنإ َحنـْ َوُة ْبُن ُشرَ َحدَّ ْيٍح، ْهٍب، َأْخََبينإ َحيـْ
ُ َعْنُه، َعْن َرُسولإ َعْن ُعَقْيلإ ْبنإ َخالإٍد، َعْن َسَلَمَة ْبنإ َأيبإ َسَلَمَة ْبنإ َعْبدإ الرَّمْحَنإ ْبنإ َعْوٍف، َعْن أَبإيهإ، َعنإ اْبنإ مَ  َي اَّللَّ ْسُعوٍد َرضإ

َعةإ أَبـَْواٍب َعَلى اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، قَاَل: " نـََزَل اْلكإَتاُب اأْلَوَُّل مإ  ٍد، َونـََزَل اْلُقْرآُن مإْن َسبـْ ٍد َعَلى َحْرٍف َواحإ ْن اَبٍب َواحإ
لُّوا َحاَلَلُه، َوحَ  ًا َوَأْمثَاًَل فََأحإ ًرا، َوآمإًرا َوَحاَلًَل َوَحَراًما َوحُمَْكًما َوُمَتَشاِبإ َعةإ َأْحُرٍف زَاجإ ُِتْ بإهإ، َوانـْتَـُهوا  ريإُموا َحَراَمُه، َوافْـَعُلوا َما أُمإرْ َسبـْ

َُتَشاِبإإهإ َوُقوُلوا:  ُْحَكمإهإ، َوآمإُنوا ِبإ ُوا ِبََْمثَالإهإ، َواْعَمُلوا ِبإ    { آَمنَّا بإهإ ُكلي مإْن عإْندإ رَبيإَنا} َعمَّا هنُإيُتْم َعْنُه، َواْعَتَبإ
ْسَناِد، َولَ   َجاُه. @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ  ْم ُيَخرِ 

 صحيح.# قال الحافظ الذهبي: 
 والحديث ضعيف. إسناده ضعيف منقطع؛ فيه أبو سلمة لم يلق ابن مسعود. * جامعة أم القرى:

ُر، بإبَـْغَداَد، ثنا أَبُو إإْْسَاعإيَل حُمَمَُّد ْبُن إإْسَْ   -   2038 يُّ التَّاجإ اعإيَل، ثنا َسعإيُد ْبُن َأيبإ َمْرمَيَ، أَنـَْبأَ َأْخََباََن ُعبَـْيُد اَّللَّإ ْبُن حُمَمٍَّد اْلبَـْلخإ
ُ َعْنُه، قَاَل:  ََيََْي ْبُن أَيُّوَب، َعْن ُِبَرْيإ ْبنإ َسْعٍد، َعْن َخالإدإ ْبنإ َمْعَداَن، عَ  َي اَّللَّ ، َعْن ُمَعاذإ ْبنإ َجَبٍل َرضإ ْن َكثإريإ ْبنإ ُمرََّة احلَْْضَرمإييإ

لصََّدَقةإ، َوالْ  ْلُقْرآنإ َكاجْلَاهإرإ ابإ ْعُت َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، يـَُقوُل: »اجْلَاهإُر ابإ ريإ ابإ ْسَإ ْلُقْرآنإ َكاْلُمسإ رُّ ابإ @    لصََّدَقةإ«  ُمسإ
َجاُه.  ، َوَلْم ُيَخرِ   قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط اْلُبَخاِريِ 

 على شرط البخاري.# قال الحافظ الذهبي: 
 عن عقبة بن عامر. والحديث صحيح  إسناده ضعيف؛ * جامعة أم القرى:

ا َسَلَمُة ْبُن َشبإيٍب، َحدََّثِنإ َأمْحَُد  َأْخََباََن أَبُو حُمَمٍَّد َعْبُد اَّللَّإ ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ زإاَيٍد اْلَعْدُل، ثنا َجديإي َأمْحَُد ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ، ثن   -  2039
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، َعْن ُمَعاوإيََة ْبنإ َصالإٍح، عَ  َبٍل، ثنا َعْبُد الرَّمْحَنإ ْبُن َمْهدإيٍي ، َعْن زَْيدإ ْبنإ َأْرطََأَة، َعْن ُجَبرْيإ ْبنإ نـَُفرْيٍ،  ْبُن َحنـْ نإ اْلَعاَلءإ ْبنإ احْلَارإثإ
ُ َعْنُه، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »إإنَُّكمْ  َي اَّللَّ ُعوَن إإىَل اَّللَّإ بإَشْيٍء  َعْن َأيبإ َذرٍي اْلغإَفارإييإ َرضإ َأْفَضَل َمإَّا   ََل تـَْرجإ

ْنُه«   .  -يـَْعِنإ اْلُقْرآَن  - َخَرَج مإ
َجاُه.  ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 # قال الحافظ الذهبي: صحيح.
 والحديث ضعيف.  إسناده ضعيف؛ * جامعة أم القرى:

يُّ اْلَفقإيُه، ثنا ُمَسدَُّد ْبُن َقَطنإ ْبنإ إإبـَْراهإيَم، ثنا  -   2040 ثـََنا أَبُو اْلَولإيدإ َحسَّاُن ْبُن حُمَمٍَّد اْلُقَرشإ َداُوُد ْبُن ُرَشْيٍد، ثنا َصالإُح ْبُن   َحدَّ
، َعْن َعْبدإ اَّللَّإ  إإبـَْراهإيُم اهْلََجرإيُّ، َعْن َأيبإ اأْلَْحَوصإ َبأَ  َعَلْيهإ َوَسلََّم قَاَل: »إإنَّ َهَذا ُعَمَر، أَنـْ يإ َصلَّى هللاُ  َعْنُه، َعنإ النَّيبإ  ُ َي اَّللَّ  َرضإ

َفاُء النَّااْلُقْرآَن َمْأُدبَُة اَّللَّإ فَاقْـبَـُلوا مإْن َمْأُدبَتإهإ َما اْسَتطَْعُتْم، إإنَّ َهَذا اْلُقْرآَن َحْبُل اَّللَّإ، َوالنُّ  فإُع عإْصَمٌة لإَمْن َِتَسََّك  وُر اْلُمبإنُي، َوالشيإ
َقضإي َعَجائإُبُه، َوََل  ََيَْلُق مإْن َكثْـَرةإ الرَّديإ، اتْـُلوُه فَإإنَّ اَّللََّ َيَُْجرُُكْم بإهإ، َوََنَاٌة لإَمْن تَبإَعُه، ََل يَزإيُغ فـَُيْستَـْعَتَب، َوََل يـَْعَوجُّ فـَيـَُقوَُّم، َوََل تـَنـْ

  َعْشَر َحَسَناٍت، َأَما إإينيإ ََل َأُقوُل اَل َحْرٌف، َوَلكإْن أَلإٌف َوََلٌم َومإيٌم« .  َعَلى تإاَلَوتإهإ ُكلَّ َحْرفٍ 
َجاُه ِبَصاِلِح ْبِن ُعَمرَ  ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ   . @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 م بن إبراهيم الهجري وهو متروك. رواه الطبراني، وفيه مسل(: 11660* قال الحافظ الهيثمي )

َْمَداَن، ثنا حُمَمَُّد ْبُن إإبـَْراهإيَم ْبنإ َكثإرٍي الصُّورإ -  -   2041 ُب، ِبإ يُّ، ثنا ُموَسى ْبُن إإْْسَاعإيَل،  َأْخََباََن َعْبُد الرَّمْحَنإ ْبُن مَحَْداَن اجْلالَّ
ُ َعْنُه، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َعْن مَحَّادإ ْبنإ َسَلَمَة، َعْن ُسَهْيلإ ْبنإ   َي اَّللَّ َأيبإ َصالإٍح، َعْن أَبإيهإ، َعْن َأيبإ ُهَريـَْرَة َرضإ

َلٍة ََلْ يُْكَتْب مإَن اْلغَافإلإنيَ   «. َوَسلََّم: »َمْن قـََرَأ َعْشَر آاَيٍت فإ لَيـْ
َجاُه.@ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث  ِ ْبِن ُعَمَر ِبِزَياَدٍة ِفي اْلَمْتنِ  .َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم، َوَلْم ُيَخرِ   َوَقْد ُرِوَي َعْن َعْبِد َّللاَّ

 على شرط مسلم.# قال الحافظ الذهبي: 
 " من قام..." بلفظ:...", وصحيح لغيره قرأضعيف بلفظ: " من . والحديث إسناده ضعيف  * جامعة أم القرى:

َبأَ َأمْحَُد ْبُن ُعَمرْيإ ْبنإ يُوُسَف، ثنا أَبُو َسَلمَ   –   2042 ثـََناُه أَبُو َعلإيٍي احْلَُسنْيُ ْبُن َعلإيٍي احْلَافإُظ، أَنـْ َة َعْبُد الرَّمْحَنإ ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ  َحدَّ
ُّ، َأنَّ َأاَبُه،  ُّ، ثنا احْلََسُن ْبُن َعلإيٍي السَُّلوينإ ،    يَزإيَد اأْلَهْلَاينإ ، َعْن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ زإاَيٍد، َعْن حُمَمَّدإ ْبنإ َكْعٍب اْلُقَرظإييإ َحدَّثَُه، َعنإ الزُّبـَْيدإييإ

ُهَما، َعْن َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، قَاَل: »َمْن قـََرَأ َعْشَر   ُ َعنـْ َي اَّللَّ َلٍة َلَْ َعنإ اْبنإ ُعَمَر َرضإ  يُْكَتْب مإَن اْلغَافإلإنَي،  آاَيٍت فإ لَيـْ
 َوَمْن قـََرَأ مإاَئَة آيٍَة ُكتإَب مإَن اْلَقانإتإنَي«

 # قال الحافظ الذهبي: إسناده واه. 

، ثنا اْلُمْعَتمإُر  َأْخََباََن أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ َعْبدإ اَّللَّإ اْلبَـْغَدادإيُّ، ثنا أَبُو ُعاَلثََة حُمَمَُّد ْبُن    -  2044 َعْمرإو ْبنإ َخالإٍد، ثنا َأيبإ
، َُيَديإُث َعْن قـََتاَدَة، َعْن َساَلإإ ْبنإ َأيبإ اجْلَْعدإ، َعْن َأيبإ أَُماَمَة َرضإ  ْعُت َأيبإ يإ ْبُن َسْلَماَن، قَاَل: ْسَإ ُ َعْنُه، َأنَّ رَُجاًل َجاَء إإىَل النَّيبإ َي اَّللَّ

َّ اَّللَّإ اْشََتَْيُت مإْقَسَم َبِنإ ُفاَلٍن فإ ََتٍْت فإيهإ َكَذا وََكَذا، قَاَل: »َأَفاَل أُنَـ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ وَ  َا ُهَو َأْكثـَُر مإْنُه  َسلََّم، فـََقاَل: اَي َنيبإ بيإُئَك ِبإ
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َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َفَذَهَب الرَُّجُل فـَتَـ   «،رإًَيا؟« قَاَل: َوَهْل يُوَجُد؟ قَاَل: »رَُجٌل تـََعلََّم َعْشَر آاَيتٍ  َعلََّم َعْشَر آاَيٍت، فَأََتى النَّيبإ
 فََأْخََبَُه.  

َأنَّ اْلَبْصِريِ يَن َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم َغْيَر  @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: ِإْن َكاَن َعْمُرو ْبُن َخاِلٍد َحِفَظ ِفي ِإْسَناِدِه َساِلَم ْبَن َأِبي اْلَجْعِد َفِإنَُّه  
 «. ِمْن َأْصَحاِب اْلُمْعَتِمِر َخاَلُفوُه ِفيهِ 

 ضعيف. والحديث   ضعيف؛ سالم بن أبي الجعد لم يسمع من أبي أمامةإسناده  * جامعة أم القرى:

ثـََناُه َعلإيُّ ْبُن عإيَسى، ثنا إإبـَْراهإيُم ْبُن َأيبإ طَالإٍب، ثنا َعْمُرو ْبُن    –   2045 ، قَاََل: ثنا اْلُمْعَتمإُر، قَاَل:  َحدَّ ، َوَأمْحَُد ْبُن اْلمإْقَدامإ َعلإيٍي
َي اَّللَُّ  ، َُيَديإُث، َعْن قـََتاَدَة، َعْن َأيبإ اجْلَْعدإ، َأوإ اْبنإ َأيبإ اجْلَْعدإ، َعْن َأيبإ أَُماَمَة َرضإ ْعُت َأيبإ يإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلَّمَ ْسَإ   َعْنُه، َعنإ النَّيبإ

 َْنَْوهُ 

ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثنا اْلَعبَّاُس ْبُن حُمَمٍَّد الدُّورإيُّ، ثنا َشاَذاُن اأْلَْسَوُد بْ   -   2047 ُن َعامإٍر، ثنا َشرإيٌك، َعْن  َحدَّ
يَ  ، َعْن َأيبإ َعْبدإ الرَّمْحَنإ، َعْن َعْبدإ اَّللَّإ َرضإ يإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َعطَاءإ ْبنإ السَّائإبإ ُ َعْنُه، قَاَل: »ُكنَّا إإَذا تـََعلَّْمَنا مإَن النَّيبإ  اَّللَّ

، ََلْ نـَتَـَعلَّْم مإَن اْلَعْشرإ الَّذإي نـََزَلْت بـَْعَدَها َحَّتَّ نـَْعَلَم َما فإيهإ  ؟، قَالَ  «.َعْشَر آاَيٍت مإَن اْلُقْرآنإ    «.: »نـََعمْ قإيَل لإَشرإيٍك مإَن اْلَعَملإ
َجاهُ  ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ   . @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 # قال الحافظ الذهبي: صحيح.
يك بن عبد هللا النخعي وهو  * جامعة أم القرى: والحديث   وقد سمع من عطاء بعد االختَلط.  كثيرا،  يخطئصدوق    إسناده ضعيف؛ فيه َشرِ 

 ضعيف.

2053  -  ، يُّ َْرَو، ثنا َعْبُد الصََّمدإ ْبُن اْلَفْضلإ اْلبَـْلخإ ُّ، ِبإ ثنا َمكيإيُّ ْبُن إإبـَْراهإيَم، َعْن ُعبَـْيدإ  َأْخََباََن أَبُو َأمْحََد َبْكُر ْبُن حُمَمٍَّد الصَّرْيَفإ
ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلَّمَ اَّللَّإ ْبنإ َأيبإ مُحَْيٍد، َعنْ  ُ َعْنُه، قَاَل: قَاَل النَّيبإ َي اَّللَّ ، َعْن َمْعقإلإ ْبنإ َيَساٍر َرضإ ََة  َأيبإ اْلَملإيحإ : »ُأْعطإيُت فَاحتإ

، َواْلُمَفصََّل النَّافإَلةَ     «.اْلكإَتابإ مإْن حَتْتإ اْلَعْرشإ
َجاهُ @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا  ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ   . َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 بن أبي حميد قال أحمد: تركوا حديثه. فيه عبيد هللا# قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: 
 والحديث ضعيف جدا.  وهو متروك.  الهذلي،مداره على عبيد هللا  جدا؛ضعيف إسناده  * جامعة أم القرى:

ُّ، ثنا ُسَلْيَماُن ْبُن اْلُمغإريَةإ، َأْخََباََن احْلَُسنْيُ ْبُن احلََْسنإ ْبنإ أَيُّوَب، ثنا أَبُو َحاِتٍإ الرَّازإيُّ، ثنا َعلإيُّ ْبُن َعْبدإ احْلَمإيدإ اْلمَ   -   2056 ْعِنإ
ُّ صَ  ُ َعْنُه، قَاَل: َكاَن النَّيبإ َي اَّللَّ رٍي فـَنَـَزَل َونـََزَل رَُجٌل إإىَل َجانإبإهإ، قَاَل:  َعْن ََثبإٍت، َعْن أََنسإ ْبنإ َمالإٍك َرضإ لَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم فإ َمسإ

، قَاَل: فـََتاَل َعلَ  ْفَضلإ اْلُقْرآنإ َُك ِبَإ ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، فـََقاَل: " َأََل ُأْخَبإ    {"مإنيَ احْلَْمُد َّللإَّإ َربيإ اْلَعالَ } ْيهإ فَاْلتَـَفَت النَّيبإ
َجاُه.@ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا:   َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم، َوَلْم ُيَخرِ 

 علي بن عبد الحميد ليس من رجال مسلم. رحمه هللا: قال الشيخ الوادعي* 
 إسناده صحيح؛ رجاله ثقات.  * جامعة أم القرى:

، ثنا َمكيإيُّ ْبُن إإبـَْراهإيَم، ثنا ُعبَـ َأْخََباََن َبْكُر ْبُن    -  2061 يُّ َْرَو، ثنا َعْبُد الصََّمدإ ْبُن اْلَفْضلإ اْلبَـْلخإ ُّ، ِبإ ْيُد اَّللَّإ ْبُن َأيبإ حُمَمٍَّد الصَّرْيَفإ



137 
 

ُ َعْنُه، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ  َي اَّللَّ ، َعْن َمْعقإلإ ْبنإ َيَساٍر َرضإ  َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »ُأْعطإيُت ُسورََة اْلبَـَقَرةإ مُحَْيٍد، َعْن َأيبإ اْلَملإيحإ
   «.مإَن الذيإْكرإ اأْلَوَّلإ 

َجاهُ  ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ   . @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 قال أحمد: تركوا حديثه. ،# قال الحافظ الذهبي: عبيد هللا

 وهو متروك. الهذلي، بن أبي حميد عبيد هللامداره على  جدا؛إسناده ضعيف  * جامعة أم القرى:

ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن َصالإحإ ْبنإ َهانإٍئ، ثنا إإبـَْراهإيُم ْبُن إإْسَحاَق ْبنإ يُوُسَف، ثنا َهاُروُن ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ   -   2064 يُّ،  ، ثنا أَبُو  َحدَّ َداُوَد الطََّيالإسإ
ٍق، َعْن حُمَمَّدإ ْبنإ َعْمرإ  و ْبنإ ُأيَبيإ ْبنإ َكْعٍب، َعْن َجديإهإ ُأيَبيإ ْبنإ  ثنا َحْرُب ْبُن َشدَّاٍد، َعْن ََيََْي ْبنإ َأيبإ َكثإرٍي، َحدََّثِنإ احلَْْضَرمإيُّ ْبُن ََلحإ

ُ َعْنُه، أَنَُّه َكاَن َلُه َجرإ  َي اَّللَّ َلًة، فَإإَذا ُهَو ِبإإْثلإ اْلُغاَلمإ اْلُمْحَتلإمإ َفَسلََّم َعَلْيهإ  َكْعٍب َرضإ ُقُص َفَحَرَسُه لَيـْ فـََردَّ َعَلْيهإ يُن َِتٍْر َفَكاَن ُيَإُدُه يـَنـْ
ي، فـََقاَل: َأرإينإ يََدَك فََأرَاُه، فَإإذَ  ِنيإ يي؟ فـََقاَل: َبْل جإ ي، َأْم إإْنسإ ِنيإ ا َيُد َكْلٍب َوَشْعُر َكْلٍب، فـََقاَل: َهَكَذا َخْلُق اجلْإنيإ،  السَّاَلَم، فـََقاَل: َأجإ

َنا أَنَّ  ، قَاَل: َما َجاَء بإَك، قَاَل: أُْنبإئـْ يُب مإْن  فـََقاَل: َلَقْد َعلإَمتإ اجلْإنُّ إإنَُّه لَْيَس فإيهإْم رَُجٌل َأَشدُّ مإِنيإ َنا ُنصإ ئـْ َك حتُإبُّ الصََّدَقَة َفجإ
ُ ََل إإَلَه إإَلَّ ُهَو احْلَيُّ طََعامإَك، قَاَل:   ييإ مإْن ُسورَةإ اْلبَـَقَرةإ }اَّللَّ ْنُكْم؟ قَاَل: تـَْقَرأُ آيََة اْلُكْرسإ [ قَاَل:  255اْلَقيُّوُم{ ]البقرة:    َما ُيُإرياَُن مإ

َي، َوإإَذا قـََرْأَُتَا حإ  ْرَت مإنَّا َحَّتَّ ِتُْسإ ْرَت مإنَّا َحَّتَّ ُتْصبإَح، قَاَل ُأيَبي فـََغَدْوُت إإىَل َرُسولإ نـََعْم، قَاَل: إإَذا قـََرْأَُتَا ُغْدَوًة ُأجإ ي ُأجإ نَي ِتُْسإ
   «.اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم فََأْخََبْتُُه بإَذلإَك، فـََقاَل: »َصَدَق اخْلَبإيثُ 

َجاهُ @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح  ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ   . اإلِْ
 والحديث ضعيف.  وهو مجهول. أبي،ضعيف؛ فيه محمد بن عمرو بن * جامعة أم القرى: إسناده 

ُّ، ثنا َجديإي، ثنا َعْبُد اَّللَّإ ْبُن َصالإٍح اْلمإْصرإ   -   2066 ْخََبينإ ُمَعاوإيَُة ْبُن َصالإٍح،  يُّ، أَ َأْخََبينإ إإْْسَاعإيُل ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ اْلَفْضلإ الشَّْعَراينإ
ُ َعْنُه، َأنَّ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى  َي اَّللَّ َ َخَتَم ُسورََة   َعْن َأيبإ الزَّاهإرإيَّةإ، َعْن ُجَبرْيإ ْبنإ نـَُفرْيٍ، َعْن َأيبإ َذرٍي َرضإ هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم قَاَل: »إإنَّ اَّللَّ

يـََتنْيإ َأْعطَانإ  َا َصاَلٌة، َوقـُْرآٌن،اْلبَـَقَرةإ ِبإ    َوُدَعاٌء«   يهإَما مإْن َكْنزإهإ الَّذإي حَتَْت اْلَعْرشإ فـَتَـَعلَُّموُهنَّ، َوَعليإُموُهنَّ نإَساءَُكْم، فَإإهنَّ
َجاهُ  ِ ْبُن َوْهٍب، َعْن ُمَعاِوَيَة ْبِن َصاِلحٍ   .@ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط اْلُبَخاِريِ  َوَلْم ُيَخرِ   ُمْرَسًَل.   َوَقْد َرَواُه َعْبُد َّللاَّ

 .ضعيف؛ ولكن أوله الحديث يرتقي لدرجة الحسن بالمتابعات والحديث  ضعيف؛ * جامعة أم القرى: إسناده

مإ السَّيَّارإيُّ، ثنا إإبـَْراهإيُم ْبُن هإاَلٍل اْلُبوْزََنَْردإيُّ، ثنا    -   2068 ُم ْبُن اْلَقاسإ َعلإيُّ ْبُن احلََْسنإ ْبنإ َشقإيٍق، ثنا َأْخََباََن أَبُو اْلَعبَّاسإ قَاسإ
، ثنا َعْبُد اَّللَّإ ْبُن بـَُرْيَدَة اأْلَْسلَ  ُ  َعْبُد اْلُمْؤمإنإ ْبُن َخالإٍد احْلََنفإيُّ َي اَّللَّ ، قَاَل: قـُْلُت لإُمَعاذإ ْبنإ َجَبٍل َرضإ ، َعْن َأيبإ اأْلَْسَودإ الديإيلإييإ مإيُّ

نَي َأَخْذَتُه، فـََقاَل: َجَعَلِنإ َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلَّ  َجَعْلُت َم َعَلى َصَدَقةإ اْلُمْسلإمإنَي فَ َعْنُه: َحديإْثِنإ َعْن قإصَّةإ الشَّْيطَانإ حإ
َهَذا الشَّْيطَاُن َيَُْخُذُه« قَاَل: َفَدَخْلُت الثََّمَر فإ ُغْرَفٍة، فـََوَجْدُت فإيهإ نـُْقَصااًن، فََأْخََبُْت َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، فـََقاَل: »

يُت اْلَباَب، ُثَّ َتَصوََّر فإ ُصورَةإ فإيٍل، ُثَّ َتَصوََّر فإ ُصورٍَة ُأْخَرى، َفَدَخَل اْلُغْرَفَة فََأْغَلْقُت اْلَباَب َعَليَّ َفَجاَءْت ظُْلَمٌة َعظإيَمٌة فَـ  َغشإ
ُت: اَي َعُدوَّ ْلتَـَقْت َيَداَي َعَلْيهإ فـَُقلْ مإْن َشقيإ اْلَبابإ َفَشَدْدُت إإزَارإي َعَليَّ َفَجَعَل َيَُْكُل مإَن التَّْمرإ، قَاَل: فـََوثـَْبُت إإلَْيهإ َفَضَبْطُتُه فَا

يبإنَي وََكاَنْت لَ  نيإ َنصإ ُبُكْم،  اَّللَّإ، فـََقاَل: َخليإ َعِنيإ فَإإينيإ َكبإرٌي ُذو عإَياٍل َكثإرٍي َوَأاَن َفقإرٌي َوَأاَن مإْن جإ َعَث َصاحإ َنا َهذإهإ اْلَقْريَةإ قـَْبَل َأْن يـُبـْ
، فـََلنْ  َها َفَخليإ َعِنيإ َْبإيُل َعَلْيهإ السَّاَلُم فََأْخََبَ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ فـََلمَّا بُعإَث ُأْخرإْجَنا َعنـْ   َأُعوَد إإلَْيَك َفَخلَّْيُت َعْنُه، َوَجاَء جإ
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َا َكاَن، َفَصلَّى َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم الصُّْبَح فـََناَدى ُمَنادإيهإ أَْيَن ُمَعاُذ  َجَبٍل، فـَُقْمُت إإلَْيهإ، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَّإ ْبُن َوَسلََّم ِبإ
ريَُك اَي ُمَعاُذ؟« فََأْخََبْتُُه فـََقاَل: »َأَما إإنَُّه َسيَـُعوُد« فـََعادَ  ، قَاَل: َفَدَخْلُت اْلُغْرَفَة، َوَأْغَلْقُت َعَليَّ  َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »َما فـََعَل َأسإ

، َفَجَعَل َيَُْكُل مإَن التَّْمرإ َفَصنَـْعُت بإهإ َكَما َصنَـْعُت فإ اْلَمرَّةإ اأْلُوىَل، فـََقاَل: َخليإ َعِنيإ اْلَباَب َفَدَخَل مإْن شَ  فَإإينيإ َلْن َأُعوَد    قيإ اْلَبابإ
ََة اْلبَـَقَرةإ فـََيْدُخَل إإلَْيَك، فـَُقْلُت: اَي َعُدوَّ اَّللَّإ َأََلْ تـَُقْل: ََل َأُعوُد؟ قَاَل: فَإإينيإ َلْن َأُعوَد َوآيَُة َذلإ  ْنُكْم َخاِتإ َك َعَليَّ َأْن ََل يـَْقَرَأ َأَحٌد مإ

َلةإ.    َأَحٌد مإنَّا فإ بـَْيتإهإ تإْلَك اللَّيـْ
َجاُه، َوَعْبُد اْلُمْؤِمِن ْبُن َخاِلٍد   ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ  اْلَحَنِفيُّ َمْرَوِزيٌّ ِثَقٌة ُيْجَمُع َحِديُثُه، َوَرَوى َعْنُه @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 . َزْيُد ْبُن اْلُحَباِب َهَذا اْلَحِديَث ِبَعْيِنهِ 
 حسن لغيره؛ يرتقي بالمتابعة لدرجة الحسن. والحديث  إسناده ضعيف؛ * جامعة أم القرى:

 اْلُمْقرإيُّ، بإبَـْغَداَد، ثنا أَبُو قإاَلبََة َعْبُد اْلَملإكإ ْبُن حُمَمٍَّد، ثنا ََيََْي ْبُن َكثإرٍي، ثنا ُشْعَبُة،  َأْخََباََن أَبُو احلََْسنإ َأمْحَُد ْبُن ُعْثَمانَ   -   2072
ُ َعْنُه، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ  َي اَّللَّ ٍم، َعْن قـَْيسإ ْبنإ َعبَّاٍد، َعْن َأيبإ َسعإيٍد اخْلُْدرإييإ َرضإ ى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: " َمْن قـََرَأ  َصلَّ َعْن َأيبإ َهاشإ

رإَها ُثَّ َخَرَج الدَّجَّاُل ََلْ  ُسورََة اْلَكْهفإ َكَما أُْنزإَلْت، َكاَنْت َلُه نُورًا يـَْوَم اْلقإَياَمةإ مإْن َمَقامإهإ إإىَل َمكََّة، َوَمْن قـََرَأ َعْشرَ   آاَيٍت مإْن آخإ
َْمدإَك ََل إإَلَه إإَلَّ أَْنَت َأْستَـْغفإُرَك َوأَُتوُب إإلَْيَك ُكتإَب فإ َرقيٍ ُيَسلَّْط َعَلْيهإ، َوَمْن تـََوضَّ  ، ُثَّ طُبإَع بإطَاَبٍع َأ ُثَّ قَاَل: ُسْبَحاَنَك اللَُّهمَّ َوِبإ

 فـََلْم يُْكَسْر إإىَل يـَْومإ اْلقإَياَمةإ  
، َعْن َأِبي َهاِشٍم َفَأْوَقَفُه.@ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى شَ  َجاُه. َوَرَواُه ُسْفَياُن الثَّْوِريُّ  ْرِط ُمْسِلٍم َوَلْم ُيَخرِ 

 .ضعيف؛ والصواب وقفهوالحديث  إسناده ضعيف؛ * جامعة أم القرى:

َْرَو، ثنا    -  2076 ُّ، ِبإ ُّ،  َأْخََباََن َبْكُر ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ مَحَْداَن الصَّرْيَفإ ، ثنا َحْفُص ْبُن ُعَمَر اْلَعَدينإ يُّ َعْبُد الصََّمدإ ْبُن اْلَفْضلإ اْلبَـْلخإ
ُهَما، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ  ُ َعنـْ َي اَّللَّ ا  َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »َودإْدُت َأهنََّ َحدََّثِنإ احْلََكُم ْبُن َأاَبَن، َعْن عإْكرإَمَة، َعنإ اْبنإ َعبَّاٍس َرضإ

 . -يـَْعِنإ تـََباَرَك الَّذإي بإَيدإهإ اْلُمْلُك  -فإ قـَْلبإ ُكليإ ُمْؤمإٍن«  
َجاهُ   . @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا ِإْسَناٌد ِعْنَد اْلَيَماِنَيْيِن َصِحيٌح َوَلْم ُيَخرِ 

 ضعيف. والحديث  إسناده ضعيف؛ * جامعة أم القرى:

،  َأْخََباََن أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب احْلَافإُظ، ثنا َحامإُد ْبُن حَمُْمودإ ْبنإ َحبإيٍب، ثنا َعْبُد الرَّ   1-   2080 مْحَنإ ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ الدَّْشَتكإيُّ
مإ ْبنإ َأيبإ النَُّجودإ، َعْن َأيبإ اأْلَْحوَ  ، َعْن َعْبدإ اَّللَّإ قَاَل: »إإنَّ َأْصَفَر اْلبـُُيوتإ بـَْيٌت لَْيَس فإيهإ مإْن  ثنا َعْمُرو ْبُن َأيبإ قـَْيٍس، َعْن َعاصإ صإ

 ََل َأُقوُل اَل، َوَلكإِنيإ َأُقوُل أَلإٌف، كإَتابإ اَّللَّإ َشْيٌء، فَاقْـَرُءوا اْلُقْرآَن، فَإإنَُّكْم تـُْؤَجُروَن َعَلْيهإ بإُكليإ َحْرٍف َعْشَر َحَسَناٍت، َأَما إإينيإ 
 ََلٌم، َومإيٌم« . وَ 

، ثنا َعْبُد اَّللَّإ   2-  2080 ثـََناُه أَبُو َسعإيٍد َأمْحَُد ْبُن يـَْعُقوَب الثَـَّقفإيُّ ، َحدَّ  ْبُن َعْبدإ الرَّمْحَنإ ْبنإ َعْبدإ َقْد رَفـََعُه َغرْيُُه َعنإ الدَّْشَتكإييإ
، ثنا َعْمُرو ْبُن َأيبإ قـَْيٍس،  ، ثنا َأيبإ يإ َصلَّى هللاُ  اَّللَّإ الدَّْشَتكإيُّ ُ َعْنُه، َعنإ النَّيبإ َي اَّللَّ ، َعْن َعْبدإ اَّللَّإ َرضإ ٍم، َعْن َأيبإ اأْلَْحَوصإ َعْن َعاصإ

 َعَلْيهإ َوَسلََّم َْنَْوُه.  
َجاهُ  ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   .@ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 # قال الحافظ الذهبي:
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، ِبإإصْ  -  2081 يُّ ، ثنا َحْفُص َر، َأْخََباََن أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ اْلبَـْغَدادإيُّ، ثنا َجْعَفُر ْبُن حُمَمٍَّد اْلَقاَلنإسإ ثنا َداُوُد ْبُن الرَّبإيعإ
ُهَما، قَاَل: ُ َعنـْ َي اَّللَّ قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم:   ْبُن َمْيَسَرَة، َعْن ُعْقَبَة ْبنإ حُمَمَّدإ ْبنإ ُعْقَبَة، َعْن اَنفإٍع، َعنإ اْبنإ ُعَمَر َرضإ

َأ َأهْلَاُكُم يـَْقَرَأ أَْلَف آيٍَة فإ ُكليإ يـَْوٍم؟« قَاُلوا: َوَمْن َيْسَتطإيُع َذلإَك؟ قَاَل: »َأَما َيْسَتطإيُع َأَحدُُكْم َأْن يـَْقرَ »َأََل َيْسَتطإيُع َأَحدُُكْم َأْن  
   «.التََّكاثـُرُ 

 . ْشُهورٍ @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: ُرَواُة َهَذا اْلَحِديِث ُكلُُّهْم ِثَقاٌت َوُعْقَبُة َهَذا َغْيُر مَ 
 وعقبة ليس بمشهور.  ثقات،رواته # قال الحافظ الذهبي: 

 * جامعة أم القرى: إسناده ضعيف...والحديث ضعيف...

َْمَداَن، ثنا ُعَمرْيُ ْبُن مإْرَداٍس، ثنا َعْبدُ   -  2082 مإ َعْبُد الرَّمْحَنإ ْبُن احلََْسنإ اْلَقاضإي، ِبإ  اَّللَّإ ْبُن اَنفإٍع الصَّائإُغ، ثنا َأْخََبينإ أَبُو اْلَقاسإ
، َعْن َأيبإ ُهَريْـ  ُ َعْنُه، َأنَّ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم قَاَل:  ََيََْي ْبُن ُعَمرْيٍ، َعْن أَبإيهإ ُعَمرْيٍ َمْوىَل نـَْوَفلإ ْبنإ َعدإيٍي َي اَّللَّ َرَة َرضإ

« قَاُلوا: اَي َرُسوَل اَّللَّإ وََكْيَف َيْسَتطإيُع َأَحُداَن َأنْ  ، قَاَل: »َأََل »ََل يـََناَمنَّ َأَحدُُكْم َحَّتَّ يـَْقَرَأ ثـُُلَث اْلُقْرآنإ  َيْسَتطإيُع  يـَْقَرَأ ثـُُلَث اْلُقْرآنإ
  . » ُ َأَحٌد وُقْل َأُعوُذ بإَربيإ اْلَفَلقإ وُقْل َأُعوُذ بإَربيإ النَّاسإ  َأْن يـَْقَرَأ ُقْل ُهَو اَّللَّ

َجاهُ  ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ   . @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 صحيح.# قال الحافظ الذهبي: 
 ضعيف.  ث... والحديلم أجد له ترجمة. عمير،ضعيف؛ فيه أبو يحيى بن ناده * جامعة أم القرى: إس

، ثنا َمكيإيُّ ْبُن إإبـَْراهإيَم، ثنا ُعبَـْيُد اَّللَّإ   -  2087 ،  َوَأْخََباََن َبْكُر ْبُن حُمَمٍَّد، ثنا َعْبُد الصََّمدإ ْبُن اْلَفْضلإ  ْبُن َأيبإ مُحَْيٍد، َعْن َأيبإ اْلَملإيحإ
ُ َعْنُه، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى َي اَّللَّ لُّوا َحاَلَلُه، َوَحريإُموا َحَراَمُه،    َعْن َمْعقإلإ ْبنإ َيَساٍر َرضإ ، َوَأحإ ْلُقْرآنإ هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »اْعَمُلوا ابإ

ْنُه فـََردُّوُه إإىَل اَّللَّإ َوإإىَل ُأوِلإ   ْنُه َوَما َتَشابََه َعَلْيُكْم مإ لتـَّْورَاةإ اأْلَْمرإ مإْن بـَْعدإي َكْيَما َيُْ َواقْـَتُدوا بإهإ، َوََل َتْكُفُروا بإَشْيٍء مإ ُوُكْم، َوآمإُنوا ابإ َبإ
َ النَّبإيُّوَن مإْن َرِبيإإْم َوْلَيَسْعُكُم اْلُقْرآُن َوَما فإيهإ مإَن اْلبَـَيانإ  َْنإيلإ َوالزَّبُورإ، َوَما ُأوِتإ ، فَإإنَُّه َشافإٌع ُمَشفٌَّع، َوَما َحلَّ ُمَصديإٌق إإَلَّ َولإُكليإ َواإْلإ

نَي، َواحْلََوامإيَم،  آيٍَة نُوٌر يـَْوَم اْلقإ  ، َوُأْعطإيُت طََه، َوَطَواسإ مإْن أَْلَواحإ ُموَسى، َوُأْعطإيُت َياَمةإ، َوإإينيإ ُأْعطإيُت ُسورََة اْلبَـَقَرةإ مإَن الذيإْكرإ اأْلَوَّلإ
  . » ََة اْلكإَتابإ مإْن حَتْتإ اْلَعْرشإ  فَاحتإ

َجاهُ @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصحِ  ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ   . يُح اإلِْ
 قال أحمد: تركوا حديثه. هللا،عبيد # قال الحافظ الذهبي: 

 والحديث ضعيف جدا.  وهو متروك. الهذلي، بن أبي حميد عبيد هللامداره على  جدا؛إسناده ضعيف  * جامعة أم القرى:

ثـََناُه أَبُو َعلإيٍي احْلَُسنْيُ ْبُن    -  2090 ُّ، ثنا  َحدَّ ْقَداُم ْبُن َداُوَد ْبنإ َتلإيٍد الرَُّعْيِنإ َبأَ حُمَمَُّد ْبُن َسعإيدإ ْبنإ َبْكٍر، ثنا مإ َعلإيٍي احْلَافإُظ، أَنـْ
، َهاٍب، َعنإ اأْلَْعَرجإ ُ َعْنُه، َعْن    َخالإُد ْبُن نإَزاٍر، َحدََّثِنإ اللَّْيُث ْبُن َسْعٍد، َحدََّثِنإ َمالإُك ْبُن أََنٍس، َعنإ اْبنإ شإ َي اَّللَّ َأيبإ ُهَريـَْرَة َرضإ

َأْفَضُل؟   اْلَعَملإ  َعَلْيهإ َوَسلََّم، فـََقاَل: اَي َرُسوَل اَّللَّإ َأيُّ  يإ َصلَّى هللاُ  اْلَعَملإ َأَحبُّ إإىَل اَّللَّإ؟ قَاَل:  قَاَل: قَاَم رَُجٌل إإىَل النَّيبإ َأْو َأيُّ 
، اْلُمْرحتَإُل الَّذإي يـَْفتَ  رإهإ إإىَل َأوَّلإهإ، ُكلَّمَ »احْلَالُّ رإهإ، َومإْن آخإ ُب اْلُقْرآنإ َيْضرإُب مإْن َأوَّلإهإ إإىَل آخإ  ا َحلَّ اْرحَتََل« ُح اْلُقْرآَن َوََيْتإُمُه، َصاحإ

 واآلفة منه. فيه،بن عيسى وهو متكلم  دموضوع على سند الصحيحين. فيه مقدام بن داو # قال الحافظ الذهبي: هو 
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 والحديث ضعيف. ...متكلم فيه بثقة،وهو ليس  داود،ضعيف؛ فيه مقدام بن إسناده  القرى:* جامعة أم 

ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثنا اْلَعبَّاُس ْبُن حُمَمٍَّد الدُّورإيُّ، ثنا َعْبُد الرَّمْحَنإ بْ   -   2095 ُن َغْزَواَن أَبُو نُوٍح، ثنا ُعبَـْيُد َفَحدَّ
ُ َعنْـ اَّللَّإ  َي اَّللَّ ، ثنا ُعبَـْيُد اَّللَّإ ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َأيبإ ُمَلْيَكَة، َعنإ اْبنإ َعبَّاٍس َرضإ ُهَما، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ   ْبُن اأْلَْخَنسإ

ْلُقْرآنإ     «.َوَسلََّم: »لَْيَس مإنَّا َمْن ََلْ يـَتَـَغنَّ ابإ
يإ َصلَّى َوَرَواُه احْلَارإُث ْبُن ُمرََّة الثَـَّقفإيُّ اْلَبْصرإيُّ، َعْن عإْسلإ ْبنإ ُسْفَياَن، َعنإ اْبنإ َأيبإ ُمَلْيَكَة، َعْن عَ  َها، َعنإ النَّيبإ ُ َعنـْ َي اَّللَّ ائإَشَة َرضإ

ََذا السََّندإ َعنإ اْبنإ عَ   بَّاسٍ هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم. َوَرَوى احْلَارإُث ِبإ
 # قال الحافظ الذهبي:

 .أبي وقاص  وصحيح عن سعد بن وعن عائشة، عن ابن عباس ...والحديث: ضعيفإسناده شاذ * جامعة أم القرى:

ثـََناُه أَبُو َعلإيٍي احْلَُسنْيُ ْبُن َعلإيٍي احْلَافإُظ، أَنـَْبَأ َعْبَداُن اأْلَْهَوازإيُّ، ثنا َنْصُر ْبُن  - 2096 ، ثنا احْلَارإُث ْبُن ُمرََّة،  َحدَّ َعلإيٍي اجْلَْهَضمإيُّ
ُهَما، قَاَل: قَ  ُ َعنـْ َي اَّللَّ اَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم:  ثنا عإْسُل ْبُن ُسْفَياَن، َعنإ اْبنإ َأيبإ ُمَلْيَكَة، َعْن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َعبَّاٍس َرضإ

ْلُقْرآنإ »لَْيَس مإنَّا َمْن ََلْ   «.يـَتَـَغنَّ ابإ
ُ َأْعَلُم، َفَأمَّا  @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َلْيَس ُمْسَتْبَعًدا ِمْن ِعْسِل ْبِن ُسْفَياَن اْلَوْهُم َواْلَحِديُث َراِجٌع ِإَلى َحِديِث سَ  ْعِد ْبِن َأِبي َوقَّاٍص، َوَّللاَّ

ْيَخاِن َعَلى ِإخْ  ، َعْن َأِبي َسَلَمَة، َعنْ اْلَحِديُث الَِّذي اتََّفَق الشَّ ِحيَحْيِن َفَغْيُر َهَذا اْلَمْتِن اتََّفَقا َعَلى ِإْخَراِج َحِديِث الزُّْهِريِ   َأِبي ُهَرْيَرَة  َراِجِه ِفي الصَّ
ُ ِلَشْيءٍ  ُ َعْنُه، َأنَّ َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، َقاَل: »َما َأِذَن َّللاَّ   َما َأِذَن ِلَنِبيٍ  َيَتَغنَّى ِباْلُقْرآِن« َرِضَي َّللاَّ

َف،عسل # قال الحافظ الذهبي:   وهذان اإلسنادان شاذان.  ُضعِ 
 .أبي وقاص وصحيح عن سعد بن  ،عن ابن عباس ...والحديث: ضعيفإسناده شاذ * جامعة أم القرى:
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، ثنا أَ   -  2132 ، َوََيََْي َأْخََباََن أَبُو النَّْضرإ حُمَمَُّد ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ يُوُسَف اْلَفقإيُه، ثنا ُعْثَماُن ْبُن َسعإيٍد الدَّارإمإيُّ يُّ بُو اْلَولإيدإ الطََّيالإسإ
، َوأَبُو َسعإيٍد َعْمُرو ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ َمْنُصوٍر قَاََل:  ْبُن بَُكرْيٍ، قَاََل: ثنا اللَّْيُث ْبُن َسْعٍد، َوَأْخََباََن أَبُو َسعإيٍد َأمْحَُد بْ  ُن يـَْعُقوَب الثَـَّقفإيُّ

، ثنا اللَّْيُث ْبُن َسْعٍد، َعْن بَُكرْيإ ْبنإ َعْبدإ اَّللَّإ  ُم ْبُن َعلإيٍي ، ثنا َعاصإ يُّ ، َعنإ الضَّحَّاكإ ْبنإ ثنا ُعْثَماُن ْبُن َحْفٍص السَُّدوسإ    ْبنإ اأْلََشجيإ
َزاٍم، َأَغاَر بإَفَرَسنْيإ  َزاٍم، َأنَّ َحكإيَم ْبَن حإ َزاٍم، َعْن َجديإهإ َخالإدإ ْبنإ حإ يَبا فَأََتى َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى   َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َخالإدإ ْبنإ حإ يـَْوَم َخْيََبَ فَُأصإ

يَب فـََرَساَي اَي َرُسوَل اَّللَّإ  ، فََأْعطَاُه، ُثَّ اْستَـَزاَدُه فـََزاَدُه، ُثَّ اْستَـَزاَدُه، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، فـََقاَل: ُأصإ
َها َكاْْل  نـْ َرٌة ُحْلَوٌة، َوَمْن َسَأَل النَّاَس َأْعُطوُه، َوالسَّائإُل مإ  «  كإلإ َوََل َيْشَبعُ َوَسلََّم: »اَي َحكإيُم، إإنَّ َهَذا اْلَماَل َخضإ

َجاُه "  ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 صحيح # قال الحافظ الذهبي: 

 علوش: في لفظ الحاكم زيادة عنهم في سياق القصة. الشيخ عبد السَلم * قال 

ثـََنا اْبُن َأيبإ بَُكرْيٍ،  -   2136 ْلَحاَن، َحدَّ َبأَ َأمْحَُد ْبُن إإبـَْراهإيَم ْبنإ مإ َحدََّثِنإ اللَّْيُث ْبُن َسْعٍد، َعْن    َأْخََباََن أَبُو َبْكرإ ْبُن إإْسَحاَق، أَنـْ
، َعْن يُوُنَس ْبنإ بَُكرْيٍ، َعنإ اْبنإ َمْسُعوٍد، َأنَّ َرُسوَل اَّللَّإ َخالإدإ ْبنإ يَزإيَد، َعْن َسعإيدإ ْبنإ َأيبإ هإاَلٍل، َعْن َسعإيدإ ْبنإ َأيبإ أَُميََّة ال ثَـَّقفإييإ

ُتُكْم َعْنُه،  َمٌل يـَُقريإُب إإىَل النَّارإ، إإَلَّ َقْد هنََ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم قَاَل: »لَْيَس مإْن َعَمٍل يـَُقريإُب إإىَل اجْلَنَّةإ، إإَلَّ َقْد َأَمْرُتُكْم بإهإ، َوََل عَ  يـْ
َْبإيَل َعَلْيهإ السَّاَلُم أَْلَقى فإ ُروعإَي َأنَّ َأَحًدا مإْنُكْم لَ  نـَْيا َحَّتَّ َيْسَتْكمإَل رإْزَقُه،  ََل َيْستَـْبطإَئنَّ َأَحٌد مإْنُكْم رإْزَقُه َأنَّ جإ ْن ََيُْرَج مإَن الدُّ

ُلوا فإ  َيةإ اَّللَّإ، فَإإنَّ اَّللََّ ََل يـَُناُل فَ   فَاتَـُّقوا اَّللََّ أَيُـَّها النَّاُس، َوَأمجْإ َْعصإ ْنُكْم رإْزَقُه، َفاَل َيْطلُْبُه ِبإ ، فَإإنإ اْستَـْبطََأ َأَحٌد مإ َيٍة« الطََّلبإ َْعصإ  ْضُلُه ِبإ
 والحديث صحيح من حديث جابر  وهو مجهول. الثقفي،فيه سعيد بن أبي أمية * جامعة أم القرى: إسناده ضعيف 

ثـََنا أَبُو َعبْ   -   2137 ثـََنا أَبُو زََكرإايَّ اْلَعْنََبإيُّ، َوَعلإيُّ ْبُن عإيَسى، َوأَبُو َبْكرإ ْبُن َجْعَفٍر قَاُلوا: َحدَّ دإ اَّللَّإ حُمَمَُّد ْبُن إإبـَْراهإيَم اْلَعْبدإيُّ، َحدَّ
ثـََنا ُعبَـْيُد اَّللَّإ ْبُن ُمَعاذإ بْ  ، َعْن عإْكرإَمَة،  َحدَّ يإ ثـََنا اْلُمْعَتمإُر ْبُن ُسَلْيَماَن، َعْن أَبإيهإ، َعْن َحَنشإ ْبنإ قـَْيٍس الرََّحيبإ َعنإ اْبنإ  نإ ُمَعاٍذ، َحدَّ

فَإإنَُّه   - َأْو قَاَل: مإْن َغرْيإ َحقيإهإ،    -ليإهإ،  َعبَّاٍس، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: " ََل يـُْغَبَطنَّ َجامإُع اْلَمالإ مإْن َغرْيإ حإ 
ْنُه، َوَما بَقإَي َكاَن زَاَدُه إإىَل النَّارإ    إإْن َتَصدََّق ََلْ يـُْقَبْل مإ

َجاُه. ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 ضعفوه.  ين،حسواسمه  # قال الحافظ الذهبي: حنش،

 وهو متروك. قيس،فيه حنش بن  جدا؛إسناده ضعيف  * جامعة أم القرى:

َبَأ َعلإيُّ ْبُن ا  -  2149 ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن أَيُّوَب، أَنـْ ثـََناُه َعْبُد اَّللَّإ ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ ُموَسى اْلَعْدُل، َحدَّ ُّ، َوََيََْي ْبُن  َحدَّ ْنَجاينإ حلََْسنإ اهلْإسإ
، َعْن حُمَارإبإ ْبنإ دإََثٍر، َعْن َعْبدإ  اَّللَّإ ْبنإ ُعَمَر، قَاَل: َجاَء رَُجٌل إإىَل    اْلُمغإريَةإ السَّْعدإيُّ، قَاََل: َحدَّثـََنا َجرإيٌر، َعْن َعطَاءإ ْبنإ السَّائإبإ

يإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم فـََقاَل: اَي َرُسوَل اَّللَّإ، َأيُّ اْلبإ  َقاعإ َخرْيٌ؟ فـََقاَل: »ََل َأْدرإي« قَاَل: فََأيُّ اْلبإَقاعإ َشري؟ فـََقاَل: »ََل َأْدرإي«  النَّيبإ
َْبإيُل: َما َنْسأَلُُه َعْن َشْيٍء فَانـْتَـَفَض اْنتإَفاَضًة، َكاَد َأنْ  َْبإيُل فـََقاَل: »َسْل رَبََّك« فـََقاَل جإ ُهَما حُمَمٌَّد َصلَّىفََأًَتُه جإ نـْ هللاُ َعَلْيهإ    ُيْصَعَق مإ

ُ تـََعاىَل: َسأََلَك حُمَمٌَّد َأيُّ اْلبإَقاعإ َخرْيٌ؟ فـَُقْلَت: ََل َأْدرإ  َْبإيُل قَاَل اَّللَّ ي. َوَسأََلَك: َأيُّ اْلبإَقاعإ َشري؟ فـَُقْلَت: ََل َوَسلََّم، فـََلمَّا َصعإَد جإ
ُد، َوَأنَّ َشرَّ اْلبإَقاعإ اأْلَْسَواُق«َأْدرإي. قَاَل: فـََقاَل: نـََعْم. قَاَل: َفَحديإْثُه َأنَّ »َخرْيَ    اْلبإَقاعإ اْلَمَساجإ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح
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 يرتقي بالشواهد لدرجه الحسن. لغيره،حسن  والحديث  إسناده ضعيف؛ * جامعة أم القرى:

ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثنا اْلَعبَّ  -  2156 ثـََنا أَبُو اجْلَوَّابإ اأْلَْحَوُص ْبُن َجوَّاٍب، َحدَّثـََنا  َحدَّ اُس ْبُن حُمَمٍَّد الدُّورإيُّ، َحدَّ
ثـََنا َعْبُد اَّللَّإ ْبُن عإيَسى، َعْن ُعَمرْيإ ْبنإ َسعإيٍد، َعْن َعميإهإ، قَاَل: َخَرَج َرُسولُ  َعَلْيهإ َعمَّاُر ْبُن ُرزَْيٍق، َحدَّ َوَسلََّم إإىَل     اَّللَّإ َصلَّى هللاُ 

ًئا َكرإَهُه فـََقاَل: »َمْن َغشََّنا فـَلَ   ْيَس مإنَّا«اْلَبقإيعإ فـََرَأى طََعاًما يـَُباُع فإ َغَرائإَر، فََأْدَخَل َيَدُه فََأْخَرَج َشيـْ
«  @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح »َوَعمُّ ُعَمْيِر ْبِن َسِعيٍد ُهَو اْلَحاِرُث بْ   ُن ُسَوْيٍد النََّخِعيُّ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح
 والحديث صحيح لغيره.  إسناده حسن؛ * جامعة أم القرى:

َبَأ ُسْفَياُن  -  2159 ثـََنا اأْلَْسَوُد ْبُن َعامإٍر، أَنـْ ثـََنا اْلَعبَّاُس ْبُن حُمَمٍَّد، َحدَّ ، َحدَّ ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ يُّ، َعْن َوائإلإ ْبنإ َداُوَد، َعْن الثَـّْورإ َحدَّ
 اَل: »َكْسٌب َمَْبُوٌر« َسعإيدإ ْبنإ ُعَمرْيٍ، َعْن َعميإهإ قَاَل: ُسئإَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َأيُّ اْلَكْسبإ َأْفَضُل؟ قَ 

َجاُه »َوَواِئُل ْبُن َداُوَد َواْبُنُه َبْكٌر ِثَقَتاِن َوَقْد َذَكَر َيْحَيى ْبُن َمِعيٍن َأنَّ  @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح   ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ  َعمَّ َسِعيِد اإلِْ
»  ْبِن ُعَمْيٍر اْلَبَراُء ْبُن َعاِزٍب َوِإَذا اْخَتَلَف الثَّْوِريُّ َوَشِريٌك َفاْلُحْكُم ِللثَّْوِريِ 

 ظ الذهبي رحمه هللا: صحيح# قال الحاف
 * جامعة أم القرى: إسناده ضعيف، والحديث حسن لغيره. 

ثـََنا َأمْحَُد ْبُن َحازإمإ ْبنإ َأيبإ عَ   -   2163 ْلُكوَفةإ، َحدَّ ُّ ابإ َباينإ ثـََنا َجْعَفُر ْبُن َعْوٍن، َعْن  َأْخََباََن أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َعلإيٍي الشَّيـْ ْزرََة، َحدَّ
مإ ْبنإ يَزإيَد، َعْن َأيبإ أَُماَمَة، قَاَل: »هَنَى َرُسوُل اَّللَّإ عَ   َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َأْن َُيَْتَكَر ْبدإ الرَّمْحَنإ ْبنإ يَزإيَد، َعْن َجابإٍر، َعنإ اْلَقاسإ

، َعْن َمْعَمرإ ْبنإ َعْبدإ  الطََّعاُم« َقْد َأْخَرَج ُمْسلإٌم َحدإيَث حُمَمَّدإ ْبنإ إإْسَحاَق، َعْن حُمَمَّ  دإ ْبنإ َعْمرإو ْبنإ َعطَاٍء، َعْن َسعإيدإ ْبنإ اْلُمَسييإبإ
 اَّللَّإ ْبنإ َنْضَلَة، َأنَّ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم قَاَل: »ََل ََيَْتكإُر إإَلَّ َخاطإٌئ«  

ْيَس َلُه َأَحُد َما ُيْنَقُض َعَلْيِه َأْن اَل َيِصحَّ َحِديُث َصَحاِبيٍ  اَل َيْرِوي َعْنُه َتاِبِعيَّاِن، َفِإنَّ َمْعَمًرا َهَذا لَ @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َوَهَذا اْلَحِديُث 
 . َراٍو َغْيُر َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِ ِب، َوَأمَّا َحِديُث اْلَقاِسِم، َعْن َأِبي ُأَماَمَة َفَلْيَس ِبَذِلَك اللَّْفظِ 

 سكت عنه الذهبي في التلخيص.  *
 * جامعة أم القرى: إسناده حسن، والحديث صحيح لغيره.

ثـََنا َعْبدُ   -  2166 ، َحدَّ ثـََنا إإبـَْراهإيُم ْبُن إإْسَحاَق اْلُعَسْيلإيُّ ،   َما َأْخََباََن حُمَمَُّد ْبُن َصالإحإ ْبنإ َهانإٍئ، َحدَّ يُّ اأْلَْعَلى ْبُن مَحَّاٍد النـَّْرسإ
َّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »َمنإ ثـََنا مَحَّاُد ْبُن َسَلَمَة، َعْن حُمَمَّدإ ْبنإ َعْمٍرو، َعْن َأيبإ َسَلَمَة، َعْن َأيبإ ُهَريـَْرَة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَحدَّ 

َا َعَلى اْلُمْسلإمإنَي، فـَُهَو َخاطإٌئ، َوَقْد  ْنُه ذإمَُّة اَّللَّإ«اْحَتَكَر يُرإيُد َأْن يـَتَـغَاىَل ِبإ  . بَرإَئ مإ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: العسيلي كان يسرق الحديث 

 ، والحديث حسن لغيره. إسناده ضعيف جدا * جامعة أم القرى:

َكََّة، َحدَّثـََنا    -   2166 ُس، ِبإ ثـََنا َعْبُد اْلَعزإيزإ ْبُن  َما َأْخََباََنُه َعْبُد اْلَعزإيزإ ْبُن َعْبدإ اْلَعزإيزإ الدَّابَّ حُمَمَُّد ْبُن َعلإييإ ْبنإ زَْيٍد الصَّائإُغ، َحدَّ
ثـََنا ُسَلْيَماُن ْبُن بإاَلٍل، َعْن َعْلَقَمَة ْبنإ َأيبإ َعْلَقَمَة، َعْن أُميإهإ، َعْن َعائإَشَة، َأنَّ َرسُ  َعَلْيهإ َوَسلََّم قَاَل: ََيََْي، َحدَّ   وَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ 

َعااًن َوَجارُُه َجائإٌع إإىَل َجْنبإهإ«  ْلُمْؤمإنإ الَّذإي يَبإيُت َشبـْ  »لَْيَس ابإ
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 * جامعة أم القرى: إسناده حسن، والحديث صحيح لغيره.

إإْْسَاعإيُل ْبُن َأيبإ ُأَوْيٍس، َحدََّثِنإ حُمَمَُّد ْبُن  َما َأْخََبينإ إإْْسَاعإيُل ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ اْلَفْضلإ ْبنإ حُمَمٍَّد، َحدَّثـََنا َجديإي، َحدَّثـََنا    -   2167
َيَسَع ْبنإ اْلُمغإريَةإ، قَاَل: َمرَّ َرُسوُل اَّللَّإ طَْلَحَة، َعْن َعْبدإ الرَّمْحَنإ ْبنإ طَْلَحَة، َعْن َعْبدإ الرَّمْحَنإ ْبنإ َأيبإ َبْكرإ ْبنإ اْلُمغإريَةإ، َعْن َعميإهإ الْ 

، فـََقاَل: »تَبإيُع فإ ُسوقإ َصلَّى هللاُ عَ  ْعرإ السُّوقإ ْعٍر ُهَو َأْرَخُص مإْن سإ لسُّوقإ يَبإيُع طََعاًما بإسإ ْعٍر ُهَو َأْرَخُص َلْيهإ َوَسلََّم بإَرُجٍل ابإ َنا بإسإ
ْر، فَإإنَّ  ْعرإاَن؟« قَاَل: نـََعْم، قَاَل: »َصَْبًا َواْحتإَسااًب؟« قَاَل: نـََعْم قَاَل: »أَْبشإ اجْلَالإَب إإىَل ُسوقإَنا، َكاْلُمَجاهإدإ فإ َسبإيلإ اَّللَّإ،    مإْن سإ

دإ فإ كإَتابإ اَّللَّإ«  َواْلُمْحَتكإُر فإ ُسوقإَنا، َكاْلُمْلحإ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: خبر منكر وإسناد مظلم

 ، والحديث منكر. إسناده منكر * جامعة أم القرى:

ثـََنا إإْسَحاُق ْبُن إإبـَْراهإيَم، َوحُمَمَّ   -   2174 ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن َصالإٍح، ثنا أَبُو َسعإيٍد حُمَمَُّد ْبُن َشاَذاَن، َحدَّ ُد ْبُن رَافإٍع، َوحُمَمَُّد ْبُن َحدَّ
َبَأ َمْعَمٌر، َعنإ اْبنإ َأيبإ ذإْئٍب، عَ  ، أَنـْ ثـََنا َعْبُد الرَّزَّاقإ ْن َسعإيدإ ْبنإ َأيبإ َسعإيٍد، َعْن َأيبإ ُهَريـَْرَة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ ََيََْي، قَاُلوا: َحدَّ

َْهلإَها  َن َأْم ََل، َوَما َأْدرإي احْلُُدوُد َكفَّارَاتٌ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »َما َأْدرإي أَتـُبَُّع َلعإيًنا َكاَن َأْم ََل، َوَما َأْدرإي ُذو اْلَقْرَننْيإ نَبإيًّا َكا  ألإ
 َأْم ََل«  

َجاُه.  ْيَخْيِن َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط البخاري ومسلم 

 * جامعة أم القرى: إسناده ضعيف، والحديث ضعيف  

ثـََنا أَبُو اْلَعبَّ   -  2175 ثـََنا َعْمُرو ْبنإ َأيبإ َسَلَمَة، َحدَّثـَنَ َحدَّ ، َحدَّ ثـََنا َأمْحَُد ْبُن عإيَسى اللَّْخمإيُّ ا أَبُو َمْعَبٍد  اسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، َحدَّ
ثـََنا ُسَلْيَماُن ْبُن ُموَسى، َعْن اَنفإٍع، َعنإ اْبنإ ُعَمَر، َوَعْن َعطَاءإ ْبنإ أَ  َُما َكااَن َحْفُص ْبُن َغْياَلَن، َحدَّ يبإ َراَبٍح، َعنإ اْبنإ َعبَّاٍس، َأهنَّ
خلْإَيارإ، فـَُهَو َلُه مَ  ًعا فـََوَجَب ابإ ُبُه، إإْن َشاَء َأَخَذُه،  يـَُقوََلنإ َعْن َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »َمنإ اْشََتَى بـَيـْ ا ََلْ يـَُفارإْقُه َصاحإ

يَ   اَر َلُه« فَإإْن فَارََقُه َفاَل خإ
َجاُه ِبَهَذا اللَّْفِظ "  ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح
 * جامعة أم القرى: إسناده ضعيف، والحديث صحيح لغيره. 

أَبُو    -   2188 اأْلُْسَتاُذ  ثـََناُه  ا َحدَّ َعْبدإ  ْبُن  َعْبَدُة  ثـََنا  قَاََل: َحدَّ إإْسَحاَق،  ْبُن  َوحُمَمَُّد  ْبُن َأيبإ طَالإٍب،  إإبـَْراهإيُم  ثـََنا  َّللَّإ اْلَولإيدإ، َحدَّ
، َحدََّثِنإ حُمَمَُّد ْبُن ُزرَارََة ْبنإ َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ ُخَزمْيََة بْ  ثـََنا زَْيُد ْبُن احْلَُبابإ ، َحدَّ نإ ََثبإٍت، َحدََّثِنإ ُعَمارَُة ْبُن ُخَزمْيََة، َعْن أَبإيهإ ُخَزمْيََة اخْلَُزاعإيُّ

يإ فـَرَ  ًسا َفَجَحَدُه َفَشهإَد َلُه ُخَزمْيَُة ْبُن ََثبإٍت ْبنإ ََثبإٍت، َأنَّ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم ابـَْتاَع مإْن َسَواَء ْبنإ احْلَارإثإ اْلُمَحارإيبإ
ْقَت اَي َرُسوَل اَّللَّإ، َوَلكإْن َصدَّقْـُتَك  اَل َلُه َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »َما مَحََلَك َعَلى الشََّهاَدةإ َوََلْ َتُكْن َمَعُه؟« قَاَل: َصدَ فـَقَ 

َا قـُْلَت َوَعَرْفُت أَنََّك ََل تـَُقوُل إإَلَّ َحقًّا. فـََقاَل: »َمْن َشهإَد لَ   ُه ُخَزمْيَُة َوَأْشَهَد َعَلْيهإ َفَحْسُبُه« ِبإ
 رواه الطبراني، ورجاله كلهم ثقات. (: 15780* قال الهيثمي )
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َبأَ َعلإيُّ ْبُن َعْبدإ اْلَعزإيزإ، َواْلَعبَّاُس ْبُن الْ   -   2193 ثـََنا  َأْخََباََن الشَّْيُخ أَبُو َبْكرإ ْبُن إإْسَحاَق اْلَفقإيُه، أَنـْ ، قَاََل: َحدَّ َفْضلإ اأْلَْسَفاطإيُّ
ثـََنا َعْبُد اْلَعزإيزإ ْبُن حُمَمٍَّد، َحدَّ  ْعُت َأاَب َسعإيٍد  َعتإيُق ْبُن يـَْعُقوَب الزَُّبرْيإيُّ، َحدَّ ، قَاَل: ْسَإ َثِنإ إإبـَْراهإيُم ْبُن َطْهَماَن، َعْن َأيبإ الزَُّبرْيإ اْلَمكيإييإ

لديإيَنارَْينإ. فـََقاَل َلُه أَبُو ُأَسْيٍد السَّاعإدإيُّ َوَأْغَلَظ لَ  اٍس: َما ُكْنُت َأُظنُّ  ُه، قَاَل فـََقاَل اْبُن َعبَّ السَّاعإدإيَّ، َواْبَن َعبَّاٍس يـُْفيتإ الديإيَناُر ابإ
ْثَل َهَذا اَي َأاَب ُأسَ  ْيٍد، فـََقاَل أَبُو ُأَسْيٍد: َأْشَهُد َلَسمإْعُت مإْن  َأنَّ َأَحًدا يـَْعرإُف قـََراَبيتإ مإْن َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم يـَُقوُل ِلإ مإ

يَـ  َعَلْيهإ َوَسلََّم  ْنطٍَة َوَصاُع َشعإرٍي بإَصاعإ َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ  ْنطٍَة بإَصاعإ حإ ، َوَصاُع حإ لديإْرَهمإ لديإيَنارإ، َوالديإْرَهُم ابإ ُقوُل: »الديإيَناُر ابإ
نَـُهَما فإ َشْيٍء مإْن َذلإَك«   ْلٍح، ََل َفْضَل بـَيـْ ْلٍح بإَصاعإ مإ  َشعإرٍي، َوَصاُع مإ

َا َهَذا َشْيٌء    ُكْنُت َأُقولُُه، َوََلْ َأْْسَْع فإيهإ بإَشْيٍء فـََقاَل اْبُن َعبَّاٍس: إإَنَّ
َياَقِة، َوَعتَ  َجاُه ِبَهِذِه السِ  يُق ْبُن َيْعُقوَب َشْيٌخ ُقَرِشيٌّ ِمْن َأْهِل @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: »َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم َوَلْم ُيَخرِ 

 اْلَمِديَنِة«  
 ي رحمه هللا: على شرط مسلم# قال الحافظ الذهب
 ، والحديث صحيح لغيره.إسناده حسن * جامعة أم القرى:

ُبُه مإْن ُمرََّة، َحدَّثـََنا هإاَلُل ْبُن اْلَعاَلءإ ْبنإ    -   2196 ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب قَاَل َأْحسإ ، َحدَّثـََنا  َحدَّ هإاَللإ ْبنإ ُعَمَر الرَّقيإيُّ
َمَر ْبُن هإاَلٍل، َحدََّثِنإ أَبُو َغالإٍب، َعْن َأيبإ أَُماَمَة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل َأيبإ اْلَعاَلُء ْبُن هإاَلٍل، َحدََّثِنإ َأيبإ هإاَلُل ْبُن ُعَمَر، َحدََّثِنإ أَبُو عُ 

ْلمَ  َع، وََكَفَى ابإ ْلَمْرءإ مإَن اْلَكذإبإ َأْن َُيَديإَث بإُكليإ َما ْسَإ ي ََل  ْرءإ مإَن الشُّحيإ َأْن يـَُقوَل آُخُذ َحقيإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »َكَفى ابإ
ًئا«   ْنُه َشيـْ  أَتْـُرُك مإ

ِإمَ  َوِهََلٌل  ِثَقاٌت  َأِئمٌَّة  اْلَعََلِء  ْبِن  ِهََلِل  آَباَء  َفِإنَّ  َصِحيٌح  ِإْسَناٌد  َهَذا  هللا:  رحمه  الحاكم  الحافظ  قال   @ " َعْصرِِه  ِفي  اْلَجِزيَرِة  َأْهِل   اُم 
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح وآباء هَلل ثقات 

 سمع". فهو صحيح؛ لشاهده.  أن يحدث بكل ما -كذبا-ضعيف دون قوله: " كفى بالمرء إثما ، والحديث إسناده ضعيف  عة أم القرى:* جام

ثـََنا يَزإي  -   2206 ، َحدَّ َهالإ نـْ ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن اْلمإ ، َحدَّ َبَأ أَبُو اْلُمَثَّنَّ ثـََنا بإْشُر ْبُن َُنرَْيٍ، َأْخََباََن أَبُو َبْكرإ ْبُن إإْسَحاَق، أَنـْ ُد ْبُن ُزرَْيٍع، َحدَّ
، َعْن َأيبإ أَُماَمَة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ  مإ هإ َوفَاُؤُه، ُثَّ َماَت، ََتَاَوَز    َعنإ اْلَقاسإ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »َمْن َتَداَيَن بإَدْيٍن، َوفإ نـَْفسإ

اقْـتَ  َماَت،  ُثَّ  َوفَاُؤُه،  هإ  نـَْفسإ فإ  َولَْيَس  بإَدْيٍن  َتَداَيَن  َوَمْن  َشاَء،  َا  ِبإ َغرإميَُه  َوَأْرَضى  َعْنُه،   ُ يـَوْ اَّللَّ َعْنُه  لإَغرإميإهإ   ُ اَّللَّ اْلقإَياَمةإ«  صَّ   َم 
 . # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: بشر متروك

غير طريق   ،صحيح من طريق البخاري وغيرهوالحديث    وهو متروك.  القشيري، فيه بشر بن نمير    ،ضعيف جدا* جامعة أم القرى: إسناده  
 . الحاكم

ثـََنا بإْشُر ْبُن ُعبَـْيدٍ   -  2210 َبَأ حُمَمَُّد ْبُن َغالإٍب، َحدَّ ، َحدَّثـََنا مَحَّاُد ْبُن  َأْخََباََن الشَّْيُخ أَبُو َبْكرإ ْبُن إإْسَحاَق اْلَفقإيُه، أَنـْ يُّ  الدَّارإسإ
، فَإإَذا َأرَاَد َسَلَمَة، َعْن أَيُّوَب، َعْن اَنفإٍع، َعنإ اْبنإ ُعَمَر، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ صَ  لَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »الدَّْيُن رَايَُة اَّللَّإ فإ اأْلَْرضإ

 َأْن يُذإلَّ َعْبًدا َوَضَعَها فإ ُعُنقإهإ« 
َجاُه.   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم َوَلْم ُيَخرِ 

 رحمه هللا: بشر واه # قال الحافظ الذهبي 
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 صحيح من طريق البخاري وغيره والحديث   وهو متروك. القشيري،فيه بشر بن نمير  جدا؛ضعيف * جامعة أم القرى: إسناده 

ثـََنا إإبـَْراهإيُم ْبُن مَحَْزَة الزَُّبرْيإ   -  2211 ُّ، َحدَّثـََنا َجديإي، َحدَّ ٍم، َعْن  َأْخََبينإ إإْْسَاعإيُل ْبُن حُمَمٍَّد الشَّْعَراينإ ثـََنا اْبُن َأيبإ ُمَزاحإ يُّ، َحدَّ
مإ ْبنإ َأيبإ ُعبَـْيدٍ  ، َعْن أُميإ َسَلَمَة، َعْن َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم أَنَُّه ُسَهْيلإ ْبنإ َأيبإ َصالإٍح، َعْن ُموَسى ْبنإ ُعْقَبَة، َعْن َعاصإ

ُر، َفاَل َشْيءَ  َلَك، َوأَْنَت اْْلخإ : »اللَُّهمَّ أَْنَت اأْلَوَُّل، َفاَل َشْيَء قـَبـْ َُؤََلءإ اْلَكلإَماتإ ٍة بـَْعَدَك، َأُعوُذ بإَك مإْن َشريإ ُكليإ َدابَّ   َكاَن َيْدُعو ِبإ
، َومإْن َعَذابإ اْلَقَْبإ، َومإْن َعَذابإ النَّارإ، َومإْن فإ  يَـتـَُها بإَيدإَك، َوَأُعوُذ بإَك مإَن اإْلإُثْإ َواْلَكَسلإ َنةإ اْلَفْقرإ، َوَأُعوُذ  اَنصإ َنةإ اْلغإََّن، َومإْن فإتـْ تـْ

 » ، َواْلَمْغَرمإ  بإَك مإَن اْلَمْأُثَإ
َجاُه " @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: هَ  ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   َذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 .# قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح
 رواه الطبراني في اْلوسط، ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن زنبور، وعاصم بن عبيد، وهما ثقتان. (: 17380*قال الهيثمي )

ثـََنا إإبـَْراهإيُم اهْلََجرإ َأْخََباََن أَبُو َبْكرإ ْبُن إإْسَحاَق اْلفَ   -   2221 ثـََنا َخالإُد ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ، َحدَّ ثـََنا ُمَسدٌَّد، َحدَّ ، َحدَّ يُّ،  قإيُه، أان أَبُو اْلُمَثَّنَّ
، َعْن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َمْسُعوٍد، َأنَّ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم قَاَل: " إإ  ْرضإ  َعْن َأيبإ اأْلَْحَوصإ نَّ إإْبلإيَس يَئإَس َأْن تـُْعَبَد اأْلَْصَناُم ِبَإ

ْلُمَحقََّراتإ مإْن َأْعَمالإُكْم، َوهإَي اْلُموبإَقاُت، فَاتَـّقُ  ْنُكْم ابإ ، َوَلكإنَُّه َسرَيَْضى بإُدونإ َذلإَك مإ َ َما اْسَتطَْعُتْم، فَإإنَّ اْلَعْبَد  اْلَعَربإ وا اْلَمظَاَلإ
يهإ، َفاَل يـََزاُل َعْبٌد يـَُقوُم، فـَيَـُقوُل: اَي َربيإ إإنَّ ُفاَل ُيَإيُء يـَْوَم اْلقإيَ  اًن ظََلَمِنإ َمْظَلَمًة، فـَيـَُقاُل: اَمةإ، َوَلُه مإَن احلََْسَناتإ َما يـََرى أَنَُّه يـَُنجيإ

َقى َلُه َحَسَنةٌ     " احْمُوا مإْن َحَسَناتإهإ َحَّتَّ ََل يـَبـْ
َجاُه.@ قال الحافظ الحاكم رحمه  ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ     هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 .# قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح
 والحديث حسن لغيره.  الحديث. وباقي رجاله ثقات.  وهو لين ،بن مسلم الَهجري  إبراهيمإسناده ضعيف؛ فيه * جامعة أم القرى: 

ٍم، ثنا مَحَّا  -   2236 ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثنا الرَّبإيُع ْبُن ُسَلْيَماَن، ثنا ََيََْي ْبُن َسالَّ ُد ْبُن َسَلَمَة، َعْن هإَشامإ ْبنإ  َحدَّ
َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم ابـَْتا  ٍي َجُزورًا بإَتْمٍر، وََكاَن يـََرى َأنَّ التَّْمَر عإْنَدُه، فَإإَذا بـَْعُضُه ُعْرَوَة، َعْن أَبإيهإ، َعْن َعائإَشَة، َأنَّ النَّيبإ َع مإْن َأْعَرايبإ

ُّ َصلَّ   عإْنَدُه، َوبـَْعُضُه لَْيَس عإْنَدُه، فـََقاَل: »َهْل َلَك َأْن ََتُْخَذ بـَْعَض َِتْرإَك َوبـَْعُضُه إإىَل اجْلَُذاذإ« فََأََب، ى هللاُ َعَلْيهإ فَاْسَتْسَلَف َلُه النَّيبإ
 َوَسلََّم َِتَْرُه، َفَدفـََعُه إإلَْيهإ  

َجاهُ     .@ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم َوَلْم ُيَخرِ 
 .# قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: يحيى بن سَلم ضعيف ولم يخرج له أحد

 والحديث صحيح لغيره. وهو صدوق. وباقي رجاله ثقات.، يحيى بن سَلم بن أبي ثعلبة التميمي إسناده حسن؛ فيه* جامعة أم القرى: 

َبَأ ُحَصنْيٌ، َعْن جُمَاهإ َأْخََبينإ أَبُو حُمَمَّدإ ْبُن زإاَيٍد اْلَعْدُل، ثنا َجديإي َأمْحَُد ْبُن إإبـَْراهإيَم، ثنا َعْمُرو ْبُن ُزرَارََة، ثنا هُ   -  2243 ٍد، َشْيٌم، أَنـْ
، َوَمهْ  َعَلْيهإ َوَسلََّم َعْن َْثَنإ اْلَكْلبإ ، َوَأْجرإ اْلَكاهإنإ، وََكْسبإ َعْن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َعْمٍرو، قَاَل: »هَنَى َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ  رإ اْلَبغإييإ

»  احْلَجَّامإ
 حيح.رواه الطبراني في الكبير، ورجاله رجال الص(: 6399* قال الحافظ الهيثمي )
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َناُه أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبنإ اَبَلَوْيهإ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َغالإٍب، ثنا َعْبُد الصََّمدإ ْبُن ا  -  2250 ثـْ ، ثنا مَحَّاُد ْبُن َسَلَمَة،  َفَحدَّ لنـُّْعَمانإ

َلةإ« َعْن أَيُّوَب، َعْن عإْكرإَمَة، َعْن َأيبإ ُهَريـَْرَة، قَاَل: »هَنَى   َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َعنإ اْلُمَجثََّمةإ َواجْلالَّ
 * جامعة أم القرى: إسناده حسن والحديث صحيح لغيره. 

ْبنُ   -  2251 إإْْسَاعإيُل  ثنا   ، اأْلَْسَفاطإيُّ اْلَفْضلإ  ْبُن  اْلَعبَّاُس  َبَأ  أَنـْ إإْسَحاَق،  ْبُن  َبْكرإ  أَبُو  ْبُن  َأْخََباََن  ََيََْي  ثنا   ،ُّ اأْلَْصبَـَهاينإ يَزإيَد   
، َعْن قـََتاَدَة، َعنإ احلََْسنإ، َعْن َْسُرَ  ، َعْن إإبـَْراهإيَم ْبنإ َطْهَماَن، َعنإ احْلَجَّاجإ ْبنإ احْلَجَّاجإ َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم الضَُّرْيسإ َة، َأنَّ النَّيبإ

ل « »هَنَى َعْن بـَْيعإ الشَّاةإ ابإ  لَّْحمإ
اٌظ ِثَقاٌت َوَلْم   ْسَناِد ُرَواُتُه َعْن آِخِرِهْم َأِئمٌَّة ُحفَّ َجاُه، َوَقِد اْحَتجَّ اْلُبَخاِريُّ ِباْلَحَسِن َعْن @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ ُيَخرِ 

 َسُمَرَة »َوَلُه َشاِهٌد ُمْرَسٌل ِفي ُمَوطَِّأ َماِلٍك« 
 .قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: احتج البخاري بالحسن عن سمرة# 

 * جامعة أم القرى: إسناده ضعيف والحديث حسن لغيره. 

ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن َصالإحإ ْبنإ َهانإٍئ، َوإإبـَْراهإيُم ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ َحاِتٍإ الزَّاهإُد، قَاََل: ثنا احْلََسُن    -  2253 ْبُن َعْبدإ الصََّمدإ ْبنإ َعْبدإ اَّللَّإ َحدَّ
َبَأ ُمْسلإُم ْبُن َخالإٍد الزَّ  ، ثنا ََيََْي ْبُن ََيََْي، أَنـْ ُّ، َعْن ُشَرْحبإيَل، َمْوىَل اأْلَْنَصارإ،  ْبنإ َرزإيٍن السَُّلمإيُّ ، َعْن ُمْصَعبإ ْبنإ حُمَمٍَّد اْلَمَدينإ َْنإيُّ

يإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم أَنَُّه قَاَل: »َمنإ اْشََتَى َسرإَقًة، َوُهَو يـَْعَلمُ  َا َسرإَقٌة، فـََقْد ُشرإَك فإ َعْن َأيبإ ُهَريـَْرَة، َعنإ النَّيبإ  َعارإَها َوإإْثْإَها«  َأهنَّ
َد َأْن َكاَن َسيِ َئ الرَّْأِي ِفيِه َواْلَحِديُث  @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: ُشَرْحِبيُل َهَذا ُهَو اْبُن َسْعٍد اْْلَْنَصاِريُّ َقْد َرَوى َعْنُه َماِلُك ْبُن َأَنٍس َبعْ 

َجاُه.  َصِحيٌح َوَلْم ُيَخرِ 
 (: ضعيف.5421* ضعيف الجامع )

َبَأ حُمَمَُّد ْبُن َغالإٍب، ثنا َعْمُرو ْبُن عَ   -  2259 ، ثنا  ثنا أَبُو َبْكرإ ْبُن إإْسَحاَق، َوأَبُو َبْكرإ ْبُن اَبَلَوْيهإ قَاََل: أَنـْ ، ثنا اْبُن َأيبإ َعدإيٍي لإيٍي
يإ   ُعوَن اَباًب، أَْيَسُرَها ُشْعَبُة، َعْن زَْيٍد، َعْن إإبـَْراهإيَم، َعْن َمْسُروٍق، َعْن َعْبدإ اَّللَّإ، َعنإ النَّيبإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم قَاَل: »الريإاَب َثاَلثٌَة َوَسبـْ
  » ْثُل َأْن يـَْنكإَح الرَُّجُل أُمَُّه، َوإإنَّ َأْرََب الريإاَب عإْرُض الرَُّجلإ اْلُمْسلإمإ  مإ

َجاُه" @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ   ْيَخْيِن َوَلْم ُيَخرِ 
 .# قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط البخاري ومسلم

 (: صحيح لغيره.1851* صحيح الترعيب )

، ثنا َعْبُد الْ   -  2260 ، ثنا عَ َأْخََباََن أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ الزَّاهإُد، ثنا أَبُو إإْْسَاعإيَل السَُّلمإيُّ يُّ زإيزإ ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ اأْلَُوْيسإ
اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: " َأْربـََعٌة   إإبـَْراهإيُم ْبُن ُخثـَْيمإ ْبنإ عإَراكإ ْبنإ َمالإٍك، َعْن أَبإيهإ، َعْن َجديإهإ، َعْن َأيبإ ُهَريـَْرَة، قَاَل: قَاَل َرُسولُ 

َلُهُم اجْلَنََّة َوََل يُذإيَقُهْم نَعإيَمَها: ُمْدمإُن اخْلَْمرإ، َوآكإُل الريإاَب، َوآكإُل َمالإ اْلَيتإيمإ بإَغرْيإ َحقي َعَلى اَّللَّإ َأْن ََل     " َحقٍي، َواْلَعاقُّ لإَوالإَدْيهإ  يُْدخإ
َجاُه َوَقِد اتَّ  ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   . َفَقا َعَلى ُخَثْيمٍ @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: إبراهيم بن خثيم بن عراك بن مالك قال النسائي متروك 
 (: ضعيف جدا. 748* ضعيف الجامع )
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ُّ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َسعإيدإ   -  2261 ْبنإ َسابإٍق، ثنا َعْمُرو ْبُن َأيبإ   َأْخََبينإ َعْبُد الصََّمدإ ْبُن َعلإيٍي اْلبَـزَّاُز، ثنا يـَْعُقوُب ْبُن يُوُسَف اْلَقْزوإيِنإ
َاكإ ْبنإ َحْرٍب، َعْن عإْكرإَمَة، َعنإ اْبنإ َعبَّاٍس، قَاَل: " هَنَى َرُسولُ   اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َأْن ُتْشََتَى الثََّمَرُة َحَّتَّ قـَْيٍس، َعْن ْسإ
هإْم َعَذاَب اَّللَّإ  َنـُْفسإ  ُتْطعإَم، َوقَاَل: إإَذا َظَهَر الزيإاَن َوالريإاَب فإ قـَْريٍَة، فـََقْد َأَحلُّوا ِبإ

ْسَنادِ  َجاُه. @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ    َوَلْم ُيَخرِ 
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح

 * جامعة أم القرى: إسناده ضعيف، والحديث حسن لغيره يرتقي بالمتابعات، والشواهد لدرجة الحسن.  

َبأَ أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن إإْسَحاَق َوأَبُو اْلَعبَّ   -   2268 ثـََنا أَبُو َعلإيٍي احْلَُسنْيُ ْبُن َعلإيٍي احْلَافإُظ، أَنـْ اسإ حُمَمَُّد ْبُن إإْسَحاَق َوأَبُو ََيََْي َحدَّ
ْعُت َأاَب ُعْثَماَن النـَّْهدإيَّ،  زََكرإايَّ ْبُن ََيََْي اْلبَـزَّاُز، قَاُلوا: ثنا إإْسَحاُق ْبُن َمْنُصوٍر، ثنا أَبُو   َداُوَد، ثنا ُشْعَبُة، َعْن َخالإٍد احْلَذَّاءإ، قَاَل: ْسَإ

يَفٌة يـَْوَم اْلقإَياَمةإ، َحَّتَّ  َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم قَاَل: »تـُْرَفُع لإلرَُّجلإ َصحإ ُ َبِنإ آَدَم يـََرى أَنَُّه اَنٍج، َفَما تـََزاُل    َُيَديإُث، َأنَّ النَّيبإ َمظَاَلإ
َقى َلُه َحَسَنٌة، َويـَُزاُد َعَلْيهإ مإْن َسييإَئاُتإإْم« قَاَل: فـَُقْلُت َلُه َأْو قَاَل َلُه َعا بَـُعُه َحَّتَّ َما تـَبـْ ٌم: َعمَّْن اَي َأاَب ُعْثَماَن؟ قَاَل: َعْن َسْلَماَن تـَتـْ صإ

ًما َعْن َهَذا احْلَدإيثإ َفَحدَّثَنإيهإ َعْن َأيبإ ُعْثَماَن، َعْن  َوَسْعٍد َواْبنإ َمْسُعوٍد َورَُجَلنْيإ آَخَرْيَن َلَْ   ََيَْفْظُهَما قَاَل ُشْعَبُة: َفَسأَْلُت َعاصإ
ََذا َعْن َسْلَماَن َوَأْصَحابإ رَ  َع َأاَب ُعْثَماَن َُيَديإُث ِبإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َوآلإهإ   ُسولإ اَّللَّإ َسْلَماَن، َوَأْخََبينإ ُعْثَماُن ْبُن غإَياٍث أَنَُّه ْسَإ

 َوَسلََّم.  
َجاُه. َواَل َأْعِرُف ِلُشْعَبةَ  ْيَخْيِن َوَلْم ُيَخرِ   َعْن ُعْثَماَن ْبِن ِغَياٍث َحِديًثا ُمْسَنًدا @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ

 َغْيَر َهَذا " 
 لذهبي رحمه هللا: على شرط البخاري ومسلم # قال الحافظ ا 

 جامعة أم القرى: إسناده صحيح، والحديث صحيح. * 

َناٍن اْلَقزَّاُز، ثنا أَبُو َعلإيٍي ُعبَـْيُد اَّللَّإ   -   2269 ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثنا حُمَمَُّد ْبُن سإ ، ثنا  َحدَّ يدإ احْلََنفإيُّ  ْبُن َعْبدإ اْلَمجإ
ْعُت َأيبإ َُيَديإُث، َعْن َعْبدإ  ٍر، ْسَإ اَّللَّإ ْبنإ اَباَبُه، َعْن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َعْمٍرو، قَاَل: »هَنَى َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى إإْْسَاعإيُل ْبُن إإبـَْراهإيَم ْبنإ ُمَهاجإ

َها اأْلََدمُ  َلةإ َأْن يـُؤَْكَل حَلُْمَها، َوُيْشَرَب لَبَـنـَُها، َوََل َُيَْمَل َعَليـْ َلًة«  َوََل يـَرَْكبَـَها النَّاُس َحَّتَّ تُـ  هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َعنإ اجْلالَّ  ْعَلَف َأْربَعإنَي لَيـْ
ْمَنا ِمَن اْلَقْوِل ِفي ِإْبَراِهيَم ْبِن اْلمُ  ْسَناِد ِلَما َقدَّ َجاُه.@ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ  َهاِجِر َوَلْم ُيَخرِ 

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر وأبوه ضعيفان 
 ُتعلف أربعين ليلة".   صحيح لغيره دون لفظتي: "يحمل عليها إال اْلدم" و "حتىوالحديث  إسناده ضعيف؛* جامعة أم القرى: 

مُ   -   2279 ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثنا اْلَعبَّاُس ْبُن حُمَمٍَّد الدُّورإيُّ، ثنا أَبُو النَّْضرإ َهاشإ ، ثنا عإْكرإَمُة ْبُن  َحدَّ مإ  ْبُن اْلَقاسإ
، قَاَل: َجاَء رإفَاَعُة ْبُن رَافإ  يُّ ٍع إإىَل جَمْلإسإ اأْلَْنَصارإ، فـََقاَل: َلَقْد " هَنَااَن َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ  َعمَّاٍر، ثنا طَارإُق ْبُن َعْبدإ الرَّمْحَنإ اْلُقَرشإ

ْصُبعإهإ َْنَْو اْلَغْزلإ َعَلْيهإ َوَسلََّم اْليَـْوَم، َفذََكَر َأْشَياَء، َوقَاَل: »هَنَااَن َعْن َكْسبإ اأْلََمةإ إإَلَّ َما َعمإَلْت بإَيدإَها، َوقَ  ، َواخْلُْبزإ،  اَل َهَكَذا ِبُإ
 »  َوالنـَّْفشإ

َجاُه " َوَلُه َشاِهٌد َعْن َراِفِع ْبِن َخدِ  ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   يجٍ @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: طارق فيه لين ولم يذكر أنه سمعه من رفاعة 
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ثـََنا أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن ُسَلْيَماَن اْلَفقإيُه، ثنا احْلََسُن ْبُن ُمْكَرٍم، ثنا َرْوُح ْبُن ُعَباَدَة، ثنا َحيَّ   -   2282 اُن ْبُن ُعبَـْيدإ اَّللَّإ اْلَعَدوإيُّ،  َحدَّ
َي اَّللَُّ  ، فـََقاَل: َكاَن اْبُن َعبَّاٍس َرضإ َْلٍز َعنإ الصَّْرفإ ًنا،  قَاَل: َسأَْلُت َأاَب جمإ ْنُه َعيـْ ُهَما، ََل يـََرى بإهإ ِبًَْسا زََمااًن مإْن ُعْمرإهإ، َما َكاَن مإ  َعنـْ

يَئةإ فـََلقإَيُه أَبُو َسعإيٍد اخْلُْدرإيُّ فـََقاَل َلُه: َا الريإاَب فإ النَّسإ إإىَل َمََّت تـَوَكيإُل اَي اْبَن َعبَّاٍس َأََل تـَتَّقإي اَّللََّ؟    يـَْعِنإ َيًدا بإَيٍد، َفَكاَن يـَُقوُل: إإَنَّ
َجتإهإ أُميإ َسَلَمَة: إإينيإ " أَلَْشَتهإي َِتَْر َعْجَوٍة،  النَّاَس الريإاَب؟ َأَما بـََلَغَك َأنَّ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم قَاَل َذاَت يـَْوٍم َوُهَو عإْنَد َزوْ 

َمْتُه إإىَل َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ فـَبَـَعَثْت َصاَعنْيإ مإْن َِتٍْر إإىَل رَُجٍل مإ   َن اأْلَْنَصارإ، َفَجاَء َبَدَل َصاَعنْيإ َصاٌع مإْن َِتٍْر َعْجَوٍة، فـََقاَمْت فـََقدَّ
َلْت أُمُّ َسَلَمَة: بـََعْثُت َصاَعنْيإ مإْن َِتٍْر  اَعَلْيهإ َوَسلََّم، فـََلمَّا رَآُه َأْعَجَبُه، فـَتَـَناَوَل َِتَْرًة، ُثَّ َأْمَسَك، فـََقاَل: »مإْن أَْيَن َلُكْم َهَذا؟« فـَقَ 

ُد، َوَها ُهَو ُكْل فَأَْلَقى التَّْمَرَة   َبنْيَ َيَدْيهإ فـََقاَل: »رُدُّوُه ََل َحاَجَة ِلإ إإىَل رَُجٍل مإَن اأْلَْنَصارإ، فََأًَتاَن َبَدَل َصاَعنْيإ َهَذا الصَّاُع اْلَواحإ
لتَّْمرإ، ْلفإضَّةإ، َيًدا بإَيٍد، َعيْـ   فإيهإ التَّْمُر ابإ ، َواْلفإضَُّة ابإ لذََّهبإ لشَّعإريإ، َوالذََّهُب ابإ حلْإْنطَةإ، َوالشَّعإرُي ابإ ْثاًل ِبإإْثٍل، َفَمْن  َواحلْإْنطَُة ابإ ًنا بإَعنْيٍ، مإ

ُ اَي َأاَب َسعإيٍد اجْلَنََّة، فَإإنََّك ذَكَّْرَتِنإ َأْمًرا ُكْنُت زَاَد فـَُهَو رإاًب« ُثَّ قَاَل: »َكَذلإَك َما يَُكاُل َويُوَزُن أَْيًضا« فـََقاَل اْبُن عَ  بَّاٍس: َجَزاَك اَّللَّ
  . َهى َعْنُه بـَْعَد َذلإَك َأَشدَّ النـَّْهيإ يُتُه َأْستَـْغفإُر اَّللََّ َوأَُتوُب إإلَْيهإ. َفَكاَن يـَنـْ  َنسإ

َياَقِة«  @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: »َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإْلِ  َجاُه ِبَهِذِه السِ   ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ 
 . # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: حبان بن عبيد هللا العدوي فيه ضعف وليس بالحجة

َبَة، ثنا َأمْحَُد ْبُن  -  2297 ثـََناُه أَبُو َعلإيٍي احْلَافإُظ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن احْلَُسنْيإ ْبنإ قـُتَـيـْ ُّ، ثنا أَيُّوُب ْبُن ُسَوْيٍد، ثنا  َحدَّ اْلَفْضلإ اْلَعْسَقاَلينإ
، َعْن أََنٍس، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »َأديإ اأْلَ  َمانََة إإىَل َمنإ ائْـَتَمَنَك، َوََل ََتُْن َمْن اْبُن َشْوَذٍب، َعْن َأيبإ التـَّيَّاحإ

 َخاَنَك«
 م القرى: إسناده ضعيف، والحديث حسن لغيره، يرتقي بشواهده إلى الحسن.* جامعة أ

، ثنا َخالإُد َأْخََباََنُه َأمْحَُد ْبُن َسْهٍل اْلَفقإيُه، بإُبَخاَرى، ثنا َصالإُح ْبُن حُمَمٍَّد احْلَافإُظ، ثنا إإْسَحاُق ْبُن َعْبدإ ا -  2301 يُّ دإ اْلُقَرشإ ْلَواحإ
ُهَما، َأنَّ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ عَ ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ،   ُ َعنـْ َي اَّللَّ َلْيهإ َوَسلََّم اْستَـَعاَر مإْن  َعْن َخالإٍد احْلَذَّاءإ، َعْن عإْكرإَمَة، َعنإ اْبنإ َعبَّاٍس َرضإ

َنااًن فإ َغْزَوةإ ُحَننْيٍ فـََقاَل: اَي َرُسوَل اَّللَّإ،         َأَعارإيٌَة ُمَؤدَّاٌة؟ قَاَل: »َعارإيٌَة ُمَؤدَّاٌة«   َصْفَواَن ْبنإ أَُميََّة َأْدرًُعا َوسإ
َجاُه.   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم َوَلْم ُيَخرِ 

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط مسلم
 جامعة أم القرى: إسناده ضعيف، والحديث حسن لغيره يرتقي بالشواهد والمتابعات إلى الحسن.  *

نـَْيا، ثنا إإْسَْ   -   2310 ارََة، ثنا اعإيُل ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ ُزرَ َأْخََباََنُه أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ الصَّفَّاُر، ثنا أَبُو َبْكرإ ْبُن َأيبإ الدُّ
َها،  ُ َعنـْ َي اَّللَّ َعْن َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َعْبُد اْلَعزإيزإ ْبُن َعْبدإ الرَّمْحَنإ اجْلََزرإيُّ، َعْن ُخَصْيٍف، َعْن ُعْرَوَة، َعْن َعائإَشَة َرضإ

 قَاَل: »اْلُمْسلإُموَن عإْنَد ُشُروطإهإْم َما َواَفَق احْلَقَّ« 
ْيهإ َوَسلََّم: »اْلُمْسلإُموَن عإْنَد  اَل ُخَصْيٌف: َوَحدََّثِنإ َعطَاُء ْبُن َأيبإ َراَبٍح َعْن أََنسإ ْبنإ َمالإٍك قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعلَ قَ 

 ُشُروطإهإْم َما َواَفَق احْلَقَّ مإْن َذلإَك«
 حديث واه من أجل عبد العزيز.   * قال الشيخ عبد السَلم علوش:
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ثـََنا أَبُو زََكرإايَّ ََيََْي ْبُن حُمَمٍَّد اْلَعْنََبإيُّ، ثنا أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ حُمَمَُّد ْبُن إإبـَْراهإيَم اْلعَ   -   2311 ، ثنا  َحدَّ ْبدإيُّ، ثنا عإيَسى ْبُن إإبـَْراهإيَم اْلَبإَكإيُّ
ُ َعْنُه، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعلَ َعْبُد احْلَمإيدإ ْبُن احْلََسنإ اهلْإ  َي اَّللَّ ُّ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن اْلُمْنَكدإرإ، َعْن َجابإٍر َرضإ ْيهإ َوَسلََّم:  اَلِلإ

هإ َوَأْهلإهإ ُكتإَب َلُه َصَدَقًة، َوَما َوَقى بإ  هإ اْلَمْرُء عإْرَضُه ُكتإَب َلُه بإهإ َصَدَقٌة، َوَما »ُكلُّ َمْعُروٍف َصَدَقٌة، َوَما أَنـَْفَق الرَُّجُل َعَلى نـَْفسإ
َياٍن َأْو َمعْ  ُ َضامإٌن، إإَلَّ َما َكاَن فإ بـُنـْ َيٍة« فـَُقْلُت لإُمَحمَّدإ ْبنإ اْلُمْنَكدإرإ: َما  أَنـَْفَق اْلُمْؤمإُن مإْن نـََفَقٍة، فَإإْن َخَلَفَها َعَلى اَّللَّإ فَاَّللَّ صإ

 ْرَضُه؟ قَاَل: َما يـُْعطإي الشَّاعإَر َوَذا الليإَسانإ اْلُمتـََّقى.  َوَقى بإهإ الرَُّجُل عإ 
َجاُه، َوَشاِهَدُه َلْيَس ِمْن َشْرِط َهَذا اْلِكَتاِب   . @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َوَلْم ُيَخرِ 

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: عبد الحميد ضعفوه 
 (: ضعيف.4254* ضعيف الجامع )

َْرَو، ثنا ََيََْي ْبُن َساَسَوْيهإ، َعْن َعْبدإ اْلكَ   -   2312 ُّ ِبإ ثـََناُه أَبُو َعلإيٍي احْلَُسنْيُ ْبُن حُمَمٍَّد الصَّغَاينإ ، ثنا َحامإُد ْبُن آَدَم، ثنا أَبُو  َحدَّ رإميإ
ُ َعْنُه، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »َمنإ  عإْصَمَة نُوٌح، َعْن َعْبدإ الرَّمْحَنإ ْبنإ بَُدْيٍل، َعْن أََنسإ بْ  َي اَّللَّ نإ َمالإٍك َرضإ
ْليَـْفَعْل«  َالإهإ فـَ ْنُكْم َأْن يَقإَي دإيَنُه َوعإْرَضُه ِبإ  اْسَتطَاَع مإ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: أبو عصمة هالك 
 (: موضوع.5399* ضعيف الجامع )

ثـََنا أَبُو اْلَولإيدإ اْلَفقإيُه، ثنا إإبـَْراهإيُم ْبُن َأيبإ طَالإٍب، َوََيََْي ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ َصاعإٍد، قَاََل: ث  -  2315 نا َعْبُد اَّللَّإ ْبُن عإْمَراَن اْلَعابإدإيُّ،  َحدَّ
 ، َنَة، َعْن زإاَيدإ ْبنإ َسْعٍد، َعنإ الزُّْهرإييإ ُ َعْنُه، قَاَل: قَاَل َرُسوُل ثنا ُسْفَياُن ْبُن ُعيَـيـْ َي اَّللَّ ، َعْن َأيبإ ُهَريـَْرَة َرضإ َعْن َسعإيدإ ْبنإ اْلُمَسييإبإ

 اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »ََل يـُْغَلُق الرَّْهُن َلُه ُغْنُمُه َوَعَلْيهإ ُغْرُمُه«  
َجاُه ِلِخََلٍف ِفيِه َعَلى َأْصَحاِب الزُّْهِريِ  َوَقْد َتاَبَعُه َماِلٌك َواْبُن @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعلَ  ْيَخْيِن َوَلْم ُيَخرِ  ى َشْرِط الشَّ

َواَيِة "  ٍد َعَلى هَ َأِبي ِذْئٍب َوُسَلْيَماُن ْبُن َأِبي َداُوَد اْلَحرَّاِنيُّ َوُمَحمَُّد ْبُن اْلَوِليِد الزَُّبْيِديُّ َوَمْعَمُر ْبُن َراِش   ِذِه الرِ 
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه الختَلفهم على الزهري 

، َوأَبُو حُمَمٍَّد اْلَمَراغإيُّ قَاََل: ثنا َعلإيُّ ْبُن َعْبدإ احْلَمإي  -  2316 َناُه أَبُو َعلإيٍي ثـْ ََلَب، ثنا جُمَاهإُد َأمَّا َحدإيُث َمالإٍك َفَحدَّ دإ اْلَغَضائإرإيُّ، ِبإ
، َفذََكَرُه ِبإإْسَناٍد ْنَْ   َوهُ ْبُن ُموَسى، ثنا َعْن َمالإكإ ْبنإ أََنٍس، َعنإ الزُّْهرإييإ

، ثنا ُعْثَمانُ  َوَأمَّا َحدإيُث اْبنإ َأيبإ ذإْئبٍ  -  2317 َناُه أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َعْوفإ ْبنإ ُسْفَياَن الطَّائإيُّ ثـْ  َفَحدَّ
، ثنا إإْْسَاعإيُل ْبُن عَ  ، َعْن َأيبإ ْبُن َسعإيدإ ْبنإ َكثإريإ ْبنإ دإيَناٍر احلْإْمصإيُّ ، َعْن َسعإيدإ ْبنإ اْلُمَسييإبإ يَّاٍش، َعنإ اْبنإ َأيبإ ذإْئٍب، َعنإ الزُّْهرإييإ

ُ َعْنُه، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »ََل يـُْغَلقإ الرَّْهُن لإَصا َي اَّللَّ بإهإ ُغْنُمُه َوَعَلْيهإ ُغْرُمُه«ُهَريـَْرَة َرضإ َوَقْد قإيَل َعنإ   حإ
ُ َعْنهُ  َي اَّللَّ ، َعْن َسعإيٍد َوَأيبإ َسَلَمَة، َعْن َأيبإ ُهَريـَْرَة َرضإ  اْبنإ َأيبإ ذإْئٍب، َعنإ الزُّْهرإييإ

اأْلََصمُّ، ثنا َشَبابَُة، ثنا اْبُن َأيبإ ذإْئٍب،   َأْخََباََنُه أَبُو َعلإيٍي احْلَافإُظ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن إإبـَْراهإيَم الرَّازإيُّ، ثنا َعْبُد اَّللَّإ ْبُن َنْصرٍ   -  2318
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ُ َعْنُه، قَاَل: قَالَ  َي اَّللَّ ، َوَأيبإ َسَلَمَة، َعْن َأيبإ ُهَريـَْرَة َرضإ ، َعْن َسعإيدإ ْبنإ اْلُمَسييإبإ  َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم:  َعنإ الزُّْهرإييإ
 ْهُن لإَمْن رََهَنُه، َوَعَلْيهإ ُغْرُمُه« »ََل يـُْغَلُق الرَّْهُن، الرَّ 

يُّ بإبَـْغَداَد، ثنا حُمَمَّ   -  2319 ، ثنا أَبُو الطَّييإبإ حُمَمَُّد ْبُن َجْعَفٍر الديإيَباجإ َناُه احْلَُسنْيُ ْبُن َعلإيٍي ثـْ ُّ،  َفَحدَّ يبإ ُد ْبُن َخالإدإ ْبنإ يَزإيَد الرَّاسإ
، َعْن َسعإيدإ ْبنإ اْلمُ   ثنا أَبُو َمْيَسَرَة َأمْحَُد ْبنُ  ُّ، ثنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأيبإ َداُوَد، َعنإ الزُّْهرإييإ ، َعْن َأيبإ  َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َمْيَسَرَة احْلَرَّاينإ َسييإبإ

يإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم قَاَل: »ََل يـُْغَلُق الرَّهْ  ُ َعْنُه، َعنإ النَّيبإ َي اَّللَّ  ُن َحَّتَّ َيُكوَن َلَك ُغْنُمُه، َوَعَلْيَك ُغْرُمُه« ُهَريـَْرَة َرضإ

2320  -   ُّ ْسَفَرايإيِنإ ثـََناُه أَبُو إإْسَحاَق إإبـَْراهإيُم ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ ََيََْي، ثنا َعْبُد اَّللَّإ ْبُن حُمَمٍَّد اإْلإ ، ثنا عإْمَراُن ْبُن َبكَّاٍر، ثنا َعْبُد اَّللَّإ َفَحدَّ
، َعْن َأيبإ ُهرَ ْبُن َعْبدإ اجلَْ  ، َعْن َسعإيدإ ْبنإ اْلُمَسييإبإ ُ َعْنُه قَاَل:  بَّارإ، ثنا إإْْسَاعإيُل ْبُن َعيَّاٍش، ثنا الزُّبـَْيدإيُّ، َعنإ الزُّْهرإييإ َي اَّللَّ يـَْرَة َرضإ

 َوَعَلْيهإ ُغْرُمُه«  قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »ََل يـُْغَلُق الرَّْهُن، َلُه ُغْنُمُه،

َناُه أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ احْلَفإيُد، ثنا ُموَسى ْبُن زََكرإايَّ التُّْسََتإيُّ، ثنا حُمَمَّدُ   -   2321 ثـْ  ْبُن يَزإيَد الرَّوَّاُس، ثنا ُكَرْيٌد َأبُو  َفَحدَّ
، َعْن َسعإيدإ  ُ َعْنُه، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم:  ََيََْي، ثنا َمْعَمٌر، َعنإ الزُّْهرإييإ َي اَّللَّ ، َعْن َأيبإ ُهَريـَْرَة َرضإ   ْبنإ اْلُمَسييإبإ

 »ََل يـُْغَلُق الرَّْهُن، َلَك ُغْنُمُه، َوَعَلْيَك ُغْرُمُه« 

ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ    -   2323 َأمْحََد إإْسَحاُق  أَبُو  ثـََنا  ْبُن  َحدَّ ْبُن َحازإمإ ْبنإ َأيبإ َغْرزََة، ثنا ُعبَـْيُد اَّللَّإ  َأمْحَُد  ْلُكوَفَة، ثنا  َخالإٍد اهْلَاِشإإيُّ ابإ
يَ  َ ْبَن َعْبدإ اَّللَّإ، َُيَديإُث، َعنإ اْبنإ ُعَمَر َرضإ ْعُت َساَلإ ُهَما، عَ   ُموَسى، ثنا َحْنظََلُة ْبُن َأيبإ ُسْفَياَن، قَاَل: ْسَإ ُ َعنـْ يإ َصلَّى هللاُ اَّللَّ نإ النَّيبإ

َها« نـْ َا َما ََلْ يَثإْب مإ َبًة، فـَُهَو َأَحقُّ ِبإ  َعَلْيهإ َوَسلََّم قَاَل: »َمْن َوَهَب هإ
َجاُه ِإالَّ َأْن َنِكَل اْلَحمْ  ْيَخْيِن َوَلْم ُيَخرِ   َلى َشْيِخَنا " َل ِفيِه عَ @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرطهما إال أن نكل الحمل فيه على شيخنا 
 (: ضعيف.5883* ضعيف الجامع )

ثـََنا أَبُو َجْعَفٍر َعْبُد اَّللَّإ ْبُن إإْْسَاعإيَل ْبنإ إإبـَْراهإيَم ْبنإ اْلَمْنُصورإ، َأمإريإ اْلُمْؤمإنإنَي بإبَـغْ   -  2324 فإ َدارإ اخلْإاَلَفةإ، ثنا َعْبُد اْلَعزإيزإ    َدادَ َحدَّ
، َعْن مَحَّ  ، ثنا َعْبُد اَّللَّإ ْبُن اْلُمَباَركإ ، ثنا َعْبُد اَّللَّإ ْبُن َجْعَفٍر الرَّقيإيُّ َي ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ اهْلَاِشإإيُّ اٍد، َعْن قـََتاَدَة َعنإ احلََْسنإ َعْن َْسَُرَة َرضإ

ُ َعْنُه، َعنإ النَّ  ْع فإيَها« اَّللَّ ٍم حُمَرٍَّم ََلْ يـَْرجإ يإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم قَاَل: »إإَذا َكاَنتإ اهلْإَبُة لإذإي رَحإ  يبإ
َجاُه.   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط اْلُبَخاِريِ  َوَلْم ُيَخرِ 

 * سكت عنه الذهبي في التلخيص. 
 (: ضعيف.645جامع )* ضعيف ال

، ثنا َعْبُد اْلَعزإيزإ ْبُن  َأْخََبينإ أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ حُمَمَُّد ْبُن َعلإيٍي اجْلَْوَهرإيُّ بإبَـْغَداَد، ثنا َعْبُد اَّللَّإ ْبُن َأمْحََد ْبنإ إإبْـ   -  2325 َراهإيَم الدَّْورَقإيُّ
ُّ، ثنا ُمْسلإُم ْبُن   ، َعْن حُمَمَّدإ ْبنإ َعلإييإ ْبنإ يَزإيَد ْبَن رَُكانََة، َعْن َداُوَد ْبنإ احْلَُصنْيإ، َعْن عإْكرإَمةَ ََيََْي اْلَمدإيِنإ ، َعنإ اْبنإ َخالإٍد الزََّْنإيُّ
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ُهَما، قَاَل: َلمَّا َأرَاَد َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َأْن َُيْرإجَ  ُ َعنـْ َي اَّللَّ َبِنإ النَّضإريإ قَاُلوا: اَي َرُسوَل اَّللَّإ، إإنََّك َأَمْرَت    َعبَّاٍس َرضإ
َنا َولََنا َعَلى النَّاسإ ُديُوٌن ََلْ حتَإلَّ، قَاَل: »َضُعوا َوتـََعجَُّلوا«   ِبإإْخَراجإ

َجاُه. ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 لذهبي رحمه هللا: الزنجي ضعيف وعبد العزيز ليس بثقة# قال الحافظ ا 

 جامعة أم القرى: إسناده ضعيف جدا، والحديث ضعيف.

ُّ، ثنا َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ ََيََْي بْ   -   2326 ثـََنا أَبُو اْلَولإيدإ اْلَفقإيُه، ثنا َجْعَفُر ْبُن َأمْحََد الشَّاَماِتإ  ْبُن َُنرَْيٍ،  نإ َسعإيٍد، ثنا َعْبُد اَّللَّإ َحدَّ
ٍر، َعْن أَبإيهإ، َعْن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ اَباَبْه، َعْن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ  ُهَما، قَاَل: قَاَل َرُسوُل  ثنا إإْْسَاعإيُل ْبُن إإبـَْراهإيَم ْبنإ ُمَهاجإ ُ َعنـْ َي اَّللَّ َعْمٍرو َرضإ

 ٌخ ََل تـَُباُع رإاَبُعَها، َوََل تـَُؤاَجُر بـُُيوُُتَا« اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »َمكَُّة ُمَنا 
َجاُه  ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر ضعفوه 

 (: ضعيف.5274* ضعيف الجامع )

ثـََناُه    -   2327 ُم ْبُن  َعلإيُّ ْبُن مَحَْشاٍذ اْلَعْدُل، َوأَبُو َجْعَفرإ ْبُن ُعبَـْيٍد احْلَافإُظ قَاََل: ثنا حُمَمَُّد ْبُن اْلُمغإريَةإ اْلَكرإيُّ َحدَّ ، ثنا اْلَقاسإ
ُّ، ثنا أَبُو َحنإيَفَة، َعْن ُعبَـْيدإ اَّللَّإ ْبنإ َأيبإ زإاَيٍد، َعنإ اْبنإ َأيبإ َنَإ  ُهَما، قَاَل: قَاَل احْلََكمإ اْلُعَرينإ ُ َعنـْ َي اَّللَّ يٍح، َعْن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َعْمٍرو َرضإ

َا«   ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »َمكَُّة َحَراٌم، َوَحَراٌم بـَْيُع رإاَبعإَها َوَحَراٌم َأْجُر بـُُيوُتإ  النَّيبإ
ِت  َواَياُت َأنَّ َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َدَخَل َمكََّة ُصْلًحا@ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َقْد َصحَّ  . الرِ 

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: عبيد هللا بن أبي زياد لين 
 جامعة أم القرى: إسناده ضعيف، والحديث ضعيف. 

َها:َقْد َصحَّتإ الريإَوااَيُت َأنَّ َرُسوَل اَّللَّإ  -  2328 نـْ ثـََناُه أَبُو َبْكرإ ْبُن   َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َدَخَل َمكََّة ُصْلًحا َفمإ َما َحدَّ
َبأَ َعلإيُّ ْبُن َعْبدإ اْلَعزإيزإ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن اْلَفْضلإ َعارإٍم، َوُهْدبََة ْبنإ َخالإٍد،  ُم ْبُن مإسْ  إإْسَحاَق اْلَفقإيُه، أَنـْ كإنٍي، َعْن ََثبإٍت، قَاََل: ثنا َسالَّ
نَي َساَر إإ  َيبإ ُهَريـَْرَة:  َعْن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َراَبٍح، َعْن َأيبإ ُهَريـَْرَة، َأنَّ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم حإ ىَل َمكََّة لإيَـْفَتَحَها قَاَل ألإ

أْلَْنَصارإ« فـََقاَل: اَي َمْعَشَر اأْلَْنَصا يَعاٍد، ُثَّ قَاَل: »اْهتإْف ابإ َا َكانُوا َعَلى مإ يُبوا َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم. َفَجاُءوا َكَأَنَّ رإ، َأجإ
ُتُموُه َفَساَر َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعلَ  ُ َعَلْيهإ َفطَاَف  ْيهإ َوَسلَّ " اْسُلُكوا َهذإهإ الطَّرإيَق َوََل َيْشُرَفنَّ َلُكْم َأَحٌد إإَلَّ َأمَّنـْ َم فـََفَتَحَها اَّللَّ
، َفَصلَّى رَْكَعَتنْيإ، ُثَّ َخَرَج مإَن اْلَبابإ الَّذإي يَلإي  ْلبَـْيتإ الصََّفا، َفَصعإَد الصََّفا، َفَخَطَب النَّاَس  َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم ابإ

ْنُه فـََقاَلتإ ا َا   أْلَْنَصاُر بـَْعُضُهْم لإبَـْعٍض: َأمَّا الرَُّجُل فََأَخَذْتُه الرَّْأَفُة بإَقْومإهإ َوالرَّْغَبُة فإ قـَْريَتإهإ َوأَنـَْزلَ َواأْلَْنَصاُر َأْسَفَل مإ ُ اْلَوْحَي ِبإ اَّللَّ
رَّْأَفُة بإَقْومإهإ َوالرَّْغَبُة فإ قـَْريَتإهإ« قَاَل: »َفَمْن َأاَن إإًذا،  قَاَلتإ اأْلَْنَصاُر فـََقاَل: »اَي َمْعَشَر اأْلَْنَصارإ، تـَُقوُلوَن َأمَّا الرَُّجُل فـََقْد َأَخَذْتُه ال

اَفَة َأْن  اَي َرُسوَل اَّللَّإ َما قـُْلَنا َذلإَك إإَلَّ َمََ َكالَّ َواَّللَّإ إإينيإ َعْبُد اَّللَّإ َوَرُسولُُه َحقًّا، فَاْلَمْحَيا حَمَْياُكْم، َواْلَمَماُت ََمَاُتُكْم« قَاُلوا: َواَّللَّإ 
ُهْم َأَحٌد إإَلَّ بَ  نـْ « يـَُعاُدواَن. قَاَل: »أَنـُْتْم َصادإُقوَن عإْنَد اَّللَّإ َوعإْنَد َرُسولإهإ« قَاَل: »فـََواَّللَّإ َما مإ لدُُّموعإ  لَّ َْنَْرُه ابإ

 .# قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح



153 
 

ثـََنا َعلإيُّ ْبُن عإيَسى احلْإريإيُّ،    -  2330 ، َحدَّ ثنا حُمَمَُّد ْبُن إإْسَحاَق ْبنإ ُخَزمْيََة، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َبشَّاٍر، ثنا َعْبُد الصََّمدإ ْبُن َعْبدإ اْلَوارإثإ
ْسَكْنَدرإ  إْلإ ْسُم؟ يَّةإ يـُقَ ثَنا َعْبُد الرَّمْحَنإ ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ دإيَناٍر، ثنا زَْيُد ْبُن َأْسَلَم، قَاَل: رَأَْيُت َشْيًخا ابإ اُل َلُه َسرٌَّق فـَُقْلُت َلُه: َما َهَذا اَلإ

َ َْسَّاَك؟ قَاَل َقدإمْ  ،  قَاَل: اْسٌم َْسَّانإيهإ َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َوَلْن َأَدَعُه قـُْلُت َوَلإ َّ اَبُعوينإ ُت اْلَمدإيَنَة فََأْخََبُُْتُْم َأنَّ َمَواِلإ
ْرَبعإ أَْبعإرَ َواْستَـْهَلْكُت أَ  َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم فـََقاَل: »أَْنَت َسرٌَّق« َواَبَعِنإ ِبَإ :  ْمَواهَلُْم، فَأَتـَْوا يبإ النَّيبإ ٍة، فـََقاَل لإْلُغَرَماءإ الَّذإيَن اْشََتُوينإ

ْزَهَد فإ اْْل  ي  »َما َتْصنَـُعوَن بإهإ؟« قَاُلوا: نـُْعتإُقُه. قَاُلوا: فـََلْسَنا ِبَإ نَـُهْم، َوبَقإَي اْسْإ ْنُكْم، فََأْعتَـُقوينإ بـَيـْ َرةإ مإ  خإ
َجاهُ   . @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط اْلُبَخاِريِ  َوَلْم ُيَخرِ 

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط البخاري 
 * جامعة أم القرى: إسناده حسن، والحديث صحيح لغيره. 

َيَة، ثنا َعبْ   -   2333 َبأَ َعْبُد اَّللَّإ ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ اَنجإ ثـََنا أَبُو َعلإيٍي احْلَُسنْيُ ْبُن َعلإيٍي احْلَافإُظ، أَنـْ ُد الرَّمْحَنإ ْبُن يُوُنَس السَّرَّاُج، ثنا  َحدَّ
، َعْن طَلإيقإ ْبنإ حُمَمٍَّد، َعْن عإْمَراَن ْبنإ ُحَصنْيٍ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى   أَبُو َبْكرإ ْبُن َعيَّاٍش، َعَلْيهإ   َعْن ُسَلْيَماَن التـَّْيمإييإ هللاُ 

 َوَسلََّم: »َمْلُعوٌن َمْن فـَرََّق«  
َجاهُ   .@ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا ِإْسَناٌد َصِحيٌح َوَلْم ُيَخرِ 

 قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح #
 (: ضعيف.5276* ضعيف الجامع )

ثَ   -   2335 ُّ اْلَعْدُل بإبَـْغَداَد، ثنا َأمْحَُد ْبُن اهْلَيـْ مإ اْلَعْسَكرإيُّ، ثنا َعْبُد اَّللَّإ ْبُن َعْمرإو َأْخََباََن أَبُو حُمَمٍَّد َعْبُد اَّللَّإ ْبُن إإْسَحاَق اخْلَُراَساينإ
ْعُت َمْكُحوًَل، يـَُقوُل: ثنا اَنفإُع ْبُن حَمُْمودإ ْبنإ  ْبنإ َحسَّ  ، قَاَل: ْسَإ يُّ َع اَن، ثنا َسعإيُد ْبُن َعْبدإ اْلَعزإيزإ التـَُّنوخإ ، َعْن أَبإيهإ، أَنَُّه ْسَإ الرَّبإيعإ

ُ َعْنُه، يـَُقوُل: هَنَى َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ  َي اَّللَّ  َعَلْيهإ َوَسلََّم َأْن يـَُفرََّق َبنْيَ اأْلُميإ َوَوَلدإَها. َفقإيَل: اَي َرُسوَل اَّللَّإ ُعَباَدَة ْبَن الصَّامإتإ َرضإ
ُلَغ اْلُغاَلُم، َوحتَإيَض اجْلَارإيَُة«   إإىَل َمََّت؟ قَاَل: »َحَّتَّ يـَبـْ

َجاُه.   ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: موضوع وابن حسان كذاب 

 * جامعة أم القرى: إسناده موضوع والحديث موضوع. 

اْلُمْقرإُئ، بإَصنْـ   -  2341 ْبُن إإْْسَاعإيَل  اْلبَـْغَدادإيُّ، ثنا َعْبُد اَّللَّإ  ْبُن حُمَمٍَّد  أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد  ْبُن إإبـَْراهإيَم َعاَء، ثنا  َأْخََباََن  إإْسَحاُق 
ُّ، ثنا َعْبُد اْلَملإكإ ْبُن َعْبدإ الرَّمْحَنإ الذيإَمارإيُّ، ثنا ُسْفَياُن الثَـّْورإيُّ، َحدََّثِنإ َمْعَمٌر، عَ  ْن ََيََْي ْبنإ َأيبإ َكثإرٍي، َعْن عإْكرإَمَة، َعنإ اْبنإ اجْلَْوينإ

ُ َعْنُه، َأنَّ َرُسولَ  َي اَّللَّ «َعبَّاٍس َرضإ   اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم »هَنَى َعنإ السََّلفإ فإ احْلَيَـَوانإ
َجاُه.   ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح
   .* جامعة أم القرى: إسناده ضعيف جدا والحديث ضعيف جدا

ٍح، ثنا َعبْ  -  2342 يُب ْبُن اَنصإ ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثنا الرَّبإيُع ْبُن ُسَلْيَماَن، ثنا اخْلَصإ ُد اْلَعزإيزإ ْبُن حُمَمٍَّد  َحدَّ
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ُهَما ُ َعنـْ َي اَّللَّ َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم »هَنَى َعْن بـَْيعإ  الدَّرَاَوْردإيُّ، َعْن ُموَسى ْبنإ ُعْقَبَة، َعْن اَنفإٍع، َعنإ اْبنإ ُعَمَر َرضإ ، َأنَّ النَّيبإ
» ْلَكالإئإ  اْلَكالإئإ ابإ

َجاُه. َوِقيَل َعْن ُموَسى ْبِن ُعقْ  ِ ْبِن ِديَنا@ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم َوَلْم ُيَخرِ   رٍ َبَة َعْن َعْبِد َّللاَّ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط مسلم

 (: ضعيف.6061* ضعيف الجامع )

2343  -   ُّ ْقَداُم ْبُن َداُوَد الرَُّعْيِنإ ، ثنا اْلمإ ثـََناُه َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ إإْْسَاعإيَل ْبنإ مإْهَراَن، ثنا َأيبإ ، ثنا ُذَؤْيُب ْبُن عإَماَمَة، ثنا مَحَْزُة  َحدَّ
ُهَماْبنُ  ُ َعنـْ َي اَّللَّ دإ، َعْن ُموَسى ْبنإ ُعْقَبَة، َعْن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ دإيَناٍر، َعنإ اْبنإ ُعَمَر َرضإ يإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم  َعْبدإ اْلَواحإ ، َعنإ النَّيبإ

يئَ  لنَّسإ يَئُة ابإ ْلَكالإئإ ُهَو النَّسإ  ةإ«  أَنَُّه »هَنَى َعْن بـَْيعإ اْلَكالإئإ ابإ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: ذؤيب واه 

 (: ضعيف.6061* ضعيف الجامع )

ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثنا اْلَعبَّاُس ْبُن حُمَمٍَّد الدُّورإيُّ، ثنا ُعْثَماُن ْبُن حُمَمَّ   - 2345 دإ ْبنإ ُعْثَماَن ْبنإ رَبإيَعَة ْبنإ َأيبإ  َحدَّ
ُ َعْنُه،  َعْبدإ الرَّمْحَنإ، ثنا َعْبُد اْلَعزإيزإ ْبُن حُمَمٍَّد الدَّرَاَوْردإيُّ، َعْن َعْمرإ  َي اَّللَّ ، َعْن أَبإيهإ، َعْن َأيبإ َسعإيٍد اخْلُْدرإييإ َرضإ يإ و ْبنإ ََيََْي اْلَمازإينإ

ُ، َوَمْن  َراَر، َمْن َضارَّ َضارَُّه اَّللَّ ُ َعَلْيهإ« َأنَّ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم قَاَل: »ََل َضَرَر َوََل ضإ  َشاقَّ َشاقَّ اَّللَّ
َجاُه.  ْسَناِد َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط مسلم
 يرتقي بالشواهد لدرجة الحسن. والحديث حسن لغيره، إسناده ضعيف؛* جامعة أم القرى: 

َبَأ حُمَمَُّد ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ َحيَّاَن اأْلَْنَصارإيُّ، ثنا أَبُ   -   2348 و إإْسَحاَق إإبـَْراهإيُم ْبُن ُمَعاوإيََة َأْخََباََن أَبُو َبْكرإ ْبُن إإْسَحاَق اْلَفقإيُه، أَنـْ
عَ  ، ثنا هإَشاُم ْبُن يُوُسَف الصَّنـْ يُّ ، َعنإ اْبنإ َكْعبإ ْبنإ َمالإٍك، َعْن أَبإيهإ، َأنَّ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ اْلَكَرابإيسإ ُّ، ثنا َمْعَمٌر، َعنإ الزُّْهرإييإ اينإ

 َعَلْيهإ َوَسلََّم »َحَجَر َعَلى ُمَعاٍذ َماَلُه، َواَبَعُه فإ َدْيٍن َعَلْيهإ«  
َجاهُ  @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيحٌ  ْيَخْيِن َوَلْم ُيَخرِ   َعَلى َشْرِط الشَّ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط البخاري ومسلم 
  .جامعة أم القرى: إسناده ضعيف والحديث ضعيف *

ُّ، ثنا أَبُو َبْكرإ ْبُن َأيبإ َعتَّاٍب اأْلَْعنَيُ، ثنا  َحدََّثِنإ حُمَمَُّد ْبُن َصالإحإ ْبنإ َهانإٍئ، ثنا احْلَُسنْيُ ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ زإاَيٍد  -  2349 اْلَقبَّاينإ
، ثنا ُعْثَماُن ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ زَْيدإ ْبنإ َحارإثََة اأْلَْنَصا رإيُّ، ثنا َعميإي َعْمُرو ْبُن زَْيدإ ْبنإ َحارإثََة  َمْنُصوُر ْبُن َسَلَمَة أَبُو َسَلَمَة اخْلَُزاعإيُّ

ُ َعْنُه، َأنَّ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم »اْسَتْصَغَر اَنسً َحدََّثِنإ  َي اَّللَّ ُهْم زَْيُد ْبُن َحارإثََة   َأيبإ زَْيُد ْبُن َحارإثََة َرضإ نـْ ا يـَْوَم ُأُحٍد مإ
َسعإيٍد اخْلُْدرإيُّ َوَعْبُد اَّللَّإ ْبُن ُعَمَر َوذََكَر َجابإَر ْبَن َعْبدإ اَّللَّإ«يـَْعِنإ نـَْفَسُه َواْلََبَاُء ْبُن َعازإٍب َوزَْيُد ْبُن َأْرَقَم َوَسْعٌد َوأَبُو   

َجاُه. ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح

   ضعيف.* جامعة أم القرى: إسناده ضعيف والحديث 
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ثـََنا أَبُو زََكرإايَّ ََيََْي ْبُن حُمَمٍَّد اْلَعْنََبإيُّ، ثنا إإبـَْراهإيُم ْبُن َأيبإ طَالإٍب، ثنا ََيََْي ْبُن اْلمُ   -   2354 غإريَةإ، ثنا َعْبُد اَّللَّإ ْبُن اَنفإٍع، َعْن  َحدَّ
مإ ْبنإ ُعَمَر، َعْن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ دإيَناٍر، َعنإ اْبنإ عُ  يإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َعاصإ ُهَما، قَاَل: َكاَنتإ »اهْلُْدنَُة َبنْيَ النَّيبإ ُ َعنـْ َي اَّللَّ َمَر َرضإ

نإنَي« حْلَُدْيبإَيةإ َأْرَبَع سإ  َوَبنْيَ َأْهلإ َمكََّة ابإ
َجاُه. ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: بل ضعيف فإن عاصما ضعفوه وهو أخو عبيد هللا بن عمر 
   * جامعة أم القرى: إسناده ضعيف والحديث ضعيف.

ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثنا َِبُْر ْبُن َنْصرإ ْبنإ َسابإٍق    -  2355 ُّ، ثنا َعْبُد اَّللَّإ ْبُن َوْهٍب، َأْخََبينإ أَبُو َهانإٍئ َحدَّ اخْلَْوََلينإ
ْعُت رَ  ُ َعْنُه، يـَُقوُل: ْسَإ َي اَّللَّ َع َفَضاَلَة ْبَن ُعبَـْيٍد َرضإ ُّ، َعْن َعْمرإو ْبنإ َمالإٍك، أَنَُّه ْسَإ ُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم يـَُقوُل: اخْلَْوََلينإ

، َوَأْسَلَم، َوَهاَجَر بإبَـْيٍت فإ رََبضإ اجْلَنَّةإ«   »َأاَن زَعإيٌم، َوالزَّعإيُم احْلَمإيُل، لإَمْن آَمَن يبإ
َجاُه.   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم َوَلْم ُيَخرِ 

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط مسلم
   امعة أم القرى: إسناده حسن والحديث حسن.* ج

ثـََنا أَبُو احْلَُسنْيإ حُمَمَُّد ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ احْلََسنإ، ثنا َعلإيُّ ْبُن َعْبدإ اْلَعزإيزإ، ثنا إإبـَْراهإيُم بْ   - 2356 ُن َعْبدإ اَّللَّإ اهْلََروإيُّ، ثنا ُهَشْيٌم،  َحدَّ
ُ َعْنُه، قَاَل: ُأمييإَْت أُميإي، َوَقدإَمتإ اْلَمدإيَنَة، َفَخطَبَـَها    ثنا َعْبُد احْلَمإيدإ ْبُن َجْعَفٍر اأْلَْنَصارإيُّ، َعْن أَبإيهإ، َعْن َْسَُرَة ْبنإ  َي اَّللَّ ُجْنَدٍب َرضإ

هللاُ َعَلْيهإ   اَل: َفَكاَن َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّىالنَّاُس، فـََقاَلْت: ََل أَتـََزوَُّج إإَلَّ بإَرُجٍل َيْكُفُل ِلإ َهَذا اْلَيتإيَم. فـَتَـَزوََّجَها رَُجٌل مإَن اأْلَْنَصارإ قَ 
ُهْم« قَاَل: فـَُعرإْضُت َعاًما، فَأَ  نـْ ُق َمْن َأْدَرَك مإ حْلََق ُغاَلًما، َوَردَّينإ فـَُقْلُت: اَي َوَسلََّم »يـَْعرإُض غإْلَماَن اأْلَْنَصارإ، فإ ُكليإ َعاٍم فـَيـُْلحإ

 َرْعُتُه. قَاَل: »َفَصارإْعُه« َفَصاَرْعُتُه َفَصَرْعُتُه فََأحْلََقِنإ َرُسوَل اَّللَّإ، َلَقْد َأحْلَْقَتُه َوَرَدْدَتِنإ َوَلْو َصارَْعُتُه َلصَ 
َجاُه. ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ     @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح
 إرساله. * جامعة أم القرى: إسناده ضعيف والحديث ضعيف موصوال والصحيح 

  

ثـََنا أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن إإْسَحاَق اْلَفقإيُه، َوأَبُو َبْكرإ ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ اْلَقزَّاُز الرَّازإيُّ بإبَـغْ  - 2362 َداَد، قَاََل: ثنا َعلإيُّ ْبُن احْلَُسنْيإ ْبنإ  َحدَّ
َها، َأنَّ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى اجْلُنَـْيدإ، ثنا إإْسَحاُق ْبُن عإيَسى، ثنا َمالإُك ْبُن   ُ َعنـْ َي اَّللَّ ، َعْن َعْمَرَة، َعْن َعائإَشَة َرضإ أََنٍس، َعْن َأيبإ الريإَجالإ

، َوََيْبإُس َقدْ  ُل إإىَل اأْلَْسَفلإ  َر َكْعَبنْيإ«هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم »َقَضى فإ َسْيلإ َمْهُزوٍر، َوُمْذنإٍب َأنَّ اأْلَْعَلَى يـُْرسإ
َجاُه.   ْيَخْيِن َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط البخاري ومسلم 
   * جامعة أم القرى: إسناده حسن والحديث صحيح لغيره.

، َوَأْخََبينإ َعْبُد اَّللَّإ ْبُن    -   2372 ثـََنا َأمْحَُد ْبُن حُمَمٍَّد اْلَعَنزإيُّ، ثنا ُعْثَماُن ْبُن َسعإيٍد الدَّارإمإيُّ ََيََْي ْبنإ ُموَسى، ثنا حُمَمَُّد ْبُن  َحدَّ
ثـََنا ُموَسى ْبُن إإْْسَاعإيَل، ثنا مَحَّاٌد، َعْن َسعإيٍد اجْلَُريْ  ، َعنإ اْلَعاَلءإ، َعْن ُمَطريإٍف، َعْن َأيبإ ُهَريـَْرَة، َأنَّ َرُسوَل اَّللَّإ أَيُّوَب، قَاََل: َحدَّ رإييإ
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بـَُها، َوإإَلَّ فـَُهَو َماُل اَّللَّإ يـُْؤتإيَصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم ُسئإَل َعنإ اللَُّقطَةإ فـََقاَل: »تـَُعرَُّف َوََل تـَُغيَُّب، َوََل ُتْكَتُم، فَإإْن َجاَء َصا هإ َمْن  حإ
 َيَشاُء«  

َجاُه.   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم َوَلْم ُيَخرِ 
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط مسلم

 * جامعة أم القرى: إسناده ضعيف والحديث ضعيف من حديث أبي هريرة وصحيح من حديث عياض بن حمار.
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، أَنـَْبأَ   -  2389 َبَأ حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َعْبدإ احْلََكمإ ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، أَنـْ اْبُن َوْهٍب، َأْخََبينإ َسعإيُد ْبُن َأيبإ   َحدَّ
، عَ  ُ َعْنُه، قَاَل: قَاَل ِلإ َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى أَيُّوَب، َعْن َعيَّاشإ ْبنإ َعبَّاٍس، َعْن َأيبإ َعْبدإ الرَّمْحَنإ احْلُُبلإييإ َي اَّللَّ ْن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َعْمٍرو َرضإ

ُ َوَرُسولُُه َأْعَلمُ  ؟« قَاَل: اَّللَّ ُروَن َيَُْتونَ هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »أَتـَْعَلُم َأوََّل زُْمَرٍة َتْدُخُل اجْلَنََّة مإْن أُمَّيتإ  يـَْوَم اْلقإَياَمةإ إإىَل  فـََقاَل: " اْلُمَهاجإ
ييإ َشْيٍء ُْنَاَسبُ  ُتْم، فـَيَـُقوُلوَن ِبَإ بـْ َا َكاَنْت َأْسَيافـَُنا َعَلى َعَواتإقإَنا فإ  اَببإ اجْلَنَّةإ َوَيْستَـْفتإُحوَن، فـَيَـُقوُل هَلُُم اخْلََزنَُة، َأَو َقْد ُحوسإ ، َوإإَنَّ

َنا َعَلى َذلإَك، تـْ ْفَتُح هَلُْم، فـََيقإيُلوَن فإيهإ َأْربَعإنَي َعاًما قـَْبَل َأْن َيْدُخَلَها النَّاُس  َسبإيلإ اَّللَّإ، َحَّتَّ مإ  قَاَل: فـَيـُ
َجاُه.  ْيَخْيِن َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط البخاري ومسلم 
 (: صحيح.96صحيح الجامع )* 

َبَأ اْبنُ  - 2401 ، أَنـْ ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َعْبدإ احْلََكمإ  َوْهٍب، َأْخََبينإ َعْمُرو ْبُن َمالإٍك  َحدَّ
ُّ، َعْن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َأيبإ َجْعَفٍر، ُ َعْنُه، قَاَل: َأَمَر َرُسوُل   الشَّْرَعيبإ َي اَّللَّ َعْن َصْفَواَن ْبنإ ُسَلْيٍم، َعْن َسْلَماَن اأْلََغريإ، َعْن َأيبإ ُهَريـَْرَة َرضإ

َلَة َأْم َحَّتَّ  بإَح؟ فـََقاَل: »َأَوََل حتُإبُّوَن َأْن تَبإيُتوا فإ َخرإيٍف  ُنصْ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم بإَسرإييإٍة ََتُْرُج فـََقاُلوا: اَي َرُسوَل اَّللَّإ، َأَُنُْرُج اللَّيـْ
َرافإ اجْلَنَّةإ؟« َواخْلَرإيُف احْلَدإيَقُة   مإْن خإ

َجاُه.    @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم َوَلْم ُيَخرِ 
 مسلم# قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط 

 . صحيحٌ  مالك...والحديث بن  عمرو لحال حسٌن، المصنف  * جامعة أم القرى: إسناد

َبُة ْبُن َسعإيٍد، ثنا عَ   -   2402 ْبُد اْلَعزإيزإ ْبُن حُمَمٍَّد، َعْن  َحدََّثِنإ حُمَمَُّد ْبُن َصالإحإ ْبنإ َهانإٍئ، ثنا أَبُو َسعإيٍد حُمَمَُّد ْبُن َشاَذاَن، ثنا قـُتَـيـْ
ُ َعْنُه، َعْن أَبإيهإ، َأنَّ رَُجاًل حُمَمَّدإ  َي اَّللَّ ُّ َصلَّى هللُا    ْبنإ ُمْسلإمإ ْبنإ َعائإٍذ، َعْن َعامإرإ ْبنإ َسْعدإ ْبنإ َأيبإ َوقَّاٍص َرضإ َجاَء إإىَل الصَّاَلةإ َوالنَّيبإ

: اللَّهُ  نَي انـْتَـَهى إإىَل الصَّفيإ ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم ُيَصليإي بإَنا، فـََقاَل حإ مَّ آتإِنإ َأْفَضَل َما تـُْؤِتإ عإَباَدَك الصَّاحلإإنَي. فـََلمَّا َقَضى النَّيبإ
ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلَّ َعَلْيهإ َوَسلََّم الصَّاَلَة قَاَل: »َمنإ اْلُمَتَكليإُم آنإًفا؟« فـََقاَل الرَُّجُل: َأاَن اَي َرُسوَل اَّللَّإ. فـََقاَل النَّ  َم: »إإًذا يـُْعَقُر  يبإ

 َجَواُدَك، َوُتْسَتْشَهُد فإ َسبإيلإ اَّللَّإ« 
َجاُه "  ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 .# قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح
 (: ضعيف.855* ضعيف الترغيب )

ُّ، ثنا إإْْسَاعإيُل ْبُن إإْسَحاَق  - 2406 اْلَقاضإي، ثنا إإبـَْراهإيُم ْبُن مَحَْزَة، ثنا َأْخََباََن أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ الزَّاهإُد اأْلَْصبَـَهاينإ
دإ ْبنإ إإْسَحاَق ْبنإ َكْعبإ ْبنإ ُعْجَرَة، َعْن أَبإيهإ، َعْن َجديإهإ، قَاَل:  إإْسَحاُق ْبُن إإبـَْراهإيَم ْبنإ نإْسطَاٍس، َعْن َداُوَد ْبنإ اْلُمغإريَةإ، َعْن َسعْ 

ي مإْن َسرإَف فـََقاَل:   لرَّْوَحاءإ إإْذ َهَبَط َعَلْيهإْم َأْعَرايبإ ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم ابإ َنَما النَّيبإ َع َرُسولإ َمنإ اْلَقْوُم أَْيَن تُرإيُدوَن؟ قإيَل: َبْدرًا مَ بـَيـْ
َتظإ  اَلُحُكْم؟ قَاُلوا: نـَنـْ ئَـُتُكْم قَلإياًل سإ ًة َهيـْ ُر إإْحَدى احْلُْسنَـَينْيإ إإمَّا َأْن نـُْقَتَل فَاجْلَنَُّة، اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم قَاَل: َما ِلإ َأرَاُكْم َبذَّ

ُ لََنا الظََّفرَ  َّ اَّللَّإ، لَْيَسْت ِلإ َمْصَلَحٌة آخُ  َوإإمَّا َأْن نـَْغلإَب فـََيْجَمَع اَّللَّ ُذ  َواجْلَنََّة. قَاَل: أَْيَن نَبإيُُّكْم؟ قَاُلوا: َها ُهَو َذا. فـََقاَل َلُه: اَي َنيبإ
َوَسلََّم يـَُؤمُّ َبْدرًا َوَخَرَج الرَُّجُل   َمْصَلَحيتإ ُثَّ َأحْلَُق. قَاَل: »اْذَهْب إإىَل َأْهلإَك َفُخْذ َمْصَلَحَتَك« َفَخَرَج َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ 
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َيُصفُّ النَّاَس لإْلقإَتالإ فإ تـَْعبإَئتإهإْم، َفَدَخَل فإ إإىَل َأْهلإهإ َحَّتَّ فـَرََغ مإْن َحاَجتإهإ، ُثَّ حلَإَق بإَرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم بإَبْدٍر، َوُهَو  
ُ فـََقاَم َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم بـَْعَد َأْن هَ الصَّفيإ َمَعُهْم فَاقْـ  ُ اْلُمْشرإكإنَي َوَأْظَفَر  تَـَتَل النَّاُس، َفَكاَن فإيَمنإ اْسَتْشَهَدُه اَّللَّ َزَم اَّللَّ

اَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »َها اَي ُعَمُر، إإنََّك حتُإبُّ اْلُمْؤمإنإنَي َفَمرَّ َبنْيَ َظْهَراينَإ الشَُّهَداءإ، َوُعَمُر ْبُن اخْلَطَّابإ َمَعُه فـَقَ 
ُهْم«  نـْ  احْلَدإيَث َوإإنَّ لإلشَُّهَداءإ َساَدًة، َوَأْشَرافًا َوُمُلوًكا، َوإإنَّ َهَذا اَي ُعَمُر مإ

ْسَناِد   َجاُه. @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ  َوَلْم ُيَخرِ 
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: ال وهللا إسحاق بن إبراهيم بن نسطاس واه 

 . مجهول كعب بن وإسحاق نسطاس،  بن إبراهيم ْلجل، ضعيف  الحديث * جامعة أم القرى: إسناد

ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، أَنـَْبأَ  -  2409 ، أَنـَْبأَ اْبُن َوْهٍب، َأْخََبينإ أَبُو َصْخٍر، َعْن  َحدَّ حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َعْبدإ احْلََكمإ
، َعْن إإْسَحاَق ْبنإ َسْعدإ ْبنإ َأيبإ َوقَّاٍص، َحدََّثِنإ َأيبإ َأنَّ َعْبَد اَّللَّإ ْبنَ  ُحٍد: َأََل َتَِْتإ َنْدُعو  َجْحٍش، قَاَل يـَْوَم أُ يَزإيَد ْبنإ ُقَسْيٍط اللَّْيثإييإ

َيٍة، َفَدَعا َسْعٌد فـََقاَل: اَي َربيإ إإَذا َلقإيَنا اْلَقْوَم َغًدا، فـََلقيإِنإ رَُجاًل َشدإيدً  ا ِبَُْسُه َشدإيًدا َحْرُدُه، فَأُقَاتإُلُه فإيَك اَّللََّ، َفَخَلْوا فإ اَنحإ
، ُثَّ اْرزُْقِنإ َعَلْيهإ الظََّفرَ  َلُه، َوآُخَذ َسَلَبُه، فـََقاَم َعْبُد اَّللَّإ ْبُن َجْحٍش ُثَّ، قَاَل: اللَُّهمَّ اْرزُْقِنإ َغًدا رَُجاًل َشدإ   َويـَُقاتإُلِنإ يًدا َحَّتَّ َأقْـتـُ

، فَإإَذا َلقإي  ُتَك َغًدا قـُْلَت: اَي َعْبَد اَّللَّإ فإيَم ُجدإَع أَنـُْفَك  َحْرُدُه، َشدإيًدا ِبَُْسُه، أُقَاتإُلُه فإيَك َويـَُقاتإُلَِن، ُثَّ َيَُْخُذينإ فـََيْجدَُع أَْنفإي َوُأُذينإ
َوُة َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َجْحٍش َخرْيًا َوُأُذُنَك؟ فََأُقوُل: فإيَك َوفإ َرُسولإَك، فـَيَـُقوُل: َصَدْقَت. قَاَل َسْعُد ْبُن َأيبإ َوقَّاٍص: اَي ُبَِنَّ َكاَنْت »َدعْ 

، َلَقْد رَأَيـْتُ  َر النـََّهارإ، َوإإنَّ ُأُذنَُه َوأَنـَْفُه َلُمَعلََّقانإ فإ َخْيٍط« مإْن َدْعَوِتإ  ُه آخإ
َجاُه.   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم َوَلْم ُيَخرِ 

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط مسلم
 .حسن  والحديث .صخر أبي لحال، حسنٌ  المصنف  * جامعة أم القرى: إسناد

ثـََناُه َعلإيُّ ْبُن عإيَسى احلْإريإيُّ، ثنا احْلَُسنْيُ ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ زإاَيٍد، َوَعْبُد اَّللَّإ ْبُن حُمَمَّدإ بْ  -  2411 نإ َعْبدإ الرَّمْحَنإ، قَاََل: ثنا حُمَمَُّد َحدَّ
َّ اَّللَّإ َصلَّ ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ بَزإيٍع، ثنا ُمْعَتمإُر بْ  ُ َعْنُه، َأنَّ َنيبإ َي اَّللَّ َ َُيَديإُث، َعْن أََنسإ ْبنإ َمالإٍك َرضإ ْعُت َأيبإ ى هللاُ ُن ُسَلْيَماَن، قَاَل: ْسَإ

ُ َأجْ   َر َشهإيٍد«  َعَلْيهإ َوَسلََّم، قَاَل: »َمْن َسَأَل اَّللََّ اْلَقْتَل فإ َسبإيلإ اَّللَّإ َصادإقًا، ُثَّ َماَت، َأْعطَاُه اَّللَّ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط البخاري ومسلم 

 * قال الشيخ عبد السَلم علوش حديث صحيح. 

ْبُن َسعإيٍد، ثنا ثـَْوُر ْبُن يَزإيَد،  َأْخََباََن أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب احْلَافإُظ، ثنا ََيََْي ْبُن حُمَمٍَّد، ثنا ُمَسدٌَّد، ثنا ََيََْي    -   2424
هُ  ُ َعنـْ َي اَّللَّ َلٍة َعْن َعْبدإ الرَّمْحَنإ ْبنإ َعائإٍذ، َعْن جُمَاهإٍد، َعنإ اْبنإ ُعَمَر َرضإ َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم قَاَل: »َأََل أُنـَبيإُئُكْم بإَليـْ َما، َأنَّ النَّيبإ

َع إإىَل َأْهلإهإ«   َلةإ اْلَقْدرإ؟ َحارإٌس َحَرَس فإ َأْرضإ َخْوٍف، َلَعلَُّه َأْن ََل يـَْرجإ  َأْفَضَل مإْن لَيـْ
َجاُه »َوَقْد َأْوَقَفُه َوِكيُع ْبُن اْلَجرَّاِح، َعْن َثْوٍر َوِفي َيْحَيى ْبنِ @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصحِ    يٌح َعَلى َشْرِط اْلُبَخاِريِ  َوَلْم ُيَخرِ 

 َسِعيٍد ُقْدَوٌة« 

، ثنا حُمَمَُّد ْبُن إإْسَحاَق، ثنا حُمَمَُّد ْبُن  -  2425 ، َوحُمَمَُّد ْبُن إإْْسَاعإيَل  َأْخََبينإ حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد اْلَعاصإمإيُّ َعْبدإ اَّللَّإ اْلَمْخُزومإيُّ
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، قَاََل: ثنا وَكإيٌع، ثنا ثـَْوُر ْبُن يَزإيَد، َفَساَقُه ِبإإْسَناٍد َمْوُقوفًا يُّ  اأْلَمْحَسإ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط البخاري 

 . صحيح والحديث .صحيح المصنف  * جامعة أم القرى: إسناد

ثـََنا أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب احْلَافإُظ إإْماَلًء، ثنا إإبـَْراهإيُم ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ ُسلَ   -  2430 ْيَماَن السَّْعدإيُّ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َحدَّ
، َعْن ََيََْي ْبنإ أَ  ٍد اْلَيَمامإيُّ مإ اأْلََسدإيُّ، ثنا ُعَمُر ْبُن رَاشإ َي اَّللَُّ اْلَقاسإ يبإ َكثإرٍي، َعْن َأيبإ َسَلَمَة، َعْن َعْبدإ الرَّمْحَنإ ْبنإ َأيبإ ُهَريـَْرَة َرضإ

َحَرَسْت فإ َسبإيلإ    َئْت فإ َسبإيلإ اَّللَّإ، َوَعنْيٌ َعْنُه، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »َثاَلثَُة َأْعنُيٍ ََل َِتَسََّها النَّاُر، َعنْيٌ فُقإ 
 اَّللَّإ، َوَعنْيٌ َبَكْت مإْن َخْشَيةإ اَّللَّإ«

َجاُه. َوَقْد ُرِوَي ِبِإْسَناٍد آَخَر َعْن أَ  ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   ِبي ُهَرْيَرةَ @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 فوه # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: عمر بن راشد ضع

 . الضعف شديد والحديث .التميمي راشد بن ومحمد  اْلسدي، القاسم بن محمد لحال،  الضعف شديد المصنف  * جامعة أم القرى: إسناد

ُّ بإبَـْغَداَد، ثنا اْلَعبَّاُس ْبُن حُمَمٍَّد الدُّورإيُّ،  -  2431 ثـََنا يـَْعُقوُب ْبُن إإبـَْراهإيَم ْبنإ َسْعٍد، ثنا  َأْخََباََنُه مَحَْزُة ْبُن اْلَعبَّاسإ اْلَقْعَنيبإ َحدَّ
ُ َعْنُه، يَـ  َي اَّللَّ ْعُت َأاَب ُهَريـَْرَة َرضإ ، َعْن َصالإحإ ْبنإ َكْيَساَن، قَاَل: قَاَل أَبُو َعْبدإ الرَّمْحَنإ: ْسَإ ُقوُل: إإنَّ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ  َأيبإ

ْساَلَم َوَسلََّم قَاَل: " ُحريإ  َننْيإ َأْن تـََناهَلَُما النَّاُر: َعنْيٌ َبَكْت مإْن َخْشَيةإ اَّللَّإ، َوَعنْيٌ اَبَتْت حَتُْرُس اإْلإ  َوَأْهُلُه مإْن َأْهلإ اْلُكْفرإ " َم َعَلى َعيـْ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: فيه انقطاع 

 . طرقه بمجموع صحيح هو؟ والحديث من أدري  فَل هذا نعبد الرحم أبو لوال الشيخين، رجال رجاله المصنف  * جامعة أم القرى: إسناد

،  َأْخََباََن أَبُو اْلَفْضلإ حُمَمَُّد ْبُن إإبـَْراهإيَم اْلُمزَكيإي، ثنا َأمْحَُد ْبُن َسَلَمَة، ثنا إإْسَحاُق ْبُن َمْنُصورٍ   -  2437 ، ثنا َعْبُد الرَّمْحَنإ ْبُن َمْهدإيٍي
، َعنإ اْلَعاَلءإ ْبنإ َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ رَافإٍع، َعْن َحَنانإ ْبنإ َخارإَجَة، عَ  ُ َعْنُه، أَنَُّه َحدََّثِنإ حُمَمَُّد ْبُن َأيبإ اْلَوضَّاحإ َي اَّللَّ ْن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َعْمٍرو َرضإ

ْينإ َعنإ اجلْإَهادإ َواْلَغْزوإ. ًبا،    قَاَل: اَي َرُسوَل اَّللَّإ، َأْخَبإ ُ َصابإًرا حُمَْتسإ ًبا، بـََعَثَك اَّللَّ فـََقاَل: »اَي َعْبَد اَّللَّإ ْبَن َعْمٍرو إإْن قَاتـَْلَت َصابإًرا حُمَْتسإ
ُ ُمَرائإًيا ُمَكاثإًرا، اَي َعْبَد اَّللَّإ ْبَن َعْمٍرو َعَلى َأييإ حَ  ُ َعَلى تإْلَك  اٍل قَاتـَلْ َوإإْن قَاتـَْلَت ُمَرائإًيا ُمَكاثإًرا، بـََعَثَك اَّللَّ َت َأْو قُتإْلَت بـََعَثَك اَّللَّ

»  احْلَالإ
َجاهُ  ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ  ُد ْبُن ُمْسِلِم ْبِن َأِبي   ،@ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ اِح َهَذا ُهَو َأُبو َسِعيٍد ُمَحمَّ ُد ْبُن َأِبي اْلَوضَّ َوُمَحمَّ

اِح اْلمُ  ِب ِثَقٌة َمْأُمونٌ اْلَوضَّ    .َؤدِ 
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح

 .ضعيف والحديث .خارجة بن وحنان الحضرمي، العَلء لحال، ضعيف المصنف  * جامعة أم القرى: إسناد

َبَأ حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ    -   2454 ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، أَنـْ ْعُت ُمَعاوإيََة ْبَن  َحدَّ َبَأ اْبُن َوْهٍب، قَاَل: ْسَإ ، أَنـْ اَّللَّإ ْبنإ َعْبدإ احْلََكمإ
يإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ وَ  َب النَّيبإ َع َأاَب َكْبَشَة، َصاحإ ى هللاُ َسلََّم يـَُقوُل: َعْن َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّ َصالإٍح، يـَُقوُل: َحدََّثِنإ نـَُعْيُم ْبُن زإاَيٍد، أَنَُّه ْسَإ

َها، َواْلُمْنفإُق َعلَ  يَها اخْلَرْيُ، َوَأْهُلَها ُمَعانُوَن َعَليـْ لصََّدَقةإ« َعَلْيهإ َوَسلََّم قَاَل: »اخْلَْيُل َمْعُقوٌد فإ نـََواصإ طإ َيَدُه ابإ َها َكاْلَباسإ  يـْ
ْسَناِد َوَلْم  َياَدِة َوِفيَها َلُه َشاِهٌد " @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ َجاُه ِبَهِذِه الزِ   ُيَخرِ 

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح
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،   َعْبدإ الرَّمْحَنإ اْلَمسْ َأْخََبينإ أَبُو َعْمٍرو حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد السُّكَّرإيُّ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن إإْسَحاَق ْبنإ ُخَزمْيََة، ثنا ُموَسى ْبنُ   -   2459 ُروقإيُّ
َي اَّللَُّ  ، أَنـَْبَأ ُموَسى ْبُن َعلإييإ ْبنإ َراَبٍح، َعْن أَبإيهإ، َعْن ُعْقَبَة ْبنإ َعامإٍر َرضإ  َعْنُه، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللُا ثنا ُعبَـْيُد ْبُن الصَّبَّاحإ

 ا َأْدَهَم َأَغرَّ حُمَجَّاًل ُمْطَلَق اْلُيْمََّن، فَإإنََّك تـَْغَنْم َوَتْسَلُم«  َعَلْيهإ َوَسلََّم: »إإَذا َأَرْدَت َأْن تـَْغُزَو، فَاْشََتإ فـََرسً 
َجاُه "   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم َوَلْم ُيَخرِ 

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط مسلم

ْبُد اَّللَّإ ْبُن ُعْثَماَن ْبنإ ُخثـَْيٍم، َأْخََباََن َأمْحَُد ْبُن حُمَمٍَّد اْلَعَنزإيُّ، ثنا ُعْثَماُن ْبُن َسعإيٍد، ثنا َأمْحَُد ْبُن يُوُنَس، ثنا زَُهرْيٌ، ثنا عَ  - 2460
َع َأاَب ُهَريـَْرَة   ٍس، أَنَُّه ْسَإ َعَلْيهإ َوَسلََّم َعْن اَنفإعإ ْبنإ ُجَبرْيٍ، َعْن اَنفإعإ ْبنإ َسْرجإ ْعُت َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ  َعْنُه، يـَُقوُل: ْسَإ  ُ َي اَّللَّ َرضإ

ُب َشاهإَقٍة َيَُْكُل مإْن ُرسُ  َها َصاحإ نـْ ، َأَْنَى النَّاسإ مإ ُروبإ  لإ َغَنمإهإ، َأْو رَُجٌل مإْن َورَاءإ الدُّ يـَُقوُل: »َأظَلَّْتُكْم فإَتٌ، َكقإَطعإ اللَّْيلإ اْلُمْظلإمإ
هإ َيَُْكُل مإْن َفْءإ َسْيفإهإ«  ٌذ بإعإَنانإ فـََرسإ  آخإ

َجاُه. ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح

 .صحيحٌ  والحديث  .مسلم شرط على صحيح المصنف  * جامعة أم القرى: إسناد

، ثنا ُموَسى ْبُن إإْْسَاعإيَل، ثنا -  2463 َبأَ ََثبإٌت، َعْن   َأْخََبينإ َأمْحَُد ْبُن حُمَمٍَّد اْلَعَنزإيُّ، ثنا ُعْثَماُن ْبُن َسعإيٍد الدَّارإمإيُّ مَحَّاٌد، أَنـْ
َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ  ُ َعْنُه، َأنَّ رَُجاًل َأْسَوَد أََتى النَّيبإ َي اَّللَّ ، قَبإيُح  أََنٍس َرضإ ُ الريإيحإ  َوَسلََّم فـََقاَل: اَي َرُسوَل اَّللَّإ، إإينيإ رَُجٌل َأْسَوُد ُمْنتإ

، فَإإْن َأاَن قَاتـَْلُت َهُؤََلءإ َحَّتَّ أُقْـَتَل، فَأَْيَن َأاَن؟ قَاَل: »فإ اجْلَنَّةإ« فـََقاَتلَ  ُّ صَ  اْلَوْجهإ، ََل َماَل ِلإ لَّى هللاُ َعَلْيهإ  َحَّتَّ قُتإَل، فََأًَتُه النَّيبإ
ََذا َأْو لإَغرْيإهإ: »لَ  ُ َوْجَهَك، َوطَيََّب رإََيَك، َوَأْكثـََر َماَلَك« َوقَاَل هلإ َقْد رَأَْيُت َزْوَجَتُه مإَن احْلُورإ اْلعإنيإ،  َوَسلََّم فـََقاَل: »َقْد بـَيََّض اَّللَّ

َنُه َوَبنْيَ    ُجبَّتإهإ« اَنزََعْتُه ُجبًَّة َلُه مإْن ُصوٍف، َتْدُخُل بـَيـْ
َجاُه.    @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم َوَلْم ُيَخرِ 

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط مسلم
 مسلم.  شرط على صحيح  والحديث .العنزي  ْلجل حسن، المصنف  * جامعة أم القرى: إسناد

َأ حُمَمَُّد ْبُن َعْمرإو ْبنإ َعْلَقَمَة، َأْخََباََنُه َأمْحَُد ْبُن َسْلَماَن اْلَفقإيُه، بإبَـْغَداَد، ثنا احلََْسُن ْبُن ُمْكَرٍم، ثنا يَزإيُد ْبُن َهاُروَن، أَنـْبَ   -   2465
هإ، ثنا احْلَُسنْيُ ْبُن ُحَرْيٍث، ثنا اْلَفْضُل ْبُن ُموَسى، َعْن حُمَمَّدإ ْبنإ َوَأْخََبينإ احلََْسُن ْبُن َحلإيٍم اْلَمْرَوزإيُّ، َواللَّْفُظ َلُه ثنا أَبُو اْلُمَوجيإ 

َعَلْيهإ َوسَ  ُّ َصلَّى هللاُ  َعْنُه، قَاَل: َخَرَج النَّيبإ  ُ َي اَّللَّ :  لََّم َوقـَْوٌم مإْن َأْسَلَم، يـَْرُموَن فـََقالَ َعْمٍرو، َعْن َأيبإ َسَلَمَة، َعْن َأيبإ ُهَريـَْرَة َرضإ
« فََأْمَسَك اْلَقْوُم قإ  ًيا، اْرُموا َوَأاَن َمَع اْبنإ اأْلَْدرَعإ ييإهإْم فـََقاُلوا: اَي َرُسوَل اَّللَّإ، َمْن ُكْنَت َمَعُه »اْرُموا َبِنإ إإْْسَاعإيَل فَإإنَّ َأاَبُكْم َكاَن رَامإ سإ

 َغَلَب. قَاَل: »اْرُموا َوَأاَن َمَعُكْم ُكليإُكْم« 
 لذهبي رحمه هللا: على شرط مسلم# قال الحافظ ا 

 * قال الشيخ عبد السَلم علوش: حسن صحيح. 

، َوإإْْسَاعإيُل ْبُن إإْسَرائإيَل  َأْخََبينإ أَبُو َعْمرإو ْبُن إإْْسَاعإيَل، ثنا حُمَمَُّد ْبُن إإْسَحاَق ْبنإ ُخَزمْيََة، ثنا حُمَمَُّد ْبُن مإْسكإنٍي اْليَ   -  2466 َمامإيُّ
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ْبنإ إإاَيسإ ْبنإ َسَلَمَة، َعْن أَبإيهإ،  يُّ، قَاََل: ثنا ََيََْي ْبُن َحسَّاَن، ثنا ُسَلْيَماُن ْبُن بإاَلٍل، َعْن َعْبدإ الرَّمْحَنإ ْبنإ َحْرَمَلَة، َعْن حُمَمَّدإ اللُّْؤُلؤإ 
ُ َعْنُه، َأنَّ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلَّمَ  َي اَّللَّ ُلوَن فـََقاَل: »َحَسٌن َهَذا اللَُّهمَّ، َمرََّتنْيإ َأْو َثاَلًَث، َعْن َجديإهإ َرضإ َتضإ  َمرَّ َعَلى اَنٍس يـَنـْ

َْيدإيهإْم فـََقاُلوا: َأََل َواَّللَّإ ََل نـَْرمإي َمَعُه َوأَ  « فََأْمَسَك اْلَقْوُم ِبإ ُلَنا. فـََقاَل:  ْنَت َمَعُه اَي َرُسوَل اَّللَّإ إإذً اْرُموا َوَأاَن َمَع اْبنإ اأْلَْدرَعإ ا يـَْنضإ
يًعا« َوقَاََل: فـََقاَل: َلَقْد رََمْوا َعامََّة يـَْومإهإْم َذلإَك، ُثَّ تـََفرَُّقوا َعَلى السَّ   َواءإ َما َنَضَل بـَْعُضُهْم بـَْعًضا »اْرُموا َوَأاَن َمَعُكْم مجَإ

ْسَناِد وَ  َجاُه. @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ  َلْم ُيَخرِ 
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط مسلم

 حرملة. بن الرحمن عبد لحال حسن، المصنف  * جامعة أم القرى: إسناد

ُّ، ثنا احلََْسُن ْبُن َعلإييإ ْبنإ   -  2468 ثـََناُه أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ الزَّاهإُد اأْلَْصبَـَهاينإ ، ثنا ُسَوْيُد ْبُن    َحدَّ ، ثنا َأيبإ َِبْرإ ْبنإ بـَريإيٍي
، عَ  ُ َعْنُه، َأنَّ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، قَاَل:  َعْبدإ اْلَعزإيزإ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َعْجاَلَن، َعْن َسعإيٍد اْلَمْقَُبإييإ َي اَّللَّ ْن َأيبإ ُهَريـَْرَة َرضإ

َك، َوََتْدإيُبَك فـََرَسَك، َوُماَلَعبَـتُ  نـَْيا اَبطإٌل إإَلَّ َثاَلثٌَة، اْنتإَضاُلَك بإَقْوسإ َا مإ »ُكلُّ َشْيٍء مإْن هَلُوإ الدُّ « َوقَاَل َرُسوُل َك َأْهَلَك، فَإإهنَّ َن احْلَقيإ
ُلوا َأَحبُّ إإَِلَّ، إإنَّ اَّللََّ لَُيدخإ  َتضإ ُلوا َوارَْكُبوا، َوإإْن تـَنـْ ُب اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »انـَْتضإ دإ َثاَلثًَة اجْلَنََّة، َصانإَعُه ََيَْتسإ لسَّْهمإ اْلَواحإ ُل ابإ

 ، َوالرَّامإَي بإهإ«فإيهإ اخْلَرْيَ، َواْلُمتَـنَـبيإلُ 
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط مسلم

 . حسن الضعف والحديث شديد المصنف  * جامعة أم القرى: إسناد

، ثنا َمعْ   -   2473 ، ثنا َجديإي، ثنا إإبـَْراهإيُم ْبُن اْلُمْنذإرإ احلْإَزامإيُّ ُن ْبُن عإيَسى، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َأْخََبينإ إإْْسَاعإيُل ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ اْلَفْضلإ
ُ َعْنُه أَنَُّه قَاَل:  َعبَّادإ ْبنإ َسْعدإ ْبنإ َأيبإ َوقَّاٍص، َعْن َعائإَشَة بإْنتإ َسْعٍد، َعْن أَبإيَها َسْعدإ ْبنإ  َي اَّللَّ   َأيبإ َوقَّاٍص َرضإ

   نـَْبلإي«»َأََل َهْل َجاَء َرُسوُل اَّللَّإ إإينيإ مَحَْيُت َصَحاَبيتإ بإُصُدورإ 
َجاُه. ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 يح# قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صح
 .بحاله الجهل ْلجل عباد،  بن محمد بضعف القول على ضعيف   * جامعة أم القرى: الحديث

أَنـَْبأَ   -   2488  ، ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َعْبدإ احْلََكمإ حُمَمَُّد  َبأَ  أَنـْ يـَْعُقوَب،  ْبُن  اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد  أَبُو  ثـََنا  ْبُن   َحدَّ اْبُن َوْهٍب، َأْخََبينإ َحْفُص 
يإ َصلَّى َمْيَسَرَة، َعْن ُموَسى ْبنإ ُعْقَبَة، َعْن َعطَاءإ ْبنإ َأيبإ َمْرَواَن، َعْن أَبإيهإ، َأنَّ  َب النَّيبإ ُ َعْنُه، َصاحإ َي اَّللَّ ًبا َرضإ  َكْعًبا، َحدَّثَُه َأنَّ ُصَهيـْ

َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم ََلْ يـََر قـَْريًَة يُرإيُد ُدُخوهَلَا إإَلَّ  نَي يـََراَها: »اللَُّهمَّ َربَّ اهللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َحدَّثَُه َأنَّ النَّيبإ لسََّماَواتإ السَّْبعإ  قَاَل حإ
نَي السَّْبعإ َوَما َأقْـَلْلَن، َوَربَّ الشََّياطإنيإ َوَما َأْضَلْلَن، َوَربَّ الريإاَيحإ  َوَما َذرَْيَن، فَإإانَّ َنْسأَُلَك َخرْيَ َهذإهإ اْلَقْريَةإ،    َوَما َأْظَلْلَن، َوَربَّ اأْلََرضإ

 َها، َوَشريإ َأْهلإَها، َوَشريإ َما فإيَها« َوَخرْيَ َأْهلإَها، َونـَُعوُذ بإَك مإْن َشريإ 
َجاُه. ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح
 . صحيحٌ  والحديث .صحيح المصنف  * جامعة أم القرى: إسنادٌ 

ثـََنا أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب احْلَافإُظ، ثنا إإبـَْراهإيُم ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ السَّْعدإيُّ، أَنـْبَ   -   2491 َبأَ اْبُن ُجَرْيٍج،  َحدَّ َأ َرْوُح ْبُن ُعَباَدَة، أَنـْ
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  ُ َي اَّللَّ يإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم اْلَمْشَي َفَدَعا ِبإإْم َأْخََبينإ َجْعَفُر ْبُن حُمَمٍَّد، َعْن أَبإيهإ، َعْن َجابإٍر َرضإ َعْنُه، قَاَل: َشَكا اَنٌس إإىَل النَّيبإ
َنا   « فـََنَسْلَنا فـََوَجْداَنُه َأَخفَّ َعَليـْ لنَّساَلنإ  َوقَاَل: »َعَلْيُكْم ابإ

َجاُه.   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ُمْسِلمٍ   َوَلْم ُيَخرِ 
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط مسلم

 .صحيح والحديث .السعدي لحال حسٌن، المصنف  * جامعة أم القرى: إسناد

ٍم، َأْخََباََن أَبُو َعْمرإو ْبُن إإْْسَاعإيَل، ثنا حُمَمَُّد ْبُن إإْسَحاَق، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َأيبإ    -   2492 ، ثنا َعْبُد السَّاَلمإ ْبُن َهاشإ َصْفَواَن الثَـَّقفإيُّ
ُ َعْنُه، قَاَل: َكاَن النَّيبإ َصلَّى هللاُ َعلَ  َي اَّللَّ ْيهإ َوَسلََّم »ََل يـَْنزإُل َمْنزإًَل إإَلَّ َودََّعُه ثنا ُعْثَماُن ْبُن َسْعٍد اْلَكاتإُب، َعْن أََنسإ ْبنإ َمالإٍك َرضإ

 بإرَْكَعَتنْيإ« 
َجاُه َوُعْثَماُن ْبُن َسْعٍد ِممَّْن ُيْجَمعُ  ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   . َحِديُثهُ @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: ال فإن عبد السَلم كذبه الفَلس وعثمان لين 
 . ضعيف والحديث .هاشم بن مالسَل عبد لحال ضعيف، المصنف  * جامعة أم القرى: إسناد

، ثنا َجديإي، ثنا إإبـَْراهإيُم ْبُن مَحَْزَة، ثنا اْلُمغإريَُة ْبُن َعبْ   -  2496 ، ثنا َأْخََبينإ إإْْسَاعإيُل ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ اْلَفْضلإ دإ الرَّمْحَنإ اْلَمْخُزومإيُّ
َي اَّللَُّ  ، َعْن َأيبإ ُهَريـَْرَة َرضإ ُد    اْبُن َعْجاَلَن، َعْن َأيبإ الزيإاَندإ، َعنإ اأْلَْعَرجإ َعْنُه، َأنَّ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم قَاَل: »اْلَواحإ

، َوالثَّاَلثَُة رَْكٌب«   ثـَْنانإ َشْيطَااَننإ  َشْيطَاٌن، َواَلإ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط مسلم

 .لغيره صحيحٌ  والحديث .نعبد الرحم بن المغيرة لحال حسٌن، المصنف  * جامعة أم القرى: إسناد
 * قال الشيخ عبد السَلم علوش: حديث حسن.

، أَنـَْبأَ  -  2507 َبأَ حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َعْبدإ احْلََكمإ ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، أَنـْ اْبُن َوْهٍب، َأْخََبينإ أَبُو َصْخٍر، َعْن   َحدَّ
يَ  ، َعْن َسعإيدإ ْبنإ ُجَبرْيٍ، َعنإ اْبنإ َعبَّاٍس َرضإ َنَما َأاَن فإ احلْإْجرإ َجالإٌس، َأًَتينإ َأيبإ ُمَعاوإيََة اْلَبَجلإييإ ُهَما، أَنَُّه َحدَّثَُه قَاَل: بـَيـْ ُ َعنـْ  اَّللَّ

، فـََيْصنَـ 1رَُجٌل، َفَسأََلِنإ َعنإ }اْلَعادإاَيتإ َضْبًحا{ ]العادايت:   نَي تُغإرُي فإ َسبإيلإ اَّللَّإ، ُثَّ َتَْوإي إإىَل اللَّْيلإ ُعوَن [ فـَُقْلُت َلُه: »اخْلَْيُل حإ
َعْنُه، َوهُ   ُ َي اَّللَّ َفَذَهَب إإىَل َعلإييإ ْبنإ َأيبإ طَالإٍب َرضإ َفَسأََلُه َعنإ  طََعاَمُهْم، َويُوقإُدوَن اَنرَُهْم«، فَانـَْفَتَل َعِنيإ  َقايَةإ زَْمَزَم،  َو حَتَْت سإ

َها َأَحًدا قـَْبلإي؟ قَاَل: نـََعْم،  نَي تُغإرُي فإ َسبإيلإ اَّللَّإ ".  اْلَعادإاَيتإ فـََقاَل: َهْل َسأَْلَت َعنـْ َها اْبَن َعبَّاٍس فـََقاَل: هإَي اخْلَْيُل حإ َسأَْلُت َعنـْ
هإ قَاَل: تـُْفيتإ النَّاَس بإاَل عإْلٍم َلَك، َواَّللَّإ إإ  ، قَاَل: فـََلمَّا َوَقَف َعَلى رَْأسإ اَلمإ ْن َكاَنْت َأوََّل َغْزَوٍة فإ اإْلإسْ قَاَل: فَاْذَهْب فَاْدُعُه ِلإ

َا }اْلَعادإاَيتإ    لََبْدٌر، َوَما َكاَن َمَعَنا إإَلَّ فـََرَسانإ فـََرٌس لإلزَُّبرْيإ، َوفـََرٌس لإْلمإْقَدادإ ْبنإ اأْلَْسَودإ، َفَكْيَف َيُكونُ  اْلَعادإاَيتإ َضْبًحا؟ " إإَنَّ
ْخَفافإَها  4َدلإَفةإ إإىَل مإًَّن، }فَأَثـَْرَن بإهإ نـَْقًعا{ ]العادايت:  [ مإْن َعَرَفَة إإىَل اْلُمْزَدلإَفةإ، َومإَن اْلُمزْ 1َضْبًحا{ ]العادايت:   نَي َتَطُؤَها ِبَإ [ حإ

، َورََجْعُت إإىَل الَّذإي قَاَل َعلإيي   َوَحَوافإرإَها " قَاَل اْبُن َعبَّاٍس: فـَنَـَزْعُت َعْن ُقوِلإ
ا ِبَأِبي َصْخٍر َوُهَو ُحَمْيُد ْبُن ِزَياٍد اْلَخرَّاُط  @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشرْ  َجاُه. َفَقِد اْحَتجَّ ْيَخْيِن َوَلْم ُيَخرِ  ِط الشَّ

ْهِنيِ  اْلُكوِفيِ  "  اِر ْبِن َأِبي ُمَعاِوَيَة الدُّ  اْلِمْصِريُّ َوِبَأِبي ُمَعاِوَيَة اْلَبَجِليِ  َوُهَو َواِلُد َعمَّ
 مه هللا: ال وهللا وال ذكر ْلبي معاوية في الكتب الستة وال احتج البخاري بأبي صخر والخبر منكر # قال الحافظ الذهبي رح

 حسن. المصنف  * جامعة أم القرى: إسناد
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َبأَ َعْبُد اَّللَّإ ْبُن زَْيَداَن، ثنا أَبُو َسعإيٍد عَ   -   2508 ثـََنا أَبُو َعلإيٍي احْلَُسنْيُ ْبُن َعلإيٍي احْلَافإُظ، أَنـْ ْبُد اَّللَّإ ْبُن َسعإيٍد اْلكإْندإيُّ، َحدََّثِنإ َحدَّ
ُّ، َعْن   َباينإ ُّ، َحدََّثِنإ إإْسَحاُق ْبُن َأيبإ إإْسَحاَق الشَّيـْ َباينإ أَبإيهإ، َعْن َُمَارإقإ ْبنإ ُسَلْيٍم، قَاَل: ُكْنُت ُعْقَبُة ْبُن اْلُمغإريَةإ أَبُو اْلَعاَلءإ الشَّيـْ

هإ يـَُبوُل فإيهإ، إإَذا اَبَل فـََلمَّا َحَضَر اْلقإَتاُل، قَاَل: اَي َُمَارإ   ُأَسايإُر َعمَّارًا يـَْومَ  ُق إإيتإ رَايََة قـَْومإَك،  اجْلََملإ َوَمَعُه قـَْرٌن ُمْسَتَمطٌَّة، بإَسْرجإ
، قَاَل: َبْل اَي َُمَارإُق إإيتإ رَ  ايََة قـَْومإَك فَإإينيإ رَأَْيُت َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم فـَُقْلُت: َما َأاَن بإغَاٍز، َوَأاَن اْليَـْوَم َعَلى َهذإهإ احْلَالإ

بُّ َأْن يـَُقاتإَل الرَُّجُل حَتَْت رَايَةإ قـَْومإهإ«   َكاَن »َيْسَتحإ
َجاُه.   ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 بي رحمه هللا: صحيح# قال الحافظ الذه
 . حسن واْلثر .وشيخه المغيرة بن عقبة لحال حسٌن، المصنف  * جامعة أم القرى: إسناد

ُم ْبُن زََكرإايَّ اْلُمَطريإُز، ثنا َعْمُرو ْبُن حُمَمٍَّد النَّاقإُد، ثنا    -   2510 ثـََنا أَبُو َعلإيٍي احْلَافإُظ، ثنا اْلَقاسإ يـَْعُقوُب ْبُن حُمَمٍَّد الزُّْهرإيُّ، ثنا َحدَّ
َي اَّللَُّ َعْبُد اْلَعزإيزإ ْبُن عإْمَراَن، ثنا إإبـَْراهإيُم ْبُن إإْْسَاعإيَل ْبنإ َأيبإ َحبإيَبةَ  ، َعْن يَزإيَد ْبنإ ُروَماَن، َعْن ُعْرَوَة ْبنإ الزَُّبرْيإ، َعْن َعائإَشَة، َرضإ

رإيَن يـَْوَم َبْدٍر: َعْبُد الرَّ  َعاَر اْلُمَهاجإ َها قَاَلْت: " َجَعَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم شإ  َواخْلَْزرَجإ َبِنإ مْحَنإ َواأْلَْوسإ َبِنإ َعْبدإ اَّللَّإ َعنـْ
 ُعبَـْيدإ اَّللَّإ  

عَ  َجاُه. ِإنََّما َأْخَرَجا ِفي الشِ  ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ  ، َعْن َكِثيِر ْبِن اْلَعبَّاِس، @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َغِريٌب َصِحيٌح اإلِْ اِر َحِديَث الزُّْهِريِ 
 ُحَنْيٍن اْنَهَزَم النَّاُس اْلَحِديُث ِبُطوِلِه َيْذُكُر ِفيِه ِشَعاَر اْلَقَباِئِل " َعْن َأِبيِه َلمَّا َكاَن َيْوَم 

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: بل يعقوب وإبراهيم ضعيفان 
 . ضعيف والحديث .عمران بن  زعبد العزي  لحال،  الضعيف شديد المصنف  * جامعة أم القرى: إسناد

َبأَ حُمَمَُّد ْبُن َغالإٍب، ثنا إإْْسَاعإيُل ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ   -  2511 ، ثنا ُعَمُر  َأْخََبينإ الشَّْيُخ أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن إإْسَحاَق، أَنـْ  ْبنإ ُزرَارََة الرَّقيإيُّ
ْعُت َأاَب مَجَْرَة، يَـ  ، قَاَل: ْسَإ ُهَما، يـَُقوُل: َوَفَد َعَلى النَّيبإ َصلَّى ْبُن َصالإحإ ْبنإ َأيبإ الزَّاهإرإيَّةإ الرَّقيإيُّ ُ َعنـْ َي اَّللَّ ْعُت اْبَن َعبَّاٍس َرضإ ُقوُل: ْسَإ

أْلَْزدإ َأْحَسُن النَّاسإ وُ هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َأْرَبُع مإاَئةإ َأْهلإ بـَْيٍت، َأْو َأْربـََعُة مإاَئةإ رَُجٍل مإْن َأْزدإ َشُنوَءَة فـََقاَل: »َمْرحَ  ُجوًها، َوَأْطيَـُبُه ًبا ابإ
َعارُُكْم اَي َمَْبُوُر«   َأفْـَواًها، َوَأْشَجُعُه لإَقاًء، َوآَمُنُه َأَمانًَة شإ

َجاُه. ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: بل إسماعيل منكر الحديث 

 .الضعف شديد الضعف... والحديث شديد المصنف  القرى: إسناد* جامعة أم 

، ِبإإْصَر، ثنا َعْبُد اَّللَّإ ْبُن َصالإٍح،  َأْخََباََن أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ َعْبدإ اَّللَّإ اْلبَـْغَدادإيُّ، ثنا هإَشاُم ْبُن يُوُنَس اْلَقصَّارُ   -   2520
، َكاَحدََّثِنإ اللَّْيُث، حَ  َهاٍب، َأنَّ َمالإَك ْبَن َأْوسإ ْبنإ احْلََدََثنإ َن َُيَديإُث َأنَّ ُعَمَر  دََّثِنإ َعْبُد الرَّمْحَنإ ْبُن َخالإدإ ْبنإ ُمَسافإٍر، َعنإ اْبنإ شإ

دإ َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ  ُ َعْنُه، َخَرَج فإ جَمْلإٍس َوُهَو فإ َمْسجإ َي اَّللَّ  َعَلْيهإ َوَسلََّم َوُهْم َيْذُكُروَن َسرإيًَّة مإَن السََّرااَي،  ْبَن اخْلَطَّابإ َرضإ
ُهْم: ُهْم ُعمَّاُل اَّللَّإ َهَلُكوا فإ َسبإيلإهإ، َوَقْد َوَجَب هَلُْم   نـْ ُ َأْعَلُم َهَلَكْت فإ َسبإيلإ اَّللَّإ، فـَيَـُقوُل قَائإٌل مإ َأْجُرُهْم َعَلْيهإ. َويـَُقوُل قَائإٌل: اَّللَّ

ُتْم تـََتَحدَّثُوَن؟ ْم هَلُْم َما اْحَتَسُبوا، فـََلمَّا رََأْوا ُعَمَر ُمْقبإاًل ُمتَـوَكيإًئا َعَلى َعَصاُه، َسَكُتوا فََأقْـَبَل ُعَمُر َحَّتَّ سَ ِبإإ  لََّم َعَلْيهإْم فـََقاَل: َما ُكنـْ
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 يـَُقوُل قَائإٌل مإنَّا: ُهْم ُعمَّاُل اَّللَّإ َهَلُكوا فإ َسبإيلإهإ َوَقْد َوَجَب هَلُْم َأْجُرُهْم قَاُلوا: ُكنَّا َنْذُكُر َهذإهإ السَّرإيََّة الَّيتإ َهَلَكْت فإ َسبإيلإ اَّللَّإ 
َأْعَلُم إإنَّ مإَن النَّ   ُ َأْعَلُم ِبإإْم هَلُْم َما اْحَتَسُبوا، فـََقاَل ُعَمُر: »اَّللَّ  ُ َوإإنَّ َُهَُّهُم اْلقإَتاُل َفاَل   اسإ اَنًسا يـَُقاتإُلونَ َعَلْيهإ َويـَُقوُل قَائإٌل: اَّللَّ
ُه، َوإإنَّ مإَن النَّاسإ اَنًسا يـَُقاتإُلوَن رإاَيًء َوُْسَْعًة، َوإإنَّ مإَن النَّاسإ اَنًسا يُـ  َقاتإُلوَن اْبتإغَاَء َوْجهإ اَّللَّإ فَُأولَئإَك الشَُّهَداُء، َيْسَتطإيُعوَن إإَلَّ إإايَّ

َعثُ  ُهْم يـُبـْ نـْ َا، لَْيَس َهَذا الرَُّجُل الَّذإي َقْد بَ وَُكلُّ اْمرإٍئ مإ نيََّ لََنا أَنَُّه َقْد  َعَلى الَّذإي مَيُوُت َعَلْيهإ، َواَّللَّإ َما َتْدرإي نـَْفٌس َماَذا َمْفُعوٌل ِبإ
 ُغفإَر َلُه َما تـََقدََّم مإْن َذْنبإهإ َوَما َتََخََّر َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم« 

َجاهُ @ قال الحافظ الحا ِإنََّما اتََّفَقا ِمْن َهَذا اْلَباِب َعَلى َحِديِث َأِبي ُموَسى َرِضَي  ،كم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط اْلُبَخاِريِ  َوَلْم ُيَخرِ 
ِ ِهَي اْلُعْلَيا َفُهَو ِفي َسِبيِل َّللاَِّ  ُ َعْنُه، َمْن َقاَتَل ِلَتُكوَن َكِلَمُة َّللاَّ    .َّللاَّ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط البخاري 
 لغيره.   حسن والحديث .القصار يونس بن هشام ْلجل ضعيٌف، المصنف  * جامعة أم القرى: إسناد

، ثنا حَمُْبوُب ْبُن ُموَسى، ثنا أَ   -  2525 بُو إإْسَحاَق اْلَفَزارإيُّ، َعْن  َأْخََبينإ َأمْحَُد ْبُن حُمَمٍَّد اْلَعَنزإيُّ، ثنا ُعْثَماُن ْبُن َسعإيٍد الدَّارإمإيُّ
ْعُت َأاَب ُعبَـْيَدَة ْبَن َعْبدإ اَّللَّإ، يـَُقوُل: قَاَل َعبْ  ، قَاَل: ْسَإ ُكْم َوَهذإهإ الشََّهاَداتإ َعطَاءإ ْبنإ السَّائإبإ ُ َعْنُه: إإايَّ َي اَّللَّ ُد اَّللَّإ ْبُن َمْسُعوٍد َرضإ

نـَْيا، َويـَُقاتإُل وَ  يًَّة، َويـَُقاتإُل فإ طََلبإ الدُّ ْم ُهَو َجرإيُء الصَّْدرإ، َوَلكإْن َسُأَحديإُثكُ َأْن تـَُقوَل قُتإَل ُفاَلٌن َشهإيًدا، فَإإنَّ الرَُّجَل يـَُقاتإُل محَإ
َلَّ َقلإياًل َحَّتَّ قَاَم َفَحمإَد َوأَْثََّن َعَلْيهإ ُثَّ َعَلى َما َتْشَهُدوَن َأنَّ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم بـََعَث َسرإيًَّة َذاَت يـَْوٍم، فـََلْم يـَْلَبْث إإ 

َي َعنَّا قَاَل: " إإنَّ إإْخَواَنُكْم َقْد َلُقوا اْلُمْشرإكإنَي، فَاقْـَتطَعُ  يَنا، َوَرضإ ُْم قَاُلوا: رَبَـَّنا بـَليإْغ قـَْوَمَنا َأانَّ َقْد َرضإ ُهْم َأَحٌد َوإإهنَّ نـْ وُهْم، فـََلْم يـَْبَق مإ
ُهْم   َي َعنـْ ُْم َقْد َرُضوا َوَرضإ  رَبُـَّنا فََأاَن َرُسوهُلُْم إإلَْيُكْم، إإهنَّ

ْرَساِل َفَقِد اْخَتَلَف َمَشاِيُخَنا ِفي َسَماِع َأِبي ُعَبْيَدَة ِمْن َأِبيِه« َوَلهُ @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحي ْسَناِد ِإْن َسِلَم ِمَن اإلِْ  ُح اإلِْ
ْيَخْيِن "   َشاِهٌد َمْوُقوٌف َعَلى َشْرِط الشَّ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح
 .ضعيف  والحديث .عنه هللا رضي أبيه من عبيدة أبو يسمع فلم منقطع، المصنف  * جامعة أم القرى: إسناد

ُّ، ثنا َجديإي، ثنا نـَُعْيُم ْبُن مَحَّادٍ   -   2527 َبَأ َمْعَمٌر، َأْخََبينإ إإْْسَاعإيُل ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ اْلَفْضلإ ْبنإ حُمَمٍَّد الشَّْعَراينإ ، أَنـْ ، ثنا اْبُن اْلُمَباَركإ
َي اَّللَُّ   ، َعْن طَاُوٍس، َعنإ اْبنإ َعبَّاٍس َرضإ ُهَما، قَاَل: قَاَل رَُجٌل: اَي َرُسوَل اَّللَّإ، إإينيإ َأقإُف اْلَمْوقإَف ُأرإيُد َعْن َعْبدإ اْلَكرإميإ اجْلََزرإييإ َعنـْ

، فـََلْم يـَُردَّ َعَلْيهإ َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َشيْـ  َقاَء رَبيإهإ، ًئا َحَّتَّ نـََزَلْت }َفَمْن َكاَن يـَْرُجو لإ َوْجَه اَّللَّإ، َوُأرإيُد َأْن يـَُرَى َمْوطإِنإ
ًا، َوََل ُيْشرإْك بإعإَباَدةإ رَبيإهإ َأَحًدا{ ]الكهف:  ْليَـْعَمْل َعَماًل َصاحلإ  [  110فـَ

َجاُه.  ْيَخْيِن َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ
 لم # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط البخاري ومس 

 مرسل. أنه فيه الصواب إذِ  ضعيف،  والحديث .الُحسن ظاهره المصنف  * جامعة أم القرى: إسناد

، ثنا َعْبدُ   -  2529 َبٍل، َحدََّثِنإ َأيبإ ، ثنا َعْبُد اَّللَّإ ْبُن َأمْحََد ْبنإ َحنـْ ، ثنا حُمَمَُّد   الرَّمْحَنإ ْبُن  َأْخََباََن َأمْحَُد ْبُن َجْعَفٍر اْلَقطإيعإيُّ َمْهدإيٍي
، َعنإ اْلَعاَلءإ ْبنإ َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ رَافإٍع، َعْن َحَنانإ ْبنإ َخارإَجَة، َعْن َعْبدإ اَّللَّإ بْ  ُهَما، أَنَُّه قَاَل: اَي ْبُن َأيبإ اْلَوضَّاحإ ُ َعنـْ َي اَّللَّ نإ َعْمٍرو َرضإ
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ْينإ َعنإ اجلْإَهادإ َوالْ  ًبا،َرُسوَل اَّللَّإ، َأْخَبإ ُ َصابإًرا حُمَْتسإ ًبا، بـََعَثَك اَّللَّ َوإإْن   َغْزوإ، فـََقاَل: »اَي َعْبَد اَّللَّإ ْبَن َعْمٍرو إإْن قَاتـَْلَت َصابإًرا حُمَْتسإ
ُ ُمَرائإًيا ُمَكاثإًرا، اَي َعْبَد اَّللَّإ ْبَن َعْمٍرو َعَلى َأييإ َحاٍل قَ  «قَاتـَْلَت ُمَرائإًيا ُمَكاثإًرا بـََعَثَك اَّللَّ ُ َعَلى تإْلَك احْلَالإ  اتـَْلَت، َأْو قُتإْلَت بـََعَثَك اَّللَّ

َجاُه. ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 .. ضعيف متابع والحديث له  فليس  عبد هللا  بن العَلء ْلجل ضعيف، المصنف  * جامعة أم القرى: إسناد

، ثنا حُمَمَُّد ْبُن اْلَفَرجإ اأْلَْزَرُق، ث   -  2538 لريإييإ نا َحجَّاُج ْبُن حُمَمٍَّد، قَاَل: قَاَل  َأْخََبينإ إإْْسَاعإيُل ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ إإْْسَاعإيَل اْلَفقإيُه، ابإ
ْنُكْم{ ]النساء:    اْبُن ُجَرْيٍج: " }اَي أَيُـَّها الَّذإيَن آَمُنوا َأطإيُعوا اَّللََّ َوَأطإيُعوا الرَُّسولَ  [ َعْبُد اَّللَّإ ْبُن قـَْيسإ ْبنإ َعدإيٍي 59َوُأوِلإ اأْلَْمَر مإ

ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم فإ السَّرإيَّةإ   َأْخََبَنإيهإ يـَْعَلى ْبُن ُمْسلإٍم، َعْن َسعإيدإ ْبنإ ُجَبرْيٍ، َعنإ اْبنإ َعبَّاٍس.   . بـََعَثُه النَّيبإ
َجاُه. @ قال الحافظ الح  ْيَخْيِن َوَلْم ُيَخرِ   اكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط البخاري ومسلم 

ُّ، ثنا َعْبُد اَّللَّإ ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ َأْخََبينإ أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن اْلُمَؤمَّلإ ْبنإ احْلََسنإ ْبنإ عإيَسى، ثنا اْلَفْضُل ْبُن    -  2548 حُمَمٍَّد الشَّْعَراينإ
ُّ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن إإْسَحاَق، َحدََّثِنإ َعْبُد اْلَواحإ  ُّ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َسَلَمَة احْلَرَّاينإ دإ ْبُن َأيبإ َعْوٍن، َعْن َسْعدإ ْبنإ إإبـَْراهإيَم، َعْن نـَُفْيٍل احْلَرَّاينإ

َنُه َوَبنْيَ أَبإيهإ  ُ َعْنُه، قَاَل: قَاَل ِلإ أَُميَُّة ْبُن َخَلٍف َوَأاَن بـَيـْ َي اَّللَّ َْيدإيهإَما: اَي َعْبَد    ، َعْن َعْبدإ الرَّمْحَنإ ْبنإ َعْوٍف َرضإ ٌذ ِبإ اْبنإهإ َعلإيٍي آخإ
َصْدرإهإ؟   نـََعاَمٍة فإ  بإرإيَشةإ  اْلُمَعلَُّم  ْنُكُم  مإ الرَُّجُل  َمنإ  َلهإ  بإَنا  اإْلإ فـََعَل  الَّذإي  َذاَك  قَاَل:  اْلُمطَّلإبإ  َعْبدإ  ْبُن  مَحَْزُة  َذاَك  قـُْلُت:  قَاَل: 

  .اأْلَفَاعإيلَ 
َماُم َأُبو َجاُه. َوَأْخَرَجُه اإلِْ ْخَصِة ِفي َبْكِر ْبُن ُخَزْيَمَة فِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم َوَلْم ُيَخرِ  ي َباِب الرُّ

 َعََلَمِة اْلُمَباِرِز ِبَنْفِسِه ِلُيْعَلَم َمْوِضُعهُ 
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط مسلم

 في  هو  كما  بالتحديث   مصرِ ح  إسحاق  وابن  صحيح،  والحديث  .وشيخه  إسحاق،  بن  محمد  لحال  حسن،  المصنف  * جامعة أم القرى: إسناد 
 . اإلسناد

، ثنا حُمَمَُّد بْ   -   2550 ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َعلإييإ ْبنإ َمْيُموٍن الرَّقيإيُّ ُّ، ثنا إإْسَرائإيُل، َحدَّ ُن يُوُسَف اْلفإْراَييبإ
َي اَّللَُّ  ، َعنإ ابنإ َمْسُعوٍد َرضإ َناٍن، َعْن َأيبإ اأْلَْحَوصإ  َعْنُه، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »َمْن قَاَل َأْستَـْغفإُر َعْن َأيبإ سإ

«اَّللََّ الَّذإي ََل إإَلَه إإَلَّ ُهَو احْلَيُّ اْلَقيُّوُم، َوأَُتوُب إإلَْيهإ، َثاَلًَث ُغفإَرْت ُذنُوبُُه، َوإإْن َكاَن فَ   ارًّا مإَن الزَّْحفإ
َجاُه. @ قال الحاف   ظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم َوَلْم ُيَخرِ 

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط مسلم
 .الحاكم عبد هللا أبو قال كما مسلم شرط على صحيح والحديث .صحيحٌ  المصنف  * جامعة أم القرى: إسناد

، قَاَل: قـََرْأُت َعَلى اْبنإ اْليَ   -   2551 َمانإ َأنَّ َحرإيَز ْبَن ُعْثَماَن، َأْخََبينإ َأمْحَُد ْبُن حُمَمٍَّد اْلَعَنزإيُّ، ثنا ُعْثَماُن ْبُن َسعإيٍد الدَّارإمإيُّ
 ُّ ٍد احْلَُْبَاينإ ُ َعْنُه فَارإَس َرُسولإ َحدَّثَُه َعْن َعْبدإ الرَّمْحَنإ ْبنإ َمْيَسَرَة، قَاَل: َحدََّثِنإ أَبُو رَاشإ َي اَّللَّ ْقَداَد ْبَن اأْلَْسَودإ َرضإ ، قَاَل: َوافـَْيُت اْلمإ

َها َعْظًما َوهُ  ُ َو يُرإيُد اْلَغْزَو فـَُقْلُت: َلَقْد َأعْ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َجالإًسا َعَلى ًَتبُوٍت مإْن تـََوابإيتإ الصََّيارإَفةإ، َوَفَصَل َعنـْ َذَر اَّللَّ
َفافًا َوثإَقاًَل{ ]التوبة:  ُ َعزَّ َوَجلَّ }اْنفإُروا خإ  [ يـَْعِنإ ُسورََة التـَّْوبَةإ  41إإلَْيَك. فـََقاَل: " اْئتإ َعَلى ُسورَةإ اْلُبُحوثإ قَاَل اَّللَّ
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َجاهُ  ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   . @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َصِحيُح اإلِْ
 افظ الذهبي رحمه هللا: صحيح# قال الح

 .صحيحٌ  والحديث .يمان بن يحي لحال حسٌن، المصنف  * جامعة أم القرى: إسناد

ْبُن ُموَسى اأْلَنْ   -  2553 ، ثنا حَمُْبوُب  ْبُن َسعإيٍد الدَّارإمإيُّ اْلَعَنزإيُّ، ثنا ُعْثَماُن  ْبُن حُمَمٍَّد  َأمْحَُد  َبَأ  َأْخََبينإ  أَنـْ  ، أَبُو إإْسَحاَق طَاكإيُّ
َأيبإ رَبإيَعَة، َأنَّ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم   اْلَفَزارإيُّ، َعنإ اْبنإ ُجَرْيٍج، َأْخََبينإ َعْبُد اَّللَّإ ْبُن َأيبإ أَُميََّة، َعنإ احْلَارإثإ ْبنإ َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ 

انَ  ُهْم فـََلمَّا َكاَن فإ بـَْعضإ الطَّرإيقإ َسلََّم َعَلْيهإ فـََقاَل: »َكاَن فإ بـَْعضإ َمغَازإيهإ، َفَمرَّ ِبُإ نـْ ْمَرَأٍة مإ َنَة فَاتَـّبَـَعُه َعْبٌد َلإ ُفاَلٌن؟«  ٍس مإْن ُمَزيـْ
ُأَجاهإُد َمَعَك قَاَل: »َأذإَنْت َلَك َسييإَدُتَك؟« قَاَل: ََل. قَاَل: »ارْ  نـََعْم، قَاَل: »َما َشْأُنَك؟« قَاَل:  َْها فَإإنَّ قَاَل:  َها فََأْخَبإ ْع إإلَيـْ جإ

َها السَّاَلَم« فـََرَجَع إإلَيْـ  َها َواقْـَرْأ َعَليـْ َع إإلَيـْ َها فََأْخََبََها اخْلَََبَ، فـََقاَلْت: آَّللَّإ ُهَو َأَمَر َمثـََلَك َمَثُل َعْبٍد ََل ُيَصليإي، إإْن ُمتَّ قـَْبَل َأْن تـَْرجإ
ْع َفَجاهإْد َمَعُه.  َأْن تـَْقَرَأ َعَليَّ السَّاَلَم؟ : اْرجإ  قَاَل: نـََعْم. قَاَلتإ

َجاهُ  ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح

 . ضعيف ضعيف... والحديث * جامعة أم القرى: إسنادٌ 

ثـََناُه أَبُو اْلَعبَّا -  2555 َبأَ اْبُن َوْهٍب، َأْخََبينإ َعبْ َحدَّ ، أَنـْ ُد الرَّمْحَنإ ْبُن  سإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َعْبدإ احْلََكمإ
ُّ، َعْن َسْهلإ ْبنإ َأيبإ أَُماَمَة ْبنإ َسْهلإ ْبنإ ُحنَـْيٍف، َعْن أَبإيهإ، َعْن َجديإهإ رَ  ُ َعْنُه، َأنَّ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َسْعٍد اْلَمازإينإ َي اَّللَّ ضإ

 َما يـَُهَراُق مإْن َدمإ الشَّهإيدإ يـُْغَفُر َلُه ُذنُوبُُه "  إإنَّ َأوَّلَ َوَسلََّم قَاَل: 
 . لغيره صحيحٌ  سعد. والحديث  بن نعبد الرحم لحال، حسن * جامعة أم القرى: إسنادٌ 

، ثنا إإْسَحاُق ْبُن إإبـَْراهإيَم ا -  2556 لزُّبـَْيدإيُّ، َأنَّ ُعْثَماَن ْبَن َسعإيدإ  َأْخََبينإ َأمْحَُد ْبُن حُمَمٍَّد اْلَعَنزإيُّ، ثنا ُعْثَماُن ْبُن َسعإيٍد الدَّارإمإيُّ
يهإ حَمُْفوظإ ْبنإ َعْلَقَمَة َعْن َأيبإإ أَيُّوَب  ْبنإ َكثإريإ ْبنإ دإيَناٍر، َحدَّثـَُهْم قَاَل: ثنا أَبُو ُمطإيٍع ُمَعاوإيَُة ْبُن ََيََْي  ، َعْن َنْصرإ ْبنإ َعْلَقَمَة، َعْن َأخإ

ُ َعْنُه، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »َمْن َلقإَي َفَصََبَ حَ  َي اَّللَّ  َتْ فإ َقَْبإهإ« َّتَّ يـُْقَتَل، َأْو يـَْغلإَب ََلْ يـُفْ اأْلَْنَصارإييإ َرضإ
َجاُه. ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: معاوية ضعيف 
 . بعده ومن العنزي، لحال حسن، * جامعة أم القرى: إسنادٌ 

ْبُن حمَُ   -  2557 َأمْحَُد  أَبُو احلََْسنإ  أَبُو إإْسَحاَق َأْخََباََن  ْبُن ُموَسى، ثنا  ، ثنا حَمُْبوُب  ْبُن َسعإيٍد الدَّارإمإيُّ اْلَعَنزإيُّ، ثنا ُعْثَماُن  مٍَّد 
َي اَّللَُّ  ْعُت َجابإَر ْبَن َعْبدإ اَّللَّإ َرضإ ، َعنإ اْبنإ َعقإيٍل، قَاَل: ْسَإ َقَد َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ  َعْنُه، يـَُقوُل: فَـ اْلَفَزارإيُّ، َعْن َأيبإ مَحَّاٍد احْلََنفإييإ

، َوهُ  ، فـََقاَل رَُجٌل: رَأَيـُْتُه عإْنَد تإْلَك الشََّجَراتإ نَي فَاَء النَّاُس مإَن اْلقإَتالإ َو يـَُقوُل: َأاَن َأَسُد اَّللَّإ َوَأَسُد َرُسولإهإ،  َعَلْيهإ َوَسلََّم مَحَْزَة حإ
هنْإَزامإهإْم. َفَحَنا َرُسوُل اَّللَّإ اللَُّهمَّ أَبـَْرأُ إإلَْيَك َمإَّا َجاَء بإ   َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ هإ َهُؤََلءإ أَبُو ُسْفَياَن َوَأْصَحابُُه َواْعَتذإُر إإلَْيَك َمإَّا َصَنَع َهُؤََلءإ ابإ

َبُه َبَكى َوَلمَّا رََأى َما ُمثيإَل بإهإ َشَهَق، ُثَّ قَاَل: أَ  ََل َكَفٌن فـََقاَم رَُجٌل مإَن اأْلَْنَصارإ فـََرَمى بإثـَْوٍب َعَلْيهإ، ُثَّ قَاَم َوَسلََّم َْنَْوُه فـََلمَّا رََأى َجنـْ
َمْ  يَء ِبإ َبإيَك َوَهَذا لإَعميإي مَحَْزُة، ُثَّ جإ لشُّهَ آَخُر فـََرَمى بإثـَْوٍب َعَلْيهإ فـََقاَل: " اَي َجابإُر َهَذا الثَـّْوُب ألإ َداءإ، َزَة، َفَصلَّى َعَلْيهإ، ُثَّ ُُيَاُء ابإ
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قَاَل: فـََرَجْعُت َوَأاَن ُمثْـَقٌل َقْد تـََرَك َأيبإ   فـَُتوَضُع إإىَل َجانإبإ مَحَْزَة، فـَُيَصليإي، ُثَّ تـَْرَفُع، َوَيَْتُُك مَحَْزَة َحَّتَّ َصلَّى َعَلى الشَُّهَداءإ ُكليإهإْم، 
َِلَّ َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم فـََقاَل: »اَي َجابإُر إإنَّ اَّللََّ تـََباَرَك َوتـََعاىَل َأْحََي َعَليَّ َديـًْنا َوعإَياًَل فـََلمَّا َكاَن عإْنَد اللَّْيلإ َأْرَسَل إإ 

ي َوتـُْنشإ َأاَبَك وََكلََّمُه َكاَلًما« قـُْلُت: وََكلََّمُه َكاَلًما؟ قَاَل: " قَاَل َلُه: َِتَنَّ فـََقاَل: َأِتَََّنَّ َأْن تـَُردَّ ُرو  َعِنإ إإىَل حإ َئ َخْلقإي َكَما َكاَن َوتـُْرجإ
ُعوَن " قَالَ  ُْم ََل يـَْرجإ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »َسييإُد  نَبإييإَك فَأُقَاتإَل فإ َسبإيلإ اَّللَّإ فَأُقْـَتَل َمرًَّة ُأْخَرى قَاَل: َأينيإ َقَضْيُت َأهنَّ : َوقَاَل َصلَّى هللاُ 

 اْلقإَياَمةإ مَحَْزُة«الشَُّهَداءإ عإْنَد اَّللَّإ يـَْوَم 
َجاُه.  ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َصِحيُح اإلِْ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: أبو حماد هو المفضل بن صدقة قال النسائي متروك 
 لغيره. صحيح  والحديث .بعده ومن صدقة،  بن ومفضل العنزي، لحال، حسن المصنف  * جامعة أم القرى: إسناد

، أَنـَْبَأ    -  2558 َبأَ حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َعْبدإ احْلََكمإ ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب أَنـْ اْبُن َوْهٍب، َأْخََبينإ ُأَساَمُة ْبُن زَْيٍد،  َحدَّ
هإ، َخَرَجْت رإْجاَلُه، َوإإَذاَحدََّثِنإ الزُّْهرإيُّ، َعْن أََنسإ ْبنإ َمالإٍك َرضإ  ُ َعْنُه، قَاَل: ُكفيإَن مَحَْزُة فإ َنَإَرٍة، َكانُوا إإَذا َمدُّوَها َعَلى رَْأسإ  َي اَّللَّ

َعَلْيهإ َوَسلََّم َأْن مَيُدُّوَها َعَلى رَ  ُّ َصلَّى هللاُ  رإ، ْأسإ َمدُّوَها َعَلى رإْجَلْيهإ، َخَرَج رَْأُسُه، فََأَمَرُهُم النَّيبإ ْذخإ هإ، َوَُيَْعُلوا َعَلى رإْجَلْيهإ مإَن اإْلإ
َنْدفإ  فـََلْم  مَحَْزَة،  َلََتَْكَنا  َصفإيَُّة،  ََتْزََع  َأْن  »َلْوََل  َوَسلََّم:  َعَلْيهإ  َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ  الطَّرْيإ  َوقَاَل  بُُطونإ  مإْن  مَحَْزُة،  َُيَْشَر  ْنُه، َحَّتَّ 

» َباعإ  َوالسيإ
َجاُه. @ قال   الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم َوَلْم ُيَخرِ 

 * سكت عنه الذهبي في التلخيص. 
 . حسن والحديث .الحاكم عبد هللا  أبو قال كما مسلم شرط على  وهو زيد بن أسامة لحال، حسنٌ  المصنف  * جامعة أم القرى: إسناد

ُّ، ثنا َأمْحَُد ْبُن مإْهَراَن ْبنإ   - 2559 ُّ، ثنا ُعبَـْيُد اَّللَّإ ْبُن   َأْخََباََن أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ الزَّاهإُد اأْلَْصبَـَهاينإ َخالإٍد اأْلَْصبَـَهاينإ
َعْبدإ اَّللَّإ، َعْن ُمْصَعبإ ْبنإ َعْبدإ الرَّمْحَنإ، َعْن َعْبدإ الرَّمْحَنإ ْبنإ َعْوٍف   اأْلَْنَصارإيُّ، َعْن َعْبدإ اْلُمطَّلإبإ ْبنإ جَبٍ ُموَسى، ثنا طَْلَحُة ْبُن  

ُ َعْنُه، قَاَل: " افْـتَـَتَح َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َمكََّة ُثَّ اْنَصَرَف إإىَل الطَّ  َي اَّللَّ َعًة، ُثَّ َأْوَغَل ائإفإ َفَحاَصَرُهْم َْثَانإَيًة َأْو سَ َرضإ بـْ
يُكْم   بإعإَْتِتإ َخرْيًا َمْوعإدُُكُم احْلَْوُض، َوالَّذإي َغْدَوًة َأْو َرْوَحًة، ُثَّ نـََزَل ُثَّ َهَجَر ُثَّ قَاَل: »أَيُـَّها النَّاُس، إإينيإ َلُكْم فـََرٌط، َوإإينيإ ُأوصإ

ي بإَيدإهإ، لَُتقإيُمنَّ الصَّاَلَة، َولَتـُْؤُتو  ي فـََلَيْضرإبُنَّ َأْعَناَق ُمَقاتإلإيهإْم، َولََيسْ نـَْفسإ ، َأْو َكنَـْفسإ بإنُيُّ َن الزََّكاَة، َأْو أَلَبـَْعَثنَّ َعَلْيُكْم رَُجاًل مإِنيإ
 َذا« َذرَارإيَـُّهْم« قَاَل: فـََرَأى النَّاُس أَنَُّه يـَْعِنإ َأاَب َبْكٍر َأْو ُعَمَر فََأَخَذ بإَيدإ َعلإيٍي فـََقاَل: »َهَذا هَ 

َجاُه.  ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: طلحة ليس بعمدة 

 . ضعيف والحديث .جبر بن طلحة جدا، لحال ضعيف المصنف  * جامعة أم القرى: إسناد

ُّ، ثنا اْلُمْنذإُر ْبُن اْلَولإيدإ اجْلَاُرودإيُّ َأْخََباََن أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ   -  2561 ، ثنا َعْبُد  حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب احْلَافإُظ، ثنا احلََْسُن ْبُن َعلإيٍي اْلَقبَّاينإ
ُ َعْنُه، قَاَل: »ُكنَّا َمَع اأْلَْعَلى ْبُن َعْبدإ اأْلَْعَلى، ثنا ََيََْي ْبُن َسعإيٍد اأْلَْنَصارإيُّ، َحدََّثِنإ أَبُو الزَُّبرْيإ، َعْن َجابإ  َي اَّللَّ رإ ْبنإ َعْبدإ اَّللَّإ َرضإ

لطَّائإفإ فإ َغْزَوةإ ُحَننْيٍ فـََلمَّا بـََلَغ اجلْإْعَرانََة َقَسَم فإضَّ  «َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم ابإ  ًة َبنْيَ النَّاسإ
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َجاُه. @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا   َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم َوَلْم ُيَخرِ 
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط مسلم

 .حسن والحديث .تدرس بن محمد لحال، حسنٌ  المصنف  * جامعة أم القرى: إسناد

ٍم، ثنا َعْبُد اَّللَّإ ْبُن َعْبدإ الرَّمْحَنإ َأْخََبينإ أَبُو احْلَُسنْيإ حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبنإ ِتَإيٍم    -  2562 اْلَقْنَطرإيُّ، ثنا أَبُو قإاَلبََة، ثنا أَبُو َعاصإ
»أََتى َهَوازإَن فإ اْثَِنْ   َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلَّمَ   اأْلَْنَصارإيُّ، َأْخََبينإ َعْبُد اَّللَّإ ْبُن عإَياضإ ْبنإ احْلَارإثإ اأْلَْنَصارإيُّ، َعْن أَبإيهإ، َأنَّ َرُسوَل اَّللَّإ 

ْثَل َمْن قُتإَل يـَْوَم َبْدٍر فََأَخَذ َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّ  ى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َكفًّا مإْن َحًصى، فـََرَمى َعَشَر أَْلًفا فـَُقتإَل مإْن َأْهلإ الطَّائإفإ يـَْوَم ُحَننْيٍ مإ
َا ًوُجوَهَنا فَاهْنََزْمَنا«   ِبإ

َجاُه.  @ قال الحافظ  ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح

 . حسن والحديث . هذا عياض  بن عبد هللا  بحال لحال حسٌن، * جامعة أم القرى: إسنادٌ 

، ان يُوُسُف ْبُن عيسى اْلَمْرَوزإيُّ   -  2564 ، ان اْلَفْضُل ْبُن ُموَسى َأْخََبينإ َأمْحَُد ْبُن حُمَمٍَّد اْلَعَنزإيُّ، ان ُعْثَماُن ْبُن َسعإيٍد الدَّارإمإيُّ
ُّ، َعْن حُمَمَّدإ ْبنإ َعْمرإو ْبنإ َعْلَقَمَة، َعْن َسْعدإ ْبنإ اْلُمْنذإرإ، َعْن َأيبإ محَُ  يَناينإ ُ َعْنُه، قَاَل: َخَرَج َرُسوُل اَّللَّإ السيإ َي اَّللَّ ْيٍد السَّاعإدإييإ َرضإ

نـَُقاَع َوُهَو رَْهُط َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َساَل َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َحَّتَّ إإَذا َخلََّف ثَنإيََّة اْلَوَداعإ إإَذا َكتإيَبٌة قَاَل: »َمْن َهُؤََلءإ؟« قَاُلوا: بَـ  ٍم ُنو قـَيـْ
ُعوا، فَإإانَّ ََل َنْسَتعإنُي ابإ   ْلُمْشرإكإنَي« قَاَل: »َوَأْسَلُموا؟« قَاُلوا: ََل، َبْل ُهْم َعَلى دإينإهإْم قَاَل: »ُقْل هَلُْم فـَْلرَيْجإ

 * سكت عنه الذهبي في التلخيص. 
 حسن.  والحديث .عمرو بن ومحمد العنزي، لحال حسن، المصنف  * جامعة أم القرى: إسناد

َْمَداَن، ثنا إإبـَْراهإيُم ْبُن احْلَُسنْيإ بْ   -   2570 نإ دإيزإيَل، ثنا إإْسَحاُق ْبُن حُمَمٍَّد  َأْخََباََنُه أَبُو َجْعَفٍر َأمْحَُد ْبُن ُعبَـْيٍد اأْلََسدإيُّ احْلَافإُظ ِبإ
مَّاُر، َعْن َسْعدإ ْبنإ إإبـَْراهإيَم، َعْن َعامإرإ ْبنإ َسْعدإ ْبنإ َأيبإ َوقَّاٍص،  اْلَفْروإيُّ، َوإإْْسَاعإيُل ْبُن َأيبإ ُأَوْيٍس، قَاََل: ثنا حُمَمَُّد ْبُن َصالإٍح التَّ 

ُهْم ُكلَّ َمنْ  نـْ ُ َعْنُه، َحَكَم َعَلى َبِنإ قـَُرْيَظَة َأْن يـَْقُتَل مإ َي اَّللَّ َأْمَواهُلُْم  َجَرْت َعَلْيهإ اْلُموَسى، َوَأْن تـُْقَسَم  َعْن أَبإيهإ، َأنَّ َسْعَد ْبَن ُمَعاٍذ َرضإ
فإيهإْم   اْليَـْوَم  َحَكَم  »َلَقْد  فـََقاَل:  َوَسلََّم  َعَلْيهإ  لإَرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ  َذلإَك  َفذََكَر  فـَْوقإ َوَذرَارإيُـُّهْم  مإْن  بإهإ  َحَكَم  الَّذإي  ُْكمإ اَّللَّإ  ِبإ

 »  السََّماَواتإ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح

 . صحيح حسٌن... والحديث المصنف  : إسناد* جامعة أم القرى 

ْلُكوَفةإ، ثنا َأمْحَُد ْبُن َحازإٍم اْلغإَفارإيُّ، ثنا ُعبَـيْ   -   2577 يإ ابإ َباينإ رُي ْبُن  َأْخََباََنُه أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن الشَّيـْ ُد اَّللَّإ ْبُن ُموَسى، أَنـَْبَأ َبشإ
ٍر، َعْن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ بـُرَ  ُ َعْنُه، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »َما نـََقَض قـَْوٌم  ُمَهاجإ َي اَّللَّ اْلَعْهَد َقطُّ،  ْيَدَة، َعْن أَبإيهإ َرضإ

ُ َعَلْيهإمُ  َشُة فإ قـَْوٍم َقطُّ، إإَلَّ َسلََّط اَّللَّ نَـُهْم، َوََل َظَهَرتإ اْلَفاحإ ُهُم   إإَلَّ َكاَن اْلَقْتُل بـَيـْ ُ َعنـْ اْلَمْوَت، َوََل َمَنَع قـَْوٌم الزََّكاَة، إإَلَّ َحَبَس اَّللَّ
 اْلَقْطَر« 

َجاُه.   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم َوَلْم ُيَخرِ 
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط مسلم
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 . حسن والحديث .وشيخه حازم بن أحمد لحال حسٌن، المصنف  * جامعة أم القرى: إسناد
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َبٍل، َوُمَؤمَّ   -   2601 ، ثنا ُموَسى ْبُن َهاُروَن، ثنا َأمْحَُد ْبُن َحنـْ قَاََل: ثنا  ُل ْبُن هإَشاٍم،  َأْخََباََن أَبُو َسعإيٍد َأمْحَُد ْبُن يـَْعُقوَب الثَـَّقفإيُّ
ُ َعْنُه، قَاَل: َكاَنتإ اْلَعَربُ  َي اَّللَّ َن، فـََلمَّا  إإْْسَاعإيُل، َعْن يُوُنَس، َعنإ احلََْسنإ، َعْن َأيبإ بـَْرزََة اأْلَْسَلمإييإ َرضإ َز ْسَإ  تـَُقوُل: َمْن َأَكَل اخْلُبـْ

َزٍة هَلُْم، فـََقَعْدُت عَ  ْنُت؟«فـََتْحَنا َخْيََبَ »َجهإْضَناُهْم َعْن ُخبـْ َها، َحَّتَّ َشبإْعُت، َفَجَعْلُت أَْنظُُر فإ عإْطَفيَّ َهْل ْسَإ نـْ َها، فََأَكْلُت مإ    َليـْ
َجاُه.   ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح
 . صحيح والحديث .صحيحٌ  المصنف  * جامعة أم القرى: إسناد

ثـََنا َعلإيُّ ْبُن مَحَْشاٍذ اْلَعْدُل، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َغالإٍب، َوحُمَمَُّد ْبُن َشاَذاَن اجْلَْوَهرإيُّ، قَاََل: ثن  -  2602 ، ثنا ُعبَـْيُد  َحدَّ ا زََكرإايَّ ْبُن َعدإيٍي
، َعْن زَْيدإ ْبنإ َأيبإ أُنـَْيَسَة، ثنا قـَْيُس ْبُن ُمْسلإ  ُ َعْنُه، قَاَل:  اَّللَّإ ْبُن َعْمٍرو الرَّقيإيُّ َي اَّللَّ َلى، َعْن أَبإيهإ َرضإ ٍم، َعْن َعْبدإ الرَّمْحَنإ ْبنإ َأيبإ لَيـْ

ا مإْن ُجُزٍر، َحاهلإإْم، فََأَخَذ النَّاُس َما َوَجُدو َشهإْدُت فـَْتَح َخْيََبَ َمَع َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، فـََلمَّا اهْنََزَم اْلَقْوُم، َوقـَْعَنا فإ رإ 
ْسرََع مإْن َأْن فَاَرتإ اْلُقُدوُر، فـََلمَّا رََأى َذلإَك َرُسوُل اَّللَّإ  ي، فـََلْم َيُكْن ِبَإ ْلُقُدورإ،  قَاَل زَْيٌد: َوهإَي اْلَمَواشإ  َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم »َأَمَر ابإ

نَـَنا َفَجَعَل لإُكليإ َعَشرَ   ٍة َشاًة« فَُأْكفإَئْت، ُثَّ َقَسَم بـَيـْ
َجاُه.   ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح
 .صحيحٌ  المصنف  * جامعة أم القرى: إسناد

، ثن  -  2605 يُّ َنَة،  َأْخََباََن أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ دإيَناٍر، ثنا احْلَُسنْيُ ْبُن اْلَفْضلإ اْلبَـْلخإ ا َعفَّاُن ْبُن ُمْسلإٍم، ثنا أَبُو ُكَديـْ
َي اَّللَُّ  َياَن، َعْن أَبإيهإ، َعنإ اْبنإ َعبَّاٍس َرضإ ُهَما، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم »لَْيَس مإنَّا َمنإ َعْن قَابُوَس ْبنإ َأيبإ ظَبـْ  َعنـْ

  » لسََّلبإ  انـْتَـَهَب، َأْو َسَلَب، َأْو َأَشاَر ابإ
َجاُه.  @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َقِد اْحَتجَّ اْلُبَخاِريُّ ِبَأِبي ُكَدْيَنَة َيْحَيى ْبِن اْلُمَهلَِّب وَهَذا   َحِديٌث َصِحيٌح َوَلْم ُيَخرِ 

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: واحتج البخاري بأبي كدينة 
 .حسن والحديث .المهلب بن يحي لحال حسن، المصنف  * جامعة أم القرى: إسناد

َوُة ْبُن َأْخََبينإ َأمْحَُد ْبُن حُمَمٍَّد اْلَعَنزإيُّ، ثنا ُعْثَماُن ْبُن َسعإيٍد    -  2609 ، ثنا َأمْحَُد ْبُن َصالإٍح، ثنا اْبُن َوْهٍب، َأْخََبينإ َحيـْ الدَّارإمإيُّ
َعْنُه، قَاَل: كُ   ُ َي اَّللَّ َعَليْ ُشَرْيٍح، َعنإ اْبنإ اهْلَادإ، َعْن ُشَرْحبإيَل ْبنإ َسْعٍد، َعْن َجابإرإ ْبنإ َعْبدإ اَّللَّإ َرضإ هإ  نَّا َمَع َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ 

ُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َفَكلََّمُه َوَسلََّم فإ َغْزَوةإ َخْيََبَ َفَخَرَجْت َسرإيٌَّة، فََأَخُذوا إإْنَسااًن َمَعُه َغَنٌم يـَْرَعاَها، َفَجاُءوا بإهإ إإىَل رَ 
ُ َأْن يُكَ  ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َما َشاَء اَّللَّ ْلَغَنمإ اَي َرُسوَل اَّللَّإ؟ النَّيبإ ْئَت بإهإ َفَكْيَف ابإ َا جإ ليإَم، فـََقاَل َلُه الرَُّجُل: إإينيإ َقْد آَمْنُت بإَك َوِبإ

ْع إإىَل  ْب ُوُجوَهَها تـَْرجإ َا َأَمانٌَة َوهإَي لإلنَّاسإ الشَّاُة َوالشَّاًَتنإ َوَأْكثـَُر مإْن َذلإَك؟ قَاَل: »اْحصإ فََأَخَذ قـَْبَضًة مإْن َحْصَباَء    َأْهلإَها«فَإإهنَّ
َا ُوُجوَهَها، َفَخَرَجْت َتْشَتدُّ َحَّتَّ َدَخَلْت ُكلُّ َشاٍة إإىَل َأْهلإَها، ُثَّ تـََقدََّم إإىَل  ، فََأَصابَُه بإهإ َسْهٌم، فـََقتَـَلُه،  َأْو تـَُراٍب، فـََرَمى ِبإ  الصَّفيإ

َباَء َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعلَ َوََلْ ُيَصليإ َّللإَّإ َسْجَدًة َقطُّ، فـََقاَل   َل خإ ُلوُه اخلْإَباَء« فَُأْدخإ ْيهإ َوَسلََّم َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »َأْدخإ
بإُكْم، َلَقْد َدَخْلُت َعَلْيهإ،   َحَّتَّ إإَذا فـَرََغ َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َدَخَل َعَلْيهإ، ُثَّ َخَرَج، فـََقاَل: »َلَقدْ  َحُسَن إإْساَلُم َصاحإ

 َوإإنَّ عإْنَدُه َلَزْوَجَتنْيإ َلُه مإَن احْلُورإ اْلعإنيإ«
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َجاُه. ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 قاله ابن أبي ذؤيب # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: بل كان شرحبيل متهما 

 سعد  بن شرحبيل ْلجل،  ضعيف * جامعة أم القرى: إسنادٌ 

ُّ، ثنا اْبُن َأيبإ َغَرزََة، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َسعإيٍد اأْلَ   -   2614 َباينإ ُّ، ثنا َشرإيٌك، َعْن َمْنُصوٍر،  َأْخََباََن أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َعلإيٍي الشَّيـْ ْصبَـَهاينإ
ُ َعْنُه، قَاَل: َلمَّا افْـتَـَتحَ  َي اَّللَّ َراٍش، َعْن َعلإيٍي َرضإ َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َمكََّة َأًَتُه اَنٌس مإْن قـَُرْيٍش فـََقاُلوا:    َعْن رإْبعإييإ ْبنإ حإ

، َوإإ  ْساَلمإ ، فَارْ اَي حُمَمَُّد، إإانَّ ُحَلَفاُؤَك َوقـَْوُمَك َوإإنَُّه حلَإَق بإَك َأرإقَاُؤاَن لَْيَس هَلُْم رَْغَبٌة فإ اإْلإ َا فـَرُّوا مإَن اْلَعَملإ َنا، َفَشاَوَر  َنَّ ُدْدُهْم َعَليـْ
َبْكٍر، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللُا   َأاَب َبْكٍر فإ َأْمرإهإْم فـََقاَل: َصَدُقوا اَي َرُسوَل اَّللَّإ. فـََقاَل لإُعَمَر: »َما تـََرى؟« فـََقاَل مإْثَل قـَْولإ َأيبإ 

َعَثنَّ  ، فـََيْضرإَب رإقَاَبُكْم َعَلى الديإينإ« فـََقالَ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »اَي َمْعَشَر قـَُرْيٍش لَيَـبـْ ْلَبُه لإْْلإميَانإ ُ قـَ ْنُكُم اْمَتَحَن اَّللَّ ُ َعَلْيُكْم رَُجاًل مإ  أَبُو   اَّللَّ
دإ« َوَقْد    َبْكٍر: َأاَن ُهَو اَي َرُسوَل اَّللَّإ؟ قَاَل: »ََل« قَاَل ُعَمُر: َأاَن ُهَو اَي َرُسوَل اَّللَّإ؟ قَاَل: »ََل، َوَلكإنَّهُ  ُف النـَّْعلإ فإ اْلَمْسجإ َخاصإ

ْعُتُه يـَُقوُل: »ََل َتْكذإبُوا َعَليَّ فَإإ  ُفَها ُثَّ قَاَل: " َأَما إإينيإ ْسَإ  نَُّه َمْن َيْكذإْب َعَليَّ يَلإجإ النَّاَر« َكاَن أَْلَقى نـَْعَلُه إإىَل َعلإيٍي ََيْصإ
َجاُه. @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِدي    ٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم َوَلْم ُيَخرِ 

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط مسلم
 . عبد هللا بن شريك لحال، حسنٌ  المصنف  * جامعة أم القرى: إسناد

، أَنـَْبأَ   -  2615 َبَأ حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َعْبدإ احْلََكمإ ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، أَنـْ اْبُن َوْهٍب، قَاَل: قَاَل ِلإ ََيََْي ْبُن    َحدَّ
َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ أَيُّوَب َحدََّثِنإ إإبـَْراهإيُم ْبُن َسْعٍد، َعْن َكثإرٍي، َمْوىَل َبِنإ ََمُْزوٍم، عَ  ُهَما، َأنَّ النَّيبإ ُ َعنـْ َي اَّللَّ ْن َعطَاٍء، َعنإ اْبنإ َعبَّاٍس َرضإ

 َوَسلََّم »َقَسَم لإمإاَئيَتْ فـََرٍس يـَْوَم َخْيََبَ َسْهَمنْيإ َسْهَمنْيإ« 
َجاُه ِبَهَذا اللَّْفِظ »َوَقِد اْحَتجَّ اْلُبَخاِريُّ ِبَيْحَيى ْبِن َأيُّوَب َوَكِثيٍر  @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط اْلُبَخاِريِ  وَ   َلْم ُيَخرِ 

 »  اْلَمْخُزوِميِ 
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط البخاري 

 . حسن شنظير... والحديث ابن هو هذا كثيًرا أن ثبت إن حسنٌ  المصنف  * جامعة أم القرى: إسناد

، ثنا أَبُو زََكرإايَّ ََيََْي ْبَن حُمَمَّدإ ْبنإ َيَْ   -   2619 َباينإ ثـََنا أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب الشَّيـْ ََي الشَّهإيُد، ثنا أَبُو إإْسَحاَق إإبـَْراهإيُم َحدَّ
، ثنا َأْزَهُر ْبُن َسْعٍد السَّمَّ  ُ َعْنُه، قَاَل:  ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ َعْرَعَرَة السَّامإيُّ َي اَّللَّ اُن، ثنا اْبُن َعْوٍن، َعْن حُمَمٍَّد، َعْن ُعبَـْيَدَة، َعْن َعلإيٍي َرضإ

تُ  ئـْ ُتْم قـَتَـْلُتُموُهْم، َوإإنَّ شإ ئـْ ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم فإ اأْلَُساَرى يـَْوَم َبْدٍر »إإنَّ شإ ْلفإَداءإ، َواْسُتْشهإَد  ْم فَاَديـُْتُموُهْم، َواْسَتمَ قَاَل النَّيبإ ْعُتْم ابإ
ْلَيَماَمَة«   ُ َعْنُه اْسُتْشهإَد ابإ َي اَّللَّ َر السَّْبعإنَي ََثبإُت ْبُن قـَْيٍس َرضإ ْنُكْم بإعإدَُّتإإْم، َفَكاَن آخإ  مإ

ْيَخْيِن َوَلْم  َجاُه " @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ  ُيَخرِ 
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط البخاري ومسلم 

 ( بغير هذا السياق.1567* قال الشيخ عبد السَلم علوش: الحديث في سنن الترمذي )

، ثنا حَمُْبوبُ   -   2626 ْبُن ُموَسى، ثنا أَبُو إإْسَحاَق اْلَفَزارإيُّ، َعْن   َأْخََباََن َأمْحَُد ْبُن حُمَمٍَّد اْلَعَنزإيُّ، ثنا ُعْثَماُن ْبُن َسعإيٍد الدَّارإمإيُّ
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َها، قَاَلْت: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى  ُ َعنـْ َي اَّللَّ ، َعْن َعائإَشَة َرضإ هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »ذإمَُّة اْلُمْسلإمإنَي   َعْمرإو ْبنإ ُمرََّة، َعْن َأيبإ اْلَبْخََتإييإ
َدٌة، فَإإْن َجاَزْت   َعَلْيهإْم َجائإَزٌة، َفاَل ََتْفإُروَها، فَإإنَّ لإُكليإ َغادإٍر لإَواًء، يـُْعَرُف بإهإ يـَْوَم اْلقإَياَمةإ« َواحإ

َياَقِة ِإنََّما اتََّفقَ  َجاُه ِبَهِذِه السِ  ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ   . اِدِر َفَقطْ ا َعَلى ِذْكِر اْلغَ @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح

 . حسن والحديث .اْلنطاكي ومحبوب العنزي، أحمد ْلجل، حسنٌ  المصنف  * جامعة أم القرى: إسناد

، ثنا َعْبُد    -   2634 اَّللَّإ ْبُن َصالإٍح، ثنا ََيََْي ْبُن أَيُّوَب، َعْن ََيََْي ْبنإ  َأْخََباََن َأمْحَُد ْبُن حُمَمٍَّد اْلَعَنزإيُّ، ثنا ُعْثَماُن ْبُن َسعإيٍد الدَّارإمإيُّ
ُهَما، أَنَُّه قَاَل: قَ  ُ َعنـْ َي اَّللَّ اَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم:  َسعإيٍد، َعْن َعطَاءإ ْبنإ َيَساٍر، َعْن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َعْمرإو ْبنإ اْلَعاصإ َرضإ

َا َأَجاَز اأْلَْودإيََة ُكلَّهَ »َغْزَوٌة   طإ فإ َدمإهإ« فإ اْلَبْحرإ َخرْيٌ مإْن َعْشرإ َغَزَواٍت فإ اْلََبيإ، َوَمْن َأَجاَز اْلَبْحَر، َفَكَأَنَّ  ا، َواْلَمائإُد فإيَها َكاْلُمَتَشحيإ
َجاُه. @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط اْلُبَخاِري ِ   ، َوَلْم ُيَخرِ 

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط البخاري 
 .حسن والحديث .والغافقي العنزي، ْلجل، حسنٌ  المصنف  * جامعة أم القرى: إسناد
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ْلُكوفَةإ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َعلإييإ ْبنإ َعفَّاَن اْلَعامإرإيُّ، ثنَأْخََباََن    -  2652 ، ابإ ا َمالإُك ْبُن إإْْسَاعإيَل إإْسَحاُق ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ َخالإٍد اهْلَاِشإإيُّ
، يإ قَاَل: َدَخْلُت َأاَن َوأَبُو َسعإيٍد اخْلُْدرإيُّ َعَلى ُحَذيـَْفَة فـَُقْلَنا:   النـَّْهدإيُّ، أَنـَْبَأ إإْسَرائإيُل ْبُن يُوُنَس، َعْن ُمْسلإٍم اأْلَْعَورإ، َعْن َخالإٍد اْلُعَرينإ

َنةإ، قَاَل   َعَلْيهإ َوَسلََّم فإ اْلفإتـْ ْعَت مإْن َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ  ْيهإ ُحَذيـَْفُة: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعلَ اَي َأاَب َعْبدإ اَّللَّإ َحديإثـَْنا َما ْسَإ
: »اْنظُُروا اْلفإَئَة الَّيتإ فإيَها اْبُن  َوَسلََّم: »ُدوُروا َمَع كإَتابإ اَّللَّإ َحْيُث َما َداَر« فـَُقْلَنا: فَإإَذا اْختَـَلَف النَّاُس َفَمَع َمْن َنُكوُن؟ فـََقالَ 

، قَاَل: »َعمَّاُر ْبُن ُْسَيََّة فَاْلَزُموَها، فَإإنَُّه َيُدوُر َمَع كإَتابإ اَّللَّإ« قَاَل: قـُْلُت: وَ  َمنإ اْبُن ُْسَيََّة؟ قَاَل: َأَو َما تـَْعرإفُُه؟ قـُْلُت: بـَييإْنُه ِلإ
رٍ  ، َلْن َِتُوَت َحَّتَّ تـَقْ   «،اَيسإ ْعُت َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم يـَُقوُل لإَعمَّاٍر: »اَي َأاَب اْليَـْقظَانإ « تـَُلَك اْلفإَئُة اْلَباغإ ْسَإ  َيُة َعنإ الطَّرإيقإ

َجاُه ِبهَ   . َذا اللَّْفظِ @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َلُه ُطُرٌق ِبَأَساِنيَد َصِحيَحٍة، َأْخَرَجا َبْعَضَها َوَلْم ُيَخرِ 
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: مسلم بن كيسان تركه أحمد وابن معين

 . ضعيف والحديث .أيًضا ضعيف  اْلعور مسلم وفيه الهاشمي، خالد  بن إسحاق ْلجل،  الضعف شديد ف المصن * جامعة أم القرى: إسناد

ُّ، ثنا أَبُو ُحَذيـَْفَة النـَّْهدإيُّ، ثنا عإْكرإَمُة ْبُن َعمَّاٍر، عَ   -   2654 ْن َشدَّادإ ْبنإ َعْبدإ اَّللَّإ َأيبإ َأْخََباََن أَبُو احْلَُسنْيإ ْبُن ُموَسى احْلُنَـْيِنإ
ُ َعْنُه َوُهَو َواقإٌف   َي اَّللَّ َعَلى رَْأسإ احْلَُرورإيَّةإ عإْنَد اَببإ دإَمْشَق َوُهَو يـَُقوُل: »كإاَلُب َأْهلإ َعمَّاٍر، قَاَل: َشهإْدُت َأاَب أَُماَمَة اْلَباهإلإيَّ َرضإ

َناُه، فـََقاَل َلُه رَُجٌل: اَي َأاَب أَُماَمَة، َأرَأَْيَت قـَْوَلَك َهُؤََلءإ   - قَاهَلَا َثاَلًَث    - النَّارإ   َلى َمْن قـَتَـُلوُه« ، َوَدَمَعْت َعيـْ    كإاَلُب النَّارإ َخرْيُ قـَتـْ
ْعَتُه مإْن َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، َأْو مإْن رَْأيإَك؟ قَاَل: إإينيإ إإًذا جَلَرإيٌء لَ  ْو ََلْ َأْْسَْعُه مإْن َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َأَشْيٌء ْسَإ

ُْم َلمَّا َكانُ َوَسلََّم إإَلَّ َمرًَّة َأْو َمرََّتنْيإ َأْو َثاَلًَث َوَعدَّ سَ  َناَك، قَاَل: إإهنَّ ثـُْتُكُموُه قَاَل َلُه رَُجٌل: إإينيإ رَأَيـُْتَك َقْد َدَمَعْت َعيـْ وا  ْبَع َمرَّاٍت َما َحدَّ
[ 105ا َجاَءُهُم اْلبَـييإَناُت{ ]آل عمران:  مَ ُمْؤمإنإنَي وََكَفُروا بـَْعَد إإميَاهنإإْم، ُثَّ قـََرَأ: }َوََل َتُكونُوا َكالَّذإيَن تـََفرَُّقوا َواْختَـَلُفوا مإْن بـَْعدإ  

 . اْْليَُة َفهإَي هَلُْم َمرََّتنْيإ 
 لغيره.  صحيحٌ   والحديث .عمار بن عكرمة وشيخه النهدي، حذيفةَ  أبي ْلجل حسٌن، المصنف  * جامعة أم القرى: إسناد

ُّ، ثنا َأمْحَُد ْبُن َحازإمإ ْبنإ َأيبإ َغَرزََة اْلغإَفارإيُّ، ثنا ُعبَـْيُد اَّللَّإ ْبُن ُموَسى، َأْخََباََن أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َعلإييإ ْبنإ    -   2658 َباينإ ُدَحْيٍم الشَّيـْ
اَّللَُّ  َي  َرضإ َعلإيًّا  َشهإْدُت  يـَُقوُل:   ، احْلَارإثإ ْبَن  َمالإَك  ْعُت  قَاَل: ْسَإ قـَْيٍس،  ْبنإ  حُمَمَّدإ  َعْن  إإْسَرائإيُل،  َعْنهُ ثنا  النـَّْهَرَوانإ طََلَب     يـَْوَم 

ًدا، فـََقاَل: »َواَّللَّإ َما َكَذْبَت َوََل اْلُمَخدَّجإ فـََلْم يـَْقدإْر َعَلْيهإ، َفَجَعَل َجبإيُنُه يـَْعَرُق، َوَأَخَذُه اْلَكْرُب، ُثَّ إإنَُّه َقَدَر َعَلْيهإ َفَخرَّ   َساجإ
 ُكذيإْبَت«

ْكِر، َوُهَو َغِريٌب َصِحيٌح ِفي ُسُجودِ @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا حَ  َجاُه ِبِذْكِر َسْجَدِة الشُّ ْيَخْيِن، َوَلْم ُيَخرِ   ِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ
ْكِر "   الشُّ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط البخاري ومسلم 
 حسن. ثوالحدي .الحارث بن مالك ْلجل حسٌن، المصنف  * جامعة أم القرى: إسناد

، ثنا أَبُو َعتَّاٍب  َأْخََباََن ُمْكَرُم ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ ُمْكَرٍم اْلَقاضإي، ثنا أَبُو قإاَلبََة َعْبُد اْلَملإكإ ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ َعْبدإ    -  2659 يُّ اَّللَّإ الرَّقَاشإ
ُل، ثنا َعْبُد اْلَملإكإ ْبُن َأيبإ َنْضَرَة، َعْن أَبإيهإ، ُ َعْنُه: َأنَّ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللُا   َسْهُل ْبُن مَحَّاٍد الدََّلَّ َي اَّللَّ َعْن َأيبإ َسعإيٍد اخْلُْدرإييإ َرضإ

َاًَل، َوفإيهإْم رَُجٌل ُمَقلَُّص الثيإيَ  نَـْيهإ أَ َعَلْيهإ َوَسلََّم َأًَتُه َفَجَعَل َيْضرإُب بإَيدإهإ فإيهإ، فـَيـُْعَطى ميَإيًنا َوِشإ يَماَء، َبنْيَ َعيـْ ، ُذو سإ ثـَُر السُُّجودإ،  ابإ
َاًَل َحَّتَّ نَفَد اْلَماُل، فـََلمَّا   نَفَد اْلَماُل َوىلَّ ُمْدبإًرا، َوقَاَل: َواَّللَّإ َما  َفَجَعَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َيْضرإُب َيَدُه ميَإيًنا َوِشإ
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. قَاَل: َفَجَعَل َرُسوُل اَّللَّإ  َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم يـَُقليإُب َكفَُّه َويـَُقوُل: »إإَذا ََلْ َأْعدإْل َفَمْن َذا يـَْعدإُل بـَْعدإي، َأَما    َعَدْلَت ُمْنُذ اْليَـْومإ
َع  إإنَُّه َسْتَمُرُق َمارإَقٌة مَيُْرُقوَن مإَن الديإينإ ُمُروَق السَّْهمإ مإَن الرَّمإيَّةإ، ُثَّ ََل يـَُعوُدوَن إإلَْيهإ َحَّتَّ  السَّْهُم َعَلى فـَْوقإهإ، يـَْقَرُءوَن اْلُقْرآَن،  يـَْرجإ

يُئوَن اْلفإْعَل، َفَمْن َلقإيَـُهْم فـَْليـَُقاتإْلُهْم، َفَمْن قـَتَـلَ  ُنوَن اْلَقْوَل، َوُيسإ ُهْم فـََلُه َأْفَضُل اأْلَْجرإ، َوَمْن قـَتَـُلوُه فـََلُه ََل ُُيَاوإُز تـََراقإيَـُهْم، َُيْسإ
« َأْفَضُل الشََّهاَدةإ، هُ  حْلَقيإ ُلُهْم َأْوىَل الطَّائإَفَتنْيإ ابإ ُهْم، يـَْقتـُ ُ مإنـْ  ْم َشرُّ اْلََبإيَّةإ، بَرإيٌء اَّللَّ

َياَقِة، َوَعْبُد اْلَمِلِك ْبُن َأبِ  َجاُه ِبَهِذِه السِ  ِريِ يَن َحِديًثا، َواَل  ي َنْضَرَة ِمْن َأَعزِ  اْلَبْص @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح، َوَلْم ُيَخرِ 
 َأْعَلُم َأنِ ي َعَلْوُت َلُه ِفي َحِديٍث َغْيِر َهَذا " 
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح

 صحيح  والحديث .نضرة أبي وابن عتاب، بن وسهل  الرقاشي، كعبد المل   ْلجل، حسنٌ  المصنف  * جامعة أم القرى: إسناد

ثـََنا َعلإيُّ ْبُن    -  2660 احْلَارإُث ْبُن َأيبإ ُأَساَمَة، َأنَّ َكثإرَي ْبَن هإَشاٍم َحدَّثـَُهْم، ثنا َجْعَفُر ْبُن بـُرْ َحدَّ َبأَ  قَاَن، ثنا  مَحَْشاَذ اْلَعْدُل، أَنـْ
فيإنَي َفَكانُوا ََل ُُيْهإُزونَ  ُ َعْنُه، قَاَل: »َشهإْدُت صإ َي اَّللَّ  َعَلى َجرإيٍح، َوََل يـَْقتـُُلوَن ُمَوليإًيا، َوََل َمْيُموُن ْبُن مإْهَراَن، َعْن َأيبإ أَُماَمَة َرضإ

 َيْسُلُبوَن قَتإياًل« 
ْسَناِد ِفي َهَذا اْلَباِب َوَلُه َشاِهٌد َصِحيٌح "   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح
 لغيره.   صحيح والحديث .برقان بن جعفر ْلجل حسٌن، المصنف  * جامعة أم القرى: إسناد

ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن َصالإحإ ْبنإ َهانإٍئ، ثنا أَبُو َسعإيٍد حُمَمَُّد ْبُن َشاَذاَن، ثنا َعلإيُّ ْبُن ُحْجٍر، ثنا َشرإي  -   2661 ، َعْن  َحدَّ ٌك، َعنإ السُّديإييإ
، قَاَل: اَندَ  ييإ َعَة اْلَعْبسإ ، َوَمنْ يَزإيَد ْبنإ ُضبَـيـْ  ى ُمَنادإي َعمَّاٍر يـَْوَم اجْلََملإ َوَقْد َوىلَّ النَّاُس: »َأََل ََل يَُذافَّ َعَلى َجرإيٍح، َوََل يـُْقَتُل ُمَولٍي

َنا   اَلَح فـَُهَو آمإٌن« َفَشقَّ َذلإَك َعَليـْ  أَْلَقى السيإ
  . اْلَباِب َحِديٌث ُمْسَندٌ َوَقْد ُرِوَي ِفي َهَذا @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: 

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح
 الشواهد  من له   بما، صحيح والحديث .الرحبي ربيعة بن يزيد ْلجل،  الضعف شديد المصنف  * جامعة أم القرى: إسناد

، بإبَـْيتإ اْلَمْقدإ  -  2662 ثـََناُه أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثنا يُوُسُف ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ اخْلَُوارإْزمإيُّ ، ثنا َعْبُد اْلَملإكإ ْبُن َعْبدإ  َحدَّ سإ
َلَوْيهإ، ثنا َأمْحَُد ْبُن َعْبٍد اجْلَزَّاُر، ثنا أَبُو َنْصٍر التَّمَّاُر، ثنا َكْوثـَُر ْبُن  اْلَعزإيزإ أَبُو َنْصٍر التَّمَّاُر، َوَحدََّثِنإ أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبنإ ابَ 

ُهَما، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلَّ  ُ َعنـْ َي اَّللَّ : »اَي اْبَن  َم لإَعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َمْسُعودٍ َحكإيٍم، َعْن اَنفإٍع، َعنإ اْبنإ ُعَمَر َرضإ
ُ َوَرُسولُُه َأعْ  َلُم، قَاَل: »فَإإنَّ ُحْكَم اَّللَّإ فإيهإْم َأْن  َمْسُعوٍد، أََتْدرإي َما ُحْكُم اَّللَّإ فإيَمْن بـََغى مإْن َهذإهإ اأْلُمَّةإ؟« قَاَل اْبُن َمْسُعوٍد: اَّللَّ

ريُُهْم، َوََل يَُذفَّ  َبَع ُمْدبإَرُهْم، َوََل يـُْقَتُل َأسإ  ُف َعَلى َجرإَيإهإْم«  ََل يـُتـْ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: كوثر بن حكيم متروك 

 لغيره  صحيحٌ  والحديث .حكيم بن كوثر ْلجل،  الضعف شديد المصنف  * جامعة أم القرى: إسناد

َْمَداَن، ثنا إإبـَْراهإيُم ْبُن احْلَُسنْيإ، ثنا آَدُم ْبُن َأيبإ  -  2668 إإاَيٍس، ثنا ُشْعَبُة، َعْن َعْمرإو َأْخََباََن َعْبُد الرَّمْحَنإ ْبُن احلََْسنإ اْلَقاضإي ِبإ
، قَاَل: بـََعَث ُعْثمَ  يإ ، َعْن َأيبإ ثـَْوٍر احْلُدَّاينإ ُ َعْنُه يـَْوَم اجْلََرَعةإ َسعإيَد ْبَن اْلَعاصإ إإىَل ْبنإ ُمرََّة، َعْن َأيبإ اْلَبْخََتإييإ َي اَّللَّ اُن ْبُن َعفَّاَن َرضإ
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َع اْلُكوَفةإ، قَاَل: َفَخَرُجوا إإلَْيهإ فـََردُّوُه، قَاَل: وَُكْنُت قَاعإًدا َمَع اْبنإ َمْسُعوٍد َوُحَذيـَْفَة، فـََقاَل اْبُن   َمْسُعوٍد: َما ُكْنُت َأَرى َأْن يـَْرجإ
ًئا َعلإْمُتُه، َوحُمَمَّ هَ  ًئا، إإَلَّ َشيـْ َْجَمٌة مإْن َدٍم، َوَما َعلإْمُت مإْن َذلإَك َشيـْ ٌد َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َحيي »َأنَّ الرَُّجَل ُؤََلءإ َوََلْ يـُْهَرْق فإيَها حمإ

ًنا، وَ  ي ُمْؤمإ ي َوَما َمَعُه َشْيٌء، َومُيْسإ ًنا، َومُيْسإ ُ َغًدا، يـَْنُكُس ُيْصبإُح ُمْؤمإ ُلُه اَّللَّ َنةإ اْليَـْوَم، َويـَْقتـُ ُيْصبإُح َوَما َمَعُه َشْيٌء، يـَُقاتإُل فإ اْلفإتـْ
ْلُبُه َوتـَْعُلوُه اْسُتُه« قـُْلُت: َأْسَفُلُه، قَاَل: َبْل اْسُتُه    قـَ

ْسَناِد َوَلْم ُيَخر ِ     َجاُه.@ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح

 ثابت. صحيٌح، والحديث .القاضي  الحسن بن نعبد الرحم المصنف شيخ ْلجل،  الضعف شديد المصنف  * جامعة أم القرى: إسناد

َثمإ اْلَقاضإي، ثنا سَ  - 2669 َْرَو، ثنا أَبُو اأْلَْحَوصإ حُمَمَُّد ْبُن اهْلَيـْ ُّ، ِبإ َبَأ ُسَلْيَماُن َأْخََباََن َبْكُر ْبُن حُمَمٍَّد الصَّرْيَفإ عإيُد ْبُن َأيبإ َمْرمَيَ، أَنـْ
َكاَن لإَباََب، وََكاَن اَبََب َيْضرإبُُه فإ َأْشَياَء، َويـَُعاقإُبُه وََكاَن اْلُغاَلُم يـَُعادإي ْبُن بإاَلٍل، َعْن َعْلَقَمَة ْبنإ َأيبإ َعْلَقَمَة، َعْن أُميإهإ، َأنَّ ُغاَلًما  

، فَ  سَّْيَف، َوتـََفلََّت  َشَهَر اْلَعْبُد َعَلى اَبََب الَسييإَدُه فـََباَعُه، فـََلقإَيُه اْلُغاَلُم يـَْوًما، َوَمَع اْلُغاَلمإ َسْيٌف، َوَذلإَك فإ إإْمَرةإ َسعإيدإ ْبنإ اْلَعاصإ
َا فـَعَ  َها، فََأْخََبََها ِبإ ُ َعنـْ َي اَّللَّ ْعُت َرُسوَل بإهإ َعَلْيهإ، فََأْمَسَكُه النَّاُس َعْنُه، َفَدَخَل اَبََب َعَلى َعائإَشَة َرضإ َل اْلَعْبُد فـََقاَلْت َعائإَشُة: ْسَإ

َلُه، فـََقْد َوَجَب َدُمُه« قَاَلْت: َفَخَرَج اَبََب مإْن اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم يـَُقوُل: »َمْن َأشَ  َدإيَدٍة إإىَل َأَحٍد مإَن اْلُمْسلإمإنَي يُرإيُد قـَتـْ اَر ِبإ
ْنُه فَاْستَـَقاَلُه، فََأقَالَُه فـََردَّ إإلَْيهإ فََأَخَذهُ  َتاَعُه مإ  تَـَلُه  اَبََب فـَقَ  عإْندإَها، َفَذَهَب إإىَل َسييإدإ اْلَعْبدإ الَّذإي ابـْ

َجاُه. ْيَخْيِن، َوَلْم ُيَخرِ     @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط البخاري ومسلم 

 هريرة. أبي عن شاهًدا له فإن صحيٌح، والحديث .علقمة أم مرجانة ْلجل حسٌن، المصنف  * جامعة أم القرى: إسناد
 
 

 

 

 

 

 



179 
 

 

 

 
 
 
 
 

 كِتَابُ النِّكَاحِ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



180 
 

ْلُكوَفةإ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َعلإييإ ْبنإ   -   2674 ُّ ابإ َباينإ  َعفَّاَن اْلَعامإرإيُّ، ثنا ُعبَـْيُد اَّللَّإ ْبُن َأْخََباََن أَبُو احلََْسنإ َعلإيُّ ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ ُعْقَبَة الشَّيـْ
، َعْن َسعإيدإ ْبنإ ُجَبرْيٍ، قَاَل: قَاَل ِلإ َعْبُد اَّللَّإ ْبُن   َعبَّاٍس: تـََزوَّْجَت؟ قـُْلُت: ََل قَاَل: ُموَسى، ثنا ُسْفَياُن، َعنإ اْلُمغإريَةإ ْبنإ النـُّْعَمانإ

َم َأْكثـَُرَها نإَساًء، َوَمْهَما فإ ُصْلبإَك ُمْستَـْودٌَع، فَإإنَُّه َسَيْخُرُج قـَْبَل يـَْومإ »تـََزوَّْج فَإإنَّ َخرْيَ َهذإهإ اأْلُمَّةإ أُمَّةإ حُمَمٍَّد َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلَّ 
 اْلقإَياَمةإ«

اِئِب  السَّ ْبُن  َعَطاُء  َتاَبَع  َوَقْد  َجاُه  ُيَخرِ  َوَلْم  ْسَناِد،  اإلِْ َصِحيُح  َحِديٌث  َهَذا  هللا:  رحمه  الحاكم  الحافظ  قال  ْبَن    @  ِرَواَيِتهِ اْلُمِغيَرَة  ِفي   النُّْعَماِن 
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح

 . الشيخين رجال رجاله صحيٌح، المصنف  * جامعة أم القرى: إسناد

ثـََنا َعلإيُّ ْبُن عإيَسى ْبنإ إإبـَْراهإيَم، ثنا احْلَُسنْيُ ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ زإاَيٍد، ثنا أَبُو السَّائإبإ    -  2679 َسْلُم ْبُن ُجَناَدَة، ثنا أَبُو ُأَساَمَة،  َحدَّ
َها، قَاَلْت: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ عَ  ُ َعنـْ َي اَّللَّ ُنَّ  ثنا هإَشاُم ْبُن ُعْرَوَة، َعْن أَبإيهإ، َعْن َعائإَشَة َرضإ َلْيهإ َوَسلََّم: »تـََزوَُّجوا النيإَساَء، فَإإهنَّ

 » ْلَمالإ  َيَْتإيَنُكْم ابإ
ِد َساِلِم ْبِن ُجنَ @ قا  َجاُه ِلَتَفرُّ ْيَخْيِن، َوَلْم ُيَخرِ   اَدَة ِبَسَنِدِه، َوَساِلٌم ِثَقٌة َمْأُموٌن " ل الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط البخاري ومسلم 
 . مرسل صحيح والحديث .مرسَلً  صحيحٌ  المصنف  * جامعة أم القرى: إسناد

، بإتإنيإيَس، ثنا َعمْ   -  2681 ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثنا َأمْحَُد ْبُن عإيَسى ْبنإ زَْيٍد اللَّْخمإيُّ ،  َحدَّ يُّ ُرو ْبُن َأيبإ َسَلَمَة التيإنيإيسإ
ُ َعْنُه، َأنَّ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلَّمَ ثنا زَُهرْيُ ْبُن حُمَمٍَّد، َأْخََبينإ َعْبُد   َي اَّللَّ  قَاَل:  الرَّمْحَنإ ْبُن زَْيٍد، َعْن أََنسإ ْبنإ َمالإٍك َرضإ

ًَة، فـََقْد َأَعانَُه َعَلى َشْطرإ دإينإهإ، فـَْليَـتَّقإ اَّللََّ فإ الشَّْطرإ الثَّ  ُ اْمَرَأًة َصاحلإ « »َمْن َرزََقُه اَّللَّ  اينإ
ْحَمِن َهَذا ُهَو اْبنُ  َجاُه، َوَعْبُد الرَّ ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ  َزْيِد ْبِن ُعْقَبَة اْْلَْزَرُق َمَدِنيٌّ ِثَقٌة َمْأُموٌن   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 " 
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح

 لغيره  حسنٌ  والحديث .شاميٌّ  وهو  سلمة أبي  بن عمرو عنه فالراوي  محمد، بن زهير ْلجل، ضعيف مصنف ال * جامعة أم القرى: إسناد

ٍم، ثنا  مٍَّد  َأْخََبينإ أَبُو احْلَُسنْيإ حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبنإ ِتَإيٍم احْلَْنظَلإيُّ بإبَـْغَداَد، ثنا َعْبُد اْلَملإكإ ْبُن حمَُ   -   2682 ، ثنا أَبُو َعاصإ يُّ الرَّقَاشإ
ُ َعْنُه، قَاَل: ُسئإَل ا َي اَّللَّ ، َعْن َأيبإ ُهَريـَْرَة َرضإ ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: َأيُّ النيإَساءإ اْبُن َعْجاَلَن، َعْن َسعإيدإ ْبنإ َأيبإ َسعإيٍد اْلَمْقَُبإييإ لنَّيبإ

َا«َخرْيٌ؟ فـََقاَل: »َخرْيُ النيإَسا َها َوَماهلإ  ءإ َمْن َتَسرُّ إإَذا َنَظَر، َوُتطإيُع إإَذا َأَمَر، َوََل َُتَالإُفُه فإ نـَْفسإ
 لغيره.   صحيحٌ  والحديث .عجَلن بن محمد ْلجل، حسنٌ  المصنف  * جامعة أم القرى: إسناد

ثـََناُه أَبُو َبْكرإ ْبُن إإْسَحاَق، اْلَفقإيُه ثنا ُعبَـْيُد ْبُن َشرإيٍك، ثنا اللَّْيُث ْبُن َسْعٍد، َوَحدَّثـََنا أَبُو  -   2683 ، ثنا   َحدَّ َبَأ أَبُو اْلُمَثَّنَّ َبْكٍر، أَنـْ
يإ َصلَّى ُمَسدٌَّد، ثنا ََيََْي ْبُن َسعإيٍد، كإاَلُُهَا َعْن حُمَمَّدإ ْبنإ َعْجاَلَن، َعْن َسعإيدٍ  ْعُت َأاَب ُهَريـَْرَة، َُيَديإُث َعنإ النَّيبإ  اْلَمْقَُبإيُّ، قَاَل: ْسَإ

 هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم مإثْـَلُه،  
َجاُه.   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم، َوَلْم ُيَخرِ 

 ط مسلم# قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شر 



181 
 

 صحيٌح. والحديث  .عجَلن ابن ْلجل حسٌن، المصنف  * جامعة أم القرى: إسناد

، ثنا اْبنُ   -   2703 َبأَ حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َعْبدإ احْلََكمإ ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، أَنـْ  َأيبإ ُفَدْيٍك، َعْن َأيبإ ذإْئٍب، َعْن  َحدَّ
ُهَما، أَنَُّه تَـ  ُ َعنـْ َي اَّللَّ يإ ُعَمَر ْبنإ ُحَسنْيٍ، َعْن اَنفإٍع، َعنإ اْبنإ ُعَمَر َرضإ َنَة َخالإهإ ُعْثَماَن ْبنإ َمْظُعوٍن قَاَل: َفَذَهَبْت أُمَُّها إإىَل النَّيبإ َزوََّج ابـْ

َعَلْيهإ  َعَلْيهإ َوَسلََّم فـََقاَلْت: إإنَّ ابـَْنيتإ َتْكَرُه َواَّللَّإ، فََأَمَرُه َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ  قـََها َوقَاَل: »ََل  َوَسلََّم َأْن يـَُفارإقـََها، فـََفارَ َصلَّى هللاُ 
 ْبُن ُشْعَبَة،  تـَْنكإُحوا النيإَساَء َحَّتَّ َتْسَتْأمإُروُهنَّ، فَإإَذا َسَكْتَ فـَُهَو إإْذهُنُنَّ« ، فـَتَـَزوََّجَها بـَْعَدُه اْلُمغإريَُة 

ْيَخْيِن، َوَلْم ُيَخر ِ   َجاُه«  @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: »َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ
 .# قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط البخاري ومسلم

 (.6136(، ومرفوعا بمعناه في مسند اإلمام احمد )1878* الحديث موقوفا عند ابن ماجه ) 

، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َحْرٍب، ثنا َسعإيُد ْبُن ََيََْي    -  2704 يُّ ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن  َأْخََباََن ََمَْلُد ْبُن َجْعَفٍر اْلَباقـَْرحإ ْبنإ َسعإيٍد اأْلَُموإيُّ، ثنا َأيبإ
َها، قَاَلْت: لَ  ُ َعنـْ َي اَّللَّ َها َعْمرإو ْبنإ َعْلَقَمَة، ثنا ََيََْي ْبُن َعْبدإ الرَّمْحَنإ ْبنإ َحاطإٍب، َعْن َعائإَشَة َرضإ ُ َعنـْ َي اَّللَّ مَّا تـُُوفيإَيْت َخدإَُيُة َرضإ

ُ َعْنُه َوَذلإَك ِبإَكََّة: َأْي َرسُ قَاَلْت َخْوَلُة بإْنُت   َي اَّللَّ وَل اَّللَّإ، َأََل تـََزوَُّج؟ َحكإيمإ ْبنإ أَُميََّة ْبنإ اأْلَْوَقصإ اْمَرَأُة ُعْثَماَن ْبنإ َمْظُعوٍن َرضإ
ْئَت ثـَييإًبا، قَاَل: »َوَمنإ اْلبإْكُر؟« قَ  ْئَت بإْكًرا، َوإإْن شإ َنُة َأَحبيإ َخْلقإ اَّللَّإ إإلَْيَك َعائإَشُة بإْنُت َأيبإ قَاَل: »َوَمْن؟« قَاَلْت: إإْن شإ : ابـْ اَلتإ

ُ َعْنُه. قَاَل: »َوَمنإ الثَـّييإُب؟« قَاَلْت: َسْوَدُة بإْنُت زَْمَعَة ْبنإ قـَْيٍس َقْد آَمَنْت بإَك، وَ  َي اَّللَّ اتَـّبَـَعْتَك َعَلى َما أَْنَت َعَلْيهإ. قَاَل: َبْكٍر َرضإ
ُ َعَلْيَك مإَن اخلَْ فَاْذَهيبإ فَا رْيإ َواْلََبََكةإ، َأْرَسَلِنإ َرُسوُل ذُْكرإيهإَما، َفَجاَءْت َفَدَخَلْت بـَْيَت َأيبإ َبْكٍر فـََقاَلْت: اَي َأاَب َبْكٍر، َماَذا َأْدَخَل اَّللَّ

ُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َفَدَعْتُه، َفَجاَء فَأَْنَكَحُه، َوهإَي اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َأْخُطُب َعَلْيهإ َعائإَشَة. قَاَل: اْدعإي ِلإ رَ 
نإنَي "  َنُة َسْبعإ سإ  يـَْوَمئإٍذ ابـْ

َجاهُ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم، َوَلْم ُيَخرِ 
 ط مسلم# قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شر 

 لغيره.  صحيح والحديث. جعفر بن  مخلد شيخه ْلجل  الضعف، شديد المصنف  * جامعة أم القرى: إسناد

َيَة، ثنا ُكْرُدوُس ْبُن حُمَمٍَّد أَ   -  2728 ثـََناُه أَبُو احلََْسنإ ْبُن َمْنُصوٍر، ثنا َعْبُد اَّللَّإ ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ اَنجإ ُّ، ثنا ُمَعلَّى َحدَّ بُو احلََْسنإ اْلَقاْفاَلينإ
، َعنْ  ُ َعْنُه، قَاَم َعَلى   ْبُن َعْبدإ الرَّمْحَنإ، ثنا َعْبُد احْلَمإيدإ ْبُن َجْعَفٍر، َعنإ الزُّْهرإييإ َي اَّللَّ ، َأنَّ ُعَمَر ْبَن اخْلَطَّابإ َرضإ َسعإيدإ ْبنإ اْلُمَسييإبإ

َا َلْو َكانَ  ْنََبإهإ َفَحمإَد اَّللََّ، َوأَْثََّن َعَلْيهإ، فـََقاَل: َأََل ََل تـُغَاُلوا فإ َصَدقَاتإ النيإَساءإ، فَإإهنَّ نـَْيا، َأْو تـَقْ مإ َوى عإْنَد اَّللَّإ، َكاَن ْت َمْكُرَمًة فإ الدُّ
َا نَبإيُُّكْم َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم »َما زإيَدتإ اْمَرَأٌة مإْن نإَسائإهإ َوََل بـََناتإهإ َعَلى اثْـ  َنيَتْ َعَشَرَة ُأوقإيًَّة، َوَذلإَك َأْرَبُع مإاَئةإ دإْرَهٍم َأْوََلُكْم ِبإ

 بـَُعوَن دإْرَُهًا«َوَْثَانُوَن دإْرَُهًا، اأْلُوقإيَُّة َأرْ 
ِة ُخْطَبِة َأِميِر اْلُمْؤِمِنيَن ُعَمرَ  ِحيَحُة ِبِصحَّ ُ َعْنُه، َوَهَذا اْلَباُب ِلي  @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َفَقْد َتَواَتَرِت اْْلََساِنيُد الصَّ  ْبِن اْلَخطَّاِب َرِضَي َّللاَّ

َجاُه. َمْجُموٌع ِفي ُجْزٍء َكِبيٍر، َوَلْم   ُيَخرِ 
 صحيحٌ  والحديث .الواسطي نعبد الرحم بن معلى ْلجل،  الضعف شديد المصنف  * جامعة أم القرى: إسناد

َبَأ َعلإيُّ ْبُن احْلَُسنْيإ ْبنإ اجْلُنَـْيدإ، ثنا اْلُمعَ   -   2729 ُّ، ثنا زَُهرْيُ  اََف ْبُن  َأْخََبينإ الشَّْيُخ أَبُو َبْكرإ ْبُن إإْسَحاَق، اْلَفقإيُه أَنـْ ُسَلْيَماَن احْلَرَّاينإ
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  ُ َي اَّللَّ ، َأنَّ َأاَب َحازإٍم، َحدَّثَُه َعْن َأيبإ ُهَريـَْرَة َرضإ َعْنُه، َأنَّ رَُجاًل أََتى َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ ْبُن ُمَعاوإيََة، ثنا أَبُو إإْْسَاعإيَل اأْلَْسَلمإيُّ
ُتوَن   تـََزوَّْجُت اْمَرَأًة مإَن اأْلَْنَصارإ َعَلى َْثَاينإ َأَواٍق، فـَتَـَفزََّع هَلَا َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوسَ َوَسلََّم فـََقاَل: إإينيإ  َا تـَْنحإ لََّم فـََقاَل: »َكَأَنَّ

، َهْل رَأَيـْتـَُها فَإإنَّ فإ ُعُيونإ اأْلَْنَصارإ شَ  َعُثَك  اْلفإضََّة مإْن َعَرضإ َهَذا اجْلََبلإ ًئا؟« قَاَل: َقْد رَأَيـْتـَُها، قَاَل: »َما عإْنَداَن َشْيٌء َوَلكإنَّا َسنَـبـْ يـْ
يَب َخرْيًا« فـَبَـَعَثُه فإ اَنٍس إإىَل ُأاَنٍس مإْن َبِنإ َعْبٍس، َوَأَمَر هَلُُم النَّ  ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم بإَناقَ فإ بـَْعٍث، َوَأاَن َأْرُجو َأْن ُتصإ ٍة َفَحَمُلوا يبإ

َبعإَث فـََلْم َيُكْن فإ اْلَقوْ  ُهْم َأْن تـَنـْ َها َمَتاَعُهْم، فـََلْم يـَْرمإ إإَلَّ َقلإياًل َحَّتَّ بـَرََكْت، فََأْعيَـتـْ يإ َعَليـْ مإ َأْصَغُر مإَن الَّذإي تـََزوََّج، َفَجاَء إإىَل َنيبإ
ُّ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلَّ   اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َوُهَو ُمْستَـْلقٍ  تَـَبَه َنيبإ َيَة َأْن يُوقإظَُه، فَانـْ هإ َكَراهإ دإ، فـََقاَم عإْنَد رَْأسإ َم فإ اْلَمْسجإ

ُّ َصلَّى هللاُ َعلَ  َعَثَه، فـََناَوَلُه النَّيبإ َنا َأْن تـَبـْ تَـَنا َأْحبَـبـْ َّ اَّللَّإ إإنَّ الَّذإي َأْعطَيـْ َمالإهإ، فـََوَضَعُه فـََقاَل: اَي َنيبإ ْيهإ َوَسلََّم ميَإيَنُه، َوَأَخَذ رإَداَءُه بإشإ
ي َحَّتَّ َأًَتَها َفَضَرَِبَا بإَباطإنإ َقَدمإهإ، َوالَّذإي نـَْفُس َأيبإ ُهَريـَْرَة بإَيدإ  هإ َلَقْد َكاَنْت بـَْعَد َذلإَك َتْسبإُق اْلَقائإَد، َعَلى َعاتإقإهإ، َواْنطََلَق مَيْشإ

ُوا َتكْ َوإإهنَُّ  َْضَرةإ اْلَعُدويإ، َوَقْد َأْوَقُدوا النيإريَاَن فََأَحاَط ِبإإْم، فـَتَـَفرَُّقوا َعَلْيهإْم، وََكَبَّ ٍد، َوإإنَّ اَّللََّ َهَزَمُهْم، َوَأَسَر ْم نـََزُلوا ِبإ بإريََة رَُجٍل َواحإ
ُهمْ  نـْ    .مإ

َياَقِة« ِإنََّما َأْخَرَج ُمْسِلٌم ِمْن َحِديِث ُشْعَبَة، َعْن   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: »َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َجاُه ِبَهِذِه السِ  ْيَخْيِن، َوَلْم ُيَخرِ  َشْرِط الشَّ
َوَأُبو ِإْسَماِعيَل   َسلََّم: »َهَلَّ َنَظْرَت ِإَلْيَها َفَقْط؟«، َلْيِه وَ َأِبي ِإْسَماِعيَل، َعْن َأِبي َحاِزٍم، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة: َأنَّ َرُجًَل َتَزوََّج َفَقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى هللُا عَ 

ا َجِميًعا ِبهِ   َهَذا ُهَو َبِشيُر ْبُن ُسَلْيَماَن َوَقِد اْحَتجَّ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط البخاري ومسلم 

، بإتإنيإيَس، ثنا َعمْ   -  2731 ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثنا َأمْحَُد ْبُن عإيَسى ْبنإ زَْيٍد اللَّْخمإيُّ ُرو ْبُن َأيبإ َسَلَمَة، ثنا زَُهرْيُ  َحدَّ
َي اَّللَُّ   َعْنُه، قَاَل: ُسئإَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َعْن  ْبُن حُمَمٍَّد، ثنا مُحَْيٌد الطَّوإيُل، َورَُجٌل آَخُر، َعْن أََنسإ ْبنإ َمالإٍك َرضإ

 [ قَاَل: »اْلقإْنطَاُر أَْلَفا ُأوقإيٍَّة«  14قـَْولإ اَّللَّإ َعزَّ َوَجلَّ: }َواْلَقَناطإريإ اْلُمَقْنَطَرةإ{ ]آل عمران: 
َجاُه " @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح عَ  ْيَخْيِن، َوَلْم ُيَخرِ   َلى َشْرِط الشَّ

 .# قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط البخاري ومسلم
 * قال الشيخ عبد السَلم علوش: عمرو صدوق له أوهام، وزهير ثقة إال أن رواية الشاميين عنه ضعيفة.

ُّ، ثنا َعْبُد اَّللَّإ َأْخََبينإ حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ قـَُرْيشٍ   -   2733 َعاينإ ، ثنا احْلََسُن ْبُن ُسْفَياَن، ثنا أَبُو ثـَْوٍر، ثنا إإبـَْراهإيُم ْبُن َخالإٍد الصَّنـْ
ُ َعْنُه، قَاَل: »َزوََّج َرُسوُل اَّللَّإ  َي اَّللَّ َعَلْيهإ َوَسلََّم رَُجاًل اْمَرَأًة     َصلَّى هللاُ ْبُن ُمْصَعبإ ْبنإ ََثبإٍت، َعْن َأيبإ َحازإٍم، َعْن َسْهلإ ْبنإ َسْعٍد َرضإ

َاِتٍَ مإْن َحدإيٍد َفصُُّه فإضٌَّة«    ِبإ
َجاُه.  ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح
 ..صحيح  ثمصعب والحدي بن هللا  وعبد قريش، بن محمد شيخه ْلجل حسن، المصنف  * جامعة أم القرى: إسناد

َْرَو، ثنا َسعإيُد ْبُن َمْسُعوٍد، ثنا يَزإيُد ْبُن    -   2734 ُّ ِبإ َبَأ مَحَّاُد ْبُن َسَلَمَة،  َأْخََباََن أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد اْلَمْحُبويبإ َهاُروَن، َوأَنـْ
، َحدََّثِنإ ُعَمُر ْبُن َأيبإ َسَلَمَة، َعْن أُميإهإ أُميإ   يإ َها، قَاَلْت: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: َعْن ََثبإٍت اْلبـَُناينإ ُ َعنـْ َي اَّللَّ َسَلَمَة َرضإ

يَبيتإ  ُب ُمصإ ُعوَن، اللَُّهمَّ عإْنَدَك َأْحَتسإ يَبٌة، فـَْليَـُقْل: إإانَّ َّللإَّإ َوإإانَّ إإلَْيهإ رَاجإ َها " فـََلمَّا ، فَْأُجْرينإ فإيَها، َوأَْبدإْلِنإ " َمْن َأَصابَُه ُمصإ نـْ  َخرْيًا مإ
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ي: َمْن َخرْيٌ  َها، قـُْلُت فإ نـَْفسإ نـْ َا َخرْيًا مإ  مإْن َأيبإ َسَلَمَة؟ ُثَّ قـُْلتـَُها، فـََلمَّا َماَت أَبُو َسَلَمَة قـُْلتـَُها، َفَجَعْلُت ُكلََّما بـََلْغُت أَْبدإْلِنإ ِبإ
َها َرُسوُل اَّللَّإ  ْبنإَها: اَي ُعَمُر ُقْم فـََزويإ انـَْقَضْت عإدَُُّتَا بـََعَث إإلَيـْ ْج  َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم ُعَمَر ْبَن اخْلَطَّابإ ََيْطُبـَُها َعَلْيهإ، فـََقاَلْت َلإ

نَـتَـَها زَيـَْنَب   ا َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، فـََزوََّجُه َفَكاَن َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َيَْتإيهَ  َا، فَإإَذا رَأَْتُه َأَخَذتإ ابـْ لإَيْدُخَل ِبإ
َقلإُب َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم فـََعلإَم بإَذلإَك َعمَّاُر ْبُن ايَ  ْجرإَها، فـَيَـنـْ َها فإ حإ ٍر وََكاَن َأَخاَها مإَن الرََّضاَعَة، َفَجاَء َفَجَعَلتـْ سإ

َها، فـََقالَ  ُبوَحُة الَّيتإ َقْد آَذْت َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم؟ فََأَخَذهَ إإلَيـْ َا َفَجاَء َرُسوُل : أَْيَن َهذإهإ اْلَمْقُبوَحُة اْلَمنـْ ا، َفَذَهَب ِبإ
َها َيْضرإُب بإَبَصرإهإ فإ َجَوانإبإ اْلبَـ  ، فـََقاَل: »َما فـََعَلْت زاَُنُب؟« قَاَل: َجاَء َعمَّاٌر فََأَخَذَها  اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َفَدَخَل َعَليـْ ْيتإ

ًئا َمإَّا   َا َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َوقَاَل: »إإينيإ ََل أَنـُْقُصكإ َشيـْ َا، فـََبََّن ِبإ َقًة َأْعطَْيُت، ُفاَلنًَة رََحاَتنْيإ َوَجرََّتنْيإ، َومإْرفَـ َفَذَهَب ِبإ
 َحْشُوَها لإيٌف« َوقَاَل: »إإْن َسبـَّْعُت َلَك َسبـَّْعُت لإنإَسائإي« 

َجاُه.  @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم، َوَلْم ُيَخرِ 
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط النسائي 

 . صحيح والحديث .صحيحٌ  المصنف  * جامعة أم القرى: إسناد

َماُم، ثنا َعْبُد اْلَوارإثإ ْبنُ   -   2743 َعْبدإ الصََّمدإ ْبنإ َعْبدإ اْلَوارإثإ    َأْخََبينإ أَبُو َعْمرإو ْبُن إإْْسَاعإيَل، ثنا أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن إإْسَحاَق اإْلإ
، َعْن َعْبدإ الرَّمْحَنإ ْبنإ َعْبدإ  ُهَما، َأنَّ َرُسوَل اْلَعْنََبإيُّ، َحدََّثِنإ َأيبإ ُ َعنـْ َي اَّللَّ ريإيَن، َعنإ اْبنإ ُعَمَر َرضإ  اَّللَّإ ْبنإ دإيَناٍر، َعْن حُمَمَّدإ ْبنإ سإ

َْهرإَها،  َقَضى َحاَجَتُه مإ   اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم قَاَل: »إإنَّ َأْعَظَم الذُّنُوبإ عإْنَد اَّللَّإ رَُجٌل تـََزوََّج اْمَرَأًة، فـََلمَّا َها، طَلََّقَها، َوَذَهَب ِبإ نـْ
ْجَرتإهإ، َوآَخُر يـَْقُتُل َدابًَّة َعبَـثًا«   َورَُجٌل اْستَـْعَمَل رَُجاًل، َفَذَهَب ِبُإ

َجاُه.   ، َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط اْلُبَخاِريِ 
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط البخاري 

  شاء  إن حسنٌ  والحديث .الصدوق  درجة  لهم  سيرين ابن إلى  بعده ومن خزيمة ابن شيخ من فكلٌ ، حسنٌ  المصنف  * جامعة أم القرى: إسناد
 .هللا

ثـََنا أَبُو َعلإيٍي احْلَافإُظ،    -   2751 ،  َأْخََبينإ حُمَمَُّد ْبُن َصالإحإ ْبنإ َهانإٍئ، ثنا إإبـَْراهإيُم ْبُن َأيبإ طَالإٍب، َوَحدَّ َبأَ َعلإيُّ ْبُن اْلَعبَّاسإ اْلَبَجلإيُّ أَنـْ
ْعُت َأاَب إإْسَحاَق، َُيَديإُث َعْن َعامإرإ ْبنإ َسْعٍد، أَنَُّه قَاَل: ُكْنُت َمَع ََثبإتإ قَاََل: ثنا حُمَمَُّد ْبُن َبشَّاٍر، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َجْعَفٍر، ثنا ُشْعَبُة، ْسَإ 

؟ فَـ  ُهَما فإ ُعْرٍس، َفَسمإْعُت َصْوًًت، فـَُقْلُت: َأََل َتْسَمَعانإ ُ َعنـْ َي اَّللَّ اءإ فإ َقاََل: إإنَُّه »رَخََّص فإ اْلغإنَ ْبنإ َودإيَعَة َوقـََرظََة ْبنإ َكْعٍب َرضإ
، َواْلُبَكاءإ َعَلى اْلَمييإتإ مإْن َغرْيإ نإَياَحٍة«   اْلُعْرسإ

َجاُه. َوَقْد َرَواُه َشِريُك  ْيَخْيِن، َوَلْم ُيَخرِ  ًرا @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ ِ، َعْن َأِبي ِإْسَحاَق ُمَفسَّ   ْبُن َعْبِد َّللاَّ
 ًصا ُمَلخَّ 

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط البخاري ومسلم 
 . لغيره صحيحٌ  واْلثر .صحيحٌ  المصنف  * جامعة أم القرى: إسناد

، َعْن ََيََْي   َحدََّثِنإ َعلإيُّ ْبُن مَحَْشاَذ اْلَعْدُل، ثنا إإْْسَاعإيُل ْبُن إإْسَحاَق اْلَقاضإي، ثنا إإْْسَاعإيُل ْبُن َأيبإ ُأَوْيٍس،  -   2753 َحدََّثِنإ َأيبإ
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ُّ َصلَّ  َع النَّيبإ َها، قَاَلْت: ْسَإ ُ َعنـْ َي اَّللَّ ى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم اَنًسا يـَتَـَغنـَّْوَن فإ ُعْرٍس هَلُْم، َوَأْهَدى  ْبنإ َسعإيٍد، َعْن َعْمَرَة، َعْن َعائإَشَة َرضإ
ُّ َصلَّى هللاُ َعَليْ  ْرَبٍد َوُحبُّكإ فإ النَّادإي، َويـَْعَلُم َما فإ َغدإ، قَاَل النَّيبإ  « هإ َوَسلََّم: »ََل يـَْعَلُم َما فإ َغٍد إإَلَّ اَّللَُّ هَلَا َكْبًشا يـَُنْحَنْحَن فإ مإ

َجاُه.  @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم، َوَلْم ُيَخرِ 
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط مسلم

 . حسنٌ  ثوالحدي  .ووالده أويس أبي بن إسماعيل ْلجل حسن، المصنف  * جامعة أم القرى: إسناد

، أَنـَْبأَ اْبنُ   -   2766 ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َعْبدإ احْلََكمإ  َوْهٍب، َحدََّثِنإ ُمْسلإُم ْبُن َخالإٍد  َحدَّ
، َعْن ُموَسى ْبنإ ُعْقَبَة، َعْن أُميإهإ، َعْن َأْم ُكْلُثومإ بإْنتإ َأيبإ   َسَلَمَة، قَاَلْت: َلمَّا تـََزوََّج َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم أُمَّ َسَلَمَة الزََّْنإيُّ

ييإ َأَواقإَيا مإْن مإْسٍك، َوُحلًَّة، َوإإينيإ ََل ُأرَاُه إإَلَّ َقْد َماتَ   ُأْهدإَيْت إإلَْيهإ، إإَلَّ ، َوََل َأَرى اهْلَدإيََّة الَّيتإ قَاَل هَلَا: »إإينيإ َأْهَدْيُت إإىَل النََّجاشإ
، فـََلمَّا رُدَّْت إإلَيْ  يُّ هإ اهْلَدإيَُّة، َأْعَطى ُكلَّ اْمَرَأٍة مإْن نإَسائإهإ َسَُتَدُّ، فَإإَذا رُدَّْت إإَِلَّ فـَُهَو َلكإ َأْم َلُكْم؟« َفَكاَن َكَما قَاَل َهَلَك النََّجاشإ

، َوَأْعَطى   َسائإَرُه أُمَّ َسَلَمَة َوَأْعطَاَها احْلُلَّةَ  ُأوقإيًَّة مإْن َذلإَك اْلمإْسكإ
َجاُه«   ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: »َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: منكر ومسلم الزنجي ضعيف 

َبَأ َجْعَفُر ْبُن َعْوٍن، ثنا رَبإيَعُة ْبُن ُعْثَماَن، عَ َأْخََباََن احْلََسُن ْبُن يـَْعُقوَب    -   2767 ْن اْلَعْدُل، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ اْلَوهَّابإ اْلَفرَّاُء، أَنـْ
، َعْن َأيبإ  ، وََكاَن مإْن َأْصَحابإ َأيبإ َسعإيٍد اخْلُْدرإييإ ُ َعْنُه، قَاَل:  سَ حُمَمَّدإ ْبنإ ََيََْي ْبنإ َحبَّاَن، َعْن هَنَاٍر اْلَعْبدإييإ َي اَّللَّ عإيٍد اخْلُْدرإييإ َرضإ

َنٍة َلُه، فـََقاَل: اَي َرُسوَل اَّللَّإ، َهذإهإ ابـْنَ  بـْ ُّ َصلَّى  َجاَء رَُجٌل إإىَل َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم ابإ يتإ َقْد أََبْت َأْن تـََزوََّج. فـََقاَل هَلَا النَّيبإ
ينإ َما َحقُّ الزَّْوجإ عَ هللاُ َعَلْيهإ وَ  حْلَقيإ ََل أَتـََزوَُّج َحَّتَّ َُتَْبإ « فـََقاَلْت: َوالَّذإي بـََعَثَك ابإ َلى َزْوَجتإهإ؟ قَاَل: »َحقُّ الزَّْوجإ  َسلََّم: »َأطإيعإي َأاَبكإ

َها َما َأدَّْت َحقَُّه«   َعَلى َزْوَجتإهإ: َأْن َلْو َكاَنْت بإهإ قـَْرَحٌة فـََلَحَستـْ
َجاُه.   @ قال ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ   الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: بل منكر قال أبو حاتم ربيعة منكر الحديث 
 .حسنٌ   والحديث .العبدي ونهار ربيعة، وشيخه عون،  بن جعفر ْلجل، حسن المصنف  * جامعة أم القرى: إسناد

ُم ْبُن ا - 2768 َْمَداَن، ثنا اْلَقاسإ ثـََنا َعلإيُّ ْبُن مَحَْشاَذ اْلَعْدُل، ثنا حُمَمَُّد ْبُن اْلُمغإريَةإ السُّكَّرإيُّ ِبإ ُّ، ثنا ُسَلْيَماُن ْبُن  َحدَّ حْلََكمإ اْلُعَرينإ
، َعْن ََيََْي ْبنإ َأيبإ َكثإرٍي، َعْن َأيبإ َسَلَمَة، َعنْ  ُ َعْنُه، قَاَل: َجاَءتإ اْمَرَأٌة إإىَل َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َداُوَد اْلَيَمامإيُّ َي اَّللَّ  َأيبإ ُهَريـَْرَة َرضإ

؟«  َعميإي ُفاَلٍن  قَاَلْت: َحاَجيتإ إإىَل اْبنإ َعَلْيهإ َوَسلََّم فـََقاَلْت: اَي َرُسوَل اَّللَّإ، َأاَن ُفاَلنَُة بإْنُت ُفاَلٍن، قَاَل: »َقْد َعَرفْـُتكإ َفَما َحاَجُتكإ
ْينإ َما   ، فََأْخَبإ ًئا  اْلَعابإدإ، قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »َقْد َعَرفْـُتُه« قَاَلْت: ََيْطُُبِنإ َحقُّ الزَّْوجإ َعَلى الزَّْوَجةإ فَإإْن َكاَن َشيـْ

َراُه َدًما َوقـَْيًحا، َوَصدإيًدا فـََلَحَسْتُه  ُأطإيُقُه، تـََزوَّْجُتُه، َوإإْن ََلْ ُأطإْق ََل َأتـََزوَّجْ  ، قَاَل: " مإْن َحقيإ الزَّْوجإ َعَلى الزَّْوَجةإ: َأْن َلْو َساَلْت َمْنخإ
َبغإي لإَبَشٍر َأْن َيْسُجَد لإَبَشٍر، أَلََمْرُت اْلَمْرَأَة َأْن َتْسُجَد  َا َما َأدَّْت َحقَُّه، َلْو َكاَن يـَنـْ هَ بإلإَساهنإ ُ لإَزْوجإ َها، لإَما َفضََّلُه اَّللَّ ا إإَذا َدَخَل َعَليـْ

نـَْيا   حْلَقيإ ََل أَتـََزوَُّج َما بَقإَيُت فإ الدُّ َها " قَاَلْت: َوالَّذإي بـََعَثَك ابإ  َعَليـْ
َجاُه.   ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 الذهبي رحمه هللا: بل منكر وسليمان واه والقاسم صدوق تكلم فيه# قال الحافظ 
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 . لغيره صحيحٌ   والحديث .اليمامي داود  بن سليمان  ْلجل  الضعف شديد المصنف  * جامعة أم القرى: إسناد

ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، َوأَبُو َعْبدإ اَّللَّإ َعلإيُّ ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ احْلَكيإمإيُّ قَاََل   -   2770 : ثنا اْلَعبَّاُس ْبُن حُمَمٍَّد الدُّورإيُّ،  َحدَّ
، ثن ُّ، ثنا ُشَعْيُب ْبُن ُرزَْيٍق الطَّائإفإيُّ ، َعْن ُمَعاذإ ْبنإ  ثنا بإْشُر ْبُن ُعَمَر الزَّْهَراينإ ُّ، َعْن َمالإكإ ْبنإ ََيَامإَر السَّْكَسكإييإ ا َعطَاٌء اخْلَُراَساينإ

ْمَرَأٍة تـُْؤمإُن ابإ  َعَلْيهإ َوَسلََّم قَاَل: »ََل َيَإلُّ َلإ َعْنُه، َعْن َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ   ُ َي اَّللَّ رإ، َأْن َتَْذَ َجَبٍل َرضإ َن فإ بـَْيتإ َّللَّإ َواْليَـْومإ اْْلخإ
َها َوُهَو َكارإٌه، َوََل ََتُْرَج َوُهَو َكارإٌه، َوََل ُتطإيَع فإيهإ َأَحًدا، َوََل ََتَْشَن بإَصْدرإهإ، َوََل تـَْعتَ  زإَل فإَراَشُه، َوََل َتْضرإبَُه، فَإإْن َكاَن ُهَو َزْوجإ

َيُه، فَإإْن َكاَن ُهَو قَبإ  ُ ُعْذرََها، َوَأفْـَلَح ُحجَّتَـَها، َوََل إإُْثَ َعَلْيهإ، َوإإْن ُهَو َأيبإ بإرإَضاهَ َأْظَلَم، فـَْلَتْأتإهإ َحَّتَّ تـُْرضإ ا  َل، فَبإَها َونإْعَمْت، َوقَبإَل اَّللَّ
َها، فـََقْد أَبـََلَغْت عإْنَد اَّللَّإ ُعْذرََها«  َعنـْ

ْسَناِد، َوَلْم يُ  َجاُه. @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ  َخرِ 
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: بل منكر وإسناده منقطع 

 . هللا شاء إن حسنٌ   والحديث .رزيق بن وشعيب ،الحكيمي عبد هللا  بن علي لحال حسٌن، المصنف  * جامعة أم القرى: إسناد

ثـََنا َبْكُر ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ مَحَْداَن    -  2771 اْلَمْرَوزإيُّ، ثنا إإْْسَاعإيُل اْلَقاضإي، ثنا َشاذُّ ْبُن فـَيَّاٍض، ثنا ُعَمُر ْبُن إإبـَْراهإيَم، َعْن قـََتاَدَة، َحدَّ
ُ َعْنُه، َأنَّ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ عَ  َي اَّللَّ ، َعْن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َعْمٍرو َرضإ ُ إإىَل اْمَرَأٍة  َلْيهإ َوَسلَّمَ َعْن َسعإيدإ ْبنإ اْلُمَسييإبإ  قَاَل: »ََل يـَْنظُُر اَّللَّ

َها، َوهإَي ََل َتْستَـْغِنإ َعْنُه«  ََل َتْشَكُر لإَزْوجإ
َجاُه.  ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح
 . لغيره صحيحٌ   والحديث .قتادة عن ضعيف فهو إبراهيم  بن عمر لحال ضعف، فيه المصنف  * جامعة أم القرى: إسناد

، ثنا َعْبدُ   -  2772 َبٍل، َحدََّثِنإ َأيبإ ، ثنا َعْبُد اَّللَّإ ْبُن َأمْحََد ْبنإ َحنـْ َبَأ ُسْفَياُن، َعْن َأْخََباََن َأمْحَُد ْبُن َجْعَفٍر اْلَقطإيعإيُّ ، أَنـْ  الرَّزَّاقإ
، َعْن َذرٍي، َوَأْخََباََن َعْبُد اَّللَّإ ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ ُموسَ  َبَأ ََيََْي ْبُن اْلُمغإريَةإ َمْنُصوٍر، َواأْلَْعَمشإ ى اْلَعْدُل، َواللَّْفُظ َلُه، ثنا حُمَمَُّد ْبُن أَيُّوَب، أَنـْ

، َعْن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َمسْ  ُ َعْنُه قَالَ السَّْعدإيُّ، ثنا َجرإيٌر، َعْن َمْنُصوٍر، َعْن َذرٍي، َعْن َوائإلإ ْبنإ َمَهانََة السَّْعدإييإ َي اَّللَّ : قَاَل ُعوٍد، َرضإ
 َأْكثـَُر َأْهلإ َجَهنََّم« فـََقاَلتإ اْمَرَأٌة لَْيَسْت َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »اَي َمْعَشَر النيإَساءإ، َتَصدَّْقَن، َوَلْو مإْن ُحلإييإُكنَّ، فَإإنَُّكنَّ 

َد مإْن اَنقإصإ مإْن عإْلَيةإ النيإَساءإ: َوِبإَ اَي َرُسوَل اَّللَّإ َْنُْن َأْكثَـ  رَي، َوَما ُوجإ ُر َأْهلإ َجَهنََّم؟ قَاَل: »إإنَُّكنَّ ُتْكثإْرَن اللَّْعَن، َوَتْكُفْرَن اْلَعشإ
قَاَل: »َأمَّا نـَْقُص رَْأيإهإنَّ   َورَْأيإهإنَّ؟  الديإينإ َوالرَّْأيإ َأْغَلَب لإلريإَجالإ َذوإي اأْلَْمرإ، َعَلى أُُمورإهإْم مإَن النيإَساءإ« قَاُلوا: َوَما نـَْقُص دإينإهإنَّ 

َلٍة ََل َتْسُجُد َّللإَّإ َسْجَدًة« َفُجعإَلْت َشَهاَدُة اْمَرأََتنْيإ بإَشَهاَدةإ رَُجٍل، َوَأمَّا نـَْقُص دإينإهإنَّ فَإإنَّ إإْحَداُهنَّ تـَْقُعُد َما َشاَء اَّللَُّ    مإْن يـَْوٍم َولَيـْ
َجاُه. @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا حَ  ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ   ِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 صحيح# قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: 
 .صحيحٌ  والحديث .مهانة بن وائل لحال حسٌن، المصنف  * جامعة أم القرى: إسناد

2773  -    ُّ َعاينإ َبَأ َمْعَمٌر، َعْن ََيََْي َأْخََباََن أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ حُمَمَُّد ْبُن َعلإيٍي الصَّنـْ ، أَنـْ َبَأ َعْبُد الرَّزَّاقإ َكََّة، ثنا إإْسَحاُق ْبُن إإبـَْراهإيَم، أَنـْ ِبإ
ْبٍل أَ  ٍم، َعْن َجديإهإ، قَاَل: َكَتَب ُمَعاوإيَُة إإىَل َعْبدإ الرَّمْحَنإ ْبنإ شإ ْعَت مإْن َرُسولإ اَّللَّإ ْن َعليإمإ النَّاَس َما ْسَإ ْبنإ َأيبإ َكثإرٍي، َعْن زَْيدإ ْبنإ َسالَّ
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ْعُت َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم يـَُقوُل: »إإنَّ الْ  ُفسَّاَق ُهْم َأْهُل النَّارإ« قَاُلوا: اَي َرُسوَل  َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم. فـََقاَل: إإينيإ ْسَإ
 ََلْ اُلوا: اَي َرُسوَل اَّللَّإ، أَلَْيَس أُمََّهاتإَنا َوبـََناتإَنا َوَأَخَواتإَنا؟ قَاَل: »بـََلى، َوَلكإنـَُّهنَّ إإَذا ُأْعطإنيَ اَّللَّإ، َوَمنإ اْلُفسَّاُق؟ قَاَل: »النيإَساُء« قَ 

َْن«  َيْشُكْرَن، َوإإَذا ابـُْتلإنَي ََلْ َيْصَبإ
َجاُه.@ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط   ُمْسِلٍم، َوَلْم ُيَخرِ 

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط مسلم
 .الحاكم قال كما مسلم شرط على صحيحٌ  والحديث .المصنف شيخ ْلجل، حسنٌ  المصنف  * جامعة أم القرى: إسناد

، ثنا َسعإيُد ْبُن َكثإريإ ْبنإ  َأْخََباََنُه أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ    -  2775 الصَّفَّاُر، ثنا أَبُو إإْْسَاعإيَل حُمَمَُّد ْبُن إإْْسَاعإيَل السَُّلمإيُّ
َي فإٍع، َعْن أُميإ ُكْلثُ ُعَفرْيٍ، َوَسعإيُد ْبُن َأيبإ َمْرمَيَ، قَاََل: ثنا اللَّْيُث ْبُن َسْعٍد، َعْن ََيََْي ْبنإ َسعإيٍد، َعْن مُحَْيدإ ْبنإ انَ  ومإ بإْنتإ َأيبإ َبْكٍر َرضإ

إإىَل َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ  النيإَساءإ، ُثَّ َشَكْوُهنَّ  الريإَجاُل هُنُوا َعْن َضْربإ  قَاَلْت: َكاَن  َعْنُه،   ُ نَـُهْم َوَبنْيَ   اَّللَّ بـَيـْ َفَخلَّى  َوَسلََّم،  َعَلْيهإ 
لَ  ْبُت أَ َضْرِبإإنَّ، ُثَّ قَاَل: َلَقْد َأطَاَف اللَّيـْ ُعوَن اْمَرَأًة ُكلُُّهنَّ َقْد ُضرإَبْت، قَاَل ََيََْي: َوَحسإ َعَلْيهإ َوَسلََّم َسبـْ لإ حُمَمٍَّد َصلَّى هللاُ  نَّ َة ِبإ

َيارُُكْم« َم قَاَل: ُثَّ قإيَل هَلُْم بـَْعُد: »َوَلْن َيْضرإَب خإ  اْلَقاسإ
 . صحيحٌ  واْلثر  .صحيحٌ  * جامعة أم القرى: إسنادٌ 
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ُّ، ثنا َسعإيُد ْبُن َأيبإ َمرْ  –  2806 ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثنا حُمَمَُّد ْبُن إإْسَحاَق الصَّغَاينإ مَيَ، ثنا أَبُو َغسَّاَن حُمَمَُّد ْبُن  َحدَّ
ُّ، َعْن ُعَمَر ْبنإ اَنفإٍع، َعْن أَبإيهإ، أَنَُّه قَاَل: َجاَء رَُجلٌ  ُهَما، َفَسأََلُه َعْن رَُجٍل طَلََّق اْمَرأَتَُه ُمَطريإٍف اْلَمَدينإ ُ َعنـْ َي اَّللَّ  إإىَل اْبنإ ُعَمَر َرضإ

؟ قَاَل:   يهإ، َهْل حتَإلُّ لإْْلَوَّلإ َخإ لََّها ألإ ْنَكاُح رَْغَبٌة، ُكنَّا نـَُعدُّ َثاَلًَث، فـَتَـَزوََّجَها َأٌخ َلُه، مإْن َغرْيإ ُمَؤاَمَرٍة مإْنُه، لإُيحإ َفاًحا  »ََل، اإْلإ  َهَذا سإ
 َعَلى َعْهدإ َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم« 

َجاُه. ْيَخْيِن، َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط البخاري ومسلم 

 .صحيحٌ  المصنف  القرى: إسناد* جامعة أم 

َْرَو، ثنا أَبُو إإْْسَاعإيَل حُمَمَُّد ْبنُ  –  2812 ُّ ِبإ  إإْْسَاعإيَل، ثنا َسعإيُد ْبُن َأيبإ َمْرمَيَ، َأْخََبينإ َأمْحَُد أَبُو َبْكرإ ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ مَحَْداَن الصَّرْيَفإ
َبَأ ََيََْي ْبُن أَيُّوَب، َحدََّثِنإ اْبُن اهْلَادإ، َحدََّثِنإ َعْمُرو ْبنُ  َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ ُعْرَوَة ْبنإ الزَُّبرْيإ، َعْن ُعْرَوَة ْبنإ الزَُّبرْيإ، َعْن َعائإَشَة، َزْوجإ   أَنـْ

يإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: َأنَّ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َلمَّا َقدإَم اْلَمدإيَنَة، نَـُتُه زَيـَْنبُ  النَّيبإ   -مإْن َمكََّة َمَع كإَنانََة   َخَرَجتإ ابـْ
َها، َوأَْلَقْت َما فإ َبْطنإَها،  َفَخَرُجوا فإ أَثَرإَها، فََأْدرََكَها َهبَّاُر ْبُن اأْلَْسَودإ فـََلْم يـََزْل َيْطَعُن بَعإريََها بإُرحمْإهإ، َحَّتَّ َصَرعَ  -َأوإ اْبنإ كإَنانََة 

َا، وََكاَنْت حَتَْت اْبنإ َعميإهإْم َأيبإ اْلعَ َوُأْهرإيَقْت َدًما، فَاْشَتَجَر فإيَها بَـ  ٍم، َوبـَُنو أَُميََّة، فـََقاَلْت بـَُنو أَُميََّة: َْنُْن َأَحقُّ ِبإ ،  ُنو َهاشإ اصإ
. فـََقاَل َرُسو  ْنٌد: َهَذا بإَسَببإ أَبإيكإ َبَة ْبنإ رَبإيَعَة، َفَكاَنْت تـَُقوُل هَلَا هإ  اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم لإَزْيدإ  لُ َفَكاَنْت عإْنَد هإْندإ بإْنتإ ُعتـْ
ُه، فَاْنطََلَق زَْيٌد َوبـَرََّك بَعإريَُه،  ْبنإ َحارإثََة: »َأََل تـَْنطَلإُق َتَإيَئِنإ بإَزيـَْنَب؟« قَاَل: بـََلى اَي َرُسوَل اَّللَّإ، قَاَل: »َفُخْذ َخاِتَإي« فََأْعطَ  اُه إإايَّ

، فـََقاَل: َفلإَمْن َهذإهإ اأْلَْغَناُم؟ قَاَل: لإزَ  فـََلْم يـََزْل يـَتَـَلطَُّف، َيبإ اْلَعاصإ يـَْنَب بإْنتإ  َحَّتَّ َلقإَي رَاعإًيا، فـََقاَل: لإَمْن تـَْرَعى؟ فـََقاَل: ألإ
َها، َوََل  ًئا تـُْعطإَيُه إإايَّ ًئا، ُثَّ قَاَل َلُه: َهْل َلَك َأْن ُأْعطإَيَك َشيـْ ََحٍد؟ قَاَل: نـََعْم، فََأْعطَاُه اخْلَاَِتَ،  حُمَمٍَّد، َفَساَر َمَعُه َشيـْ َتْذُكْرُه ألإ

ُجٌل، قَاَلْت: فَأَْيَن تـَرَْكَتُه؟ قَاَل:  فَاْنطََلَق الرَّاعإي، فََأْدَخَل َغَنَمُه، َوَأْعطَاَها اخْلَاَِتَ، فـََعَرفـَْتُه، فـََقاَلْت: َمْن َأْعطَاَك َهَذا؟ قَاَل: رَ 
ََكانإ َكَذا وََكَذا. قَا بَعإريإهإ. قَاَلْت:  َل: َفَسَكَتْت َحَّتَّ إإَذا َكاَن اللَّْيُل، َخَرَجْت إإلَْيهإ فـََلمَّا َجاَءْتُه، قَاَل هَلَا: ارَْكيبإ َبنْيَ َيَديَّ َعَلىِبإ

 َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم يـَُقوُل: »هإَي َأْفَضُل  ََل، َوَلكإنإ ارَْكْب أَْنَت َبنْيَ َيَديَّ، فـَرَكإَب َورَكإَبْت َورَاَءُه َحَّتَّ أََتْت، َفَكاَن َرُسوُل اَّللَّإ 
َّ« فـَبَـَلَغ َذلإَك َعلإيَّ ْبَن احْلَُسنْيإ، فَاْنطََلَق إإىَل ُعْرَوَة فـََقاَل: َما َحدإيٌث بـََلَغِنإ  يَبْت فإ َتقإُص فإيهإ َحقَّ   بـََناِتإ ُأصإ َعْنَك حُتَديإثُُه تـَنـْ

، َوإإينيإ أَنـَْتقإُص فَاطإَمَة َحقًّا ُهَو هَلَا، َوَأمَّا بـَعْ فَاطإَمَة؟ فـََقاَل: »َواَّللَّإ  َ َما َبنْيَ اْلَمْشرإقإ َواْلَمْغرإبإ بُّ َأنَّ ِلإ ُد فـََلَك َأْن ََل   َما ُأحإ
اَبئإهإمْ  «.ُأَحديإَث بإهإ أََبًدا َا َكاَن َهَذا قـَْبَل نـُُزولإ آيَةإ: }اْدُعوُهْم ْلإ  [  5 ُهَو َأْقَسُط عإْنَد اَّللَّإ{ ]األحزاب:  قَاَل ُعْرَوُة: " َوإإَنَّ

َجاهُ  ْيَخْيِن، َوَلْم ُيَخرِ   .@ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ
ن أيوب  إسناده حسن على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير يحيى ب(: 142)تخريج مشكل اآلثار * قال شعيب رحمه هللا في 

 وهو الغافقي فمن رجال مسلم وفيه كَلم ينزل عن رتبة الصحيح 

2819  -  ، َناٍن اْلَقزَّاُز، ثنا أَبُو َبْكٍر احْلََنفإيُّ ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثنا حُمَمَُّد ْبُن سإ ثنا اْبُن َأيبإ ذإْئٍب، ثنا َعطَاٌء،    َحدَّ
َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ وَ  ْعُت النَّيبإ ُ َعْنُه، قَاَل: ْسَإ َي اَّللَّ  َسلََّم يـَُقوُل: »ََل َطاَلَق لإَمْن ََلْ مَيْلإْك، َوََل َعَتاَق لإَمْن ََلْ مَيْلإْك« َحدََّثِنإ َجابإٌر َرضإ
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َجاهُ  ْيَخْيِن، َوَلْم ُيَخرِ    َوَشاِهُدُه اْلَحِديُث اْلَمْشُهوُر ِفي اْلَباِب َعْن َعْمِرو ْبنِ ، @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ
هِ   ُشَعْيٍب، َعْن َأِبيِه، َعْن َجدِ 

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط البخاري ومسلم 
 . صحيحٌ  والحديث .القزاز سنان بن محمد ْلجل  الضعف، شديد المصنف  * جامعة أم القرى: إسناد

بإُبَخاَرى مإْن َأْصلإ كإَتابإهإ، ثنا أَبُو َعلإيٍي َصالإُح ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ َحبإيٍب احْلَافإُظ،  َأْخََبينإ أَبُو َحْفٍص َأمْحَُد ْبُن ُأَحْيٍد اْلَفقإيُه    -   2834
ٍر، َعْن ُمْصَعبإ ْبنإ َعامإٍر، َعْن َعائإشَ  َها، َأهنََّ ثنا َعلإيُّ ْبُن َحكإيٍم اأْلَْودإيُّ، ثنا َشرإيٌك، َعْن إإبـَْراهإيَم ْبنإ ُمَهاجإ ُ َعنـْ َي اَّللَّ ا قَاَلْت: َة َرضإ

َّ َصلَّى هللاُ َعلَ  َلًة، فـََوَضْعُت مَحَْلَها، ُثَّ أََتتإ النَّيبإ ْيهإ َوَسلََّم َفذََكَرْت َذلإَك َلُه، فـََقاَل هَلَا:  طُليإَقتإ اْمَرَأٌة َفَمَكَثْت َثاَلًَث َوعإْشرإيَن لَيـْ
ي«  »تـََزوَّجإ

َجاُه.@ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا   َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم، َوَلْم ُيَخرِ 
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط مسلم

 . منكرٌ  اللفظ بهذا والحديث .عامرٍ   بن مصعِب  وشيخهِ  مهاجٍر،  بنِ  إبراهيمَ  ْلجل، ضعيفٌ  المصنفِ  * جامعة أم القرى: إسنادُ 

ثـََنا احْلَاكإُم أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ احْلَافإُظ إإْماَلًء فإ ذإي اْلَقْعَدةإ َسَنَة ْثََ   -  2835 َبأَ أَبُو  َحدَّ اٍن َوتإْسعإنَي َوَثاَلثإ مإاَئٍة، أَنـْ
،    َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ َعْبدإ اَّللَّإ اْلبَـْغَدادإيُّ، قَاَل: ثنا  ُم ْبُن يُوُنَس اْلَعصَّاُر ِبإإْصَر، ثنا َعلإيُّ ْبُن َمْعَبٍد، ثنا أَبُو اْلَملإيحإ الرَّقيإيُّ َهاشإ

َا َكاَنْت حَتَْت الزَُّبرْيإ بْ  ، َعْن أُميإ ُكْلُثومإ بإْنتإ ُعْقَبَة َأهنَّ مإ ُه، وََكاَن َشدإيًدا َعَلى النيإَساءإ،  نإ اْلَعوَّامإ َفَكرإَهتْ َحدََّثِنإ َعْبُد اْلَملإكإ ْبُن َأيبإ اْلَقاسإ
نَي َوَجَدتإ الطَّْلَق. قَالَ  َدًة،  فـََقاَلْت لإلزَُّبرْيإ: اَي َأاَب َعْبدإ اَّللَّإ، َرويإْحِنإ بإَتْطلإيَقٍة. قَاَلْت: َوَذلإَك حإ َفُعكإ َأْن ُأطَليإَقكإ َتْطلإيَقًة َواحإ : َوَما يـَنـْ

َعَك؟ قَاَلْت: إإينيإ  َارإيَتإَها: َأغْ ُثَّ ُأرَاجإ َدًة ُثَّ َخَرَج، فـََقاَلْت جلإ ُدينإ َأْسََتْوإُح إإىَل َذلإَك، قَاَل: َفطَلََّقَها َتْطلإيَقًة َواحإ لإقإي اأْلَبـَْواَب، قَاَل:  َأجإ
َنُة َأيبإ   َا، فـََقاَل: َمَكَرْت يبإ ابـْ َر ِبإ ُمَعْيٍط، ُثَّ َخَرَج إإىَل َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم فـََوَضَعْت َجارإيًَة، فـََقاَل: فَأََتى الزَُّبرْيُ فـَُبشيإ

ْنُه«    َفذََكَر َذلإَك َلُه، »فََأاَبهَنَا مإ
َجاُه َفَغيْ  ْسَناِد، َوَأُبو اْلَمِليِح، َوِإْن َلْم ُيَخرِ  َهٍم ِباْلَوْضِع، َفِإنَُّه ِإَماُم َأْهِل اْلَجِزيَرِة  ُر ُمتَّ @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َغِريٌب َصِحيٌح اإلِْ

ْحَمِن، َعْن َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلَّمَ ِفي َعْصرِِه، َوُأمُّ ُكْلُثوٍم ِهَي اْبَنُة ُعْقَبَة ْبِن َأِبي ُمَعْيٍط َوِهَي الَِّتي َيْرِوي َعْنَها اْبُنَها ُحَمْيُد بْ  ، ُن َعْبِد الرَّ
 َلْيَس ِباْلَكذَّاِب الَِّذي ُيْصِلُح َبْيَن النَّاِس " 

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح غريب 
 . صحيحٌ  والحديثُ  .العصارِ  يوُنَس  بنِ  هاشم لحالِ ، حسنٌ  المصنفِ  * جامعة أم القرى: إسنادُ 

يُّ  -  2837 ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثنا الرَّبإيُع ْبُن ُسَلْيَماَن، ثنا بإْشُر ْبُن َبْكٍر التيإنيإيسإ ، ثنا َعْبُد الرَّمْحَنإ ْبُن يَزإيَد ْبنإ  َحدَّ
، َحدََّثِنإ أَبُو أَُماَمَة اْلَباهإلإ  ْعُت َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َجابإٍر، َعْن ُسَلْيمإ ْبنإ َعامإٍر اْلَكاَلعإييإ ُ َعْنُه، قَاَل: ْسَإ َي اَّللَّ يُّ َرضإ

 : ، فََأَخَذا بإَضْبعإي، فَأَتـََيا يبإ َجَباًل َوْعًرا، فـََقاََل ِلإ َنا َأاَن اَنئإٌم، إإْذ َأًَتينإ رَُجاَلنإ َقاََل: إإانَّ اْصَعْد. فـَُقْلُت: إإينيإ ََل ُأطإيُق. فَـ يـَُقوُل: " بـَيـْ
ْصَواٍت َشدإيَدٍة، قـُْلُت: َما َهذإهإ اأْلَ  ، إإَذا َأاَن ِبَإ ُلُه َلَك، َفَصعإْدُت َحَّتَّ ُكْنُت فإ َسَواءإ اجْلََبلإ ْصَواُت؟ قَاُلوا: َهَذا ُهَو ُعَواُء َسُنَسهيإ

، فَإإَذا بإَقْوٍم ُمَعلَّقإنَي بإَعَراقإ  يُل َأْشَداقـُُهْم َدًما، فـَُقْلُت: َما َهُؤََلءإ؟ قَاَل: َهُؤََلءإ َأْهلإ النَّارإ، ُثَّ اْنطََلَق يبإ يبإهإْم، ُمَشقََّقًة َأْشَداقـُُهْم، َتسإ
، فَإإَذا بإَقْوٍم َأَشديإ َشْيٍء اْنتإَفاًخا، َوأَنـْتَ  هإ َمْنَظًرا، فـَُقْلُت: َمْن َهُؤََلءإ؟ نإهإ رإًَيا، َوَأْسَوئإ الَّذإيَن يـُْفطإُروَن قـَْبَل حتَإلَّةإ َصْومإهإْم، ُثَّ اْنطَلإَقا يبإ
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َهُش َثْديـَُهنَّ احْلَيَّاُت، فَـ  ، فَإإَذا َأاَن بإنإَساٍء تـَنـْ ، ُثَّ اْنطََلَق يبإ ُقْلُت: َما اَبُل َهُؤََلءإ؟ فـََقاَل: َهُؤََلءإ اللََّواِتإ  قَاَل: َهُؤََلءإ الزَّانُوَن َوالزََّواينإ
َذرَارإيُّ اْلُمْؤمإنإنَي، ُثَّ َشَرَف   َباهَنُنَّ، ُثَّ اْنطََلَق يبإ فَإإَذا بإغإْلَماٍن يـَْلَعُبوَن َبنْيَ هَنَْرْينإ، فـَُقْلُت: َمْن َهُؤََلءإ؟ قَاَل: َهُؤََلءإ مَيْنَـْعَن َأْوََلَدُهنَّ أَلْ 

ُؤََلءإ؟ قَاَل: َهُؤََلءإ َجْعَفُر ْبُن َأيبإ طَالإٍب، َوزَْيُد ْبُن َحارإثََة، َوَعْبُد  ِلإ َشَرٌف فَإإَذا َأاَن بإَثاَلثَةإ نـََفٍر َيْشَربُوَن مإْن َخٍْر هَلُْم، قـُْلُت: َمْن هَ 
سَّاَلُم اهإيُم، َوُموَسى، َوعإيَسى َعَلْيهإُم الاَّللَّإ ْبُن َرَواَحَة، ُثَّ َشَرَف ِلإ َشَرٌف آَخُر، فَإإَذا َأاَن بإَثاَلثَةإ نـََفٍر، قـُْلُت: َمْن َهُؤََلءإ؟ قَاَل: إإبـْرَ 

َتظإُروَنَك   يـَنـْ
َجاُه، َوَقِد اْحَتجَّ اْلُبَخاِريُّ   ِبَجِميِع ُرَواِتِه َغْيَر ُسَلْيِم ْبِن َعاِمٍر، َوَقِد @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم، َوَلْم ُيَخرِ 

 اْحَتجَّ ِبِه ُمْسِلٌم« 
 حمه هللا: على شرط مسلم# قال الحافظ الذهبي ر 

 صحيٌح.  صحيٌح. والحديث المصنفِ  * جامعة أم القرى: إسنادُ 

، َحدََّثِنإ أَبُو  َأْخََباََن أَبُو اْلَفْضلإ احلََْسُن ْبُن يـَْعُقوَب ْبنإ يُوُسَف اْلَعْدُل، ثنا ََيََْي ْبُن َأيبإ طَالإٍب، ثنا زَْيُد ْبُن    -   2838 احْلَُبابإ
ْبنإ ََثبإتإ ْبنإ قـَْيسإ ْبنإ    ُن إإْسَحاَق ْبنإ إإْْسَاعإيَل ْبنإ حُمَمَّدإ ْبنإ ََثبإتإ ْبنإ قـَْيسإ ْبنإ ِشَّاٍس، َحدََّثِنإ إإْْسَاعإيُل ْبُن حُمَمَّدإ ََثبإٍت زَْيُد بْ 

يَلَة بإْنَت َعْبدإ  َُحمٍَّد، فـََلمَّا َوَلَدْتُه َحَلَفْت َأْن ََل  ِشَّاٍس، َعْن أَبإيهإ حُمَمٍَّد، َأنَّ َأاَبُه ََثبإَت ْبَن قـَْيٍس فَاَرَق مجَإ َلٌة ِبإ اَّللَّإ ْبنإ ُأيَبٍي َوهإَي َحامإ
اَل: »اْخَتلإْف بإهإ َرةإ َعْجَوٍة، َوَْسَّاُه حُمَمًَّدا، َوقَ تـُْلبإَنُه مإْن لََبنإَها، َفَدَعا بإهإ َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم فـَبَـَزَق فإ فإيهإ، َوَحنََّكُه بإَتمْ 

ُتُه اْليَـْوَم اأْلَوََّل َوالثَّاينإ َوالثَّالإَث، فَإإَذا اْمَرَأٌة مإَن اْلَعَربإ َتْسأَ  ْنُه؟ فَإإنَّ اَّللََّ رَازإقُُه« فَأَتـَيـْ ُل َعْن ََثبإتإ ْبنإ قـَْيٍس، فـَُقْلُت: َما تُرإيدإيَن مإ
ًنا َلُه، يـَُقاُل َلُه حُمَمٌَّد، فـََقاَل: فََأاَن ََثبإٌت، َوَهَذا اْبِنإ حُمَمٌَّد، قَاَل: َوإإ   َأاَن ََثبإٌت، فـََقاَلْت: ُأرإيُت فإ َمَنامإي ُع ابـْ نَّ َهذإهإ َكَأينيإ ُأْرضإ

 دإْرَعَها يـَتَـَعصَُّر مإْن لََبنإَها  
َجاهُ  ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ     .@ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح
 .محمد بن وإسماعيل إسحاق، بن زيد لحالِ ، ضعيفٌ  المصنفِ  * جامعة أم القرى: إسنادُ 
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 كِتَابُ الْعِتْقِ 

 

 

 

 

 
 

ُّ، ثنا َعْبُد اَّللَّإ ْبُن ا  -   2850 ثـََنا أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثنا َعلإيُّ ْبُن احلََْسنإ اهلْإاَلِلإ ُّ، ثنا ُسْفَياُن، َعْن  َحدَّ ْلَولإيدإ اْلَعَدينإ
َها، قَاَلتْ  ُ َعنـْ َي اَّللَّ  : قَاَل رَُجٌل: َأْعتإُق َعنإ اْبِنإ اَي َرُسوَل اَّللَّإ؟ قَاَل: »نـََعْم«  َحبإيبإ ْبنإ َأيبإ ََثبإٍت، َعْن َعطَاٍء، َعْن َعائإَشَة َرضإ

َجاُه. ْيَخْيِن، َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط البخاري ومسلم 

 . ضعيفٌ  والحديث .ثابت أبي  بنِ  حبيِب  عنعنةِ   ْلجلِ  ضعيفٌ  المصنف  * جامعة أم القرى: إسنادُ 

، َواْلفَ   –  2856 ثـََنا أَبُو النَّْضرإ حُمَمَُّد ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ يُوُسَف اْلَفقإيُه، ثنا ُعْثَماُن ْبُن َسعإيٍد الدَّارإمإيُّ ْضُل ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ اْلُمَسييإبإ َحدَّ
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ُّ، قَاََل: ثنا أَبُو َصالإٍح اْلمإْصرإيُّ َعْبُد اَّللَّإ ْبُن َصالإٍح، َكاَتبُ  ييإ ُثَّ   الشَّْعَراينإ ، َعنإ اللَّْيثإ ْبنإ َسْعٍد، َعْن ُعَمَر ْبنإ عإيَسى اْلُقَرشإ اللَّْيثإ
ُهَما، قَاَل: َجاءَ  ُ َعنـْ َي اَّللَّ ، َعنإ اْبنإ ُجَرْيٍج، َعْن َعطَاءإ ْبنإ َأيبإ َراَبٍح، َعنإ اْبنإ َعبَّاٍس َرضإ ْت َجارإيٌَة إإىَل ُعَمَر ْبنإ اخْلَطَّابإ  اأْلََسدإييإ

ي فـََقاَل هلََ َرضإ  ، فََأقْـَعَدينإ َعَلى النَّارإ َحَّتَّ اْحََتََق، فـَْرجإ ََمِنإ َعْنُه، فـََقاَلْت: إإنَّ َسييإدإي اُتَّ  ُ ؟ َي اَّللَّ ا ُعَمُر: َهْل رََأى َذلإَك َعَلْيكإ
بإهإ، فـََلمَّا رََأى ُعَمُر الرَُّجَل، قَاَل: أَتـَُعذيإُب بإَعَذابإ اَّللَّإ؟ قَاَلْت: ََل، قَاَل: فـََهلإ اْعََتَْفتإ َلُه بإَشْيٍء؟ قَاَلْت: ََل، فـََقاَل ُعَمُر: َعَليَّ  

َها؟ قَاَل الرَُّجُل: ََل. قَاَل:   ي، قَاَل: رَأَْيَت َذلإَك َعَليـْ َْمتـَُها فإ نـَْفسإ فَاْعََتََفْت بإهإ؟ قَاَل: ََل. قَاَل: َوالَّذإي  قَاَل: اَي َأمإرَي اْلُمْؤمإنإنَي، اُتَّ
، َوََل َوالإٌد مإْن َوَلدإهإ« أَلََقْدُُتَا مإْنَك ي بإَيدإهإ، َلْو ََلْ َأْْسَْع َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم يـَُقوُل: »ََل يـَُقاُد ََمُْلوٌك مإْن َمالإكإهإ نـَْفسإ 

تإ ُحرٌَّة لإَوْجهإ اَّللَّإ، أَْنتإ َمْوََلُة اَّللَّإ َوَرُسولإهإ قَاَل أَبُو َصالإٍح: قَاَل اللَّْيُث:  َفََبَّزَُه، َوَضَربَُه مإاَئَة َسْوٍط، َوقَاَل لإْلَجارإيَةإ: اْذَهيبإ فَأَنْ 
 »َوَهَذا اْلَقْوُل َمْعُموٌل بإهإ«  

َجاُه "  ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 : بل عمر بن عيسى منكر الحديث # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا

َْرَو، ثنا َسعإيُد ْبُن َمْسُعوٍد، ثنا يَزإيُد ْبُن    -   2857 ُّ ِبإ َهاُروَن، أَنـَْبَأ مإْسَعٌر، َعْن ُعبَـْيدإ  َأْخََباََن أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد اْلَمْحُبويبإ
ًيا مإْن َخْوََلَن َقدإَم، وََكاَن َعَلى َعائإَشَة رَقـََبٌة مإْن َوَلدإ إإْْسَاعإيَل، فـََقدإَم َسيْبٌ مإَن اْلَيَمنإ، فَأَ ْبنإ احلََْسنإ، َعنإ اْبنإ َمْعقإٍل، َأنَّ   رَاَدْت  َسبـْ

ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم« فـََقدإَم َسيْبٌ مإْن ُمَضَر   ُهْم، »فـَنَـَهاَها النَّيبإ نـْ ُبُه قَ   -َأْن تـُْعتإَق مإ »فََأَمَرَها َأْن تـُْعتإَق«    -اَل: مإْن َبِنإ اْلَعْنََبإ  َأْحسإ
 ًَتبـََعُه ُشْعَبُة، َعْن ُعبَـْيدإ ْبنإ احلََْسنإ 

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: الحديث صحيح 
 عمر  وابنِ  مسعوٍد، ابنِ  حديثِ  من موصوالً  جاءَ  فقد صحيٌح، والحديثُ  .مرسلٌ  المصنف  * جامعة أم القرى: إسناد

ْبُن    -   2858 اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد  أَبُو  قإاَلبََة، َوَحدَّثَنا  أَبُو  ثنا  اْلَقاضإي،  َخَلٍف  ْبنإ  ْبُن َكامإلإ  َأمْحَُد  ْبُن  َأْخََباََنُه  إإبـَْراهإيُم  ثنا  يـَْعُقوَب، 
َبَأ ُشْعَبُة، َعْن ُعبَـْيدإ ْبنإ احلََْسنإ  ْعُت َعْبَد اَّللَّإ ْبَن َمْعقإٍل، قَاَل: َكاَن َعَلى َعائإَشَة َمْرُزوٍق، قَاََل: ثنا َوْهُب ْبُن َجرإيٍر، أَنـْ ، قَاَل: ْسَإ

َ َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم بإَسيبٍْ مإْن َبِنإ اْلَعْنََبإ،  َسلََّم:  فـََقاَل هَلَا َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ وَ   حُمَرٌَّر مإْن َوَلدإ إإْْسَاعإيَل، فَُأِتإ
 » َْياَن، َوََل تـَْعتإقإي مإْن َبِنإ اخْلَْوََلنإ  »َأْعتإقإي مإْن َبِنإ اْلَعْنََبإ، َأْو مإْن َبِنإ حلإ

َجاُه.  ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 صحيحٌ   * جامعة أم القرى: الحديثُ 
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 كِتَابُ التَّفْسِريِ  
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ثـََنا أَبُو َبْكرإ ْبُن إإْسَحاَق اْلَفقإيُه، َأْخََباََن ُموَسى ْبُن إإْسَحاَق اْلَقاضإي، ثنا أَبُو َبْكٍر، َوُعْثَمانُ   -  2878 َبَة، ثنا  َحدَّ ، ابـَْنا َأيبإ َشيـْ
َلةإ اْلَقْدرإ{ ]القدر: َجرإيٌر، َعْن َمْنُصوٍر، َعْن َسعإيدإ ْبنإ ُجَبرْيٍ، َعنإ اْبنإ عَ  ُهَما، فإ قـَْولإهإ تـََعاىَل: }إإانَّ أَنـَْزْلَناُه فإ لَيـْ ُ َعنـْ َي اَّللَّ بَّاٍس َرضإ

َْوقإعإ النُّ 1 نـَْيا، وََكاَن ِبإ َلةإ اْلَقْدرإ إإىَل السََّماءإ الدُّ َدًة فإ لَيـْ ، وََكاَن اَّللَُّ [ قَاَل: " أُْنزإَل اْلُقْرآُن مُجَْلًة َواحإ  يـُنَـزيإلُُه َعَلى َرُسولإ اَّللَّإ ُجومإ
ثـَبيإَت بإهإ فـَُؤاَدَك َورَتَـّْلَناُه  َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم بـَْعَضُه فإ أَثَرإ بـَْعٍض، قَاَل: َوقَاُلوا: }َلْوََل نـُزيإَل َعَلْيهإ اْلُقْرآُن مُجَْلًة وَ  َدًة َكَذلإَك لإنـُ احإ

 [  32تـَْرتإياًل{ ]الفرقان: 
َجاُه.  @ قال   الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِطِهَما، َوَلْم ُيَخرِ 

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط البخاري ومسلم 
 .صحيحٌ  واْلثر .صحيحٌ  المصنفِ  * جامعة أم القرى: إسناد

 * دار التأصيل: هذا اإلسناد على شرط الشيخين...... 

ُّ، ثنا يَزإيُد ْبُن َهاُروَن،  -  2879 ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثنا حُمَمَُّد ْبُن إإْسَحاَق الصَّغَاينإ ْنٍد،    َحدَّ َأْخََباََن َداُوُد ْبنإ َأيبإ هإ
ُهَما، قَاَل: " أُْنزإَل اْلُقْرآنُ  ُ َعنـْ َي اَّللَّ َلةإ اْلَقْدرإ، ُثَّ أُْنزإَل بـَْعَد    َعْن عإْكرإَمَة، َعنإ اْبنإ َعبَّاٍس َرضإ َدًة إإىَل السََّماءإ الدُّنـَْيا فإ لَيـْ مُجَْلًة َواحإ

ريًا{ ]الفرقان:   حْلَقيإ َوَأْحَسَن تـَْفسإ َناَك ابإ ئـْ ََثٍل إإَلَّ جإ النَّاسإ   [ }َوقـُْرآاًن فـََرقْـَناُه لإتَـْقَرَأُه َعَلى 33َذلإَك بإعإْشرإيَن َسَنًة: }َوََل َيَُْتوَنَك ِبإ
 [  106َعَلى ُمْكٍث َونـَزَّْلَناُه تـَْنزإياًل{ ]اإلسراء: 

َجاُه.   ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح

 .صحيحٌ  واْلثر .صحيحٌ  المصنفِ  * جامعة أم القرى: إسناد

، َحدََّثِنإ ُسَلْيَماُن َأْخََباََن أَبُو اْلَفْضلإ احلََْسُن ْبُن يـَْعُقوَب ْبنإ يُوُسَف اْلَعْدُل، ثنا ََيََْي ْبُن َأيبإ طَالإٍب، ثنا زَْيُد ْبُن    -  2880 احْلَُبابإ
، َعْن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َراَبٍح اأْلَ  يإ ُ َعْنُه، قَاَل: »َكاَن َرُسوُل اَّللَّإ ْبُن اْلُمغإريَةإ اْلَبْصرإيُّ، َعْن ََثبإٍت اْلبـَُناينإ َي اَّللَّ ، َعْن َأيبإ ُهَريـَْرَة َرضإ ْنَصارإييإ

قَ  َي إإلَْيهإ ََلْ َيْسَتطإْع َأَحٌد مإنَّا يـَْرَفُع َطْرَفُه إإلَْيهإ، َحَّتَّ يـَنـْ َي اْلَوْحُي«  َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم إإَذا ُأوحإ  ضإ
َجاُه.@ قال الحافظ   الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم، َوَلْم ُيَخرِ 

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط مسلم

ُّ، ثنا احلََْسُن َأْخََباََن أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ الصَّفَّاُر، ثنا أَبُو طَاهإٍر    -   2881 الزَُّبرْيإيُّ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ اأْلَْصبَـَهاينإ
، َعْن َحسَّاَن ْبنإ ُحَرْيٍث، َعْن َسعإيدإ ْبنإ ُجَبرْيٍ، َعنإ اْبنإ َعبَّاٍس رَ  ُهَما، قَاَل:  ْبُن َحْفٍص، ثنا ُسْفَياُن، َعنإ اأْلَْعَمشإ َعنـْ  ُ َي اَّللَّ ضإ

َل اْلُقْرآنُ  َْبإيُل َعَلْيهإ السَّاَلُم يـُْنزإلُهُ »ُفصإ نـَْيا، َفَجَعَل جإ َع فإ بـَْيتإ اْلعإزَّةإ فإ السََّماءإ الدُّ يإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ     مإَن الذيإْكرإ، فـَُوضإ َعَلى النَّيبإ
 َوَسلََّم، َويـَُرتيإُلُه تـَْرتإياًل« 

َجاُه. @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح ا ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ   إلِْ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح

 صحيحٌ  حسٌن... واْلثر المصنفِ  * جامعة أم القرى: إسناد
 * دار التأصيل: فيه اْلعمش، مدلس، وقد عنعن. 
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َْرَو، ثنا  -   2885 ُّ ِبإ َسعإيُد ْبُن َمْسُعوٍد، ثنا ُعبَـْيُد اَّللَّإ ْبُن ُموَسى، َأْخََباََن إإْسَرائإيُل،    َأْخَباََن أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد اْلَمْحُبويبإ
ُ َعْنُه، قَاَل: َأقْـَرَأينإ َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ  َي اَّللَّ ٍم، َعْن زإرٍي، َعْن َعْبدإ اَّللَّإ َرضإ دإ  َوَسلََّم ُسورََة حم، َورُْحُت إإىَل اْلَمْسجإ  َعْن َعاصإ

: اقْـَرْأ َعَليَّ، فَإإَذا ُهَو يـَْقَرأُ ُحُروفًا ََل َأقْـ  يًَّة، َفَجَلَس إإَِلَّ رَْهٌط، فـَُقْلُت لإَرُجٍل مإَن الرَّْهطإ َرُؤَها، فـَُقْلُت َلُه: َمْن َأقْـَرَأَكَها؟ قَاَل:  َعشإ
إإىَل َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َوإإَذا عإْنَدُه رَُجٌل فـَُقْلُت َلُه: اْختَـَلَفا فإ   َأقْـَرَأينإ َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، فَاْنطََلْقَنا

نَي ذَكَ  هإ، حإ ْختإاَل قإَراَءتإَنا، فَإإَذا َوْجُه َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َقْد تـََغريََّ، َوَوَجَد فإ نـَْفسإ َا َأْهَلَك  ْرُت َلُه اَلإ َف، فـََقاَل: »إإَنَّ
ْختإاَلُف« ُثَّ َأَسرَّ إإَِلَّ َعلإيي فـََقاَل َعلإيي: إإنَّ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوسَ  َلُكُم اَلإ ْنُكْم َكَما  َمْن قـَبـْ لََّم َيَُْمرُُكْم َأْن يـَْقَرَأ ُكلُّ رَُجٍل مإ

ُبهُ  َعلإَم، فَاْنطََلْقَنا وَُكلُّ رَُجلٍ   مإنَّا يـَْقَرأُ ُحُروفًا ََل يـَْقَرُؤَها َصاحإ
 .# قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح

 حديث حسن.  * قال الشيخ عبد السَلم علوش:

، ثنا أَبُو اْلَولإ   -   2886 ثـََنا أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن إإْسَحاَق، َأْخََباََن َعلإيُّ ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ َأيبإ الشََّوارإبإ ، ثنا أَبُو َعَوانََة،  َحدَّ يُّ يدإ الطََّيالإسإ
ٍم، َفذََكَر احْلَدإيَث ِبإإْسَنادإهإ َْنَْوُه، قَاَل فإيهإ: فَاْنطََلْقَنا إإ  ُْم َعْن َعاصإ ىَل َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َوإإَذا عإْنَدُه رَُجٌل قَاَل زإري: إإهنَّ

 يـَُعييإُنونَُه يـَْعِنإ َعلإيًّا  
َياَقةِ  َجاُه ِبَهِذِه السِ  ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ   . @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 * دار التأصيل: فيه عاصم بن أبي النجود، وهو صدوق له أوهام، حجة في القراءة.  

ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثنا أَبُو اْلَبْخََتإييإ َعْبُد اَّللَّإ ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ َشاكإٍر، ث  -   2888 نا ََيََْي ْبُن آَدَم، ثنا إإْسَرائإيُل، َحدَّ
ُ َعْنُه، قَاَل: " قـََرْأاَن اْلُمَفصَّ َعْن أَ  َي اَّللَّ َجًجا لَْيَس فإيهإ: اَي أَيُـَّها يبإ إإْسَحاَق، َعْن َعْبدإ الرَّمْحَنإ ْبنإ يَزإيَد، َعْن َعْبدإ اَّللَّإ َرضإ َكََّة حإ َل ِبإ

   .الَّذإيَن آَمُنوا
َجاُه.  ْيَخْيِن، َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط البخاري ومسلم 
طه، وال سيما وأن رواية * دار التأصيل: هذا اإلسناد ليس على شرط الشيخين.........إال أنه يخشى من تدليس أبي إسحاق السبيعي واختَل

 إسرائيل عنه بعد االختَلط.  

ثـََنا َعلإيُّ ْبُن مَحَْشاَذ اْلَعْدُل، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َغالإٍب، ثنا َعفَّاُن ْبُن ُمْسلإٍم، َوأَبُو اْلَولإيدإ الطَّ   -  2890 ، قَاََل: ثنا أَبُو َعَوانََة، َحدَّ يُّ َيالإسإ
َنَما َأاَن َأقْـَرأُ آيًَة مإْن كإَتابإ اَعنإ اأْلَْسَودإ ْبنإ قـَْيٍس، عَ  ُهَما، قَاَل: بـَيـْ ُ َعنـْ َي اَّللَّ ، َعنإ اْبنإ َعبَّاٍس َرضإ َّللَّإ َعزَّ َوَجلَّ،  ْن نـُبَـْيٍح اْلَعَنزإييإ

ي فإ َطرإيٍق مإْن طُُرقإ اْلَمدإيَنةإ، فَإإَذا َأاَن بإَرُجٍل يـَُنادإيِنإ مإْن بـَْعدإي، اتَّبإ  عإ اْبَن َعبَّاٍس، فَإإَذا ُهَو َأمإرُي اْلُمْؤمإنإنَي ُعَمُر، فـَُقْلُت:  َوَأاَن َأْمشإ
ْعُتَك تـَْقَرأُ؟ قـُْلُت: نـََعْم، قَاَل: فََأرْ  ْل َمعإي َرُسوًَل، قَاَل: اْذَهْب َمَعُه إإىَل  أَتَّبإُعَك َعَلى ُأيَبيإ ْبنإ َكْعٍب. فـََقاَل: َأُهَو َأقْـَرَأَكَها َكَما ْسَإ سإ

ْلُت: اَي ُأيَبُّ، قـََرْأُت آيًَة مإْن كإَتابإ  نإ َكْعٍب فَاْنظُْر أَيـُْقرإُئ ُأيَبي َكَذلإَك؟ قَاَل: فَاْنطََلْقُت َأاَن َوَرُسولُُه إإىَل ُأيَبيإ ْبنإ َكْعٍب قَاَل: فـَقُ ُأيَبيإ بْ 
اْبَن َعبَّاٍس، : اتَّبإعإ  ْبُن اخْلَطَّابإ َأفَأَْنَت   اَّللَّإ، فـََناَداينإ مإْن بـَْعدإي ُعَمُر  ُأيَبيإ ْبنإ َكْعٍب، فََأْرَسَل َمعإي َرُسوَلُه،  أَتَّبإُعَك َعَلى  فـَُقْلُت: 

َوَجْدُت َقْد  ، قَاَل: فـََراَح ُعَمُر إإىَل ُأيَبٍي، فَـ َأقْـَرْأتَنإيَها َكَما قـََرْأَت؟ قَاَل ُأيَبي: نـََعْم، قَاَل: فـََرَجَع الرَُّسوُل إإلَْيهإ، فَاْنطََلْقُت َأاَن إإىَل َحاَجيتإ 



196 
 

ْيَـَتُه ِبإإْدرَاَها، فـََقاَل ُأيَبي: َمْرَحًبا اَي َأمإرَي اْلُمْؤمإ  هإ، َوَولإيَدتُُه َتدَّرإي حلإ ْئَت َأْم طَالإَب َحاَجٍة؟ فـََقاَل ُعَمُر:  فـَرََغ مإْن ُغْسلإ رَْأسإ نإنَي، َأزَائإًرا جإ
َها َجانإَبُه اأْلَْيسَ َبْل طَالإُب َحاَجٍة، قَاَل: َفَجَلَس َوَمَعُه َمْولَ  َْيتإهإ، َوَأْدَرْت َجانإَبُه اأْلَمْيََن مإْن لإمَّتإهإ، ُثَّ َوَلَّ َر َحَّتَّ  َيانإ َلُه َحَّتَّ فـَرََغ مإْن حلإ

َعَلى َما تـَُقنيإُط النَّاَس، فـََقاَل ُأيَبي: »اَي َأمإرَي  إإَذا فـَرََغ َأقْـَبَل إإىَل ُعَمَر بإَوْجهإهإ، فـََقاَل: َما َحاَجُة َأمإريإ اْلُمْؤمإنإنَي؟ فـََقاَل ُعَمُر: اَي ُأيَبُّ  
َْبإيَل َوُهَو َرْطبٌ  َتٍه، َوَما َأاَن بإَصابإٍر، َثاَلَث َمرَّاٍت ُثَّ قَاَم   «،اْلُمْؤمإنإنَي، إإينيإ تـََلقَّْيُت اْلُقْرآَن مإْن تإْلَقاءإ جإ ُنـْ فـََقاَل ُعَمُر: ًَتَّلَلَّإ َما أَْنَت ِبإ

 َلقَ فَاْنطَ 
َجاُه. ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ     @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 .# قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح
 رجاله أئمة، غير نبيح وهو مقبول.  * قال الشيخ عبد السَلم علوش:

ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، َأْخََباََن اْلَعبَّاُس ْبُن اْلَولإيدإ ْبنإ َمزإيٍد، ثنا حُمَمَُّد بْ   -  2891 ُن ُشَعْيبإ ْبنإ َشابُوٍر، ثنا َعْبُد اَّللَّإ َحدَّ
ُ َعْنُه، أَنَُّه َكاَن يـَْقَرأُ: }إإْذ َجَعَل الَّذإيَن   ْبُن اْلَعاَلءإ ْبنإ زَْبٍر، َعْن ُبْسرإ ْبنإ ُعبَـْيدإ اَّللَّإ، َعْن َأيبإ إإْدرإيَس،  َي اَّللَّ َعْن ُأيَبيإ ْبنإ َكْعٍب َرضإ

يََّة اجْلَاهإلإيَّةإ{ ]الفتح:   ُد احْلََراُم }فَأَنـَْزَل اَّللَُّ 26َكَفُروا فإ قـُُلوِبإإُم احْلَمإيََّة، محَإ ُتْم، َكَما مَحُوا، َلَفَسَد اْلَمْسجإ  َسكإينَـَتُه َعَلى [ َوَلْو مَحَيـْ
ًسا مإْن َأْصَحابإهإ، [ ، فـَبَـَلَغ َذلإَك ُعَمَر فَاْشَتدَّ َعَلْيهإ، فـَبَـَعَث إإلَْيهإ، َوُهَو يـَْهَنأُ اَنَقًة َلُه، َفَدَخَل َعَلْيهإ، َفَدَعا انَ 26َرُسولإهإ{ ]الفتح: 

ْنُكْم ُسورَ  مإ ؟ فـََقَرَأ زَْيٌد َعَلى قإَراَءتإَنا اْليَـْوَم، فـََغلََّظ لَُه ُعَمُر، فـََقاَل َلُه ُأيَبي: أَأََتَكلَُّم؟ فإيهإْم زَْيُد ْبُن ََثبإٍت فـََقاَل: َمْن يـَْقَرأُ  َة اْلَفْتحإ
، وَ  َعَلْيهإ َوَسلََّم َويـُْقرإُئِنإ يإ َصلَّى هللاُ  ، فَإإْن َأْحبَـْبَت َأْن أُْقرإَئ أَنـُْتْم ابإ فـََقاَل: َتَكلَّْم، َلَقْد َعلإْمَت »َأينيإ ُكْنُت َأْدُخُل َعَلى النَّيبإ ْلَبابإ

، َأقْـَرَأْت، َوإإَلَّ ََلْ أُْقرإْئ َحْرفًا َما َحيإيُت« قَاَل: َبْل َأْقرإئإ النَّاَس    النَّاَس َعَلى َما َأقْـَرَأينإ
َجاُه.  ْيَخْيِن، َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط البخاري ومسلم 
 * دار التأصيل: هذا اإلسناد ليس على شرط الشيخين 

، ثنا َجْعَفُر ْبُن َأْخََباََن إإبـَْراهإيُم ْبُن عإْصَمَة ْبنإ إإ   -  2892 يُّ بـَْراهإيَم اْلَعْدُل، ثنا السَّرإيُّ ْبُن ُخَزمْيََة، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ الرَّقَاشإ
َتـََعلََّم اْلعإْلَم، فـََلمَّا ُّ، َعْن ُجْنُدٍب، قَاَل: »أَتـَْيُت اْلَمدإيَنَة ألإ َد َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللُا   َدَخْلتُ   ُسَلْيَماَن، ثنا أَبُو عإْمَراَن اجْلَْوينإ َمْسجإ

َلٌق يـََتَحدَّثُوَن« ، قَاَل: " َفَجَعْلُت َأْمضإي َحَّتَّ انـْتَـَهْيُت إإىَل َحْلَقةٍ  ،  َعَلْيهإ َوَسلََّم إإَذا النَّاُس فإيهإ حإ ٌب َعَلْيهإ ثـَْواَبنإ  فإيَها رَُجٌل َشاحإ
ْعُتُه يـَقُ  َا َقدإَم مإْن َسَفٍر، َفَسمإ وُل: َهَلَك َأْصَحاُب اْلعإْقدإ َوَربيإ اْلَكْعَبةإ، َوََل آَسى َعَلْيهإْم، يـَُقوهُلَا َثاَلًَث، َهَلَك َأْصَحاُب اْلعإْقدإ  َكَأَنَّ

َلْسُت إإلَْيهإ فـََتَحدََّث َما  " َفجَ   َوَربيإ اْلَكْعَبةإ، َهَلَك َأْصَحاُب اْلعإْقدإ َوَربيإ اْلَكْعَبةإ، َهَلَك َأْصَحاُب اْلعإْقدإ َوَربيإ اْلَكْعَبةإ "، قَاَل:
َي َلُه ُثَّ قَاَم، َفَسأَْلُت َعْنُه، فـََقاُلوا: َهَذا َسييإُد النَّاسإ ُأيَبُّ ْبُن َكْعٍب " قَاَل: " فـََتبإْعُتُه َحَّتَّ  ، ُقضإ  أََتى َمْنزإَلُه، فَإإَذا ُهَو َرثُّ اْلَمْنزإلإ

َئةإ، ُيْشبإهُ  قـُْلُت:   َأْمُرُه بـَْعُضُه بـَْعًضا، َفَسلَّْمُت َعَلْيهإ، فـََردَّ َعَليَّ السَّاَلَم، قَاَل: ُثَّ َسأََلِنإ َمإَّْن أَْنَت؟ قَاَل:  َرثُّ اْلكإْسَوةإ، َرثُّ اهْلَيـْ
َلَة ُثَّ َجثـَْوُت عَ  َب "، قَاَل: " فَاْستَـْقبَـْلُت اْلقإبـْ ، قَاَل: َأْكثـَُر َشْيٍء ُسَؤاًَل، َوَغضإ َلى رُْكَبيتإ َورَفـَْعُت َيَديَّ َهَكَذا،  مإْن َأْهلإ اْلعإَراقإ

ُب أَْبَدانـََنا،   ، فَإإَذا َلقإيَناُهْم،  َوَمدَّ ذإرَاَعْيهإ فـَُقْلُت: اللَُّهمَّ إإانَّ َنْشُكوُهْم إإلَْيَك، إإانَّ نـُْنفإُق نـََفَقاتإَنا، َونـُْنصإ ُل َمطَااَياَن، اْبتإغَاَء اْلعإْلمإ َونـَُرجيإ
َتِنإ   قَاُلوا لََنا، قَاَل: فـََبَكى ُأيَبي َوَجَعَل َيََتَضَّاينإ َويـَُقوُل: َوَْيََك، إإينيإ ََلْ َأْذَهْب ُهَناَك "، ُثَّ قَالَ ََتَهَُّموا لََنا وَ  ْن أَبـَْقيـْ ُأيَبي: ُأَعاهإُدَك إَلإ

ْعُت مإْن َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ  َا ْسَإ  َعَلْيهإ َوَسلََّم، ََل َأَخاُف فإيهإ َلْوَمَة ََلئإٍم، قَاَل: »ُثَّ اْنَصَرْفُت َعْنُه إإىَل يـَْومإ اجْلُُمَعةإ أَلََتَكلََّمنَّ ِبإ
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، فَإإَذا الطُُّرُق َمَْ  ، َخَرْجُت لإبَـْعضإ َحاَجيتإ ، ََل آُخُذ فإ سإ َوَجَعْلُت أَنـَْتظإُر يـَْوَم اجْلُُمَعةإ، فـََلمَّا َكاَن يـَْوُم اخْلَمإيسإ كٍَّة ُلوَءٌة مإَن النَّاسإ
ُبَك َغرإيًبا، قَاَل: قـُْلتُ  ؟ " قَاُلوا: إإانَّ َْنْسإ قَاُلوا: َماَت َسييإُد   «، : »َأَجلْ إإَلَّ اْستَـْقبَـَلِنإ النَّاُس« ، قَاَل: " فـَُقْلُت: َما َشْأُن النَّاسإ

ْلعإَراقإ َفَحدَّثْـ  َقى َحَّتَّ تـُبَـليإغََنا َمَقالََتهُ  «،ُتهُ اْلُمْسلإمإنَي ُأيَبُّ ْبُن َكْعٍب، قَاَل: »فـََلقإيُت َأاَب ُموَسى ابإ  فـََقاَل: َهالَّ َكاَن يـَبـْ
َجاُه.   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم، َوَلْم ُيَخرِ 

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط مسلم
 * دار التأصيل: هذا اإلسناد ليس على شرط مسلم 

، َأْخََباََنُه أَبُو حُمَمٍَّد َعْبُد اَّللَّإ ْبُن َجْعَفٍر الْ   -  2895 يُّ ، ثنا َعْبُد اْلَعزإيزإ ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ اأْلَُوْيسإ يُّ ، ثنا يـَْعُقوُب ْبُن ُسْفَياَن اْلَفارإسإ يُّ َفارإسإ
، َعْن َأيبإ ُعبَـْيَدَة ْبنإ حُمَمَّ  ٍر، َعْن أَبإيهإ، َعْن َعمَّارإ    دإ ْبنإ َعمَّارإ ثنا حُمَمَُّد ْبُن َجْعَفرإ ْبنإ َأيبإ َكثإرٍي، َعْن إإْْسَاعإيَل ْبنإ َصْخٍر اأْلَْيلإييإ ْبنإ اَيسإ
ُ َعْنُه، َأنَّ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َمرَّ بإَعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َمْسُعو  َي اَّللَّ ٍر َرضإ ٍد َوُهَو يـَْقَرأُ َحْرفًا َحْرفًا، فـََقاَل: »َمْن َسرَُّه ْبنإ اَيسإ

ْليَـْقَرْأُه َعَلى قإَراَءةإ اْبنإ َمْسُعوٍد« َأْن يـَْقَرَأ اْلُقْرآَن َكمَ   ا أُْنزإَل، فـَ
 .* سكت عنه الذهبي في التلخيص. 

ِد ْبِن َعمَّاِر ْبِن َياِسرٍ   وَأب* دار التأصيل: فيه  قال عنه ابن حبان: يروي  ِإْسَماِعيَل ْبِن َصْخٍر اْْلَْيِلي ِ ، وهو لين الحديث. و ُعَبْيَدَة ْبِن ُمَحمَّ
 المقاطيع.

، ثنا عَ   -   2896 ، ثنا احْلََسُن ْبُن اْلُمَثَّنَّ ْبنإ ُمَعاٍذ، ثنا َأيبإ ثـََنا أَبُو َسعإيٍد َأمْحَُد ْبُن يـَْعُقوَب الثَـَّقفإيُّ ْبُد اَّللَّإ ْبُن َعْوٍف، َحدََّثِنإ َحدَّ
 َوَأاَن ُأَصليإي، فـََقاَل: َثكإَلْتَك أُمَُّك، َأََل َأرَاَك ُتَصليإي، َوَقْد  ُعَمُر ْبُن قـَْيٍس، َعْن َأيبإ َمْيَسَرَة َعْمرإو ْبنإ ُشَرْحبإيَل، قَاَل: أََتى َعَليَّ رَُجلٌ 

، وَُكْنُت َأْجلإُس، َفَدَخْلُت الدَّ  اَر، َوََلْ َأْجلإْس، َورَقإيُت فـََلْم َأْجلإْس، َأَمَر بإكإَتابإ اَّللَّإ َأْن مُيَزََّق ُكلَّ َُمَزٍَّق، قَاَل: فـََتَجوَّْزُت فإ َصاَلِتإ
ْبنإ َمْسُعوٍد: اْدفَ  ، َوُحَذيـَْفُة يـَُقوُل َلإ ، َوُحَذيـَْفَة، َواْبَن َمْسُعوٍد يـَتَـَقاَوََلنإ أْلَْشَعرإييإ ْع إإلَْيهإْم َهَذا اْلُمْصَحَف. قَاَل: »َواَّللَّإ ََل فَإإَذا َأاَن ابإ

 لََّم بإْضًعا َوَسْبعإنَي ُسورًَة، ُثَّ َأْدفـَُعُه إإلَْيهإْم، َواَّللَّإ ََل َأْدفـَُعُه إإلَْيهإْم«  َأْدفـَُعُه إإلَْيهإْم، َأقْـَرَأينإ َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوسَ 
َجاهُ  ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ   .  @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح
 صدوق ربما وهم.  ُن َقْيسٍ ُعَمُر بْ * دار التأصيل: فيه 

َكََّة، ث  -   2904 ، قَاَل: ثنا  َأْخََباََن َجْعَفُر ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ ُنَصرْيٍ اخْلََلدإيُّ، ثنا َعلإيُّ ْبُن َعْبدإ اْلَعزإيزإ اْلبَـَغوإيُّ، ِبإ َهالإ نـْ نا َحجَّاُج ْبُن اْلمإ
ُ َعنْ  َي اَّللَّ ُه، قَاَل: »ُعرإَض اْلُقْرآُن َعَلى َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم مَحَّاُد ْبُن َسَلَمَة، َعْن قـََتاَدَة، َعنإ احلََْسنإ، َعْن َْسَُرَة َرضإ

ريَُة    َعَرَضاٍت« فـَيَـُقوُلوَن: إإنَّ قإَراَءتإَنا َهذإهإ هإَي اْلَعْرَضُة اأْلَخإ
َجاهُ @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط اْلُبَخاِريِ  َبْعُضُه،  ِمْن ِكَتاِب ِقَراَءاِت النَِّبيِ   َوَبْعُضُه َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم، َوَلْم ُيَخرِ 

َجاُه َوَقْد َصحَّ     َسَنُدُه«َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِممَّا َلْم ُيَخرِ 
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح

 ..* دار التأصيل: هذا اإلسناد ليس على شرط الشيخين....

 مِنْ كِتَابِ قِرَاءَاتِ النَّبِيِّ صَلَّى اهللُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا لَمْ يُخَرِّجَاهُ وَقَدْ صَحَّ سَنَدُهُ 
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َمامإ اْلُمْقرإُئ، ثنا َعْبُد اَّللَّإ ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ َعْبدإ   -  2906 اْلَعزإيزإ اْلبَـَغوإيُّ، ثنا َخَلُف ْبُن    َحدََّثِنإ أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن اْلَعبَّاسإ اْبُن اإْلإ
، َعْن محُْ  ، َحدََّثِنإ ُحَسنْيُ ْبُن َعلإيٍي اجْلُْعفإيُّ ،  هإَشاٍم اْلُمْقرإُئ، َوَحدََّثِنإ َعلإيُّ ْبُن مَحَْزَة اْلكإَسائإيُّ َراَن ْبنإ َأْعنَيَ، َعْن َأيبإ اأْلَْسَودإ الديإيلإييإ

َي اَّللَُّ  َء اَّللَّإ. فـََقالَ   َعْن َأيبإ َذرٍي َرضإ ي إإىَل َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم فـََقاَل: اَي َنيبإ َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللُا   َعْنُه، قَاَل: َجاَء َأْعَرايبإ
ُّ اَّللَّإ« ءإ اَّللَّإ، َوَلكإِنيإ َنيبإ  َعَلْيهإ َوَسلََّم: »َلْسُت بإَنيبإ

ٌر ِبِإْسَناٍد َلْيَس ِمنْ @ قال الحافظ الحاكم رحمه  َجاُه، َوَلُه َشاِهٌد ُمَفسِ  ْيَخْيِن، َوَلْم ُيَخرِ   َشْرِط َهَذا اْلِكَتاِب "  هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: بل منكر لم يصح 

 * دار التأصيل: هذا اإلسناد ليس على شرط الشيخين......

َبأَ حُمَمَُّد ْبُن احْلَُسنْيإ ْبنإ ُمْكَرٍم، ثنا َنْصُر ْبنُ   -  2908 ثـََنا أَبُو َعلإيٍي احْلََسُن ْبُن َعلإيٍي احْلَافإُظ، أَنـْ َبأَ َبكَّاُر  َحدَّ ، أَنـْ  َعلإيٍي اجْلَْهَضمإيُّ
 الرَّمْحَنإ ْبنإ َعْوٍف، َحدََّثِنإ أَبُو الزيإاَندإ، َعْن َخارإَجَة ْبنإ زَْيٍد، َعْن زَْيدإ ْبنإ  ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ اْلَعزإيزإ ْبنإ ُعَمَر ْبنإ َعْبدإ 

يمإ }كَ  لتـَّْفخإ يإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم قَاَل: " أُْنزإَل اْلُقْرآُن ابإ ُ َعْنُه، َعنإ النَّيبإ َي اَّللَّ َئةإ الطَّرْيإ{ ]آل عمرانََثبإٍت َرضإ [ ُعْذرًا 49:  َهيـْ
 [ ، َوَأْشَباُه َهَذا فإ اْلُقْرآنإ  54َونُْذرًا، َوالصََّدَفنْيإ، َو }َأََل َلُه اخْلَْلُق َواأْلَْمُر{ ]األعراف:  
َجاُه.  ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َصِحيُح اإلِْ

 . عفه وبكار ليس بعمدة والحديث واه منكر# قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: ال وهللا العوفي على ض
 (: ضعيف.1334* ضعيف الجامع )

َبَأ، َوقَا - 2911 َل َعلإيي: ثنا حُمَمَُّد ْبُن َغالإٍب،  َأْخََباََنُه أَبُو َبْكرإ ْبُن إإْسَحاَق اْلَفقإيُه، َوَعلإيُّ ْبُن مَحَْشاَذ اْلَعْدُل، قَاَل أَبُو َبْكٍر: أَنـْ
، َعْن َأيبإ َصالإٍح، َعْن َأيبإ ُهَريْـ ثنا   ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن ُفَضْيٍل، َعنإ اأْلَْعَمشإ طإيُّ َّ ََيََْي ْبُن إإْْسَاعإيَل اْلَواسإ َعْنُه " َأنَّ النَّيبإ  ُ َي اَّللَّ َرَة َرضإ

 َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َكاَن يـَْقَرأُ: )َملإكإ يـَْومإ الديإينإ( 
 حسن.  عبد السَلم علوش:* قال الشيخ 

2912   -    ، يُّ َْرَو، ثنا َعْبُد الصََّمدإ ْبُن اْلَفْضلإ اْلبَـْلخإ ُّ، ِبإ ثنا إإبـَْراهإيُم ْبُن ُسَلْيَماَن اْلَكاتإُب، َأْخََباََن َبْكُر ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ مَحَْداَن الصَّرْيَفإ
ُ َعْنُه، " َأنَّ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ ثنا إإبـَْراهإيُم ْبُن َطْهَماَن، َعنإ اْلَعاَلءإ ْبنإ َعْبدإ الرَّمْحَنإ، َعْن أَبإيهإ  َي اَّللَّ ، َعْن َأيبإ ُهَريـَْرَة َرضإ

َراَط اْلُمْسَتقإيَم{ ]الفاحتة:   لصَّادإ  6َوَسلََّم قـََرَأ: }اْهدإاَن الصيإ  [ ابإ
جَ  ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ   اُه.  @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: بل لم يصح

َكََّة، ثنا احلََْسُن ْبُن َعلإييإ ْبنإ َشبإيٍب اْلَمْعَمرإيُّ   -   2916 ُّ، ِبإ ثـََنا بَُكرْيُ ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ َسْهٍل الصُّوفإ مإ ْبنإ َأيبإ َحدَّ ، ثنا َأمْحَُد ْبُن اْلَقاسإ
ْبلإ   ، َعْن جُمَاهإٍد، َعنإ اْبنإ َعبَّاٍس َرضإ بـَزََّة، ثنا َداُوُد ْبُن شإ ، َعْن أَبإيهإ، َعْن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َكثإرٍي اْلَقارإئإ ُهَما، ْبنإ َعبَّاٍد اْلَمكيإيُّ ُ َعنـْ َي اَّللَّ

ًئا{ ]البق َها َشَفاَعٌة َوََل 48رة: قَاَل: قـََرْأُت َعَلى ُأيَبيإ ْبنإ َكْعٍب: }َواتَـُّقوا يـَْوًما ََل ََتْزإي نـَْفٌس َعْن نـَْفٍس َشيـْ نـْ لتَّاءإ )َوََل تـُْقَبُل مإ [ ابإ
َها َعْدٌل( قَاَل ُأيَبي: " َأقْـَرَأينإ َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: }ََل ََتْزإي نـَْفٌس عَ  نـْ ًئا{ ]البقرة:  يـُْؤَخُذ مإ لتَّاءإ 48ْن نـَْفٍس َشيـْ [ ابإ

َها َشَفا نـْ َها َعْدٌل{ ]البقرة: )َوََل تـُْقَبُل مإ نـْ لتَّاءإ، }َوََل يـُْؤَخُذ مإ ْلَياءإ  48َعٌة( ابإ  [ ابإ
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َجاُه. ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ     @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح

ُّ، ثنا هإَشاُم بْ   -   2918 ْنَجاينإ ، ثنا إإبـَْراهإيُم ْبُن يُوُسَف اهلْإسإ ثـََنا أَبُو َسعإيٍد َأمْحَُد ْبُن يـَْعُقوَب الثَـَّقفإيُّ ُن َخالإٍد اأْلَْزَرُق، ثنا إإْْسَاعإيُل َحدَّ
، َحدََّثِنإ إإْْسَاعإيُل ْبُن أَ  يبإ َحكإيٍم، ثنا َخارإَجُة ْبُن زَْيدإ ْبنإ ََثبإٍت، َعْن أَبإيهإ زَْيدإ ْبنإ ََثبإٍت ْبُن قـَْيٍس، َعْن اَنفإعإ ْبنإ َأيبإ نـَُعْيٍم اْلَقارإئإ

ُزَها{ ]البقرة:  ُ َعْنُه، " َأنَّ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم قـََرَأ: }َكْيَف نـُْنشإ َي اَّللَّ لزَّايإ  259َرضإ  [ ابإ
ا ِبِإْسَما َجاُه َفِإنَُّهَما َلْم َيْحَتجَّ ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ   ِعيَل ْبِن َقْيِس ْبِن َثاِبٍت«  @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: إسماعيل بن قيس من ولد زيد بن ثابت ضعفوه 

يَناَء قَاُلو َأْخََبينإ حُمَمَّ  -  2921 ، ثنا عإيَسى ْبُن مإ ُن، َحدََّثِنإ ُد ْبُن ُمَؤمَّلإ ْبنإ احلََْسنإ ْبنإ عإيَسى، ثنا اْلَفْضُل ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ اْلُمَسييإبإ
، َعْن َداُودَ   ْبنإ احْلَُصنْيإ، َعْن عإْكرإَمَة، َعنإ اْبنإ َعبَّاٍس أَبُو َغزإيََّة حُمَمَُّد ْبُن ُموَسى ْبنإ اْلَقاضإي، ثنا إإبـَْراهإيُم ْبُن إإْْسَاعإيَل اأْلَْشَهلإيُّ
ٍي َأْن يـَُغلَّ  ُهَما: " َأنَّ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم قـََرَأ: }َوَما َكاَن لإَنيبإ ُ َعنـْ َي اَّللَّ  [ بإَفْتحإ اْلَياءإ  161{ ]آل عمران: َرضإ

َجاُه.@ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا  ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ     َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: بل واه 

ُّ، ثنا هإَشاُم بْ   -  2922 ْنَجاينإ ، ثنا إإبـَْراهإيُم ْبُن يُوُسَف اهلْإسإ ثـََنا أَبُو َسعإيٍد َأمْحَُد ْبُن يـَْعُقوَب الثَـَّقفإيُّ   ُن َخالإٍد، ثنا إإْْسَاعإيُل ْبنُ َحدَّ
ََثبإٍت َوقَاَل: َأقْـَرَأينإ زَْيُد ْبُن ََثبإٍت َوقَاَل: قـَْيٍس، َعْن اَنفإعإ ْبنإ َأيبإ نـَُعْيٍم: »فـَُرُهٌن َمْقُبوَضٌة« ُثَّ قَاَل اَنفإٌع: َأقْـَرَأينإ َخارإَجُة ْبُن زَْيدإ ْبنإ  

  َمْقُبوَضٌة، بإَغرْيإ أَلإٍف«  " َأقْـَرَأينإ َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »فـَُرُهنٌ 
َجاهُ  ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ   . @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: إسماعيل ضعفوه 

، ثنا يَزإيُد ْبُن َهاُروَن، أَنـَْبَأ َأْصَبُغ َأْخََباََن أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ الشَّافإعإيُّ بإبَـْغَداَد،    -   2929 طإيُّ ثنا حُمَمَُّد ْبُن َمْسَلَمَة اْلَواسإ
ُم ْبُن َأيبإ أَيُّوَب، َحدََّثِنإ َسعإيُد ْبُن ُجَبرْيٍ، قَاَل: َسأَ  ُّ اْلَورَّاُق، َحدََّثِنإ اْلَقاسإ يَ ْبُن زَْيٍد اجْلَُهِنإ ُهَما   ْلُت َعْبَد اَّللَّإ ْبَن َعبَّاٍس َرضإ ُ َعنـْ اَّللَّ

َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: }قَاَل رَُجاَلنإ مإَن الَّذإيَن  40َعْن قـَْولإ اَّللَّإ تـََعاىَل: " }َوفـَتَـنَّاَك فـُُتواًن{ ]طه:   ُلُغ بإهإ النَّيبإ [ فإ َحدإيٍث يـَبـْ
 [ بإَرْفعإ اْلَياءإ  23ََيَاُفوَن{ ]املائدة: 

َجاُه.@ قال الحافظ الحاكم  ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ     رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح

ثـََنا َعلإيُّ ْبُن عإيَسى احلْإريإيُّ، ثنا أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن النَّْضرإ اجْلَاُرودإيُّ، ثنا َعْبُد اأْلَْعَلى بْ   -  2930 ، َوَنَصُر ْبُن ُن مَحَّاٍد النـَّ َحدَّ يُّ ْرسإ
، َعْن عإْكرإمَ  ، قَاََل: ثنا اْلُمْعَتمإُر ْبُن ُسَلْيَماَن، َعْن أَبإيهإ، َعْن َعطَاءإ ْبنإ السَّائإبإ ُهَما،  َعلإيٍي اجْلَْهَضمإيُّ ُ َعنـْ َي اَّللَّ َة، َعنإ اْبنإ َعبَّاٍس َرضإ

َعَلْيهإ َوَسلََّم: »ُكلَُّها فإ ُصُحفإ إإبـَْراهإيَم َوُموَسى« ، فـََلمَّا قَاَل: َلمَّا نـََزَلْت َسبيإحإ اْسَم رَبيإَك اأْلَْعَلى قَ  اَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ 
{ ]النجم:   ْخَرى{ ]النجم:  [ ثـَقََّلُه َوقَاَل: َوَفَّ }َأَلَّ َتزإُر َوازإرٌَة وإْزَر أُ 37نـََزَلْت: َوالنَّْجمإ إإَذا َهَوى فـَبَـَلَغ: }َوإإبـَْراهإيَم الَّذإي َوَفَّ

 [  56[ إإىَل قـَْولإهإ: }َهَذا َنذإيٌر مإَن النُُّذرإ اأْلُوىَل{ ]النجم:  38
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َجاُه«   ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: »َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح

، ثنا إإ َحدََّثِنإ أَبُو َأمْحََد َبْكُر    -   2932 َْرَو، ثنا أَبُو إإْْسَاعإيَل حُمَمَُّد ْبُن إإْْسَاعإيَل السَُّلمإيُّ ُّ ِبإ ْسَحاُق ْبُن  ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ مَحَْداَن الصَّرْيَفإ
َي حُمَمٍَّد اْلَفْروإيُّ، ثنا ُسَلْيَماُن ْبُن بإاَلٍل، َعْن َجْعَفرإ ْبنإ حُمَمٍَّد، َعْن أَبإيهإ، َعْن ُعبَـْيدإ اَّللَّإ   ْبنإ َأيبإ رَافإٍع، َعْن َعلإييإ ْبنإ َأيبإ طَالإٍب َرضإ
َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم قـََرَأ: }مإَن الَّذإيَن اْسَتَحقَّ َعَلْيهإُم اأْلُْولََيا ُ َعْنُه، " َأنَّ النَّيبإ                    [  107َن{ ]املائدة:  اَّللَّ

َجاُه.@ قال الحافظ الحاكم رحمه   هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم، َوَلْم ُيَخرِ 
 .# قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط مسلم

 سنده صحيح.  * قال الشيخ عبد السَلم علوش:

مإ ْبنإ َأْخََبينإ أَبُو َسعإيٍد َعْبُد الرَّمْحَنإ ْبُن َأمْحََد اْلُمْقرإُئ، ثنا َأمْحَُد ْبُن زَْيدإ ْبنإ َهاُروَن اْلَقزَّاُز، ِبإَ   -  2937 كََّة، ثنا َأمْحَُد ْبُن اْلَقاسإ
َبأَ َوْهُب ْبُن زَْمَعَة، َعْن أَبإيهإ، َعْن مُحَْيدإ ْبنإ قـَْيٍس ا ُهَما، َعْن ُأيَبيإ ْبنإ  َأيبإ بـَزََّة، أَنـْ ُ َعنـْ َي اَّللَّ أْلَْعَرُج، َعْن جُمَاهإٍد، َعنإ اْبنإ َعبَّاٍس َرضإ

ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: }َولإيَـُقوُلوا َدَرْسَت{ ]األنع ُ َعْنُه قَاَل: " َأقْـَرَأينإ النَّيبإ َي اَّللَّ نيإ   -يـَْعِنإ    -[105ام:  َكْعٍب َرضإ َْزمإ السيإ ِبإ
 َنْصبإ التَّاءإ وَ 

َجاُه. ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ     @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح

جْ  -  2939 ، ثنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد السيإ زإيُّ، ثنا َهاُروُن ْبُن َحاِتٍإ اْلُمْقرإُئ، ثنا أَبُو  َأْخََبينإ احْلَُسنْيُ ْبُن َعلإيٍي التَّمإيمإيُّ
َهالإ ْبنإ َعْمٍرو، َعنْ  نـْ ، َعنإ اْلمإ ُ َعْنُه،  ُمَعاوإيََة، َوحُمَمَُّد ْبُن ُفَضْيٍل، َوَعْبُد اَّللَّإ ْبُن َُنرَْيٍ، َعنإ اأْلَْعَمشإ َي اَّللَّ  زَاَذاَن، َعنإ اْلََبَاءإ َرضإ

ْعُت َرُسوَل                    [ َُمَفًَّفا  40اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم " يـَْقَرأُ: }ََل تـُْفَتُح هَلُْم أَبـَْواُب السََّماءإ{ ]األعراف: قَاَل: ْسَإ
َجاُه.   ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 هارون تركه أبو زرعة  # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا:

دََّثِنإ مَحَّاُد ْبُن َسَلَمَة، َعْن  َأْخََباََن َأمْحَُد ْبُن ُعْثَماَن اأْلَْهَوازإيُّ، ثنا َرْوُح ْبُن َعْبدإ اْلُمْؤمإنإ، َحدََّثِنإ ُعبَـْيُد ْبُن َعقإيٍل، حَ  -  2940
َّ صَ  ُ َعْنُه، " َأنَّ النَّيبإ َي اَّللَّ              [ ُمنَـوَّنًَة، َوََلْ مَيُدَُّه 143لَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم قـََرَأ: }دَكًّا{ ]األعراف: ََثبإٍت، َعْن أََنٍس َرضإ

َجاُه.   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم، َوَلْم ُيَخرِ 
 .# قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط مسلم

 إسناده جيد. الشيخ عبد السَلم علوش:* قال 

ُم بْ   -   2941 ُّ، ثنا أَبُو  َأْخََباََن احْلَُسنْيُ ْبُن احلََْسنإ ْبنإ أَيُّوَب، ثنا أَبُو َحاِتٍإ حُمَمَُّد ْبُن إإْدرإيَس الرَّازإيُّ، ثنا َسالَّ ُن ُسَلْيَماَن اْلَمَدايِنإ
ُ َعْنكُ َعْمرإو ْبُن اْلَعاَلءإ، َعْن اَنفإٍع، َعنإ ابْ  َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم قـََرَأ: }اْْلَن َخفََّف اَّللَّ ُهَما، " َأنَّ النَّيبإ ُ َعنـْ َي اَّللَّ ْم َوَعلإَم نإ ُعَمَر َرضإ

 [ رََفَع  66َأنَّ فإيُكْم َضْعًفا{ ]األنفال: 
َجاُه.    @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح، َوَلْم ُيَخرِ 
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: سَلم بن سليمان نزل دمشق واه 
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ُ َعْنُه " َأنَّ   -  2942 َي اَّللَّ ريإيَن، َعْن أََنٍس َرضإ َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َأْخََباََن حَمُْبوُب ْبُن احلََْسنإ، َعْن َخالإٍد احْلَذَّاءإ، َعنإ اْبنإ سإ  النَّيبإ
 َوَسلََّم قـََرَأ: }َأْن َتُكوَن َلُه َأْسَرى{ 

 @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َصِحيحٌ 
 .فظ الذهبي رحمه هللا: صحيح# قال الحا

 محبوب صدوق فيه لين.   * قال الشيخ عبد السَلم علوش:

ثـََنا أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َصالإحإ ْبنإ َهانإٍئ، ثنا أَبُو َسْعٍد ََيََْي ْبُن َمْنُصوٍر اهْلََروإيُّ، َعْن َعلإ   -   2944 ييإ ْبنإ ُحَسنْيٍ، َعْن َعْمرإو َحدَّ
يإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم قَاَل: »ََل يـَتَـ ْبنإ   ُ َعْنُه، َعنإ النَّيبإ َي اَّللَّ َواَرُث َأْهُل مإلََّتنْيإ، َوََل يَرإُث ُمْسلإٌم ُعْثَماَن، َعْن ُأَساَمَة ْبنإ زَْيٍد َرضإ

َنٌة فإ اأْلَْرضإ َوَفَساٌد َكبإرٌي{ ]األنفال:    َكافإًرا، َوََل َكافإٌر ُمْسلإًما« ُثَّ قـََرَأ: }َوالَّذإيَن َكَفُروا بـَْعُضُهمْ  َأْولإَياُء بـَْعٍض، إإَلَّ تـَْفَعُلوُه َتُكْن فإتـْ
ْلَياءإ 73  [ ابإ

َجاُه.  ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

، ثنا َهَكَذا َأْخََبينإ أَبُو احْلَُسنْيإ ْبُن يـَعْ   -  2945 َبأَ اْلَعبَّاُس ْبُن اْلَفْضلإ اْلُمْقرإُئ، ثنا إإبـَْراهإيُم ْبُن مإْهَراَن اأْلَْيلإيُّ ُقوَب احْلَافإُظ، أَنـْ
، َعْن َعْبدإ اَّللَّإ   ، ثنا ُمْسلإُم ْبُن َخالإٍد الزََّْنإيُّ َي   ْبنإ طَاُوٍس،َعلإيُّ ْبُن احْلَُسنْيإ ْبنإ َعْبدإ الرَّمْحَنإ الديإَمْشقإيُّ َعْن أَبإيهإ، َعنإ اْبنإ َعبَّاٍس َرضإ

يإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم " قـََرَأ: }َلَقْد َجاءَُكْم َرُسوٌل مإْن أَنـْفُ  ُهَما، يـَْرفـَُعُه إإىَل النَّيبإ ُ َعنـْ ُكْم{ ]التوبة:  اَّللَّ [ " يـَْعِنإ مإْن َأْعَظمإُكْم 128سإ
 َقْدرًا

 * سكت عنه الذهبي في التلخيص. 
 الزنجي ضعيف لسوء حفظه.  قال الشيخ عبد السَلم علوش: *

َبَة، ثنا إإ   -  2947 ْلُكوَفةإ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن ُعْثَماَن ْبنإ َأيبإ َشيـْ ، َأْخََبينإ أَبُو َبْكرإ ْبُن َأيبإ َدارإٍم احْلَافإُظ، ابإ بـَْراهإيُم ْبُن الزيإْبرإقَانإ التـَّْيمإيُّ
َي ا َها، قَاَلْت: " َكاَن َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم يـَْقَرأُ:  ثنا أَبُو َرْوٍق، َعْن حُمَمَّدإ ْبنإ جَحاَدَة، َعْن أَبإيهإ، َعْن َعائإَشَة َرضإ ُ َعنـْ َّللَّ

   { إإنَُّه َعمإَل َغرْيَ َصالإحٍ } 
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: إسناده مظلم 

2949  -  ، ، ثنا أَبُو اْلَعبَّاسإ َأمْحَُد ْبُن حُمَمٍَّد، ثنا َهاُروُن ْبُن َحاِتٍإ َبأَ َعْبُد الرَّمْحَنإ ْبُن َأيبإ مَحَّاٍد،   َأْخََبينإ احْلَُسنْيُ ْبُن َعلإيٍي التَّمإيمإيُّ أَنـْ
ْعُت َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى َحدََّثِنإ إإْسَحاُق ْبُن يُوُسَف، َعْن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ حُمَمَّدإ ْبنإ َعقإيلٍ  ُ َعْنُه، قَاَل: ْسَإ َي اَّللَّ ، َعْن َجابإرإ ْبنإ َعْبدإ اَّللَّإ َرضإ

دَ  ، َوَأاَن َوأَْنَت مإْن َشَجَرٍة َواحإ ، النَّاُس مإْن َشَجٍر َشَّتَّ : »اَي َعلإيُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ ٍة« ُثَّ قـََرَأ َرُسوُل اَّللَّإ  هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم يـَُقوُل لإَعلإيٍي
دٍ } َوَسلََّم:  َاٍء َواحإ َواٍن ُتْسَقى ِبإ نـْ َواٌن َوَغرْيُ صإ نـْ  { َوَجنَّاٌت مإْن َأْعَناٍب َوَزرٌْع َوُنَإيٌل صإ

َجاُه.  ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ     @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 هللا: ال وهللا هارون هالك # قال الحافظ الذهبي رحمه 

، ثنا ُعبَـْيدُ   -   2950 ، َعْن زَْيدإ  َأْخََباََن أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن َسْلَماَن اْلَفقإيُه بإبَـْغَداَد، ثنا هإاَلُل ْبُن اْلَعاَلءإ الرَّقيإيُّ  اَّللَّإ ْبُن َعْمٍرو الرَّقيإيُّ
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، َعْن َأيبإ  ُل بـَْعَضَها َعَلى بـَْعٍض فإ ْبنإ َأيبإ أُنـَْيَسَة، َعنإ اأْلَْعَمشإ يإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم " }َونـَُفضيإ  َصالإٍح، َعْن َأيبإ ُهَريـَْرَة، َعنإ النَّيبإ
{ ]الرعد:  لنُّونإ  4اأْلُُكلإ  [ ابإ

جَ  ْيَخْيِن، َوَلْم ُيَخرِ   اُه.@ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط البخاري ومسلم 

 سنده صحيح.  * قال الشيخ عبد السَلم علوش:

ُّ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن إإْْسَاعإيَل السَُّلمإيُّ   -  2951 ثـََنا أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ اأْلَْصبَـَهاينإ ، ثنا أَبُو َصالإٍح َعْبُد اَّللَّإ ْبُن َصالإٍح، َحدَّ
َي   ثنا اللَّْيُث ْبُن َسْعٍد، َعْن زإاَيدإ ْبنإ حُمَمٍَّد، َعْن حُمَمَّدإ ْبنإ َكْعبٍ  ْرَداءإ َرضإ ، َعْن َأيبإ الدَّ ، َعْن َفَضاَلَة ْبنإ ُعبَـْيٍد اأْلَْنَصارإييإ اأْلَْنَصارإييإ

ُ َما َيَشاُء َويـُْثبإُت{ ]الرع ُ َعْنُه، َأنَّ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم قَاَل: " }مَيُْحو اَّللَّ       [ َُمَفََّفًة 39د:  اَّللَّ
َجاهُ @ قال الحاف  ، َوَلْم ُيَخرِ   . ظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط اْلُبَخاِريِ 

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط البخاري ومسلم 
 عبد هللا بن صالح كاتب الليث فيه كَلم، إال أن روايته عن الليث أحسن من غيرها.   * قال الشيخ عبد السَلم علوش:

2953   -    ، يُّ َْرَو، ثنا َعْبُد اْلَملإكإ ْبُن حُمَمٍَّد الرَّقَاشإ ُّ ِبإ ، ثنا ثنا َبكَّاُر ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ َعْبدإ اَّللَّإ َأْخََبينإ أَبُو َأمْحََد َبْكُر ْبُن حُمَمٍَّد الصَّرْيَفإ
َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ اْلَعزإيزإ، ثنا أَبُو الزيإاَندإ، َعْن َخارإَجَة ْبنإ زَْيدإ ْبنإ ََثبإٍت، َعْن زَْيدإ ْبنإ ََثبإٍت َرضإ  ُ َعْنُه، َأنَّ النَّيبإ َي اَّللَّ

َئةإ  : }َكَهيـْ يمإ لتـَّْفخإ [ َوالصََّدَفنْيإ }َأََل 6[ ، }ُعْذرًا َأْو نُْذرًا{ ]املرسالت: 49 الطَّرْيإ{ ]آل عمران: َوَسلََّم قَاَل: " أُْنزإَل اْلُقْرآُن ابإ
   [ َوَأْشَباُهَها54َلُه اخْلَْلُق َواأْلَْمُر{ ]األعراف:  

َجاهُ  ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ   . @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 .منكر : ١٣٤٣السلسلة الضعيفة * 

شَّْعثَاءإ، ثنا َخالإُد  نَـْيدإ، ثنا أَبُو الَأْخََباََن الشَّْيُخ أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن إإْسَحاَق اْلَفقإيُه، أَنـَْبَأ َعلإيُّ ْبُن احْلَُسنْيإ ْبنإ َعلإييإ ْبنإ اجلُْ   -  2954
ُ َعْنُه، َعنإ ال َي اَّللَّ يإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم قَاَل: " إإَذا ْبُن اَنفإٍع اأْلَْشَعرإيُّ، َعْن َسعإيدإ ْبنإ َأيبإ بـُْرَدَة، َعْن أَبإيهإ، َعْن َأيبإ ُموَسى َرضإ نَّيبإ

ْرُِتْ َمَعَنا فإ النَّارإ؟اْجَتَمَع َأْهُل النَّارإ فإ النَّارإ، َوَمَعُهْم   ُ قَاُلوا: َما َأْغََّن َعْنُكْم إإْساَلُمُكْم، َوَقْد صإ َلةإ َمْن َشاَء اَّللَّ قَاُلوا:   مإْن َأْهلإ اْلقإبـْ
َْن َكاَن فإ النَّارإ مإْن أَ  ُ َما قَاُلوا، قَاَل: فََأَمَر ِبإ َا، َفَسمإَع اَّللَّ ْذاَن ِبإ تَـَنا َكاَنْت لََنا ُذنُوٌب، فَُأخإ َلةإ فَُأْخرإُجوا فـَيَـُقوُل اْلُكفَّاُر: اَي لَيـْ ْهلإ اْلقإبـْ

َا يـََودُّ  ُكنَّا ُمْسلإَمنْيإ، فـَُنْخَرُج َكَما ُأْخرإُجوا، قَاَل: َوقـََرَأ َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: }الر تإْلكَ   آاَيُت اْلكإَتابإ َوقـُْرآٍن ُمبإنٍي ُرِبَّ
 [ ُمثـَقََّلًة  2َكَفُروا َلْو َكانُوا ُمْسلإَمنْيَ{ ]احلجر:   الَّذإينَ 

َجاُه. ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ     @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح

 خالد فيه ضعف، لكن للحديث شواهد صحيحة.   * قال الشيخ عبد السَلم علوش:

ُّ    َأْخََباََن أَبُو زََكرإايَّ ََيََْي ْبُن حُمَمٍَّد اْلَعْنََبإيُّ، ثنا أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن النَّْضرإ اجْلَاُرودإيُّ،   -   2956 ثنا إإْْسَاعإيُل ْبُن زََكرإايَّ اأْلَْصبَـَهاينإ
، ثنا مإْهَراُن ْبُن أَ  لريإييإ ُهَما، ابإ ُ َعنـْ َي اَّللَّ َياَن، َعْن أَبإيهإ، َعنإ اْبنإ َعبَّاٍس َرضإ قَاَل: َمَكَث يبإ َعْمٍرو، ثنا ُسْفَياُن، َعْن قَابُوَس ْبنإ َأيبإ ظَبـْ
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}َأْدخإ  َعَلْيهإ:  فـَنَـَزَلْت   " نَبإيًّا،  نإنَي  َعْشَرَة سإ َثاَلَث  َكََّة  َوَسلََّم ِبإ َعَلْيهإ  ُّ َصلَّى هللاُ  ْدٍق{ النَّيبإ ََمَْرَج صإ َوَأْخرإْجِنإ  ْدٍق  َمْدَخَل صإ ْلِنإ 
، فـََهاَجرَ 80]اإلسراء:    [ بإَفْتحإ اْلمإيمإ

َجاُه.  ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ     @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح

ْلُكوَفةإ، ثنا َأمْحَُد ْبُن َحازإٍم، َعنْ   -  2957 ُّ ابإ َباينإ َأيبإ َغَرزََة، ثنا َعلإيُّ ْبُن َحكإيٍم   َأْخََباََن أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َعلإييإ ْبنإ ُدَحْيٍم الشَّيـْ
ُهَما،  اأْلَْودإيُّ، ثنا إإْسَحاُق ْبُن يُوُسَف، َعْن مَحَْزَة ْبنإ َحبإيٍب، َعْن َأيبإ إإْسَحاقَ  ُ َعنـْ َي اَّللَّ ، َعْن سعإيدإ ْبنإ ُجَبرْيٍ، َعنإ اْبنإ َعبَّاٍس َرضإ

ُ َعْنُه، " َأنَّ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم قـََرَأ: }إإْن َسأَْلتُ  َي اَّللَّ [  76َك َعْن َشْيٍء بـَْعَدَها{ ]الكهف:  َعْن ُأيَبيإ ْبنإ َكْعٍب َرضإ
 َمْهُموزََتنْيإ 

َجاُه، ِإنََّما اتََّفَقا َعلَ  ْيَخْيِن، َوَلْم ُيَخرِ  ى َحِديِث َعْمِرو ْبِن ِديَناٍر، َعْن َسِعيِد ْبِن @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ
ُ َعْنُه،  َة ُموَسى َواْلَخِضِر ِبُطوِلِه، َوَلْيَس ِفيِه ِذْكُر اْلَهْمَزَتْيِن« ُجَبْيٍر، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َعْن ُأَبيِ  ْبِن َكْعٍب َرِضَي َّللاَّ  ِقصَّ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط البخاري ومسلم 
 سنده صحيح لكن ليس على شرط البخاري.   * قال الشيخ عبد السَلم علوش:

ثـََنا أَبُو َعلإيٍي احْلَُسنْيُ ْبُن َعلإيٍي احْلَافإُظ، أَنـَْبَأ أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن احْلَُسنْيإ ْبنإ َحْفٍص    -  2959 ْلُكوَفةإ، ثنا َهاُروُن َحدَّ اخْلَثْـَعمإيُّ ابإ
، َعْن َأيبإ إإْسَحاَق،  تإ ، ثنا ُسَلْيُم ْبُن عإيَسى، َعْن مَحَْزَة الزَّايَّ ُهَما، " َأنَّ ْبُن َحاِتٍإ ُ َعنـْ َي اَّللَّ َعْن َسعإيدإ ْبنإ ُجَبرْيٍ، َعنإ اْبنإ َعبَّاٍس َرضإ

ٍَة غَ  َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َكاَن يـَْقَرأُ: »وََكاَن َأَماَمُهْم َملإٌك، َيَُْخُذ ُكلَّ َسفإيَنٍة َصاحلإ  ْصًبا«  النَّيبإ
َجاهُ @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحدِ  ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ   يٌث َصِحيُح اإلِْ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: فيه هارون بن حاتم واه 

، ثنا    -  2961 طإيُّ َبأَ ُسْفَياُن ْبُن يَزإيُد ْبُن َهاُروَن، أَ َأْخََباََن أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ الصَّفَّاُر، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َمْسَلَمَة اْلَواسإ نـْ
ُ َعْنهُ  َي اَّللَّ ، َعْن أَبإيهإ، َعْن َأيبإ َذرٍي َرضإ َبَة، َعْن إإبـَْراهإيَم التـَّْيمإييإ ، قَاَل: ُكْنُت رإْدَف َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ ُحَسنْيٍ، َعنإ احْلََكمإ ْبنإ ُعتَـيـْ

َاٍر، فـََرَأى الشَّمْ  ُ َوَرُسولُُه َأْعَلُم، قَاَل: َعَلْيهإ َوَسلََّم َوُهَو َعَلى محإ نَي َغَرَبْت، فـََقاَل: »اَي َأاَب َذرٍي، أَْيَن تـَْغُرُب َهذإهإ؟« فـَُقْلُت: اَّللَّ َس حإ
َيٍة« َغرْيَ َمْهُموزٍَة  َا تـَْغُرُب فإ َعنْيٍ َحامإ  »فَإإهنَّ

َجاُه.@ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح  ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ     اإلِْ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح

َبَأ احْلََسُن ْبُن َعلإييإ ْبنإ زإاَيٍد، ثنا إإبـَْراهإيُم ْبُن ُموسَ  - 2963 ى، أَنـَْبأَ عإيَسى ْبُن يُوُنَس، َعْن َأْخََباََن أَبُو َبْكرإ ْبُن إإْسَحاَق اْلَفقإيُه، أَنـْ
لشَّْيءإ ُعبَـْيدإ اَّللَّإ  ُل ابإ تـُْرسإ َعائإَشَة، َكاَنْت  َأنَّ   ، الريإَجالإ َأيبإ  َعْن  َمالإٍك،  َعْن  ْبنإ َمْوَهٍب،  الرَّمْحَنإ  َعْبدإ  ْبنإ  َْهلإ الصُّفَّةإ،      َصَدَقًة ألإ

ْعُت َرُسوَل اَّللَّإ  ُهْم بـَْربَرإايًّ َوََل بـَْربَرإيًَّة، فَإإينيإ ْسَإ نـْ ُ َعزَّ    َوتـَُقوُل: ََل تـُْعُطوا مإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم يـَُقوُل: " ُهُم اخْلََلُف الَّذإيَن قَاَل اَّللَّ
 [ 59َوَجلَّ: }َفَخَلَف مإْن بـَْعدإهإْم َخْلٌف َأَضاُعوا الصَّاَلَة{ ]مرمي: 

َجاُه.    ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: عبيد هللا مختلف في توثيقه ومالك ال أعرفه ثم هو منقطع 
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ثـََنا أَبُو زََكرإايَّ ََيََْي ْبُن حُمَمٍَّد اْلَعْنََبإيُّ، ثنا أَبُ   -  2964 و َعْبدإ اَّللَّإ حُمَمَُّد ْبُن إإبـَْراهإيَم اْلَعْبدإيُّ، ثنا َعْبُد اَّللَّإ ْبُن حُمَمٍَّد النـَُّفْيلإيُّ،  َحدَّ
ُّ، َعْن َمْكُحوٍل، َعْن َأيبإ   ُّ، ثنا َعْبُد الرَّمْحَنإ ْبُن حُمَمٍَّد احْلَرَّاينإ َي اَّللَُّ ثنا حُمَمَُّد ْبُن َسَلَمَة احْلَرَّاينإ  َعْنُه، " َأنَّ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى أَُماَمَة َرضإ

ْلَياءإ َوالنُّونإ }َوَتَإرُّ اجلْإَباُل{ ]مرمي ْنُه( ابإ َفطإْرَن مإ لتَّاءإ }َأْن َدَعْوا لإلرَّمْحَنإ َوَلًدا َوَما  90:  هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم قـََرَأ: )َتَكاُد السََّمَواُت يـَنـْ [ ابإ
َبغإي لإلرَّمْحَنإ َأْن يَـ  َذ َوَلًدا{ ]مرمي: يـَنـْ  [ َمْفُتوَحًة بـَْعَد َمْفُتوَحةٍ 92تَّخإ

َجاُه.  ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ     @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح

ْلُكوَفةإ، ثنا ُعبَـْيُد ْبُن َغنَّامإ ْبنإ َحْفصإ ْبنإ غإَياٍث، ثنا ُعبَـْيُد    -  2965 ْبُن يَعإيَش، ثنا حُمَمَُّد ْبُن  َأْخََبينإ أَبُو َبْكرإ ْبُن َأيبإ َدارإٍم، ابإ
ٍم، َعْن زإرٍي، قَاَل: قـََرَأ رَُجٌل َعَلى َعْبدإ اَّللَّإ: }طَْه{ ]طه:  [ 1ُتوَحًة، فََأَخَذَها َعَلْيهإ َعْبُد اَّللَّإ }طَْه{ ]طه:  [ َمفْ 1ُفَضْيٍل، َعْن َعاصإ

َمْفُتوَحًة. فـََقاَل َعْبُد اَّللَّإ: »َهَكَذا قـََرَأَها رَ  َا يـَْعِنإ َضْع رإْجَلَك  َلُه الرَُّجُل: إإَنَّ َعَلْيهإ َوَسلََّم،  َمْكُسورًَة، فـََقاَل  ُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ 
 َْبإيُل َعَلْيهإ السَّاَلُم« َوَهَكَذا أَنـَْزهَلَا جإ 

َجاُه. َوَرَواُه ُمَحمَُّد ْبُن ُعَبْيِد َّللاَِّ  ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ   ْبِن َعاِصٍم ِبِإْسَناِدِه، َوَقاَل ِفيِه: َفَقاَل َعْبُد  @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
ِ َلَهَكَذا َعلََّمنِ   يَها َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلَّمَ َّللاَِّ: َوَّللاَّ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح

ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثنا َأمْحَُد ْبُن َعْبدإ اجْلَبَّارإ، ثنا يُوُنُس ْبُن بَُكرْيٍ، ثنا حمَُ   -  2966 مإ مَُّد ْبُن إإْسَحاَق، َعْن َعاَحدَّ صإ
ْعُت َرُسوَل اَّللَّإ  ُ َعْنُه، قَاَل: ْسَإ َي اَّللَّ  َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم يـَُقوُل: " ْبنإ ُعَمَر ْبنإ قـََتاَدَة، َعْن حَمُْمودإ ْبنإ لَبإيٍد، َعْن َأيبإ َسعإيٍد َرضإ

ُ َعزَّ َوَجلَّ: }مإْن ُكليإ  ُلوَن{ ]األنبياء:   تـُْفَتُح َيَُْجوُج َوَمْأُجوُج َكَما قَاَل اَّللَّ [ قَاَل اْبُن إإْسَحاَق: فإ قإَراَءةإ َعْبدإ اَّللَّإ: 96َحَدٍب يـَْنسإ
ُلوَن{ ]يس: ْثَل قـَْولإهإ: }مإَن اأْلَْجَداثإ إإىَل َرِبيإإْم يـَْنسإ جلْإيمإ َوالثَّاءإ، مإ ُلوَن، ابإ  [ َوهإَي اْلُقُبوُر  51 " مإْن ُكليإ َجَدٍث يـَْنسإ

َجاُه. @ قال الحافظ الحاك  م رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم، َوَلْم ُيَخرِ 
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط مسلم

ْلُكوَفةإ، ثنا َأمْحَُد ْبُن َحازإمإ ْبنإ َأيبإ َغَرزَةَ   -  2970 ُّ، ابإ َباينإ  أَبُو َغسَّاَن، ثنا ََيََْي ْبُن َسَلَمَة َأْخََبينإ حُمَمَُّد ْبُن َعلإييإ ْبنإ ُدَحْيٍم الشَّيـْ
ُهَما، " َأنَّ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ  ُ َعنـْ َي اَّللَّ إيَن ْبنإ ُكَهْيٍل، َعْن أَبإيهإ، َعْن جُمَاهإٍد، َعنإ اْبنإ َعبَّاٍس َرضإ  َعَلْيهإ َوَسلََّم َكاَن يـَْقَرأُ: }ُمْسَتْكَبإ

        [ قَاَل: َكاَن اْلُمْشرإُكوَن يـَتَـَهجَُّروَن بإَرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم 67منون:  بإهإ َسامإًرا َُتُْجُروَن{ ]املؤ 
َجاُه.  ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 * إسناده ضعيف جدا. 

ثـََنا أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن َداُوَد ْبنإ ُسَلْيَماَن الزَّاهإُد، ثنا َعلإيُّ ْبُن احْلَُسنْيإ ْبنإ اجْلُنَـْيدإ الْ   -  2972 ، ثنا ُسَوْيُد ْبُن  َحدَّ لريإييإ َمالإكإيُّ ابإ
، َعْن َعْبدإ الرَّمْحَنإ ْبنإ َغْنٍم،  َسعإيٍد اأْلَنـَْبارإيُّ، ثنا اْلَولإيُد ْبُن ُجْنُدٍب، ثنا َبْكُر ْبُن ُخنَـْيٍس، َعْن حمَُ  مَّدإ ْبنإ َسعإيٍد، َعْن ُعَباَدَة ْبنإ ُنَسيٍي

َذ{ ]الفرقان:   َبغإي لََنا َأْن نـَتَّخإ َّ َصلَّى  18قَاَل: َسأَْلُت ُمَعاًذا َعْن قـَْولإ اَّللَّإ َعزَّ َوَجلَّ: }َما َكاَن يـَنـْ ْعُت النَّيبإ َد، قَاَل: ْسَإ [ َأْو نـَتَّخإ
َذ مإْن ُدونإَك{ ]الفرقان:  هللاُ   [ بإَنْصبإ النُّونإ " 18 َعَلْيهإ َوَسلََّم " يـَْقَرأُ: }َأْن نـَتَّخإ
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 محمد بن سعيد رمي بالكذب، وبكر واه، وقد اعتذر عنه الحاكم بأنه ليس من شرط الكتاب.   * قال الشيخ عبد السَلم علوش:

ثـََنا أَبُو َبْكرإ ْبُن َداُوَد، ث  -   2973 نا َعلإيُّ ْبُن احْلَُسنْيإ ْبنإ ُجنَـْيٍد، ثنا ُسَوْيُد ْبُن َسعإيٍد، ثنا اْلَولإيُد ْبُن ُجْنُدٍب، ثنا َبْكُر ْبُن َوَحدَّ
، َعْن َعْبدإ الرَّمْحَنإ ْبنإ َغْنٍم، قَاَل: َسأَْلُت ُمعَ  َعْن قـَْولإ اَّللَّإ َعزَّ َوَجلَّ:    اَذ ْبَن َجَبلٍ ُخنَـْيٍس، َعْن حُمَمَّدإ ْبنإ َسعإيٍد، َعْن ُعَباَدَة ْبنإ ُنَسيٍي

 [  1[ َأْو َغَلَبْت؟ فـََقاَل: " َأقْـَرَأينإ َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: }اَل ُغلإَبتإ الرُّوُم{ ]الروم: 2}اَل ُغلإَبتإ الرُّوُم{ ]الروم: 
اِميَّ َلْيَس ِمْن َشْرِط اْلِكَتاِب @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َلْم َنْكُتِب اْلَحِديَثْيِن إِ  َد ْبَن َسِعيٍد الشَّ ْسَناِد، ِإالَّ َأنَّ ُمَحمَّ    .الَّ ِبَهَذا اإلِْ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: محمد بن سعيد هو المصلوب هالك وبكر بن خنيس متروك 

، ثنا َعلإيُّ ْبُن َسعإيدإ ْبنإ َعْبدإ اَّللَّإ اْلَعْسَكرإيُّ، ثنا احلََْسُن ْبُن َعَرَفَة اْلَعْبدإيُّ، ثنا َعمَّ َأْخََبينإ احْلَُسنْيُ ْبُن َعلإيٍي  - 2975 اُر  التَّمإيمإيُّ
َّ َصلَّى   ُ َعْنُه، " َأنَّ النَّيبإ َي اَّللَّ ، َعْن َأيبإ َصالإٍح، َعْن َأيبإ ُهَريـَْرَة َرضإ هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم قـََرَأ: }َفاَل تـَْعَلُم نـَْفٌس ْبُن حُمَمٍَّد، َعنإ اأْلَْعَمشإ

 [ 17َما ُأْخفإَي هَلُْم مإْن قـُرَّةإ َأْعنُيٍ{ ]السجدة:  
َجاُه.  ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ     @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح
 سنده جيد.   السَلم علوش:* قال الشيخ عبد 

، ثنا أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن إإْْسَاعإيَل، ثنا حُمَمَّ  -  2976 ثـََنا أَبُو اْلَفْضلإ حُمَمَُّد ْبُن إإبـَْراهإيَم اْلُمزَكيإيُّ ، ثنا  َحدَّ ُد ْبُن ُمَصفًّى احلْإْمصإيُّ
ُهَما، َعْن َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم أَنَُّه بَقإيَُّة، َحدََّثِنإ َعبَّاُد ْبُن إإْسَحاَق، ثنا َعْبُد اَّللَّإ  ُ َعنـْ َي اَّللَّ  ْبُن َواقإٍد، َعنإ اْبنإ ُعَمَر َرضإ

 [ رََفَع  27" قـََرَأ: }َواْلَبْحُر مَيُدُُّه{ ]لقمان: 
َجاهُ @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم، َولَ   .ْم ُيَخرِ 

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط مسلم

اعإيَل حُمَمَُّد ْبُن إإْْسَاعإيَل، ثنا َعْبُد  َأْخََباََن أَبُو احْلَُسنْيإ َعْبُد اَّللَّإ ْبُن حُمَمٍَّد اْلَقطإيعإيُّ بإبَـْغَداَد مإْن َأْصلإ كإَتابإهإ، ثنا أَبُو إإْسَْ   -  2977
، ثنا ُسَلْيَماُن ْبُن بإاَلٍل، َعْن عَ  يُّ ْبدإ اأْلَْعَلى ْبنإ َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َأيبإ فـَْرَوَة، َعْن َقَطنإ ْبنإ َوْهٍب، َعْن ُعبَـْيدإ  اْلَعزإيزإ ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ اأْلَُوْيسإ

نَي اْنصَ  ُ َعْنُه، َأنَّ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم حإ َي اَّللَّ بإ ْبنإ ُعَمرْيٍ َرَف مإْن ُأُحٍد َمرَّ َعَلى ُمْصعَ ْبنإ ُعَمرْيٍ، َعْن َأيبإ ُهَريـَْرَة َرضإ
 َهذإهإ اْْليََة: }مإَن اْلُمْؤمإنإنَي رإَجاٌل َصَدُقوا َوُهَو َمْقُتوٌل َعَلى َطرإيقإهإ، فـََوَقَف َعَلْيهإ َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َوَدَعا َلُه، ُثَّ قـََرأَ 

ُهْم َمْن َقَضى ْنَْ  نـْ َتظإُر َوَما َبدَُّلوا تـَْبدإياًل{ ]األحزاب: َما َعاَهُدوا اَّللََّ َعَلْيهإ َفمإ ُهْم َمْن يـَنـْ نـْ [ ُثَّ قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ 23َبُه َومإ
ي بإَيدإ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »َأْشَهُد َأنَّ َهُؤََلءإ ُشَهَداُء عإْنَد اَّللَّإ يـَْوَم اْلقإَياَمةإ، فَْأتُوُهْم َوزُوُروُهْم، َوالَّذإ  هإ ََل ُيَسليإُم َعَلْيهإْم َأَحٌد إإىَل يـَْومإ ي نـَْفسإ

 اْلقإَياَمةإ إإَلَّ رُدُّوا َعَلْيهإ«  
َجاُه. ْيَخْيِن، َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ

 .# قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: أنا أحسبه موضوعا
 (: ضعيف.5221) * السلسلة الضعيفة
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َناٍن اْلَقزَّاُز، ثنا َعْبُد اَّللَّإ ْبُن حُمَمَّ   -  2978 ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثنا حُمَمَُّد ْبُن سإ ٍم،  َحدَّ دإ ْبنإ احْلَارإثإ َمْوىَل َبِنإ َهاشإ
، َعنْ  يإ َلَماينإ َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم قـََرَأ: َلَقْد َكاَن لإَسَباَء فإ َمَساكإنإهإ ثنا حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ الرَّمْحَنإ ْبنإ اْلبَـيـْ  ْم  أَبإيهإ، َعنإ اْبنإ ُعَمَر " َأنَّ النَّيبإ

ْيَخاِن َلْم  «  يَ @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهِذِه ُنْسَخٌة َلْم َنْكُتْبَها َغاِلَبًة ِإالَّ َعْن َأِبي اْلَعبَّاِس، َوالشَّ ا ِباْبِن اْلَبْيَلَماِنيِ   ْحَتجَّ
 .# قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: لم يصح

ٌرو، َعْن عإْكرإَمَة،  َحدََّثِنإ َعلإيُّ ْبُن مَحَْشاَذ اْلَعْدُل، ثنا بإْشُر ْبُن ُموَسى اأْلََسدإيُّ، ثنا احْلَُمْيدإيُّ، ثنا ُسْفَياُن، ثنا َعمْ  -  2979
َّ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم قـََرَأ: }فـُزيإَع َعْن قـُُلوِبإإ   [  23ْم قَاُلوا: َماَذا قَاَل رَبُُّكْم{ ]سبأ:  َعْن َأيبإ ُهَريـَْرَة، " َأنَّ َنيبإ

َجاهُ    .@ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم، َوَلْم ُيَخرِ 
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط البخاري 

ثـََنا أَبُو َنْصٍر َأمْحَُد ْبُن َسْهٍل اْلَفقإيهُ  -  2980 بإُبَخاَرى، ثنا َصالإُح ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ َحبإيٍب احْلَافإُظ، ثنا َأمْحَُد ْبُن َداُوَد ْبنإ   َحدَّ
ٍم، ثنا إإْْسَاعإيُل ْبُن اَنفإٍع، َعْن حُمَمَّدإ ْبنإ زإاَيٍد، َعْن حُمَمَّدإ ْبنإ   ُّ، ثنا أَبُو َعاصإ ، َعْن َأيبإ ُهرَ اْلُمَسييإبإ الضَّيبيإ َي  َكْعٍب اْلُقَرظإييإ يـَْرَة َرضإ

بإالًّ َكثإريًا{ ]يس: ْنُكْم جإ َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم قـََرَأ: }َوَلَقْد َأَضلَّ مإ ُ َعْنُه، " َأنَّ النَّيبإ  [ َُمَفََّفًة  62 اَّللَّ
ا ِبِه«  @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: ُرَواُتُه ُكلُُّهْم ِثَقاٌت، َغْيَر ِإْسَماِعيَل ْبِن َراِفٍع َفِإنَّ   ُهَما َلْم َيْحَتجَّ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: في إسناده إسماعيل بن رافع هالك 

ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن َصالإحإ ْبنإ َهانإٍئ، ثنا ََيََْي ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ ََيََْي الشَّهإيُد، ثنا ُعْثَماُن ْبُن َأيبإ    -  2984 َبَة، ثنا  َحدَّ حُمَمَُّد ْبُن ُفَضْيلإ َشيـْ
َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوسَ  ُ َعْنُه، " َأنَّ النَّيبإ َي اَّللَّ ُهْم ُذريإيَـّتـُُهْم ْبنإ َغْزَواٍن، َعْن أَبإيهإ، َعْن زَاَذاَن، َعْن َعلإيٍي َرضإ لََّم قـََرَأ: }الَّذإيَن آَمُنوا َواتَـّبَـَعتـْ

 [ 21ُهْم{ ]الطور: ِبإإميَاٍن، َأحْلَْقَنا ِبإإْم ُذريإيَـّتَـ 
َجاُه. ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ     @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح

ُّ، ثنا حُ   -   2986 ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثنا حُمَمَُّد ْبُن إإْسَحاَق الصَّغَاينإ َصنْيُ ْبُن حُمَمٍَّد اْلَمْرَوُروذإيُّ، ثنا أَبُو َعْبدإ  َحدَّ
، َعْن َأيبإ َبْكَرَة َرضإيَ  ٍم اجْلَْحَدرإييإ ُّ اْبُن َعميإ َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َعْوٍن، َعْن َعاصإ َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم   الرَّمْحَنإ اأْلَْرطإَباينإ ُ َعْنُه، " َأنَّ النَّيبإ اَّللَّ

َساٍن{ ]الرمحن:  قـََرأَ  َقرإيٍي حإ  [ 76: }ُمَتكيإئإنَي َعَلى رَفْـَرٍف ُخْضٍر َوَعبـْ
َجاُه.   ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: منقطع وعاصم لم يدرك أبا بكرة 

ثـََنا أَبُو النَّضْ   -   2987 ُم ْبُن ُسَلْيَماَن  َحدَّ ، ثنا َسالَّ ُّ، رإ حُمَمَُّد ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ يُوُسَف اْلَفقإيُه، ثنا ُعْثَماُن ْبُن َسعإيٍد الدَّارإمإيُّ اْلَمَدايِنإ
َّ َصلَّ  ُهَما، " َأنَّ النَّيبإ ُ َعنـْ َي اَّللَّ ى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم قـََرَأ: }َفَشارإبُوَن ُشْرَب  ثنا أَبُو َعْمرإو ْبُن اْلَعاَلءإ، َعْن اَنفإٍع، َعنإ اْبنإ ُعَمٍر َرضإ

{ ]الواقعة:   [ 55اهلْإيمإ
َجاُه.   ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: سَلم ضعيف 
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، ثنا احْلََسُن ْبُن َعلإييإ ْبنإ َنْصٍر، ثنا أَبُو َحاِتٍإ َسهْ   -   2991 لطَّابإَرانإ ُل ْبُن حُمَمٍَّد، ثنا ََيََْي ْبُن  َحدََّثِنإ َأمْحَُد ْبُن َمْنُصوٍر احْلَافإُظ، ابإ
ًذا بإَيدإ اأْلَْعَمشإ َويُوسُ  ُّ، قَاَل: ُكْنُت آخإ بإ اْلُكوفإ ُّ َعَلى اجْلَانإبإ اْْلَخرإ، َفَسأََلُه َعْن قـَْولإهإ َعزَّ َوَجلَّ:  زََكرإايَّ ْبنإ َأيبإ احْلََواجإ ُف السَّْميتإ

ٍب َثاَلثإنَي َمرًَّة، َوقـََرَأ ََيََْي 5}َوالرُّْجَز{ ]املدثر:   ، َعَلى َعْلَقَمَة [ فـََقاَل: َأَخْذَت فإ َذا ُثَّ قَاَل: قـََرْأُت اْلُقْرآَن َعَلى ََيََْي ْبنإ َوَثَّ
 َز فَاْهُجْر( بإَكْسرإ الرَّاءإ«  َرَأ َعْلَقَمُة َعَلى َعْبدإ اَّللَّإ »َوقـََرَأ َعْبُد اَّللَّإ َعَلى َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم )َوالريإجْ َوقَـ 

َجاُه "  ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 لحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح# قال ا 

 رواه الطبراني في الكبير والصغير، وفيه يحيى بن زكريا بن أبي الحواجب وهو ضعيف. (: 11451)* قال الهيثمي 

، ثنا َعفَّاُن ْبُن ُمْسلإمٍ  -  2994 َنَة  َحدََّثِنإ حُمَمَُّد ْبُن َصالإحإ ْبنإ َهانإٍئ، ثنا احْلَُسنْيُ ْبُن اْلَفْضلإ اْلَبَجلإيُّ الصَّفَّاُر، ثنا ُسْفَياُن ْبُن ُعيَـيـْ
َي اَّللَُّ  مإ ْبنإ َأيبإ النَُّجودإ، َعْن زإريإ ْبنإ ُحبَـْيٍش، َعْن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َمْسُعوٍد َرضإ ُّ، َعْن َعاصإ يإ َصلَّى هللاُ اهلْإاَلِلإ  َعْنُه، قَاَل: " ُكنَّا َمَع النَّيبإ

َييإَها َخَتَم: 1َزَلْت: }َواْلُمْرَساَلتإ ُعْرفًا{ ]املرسالت: َعَلْيهإ َوَسلََّم فإ َغاٍر فـَنَـ  َا، َفاَل َأْدرإي ِبإ [ فََأَخْذُُتَا مإْن فإيهإ، َوإإنَّ فَاُه َلَرْطٌب ِبإ
 [  48ت: [ َأْو }َوإإَذا قإيَل هَلُُم ارَْكُعوا ََل يـَرَْكُعوَن{ ]املرسال50}فَبإَأييإ َحدإيٍث بـَْعَدُه يـُْؤمإُنوَن{ ]املرسالت:  

َجاُه. ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ     @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح

 سنده حسن.   * قال الشيخ عبد السَلم علوش:

ثـََنا أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبنإ    -  2996 اَبَلَوْيهإ، ثنا َأمْحَُد ْبُن َعلإيٍي اخْلَزَّاُز، ثنا َسعإيُد ْبُن ُسَلْيَماَن، ثنا اْلُمَعاََف ْبُن عإْمَراَن،  َحدَّ
َي اَّللَُّ َعْن إإْسَحاَق ْبنإ َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َأيبإ فـَْرَوَة، َعْن ََيََْي ْبنإ ُعْرَوَة ْبنإ الزَُّبرْيإ، َعْن ُعْرَوَة، َعْن َعائإ  يإ َصلَّى هللُا َشَة َرضإ َها، َعنإ النَّيبإ  َعنـْ

لظَّاءإ   َعَلْيهإ َوَسلََّم " أَنَُّه َكاَن يـَْقَرأُ: َوَما ُهَو َعَلى اْلَغْيبإ بإظَنإنٍي، ابإ
َجاُه.   ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 .# قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: إسحاق متروك

َماَسَوْيهإ الذُّهْ   -   2997 ْبُن  َْرَو، ثنا ََيََْي  يُّ ِبإ ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ اجْلَرَّاحإ َبْكٍر حُمَمَُّد  أَبُو  ْبُن  َأْخََبينإ   ُ ْبُن َنْصٍر، ثنا َحاِتإ ، ثنا ُسَوْيُد  لإيُّ
، َعْن َأيبإ   ُ َعْنُه، قَاَل: »َكاَن إإْْسَاعإيَل، َوَخارإَجُة ْبُن ُمْصَعٍب، َعْن َعْبدإ الرَّمْحَنإ ْبنإ َحْرَمَلَة، َعْن َسعإيدإ ْبنإ اْلُمَسييإبإ َي اَّللَّ ُهَريـَْرَة َرضإ

 ْيهإ َوَسلََّم يـَْقَرُأ« َفَسوَّاَك فـََعدََّلَك، ُمثـَقٌَّل  َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعلَ 
َجاُه. ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ     @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح

ُّ، ثنا أَبُو َبْكٍر، َوُعْثَمانُ  -  3000 ثـََنا َعلإيُّ ْبُن عإيَسى ْبنإ إإبـَْراهإيَم، ثنا احْلَُسنْيُ ْبُن حُمَمٍَّد اْلَقبَّاينإ َبَة، قَاََل: ثنا أَبُو  َحدَّ ، ابـَْنا َأيبإ َشيـْ
ُ َعْنُه، َعْن َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم "  ُأَساَمَة، َعْن ُعَمَر ْبنإ حُمَمٍَّد، َعْن زَْيدإ ْبنإ َأْسَلَم، َعْن أَبإيهإ، َعْن أَ  َي اَّللَّ يبإ ُهَريـَْرَة َرضإ

َْبإيَل َعَلْيهإ السَّاَلُم َعْن َهذإهإ اْْليَةإ: }َونُفإَخ فإ الصُّورإ َفَصعإَق َمْن فإ السََّمَواتإ َومَ  { َمنإ ْن فإ اأْلَْرضإ إإَلَّ َمْن َشاَء اَّللَُّ أَنَُّه َسَأَل جإ
ُ َأْن َيْصَعَقُهْم؟ قَاَل: ُهْم ُشَهَداُء اَّللَّإ َعزَّ َوَجلَّ    الَّذإيَن ََلْ َيَشأإ اَّللَّ
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َجاُه. ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ     @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 . # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح على شرط البخاري ومسلم

 (: ضعيف جدا. 3218عيف الجامع )* ض

ثـََنا َعلإيُّ ْبُن احْلَُسنْيإ ْبنإ اجْلُنَـْيدإ، ثنا زَْيدُ   -  3001 ثـََنا أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن َداُوَد الزَّاهإُد، َوَحدَّ ، ثنا َعامإُر ْبُن    َحدَّ ْبُن َأْخَزَم الطَّائإيُّ
َبُة ْبُن يـَْقظَا ، ثنا ُعتـْ يإ َصلَّى ُمْدرإٍك احْلَارإثإيُّ ُ َعْنُه، َعنإ النَّيبإ َي اَّللَّ َهاٍب، َعنإ اْبنإ َمْسُعوٍد َرضإ َن، َعْن قـَْيسإ ْبنإ ُمْسلإٍم، َعْن طَارإقإ ْبنإ شإ

ٌن مإْن ُمْسلإٍم، َوََل َكافإٍر إإَلَّ َأََثبَُه اَّللَُّ« قَاَل: فـَُقْلنَ  َرُسوَل اَّللَّإ، َما إإََثبَُة اَّللَّإ اْلَكافإَر؟ قَاَل:   ا: ايَ هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم قَاَل: »َما َأْحَسَن حُمْسإ
اْلَماَل َواْلَوَلَد َوالصيإ   ُ ًا، َأْو َتَصدََّق بإَصَدَقٍة َأْو َعمإَل َحَسَنًة َأََثبَُه اَّللَّ حََّة َوَأْشَباَه َذلإَك« قَاَل: فـَُقْلَنا: َما »إإْن َكاَن َقْد َوَصَل َرمحإ

رَ  ُلوا آَل فإ إإََثبـَُتُه فإ اْْلخإ « قَاَل: َوقـََرَأ َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: }َأْدخإ { ةإ؟ فـََقاَل: »َعَذااًب ُدوَن اْلَعَذابإ ْرَعْوَن َأَشدَّ اْلَعَذابإ
            َهَكَذا قـََرَأ َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َمْقُطوَعَة اأْلَْلفإ  [. 46]غافر: 

َجاُه.  ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ     @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 . # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: عتبة بن يقظان واه

 (: منكر بمرة.6701* السلسلة الضعيفة )

ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثنا أَبُو اْلَبْخََتإييإ َعْبُد اَّللَّإ ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ َشاكإٍر، ث  -   3002 نا َجْعَفُر ْبُن َعْوٍن، ثنا اأْلَْجَلُح  َحدَّ
لإ ْبنإ َحْرَمَلَة، َعْن َجابإرإ ْبنإ َعْبدإ اَّللَّإ رَ  َبُة ْبُن رَبإيَعَة ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ، َعنإ الذَّايَّ ُهَما، قَاَل: اْجَتَمَعْت قـَُرْيٌش يـَْوًما، فََأًَتُه ُعتـْ ُ َعنـْ َي اَّللَّ ضإ

 َصلَّى هللاُ َوَسلََّم، فـََقاَل َلُه َرُسوُل اَّللَّإ ْبنإ َعْبدإ َِشٍْس فـََقاَل: اَي حُمَمَُّد، أَْنَت َخرْيٌ َأْم َعْبُد اَّللَّإ؟ َفَسَكَت َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ  
يمإ }حم تـَْنزإيٌل مإَن الرَّمْحَنإ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »َأفـََرْغَت؟« قَاَل: نـََعْم، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: " بإْسمإ اَّللَّإ ال رَّمْحَنإ الرَّحإ

{ ]فصلت:   يمإ ْثَل َصاعإَقةإ َعاٍد َوَْثُوَد{ ]فصلت:  [ َحَّتَّ بـََلَغ }فَإإْن َأْعَرُضوا فـَُقْل  2الرَّحإ [ " فـََقاَل َلُه 13أَْنَذْرُتُكْم َصاعإَقًة مإ
َبُة إإىَل قـَُرْيٍش، فـََقاُلوا: َما َورَاءَ  َبُة: َحْسُبَك َحْسُبَك، َما عإْنَدَك َغرْيُ َهَذا؟ قَاَل: »ََل« فـََرَجَع ُعتـْ ًئا َأَرى ُعتـْ َك؟ فـََقاَل: َما تـَرَْكُت َشيـْ

ًئا َمإَّا قَاَل َغرْيَ أَنَُّه أَْنَذرَُكْم   ْم ُتَكليإُمونَُه إإَلَّ َقْد َكلَّْمُتُه، قَاُلوا: فـََهْل َأَجاَبَك؟ قَاَل: نـََعْم، ََل َوالَّذإي َنَصبَـَها بإَنبإييإهإ َما أَنَّكُ  َفهإْمُت َشيـْ
ْثَل َصاعإَقةإ َعاٍد َوَْثُوَد. قَاُلوا: َويـَْلَك يَُكليإُمكَ  ًئا َمإَّا قَاَل،  َصاعإَقًة مإ ْلَعَربإيَّةإ، َوََل َتْدرإي َما قَاَل؟ قَاَل: ََل َواَّللَّإ َما َفهإْمُت َشيـْ  رَُجٌل ابإ

 َغرْيَ ذإْكرإ الصَّاعإَقةإ 
َجاُه. ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ     @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 .صحيح# قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: 
 رواه أبو يعلى، وفيه اْلجلح الكندي، وثقه ابن معين، وغيره، وضعفه النسائي، وغيره، وبقية رجاله ثقات.(: 9824قال الهيثمي )

دُّورإيُّ، ثنا مَحَْزُة ْبُن  َحدََّثِنإ أَبُو َعْمرإو ْبُن َأيبإ َجْعَفٍر احلْإريإيُّ، ثنا َحامإُد ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ ُشَعْيٍب، ثنا َحْفُص ْبُن ُعَمَر ال -  3006
، َعْن نـَُفْيٍع َأيبإ َداُوَد، َعْن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ ُمَغفٍَّل رَ  َثمإ َسعإيدإ ْبنإ احْلََكمإ ، َعْن َأيبإ اهْلَيـْ مإ َّ َصلَّى  اْلَقاسإ ْعُت النَّيبإ ُ َعْنُه، قَاَل: ْسَإ َي اَّللَّ ضإ

{ ]حممد: هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم " يـَْقَرأُ: }فـََهْل عَ  ُدوا فإ اأْلَْرضإ ُتْم َأْن تـُْفسإ ُتْم إإْن تـََولَّيـْ  [ " 22َسيـْ
 * سكت عنه الذهبي في التلخيص. 
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مإ اْلَعبَّاُس ْبُن اْلَفْضلإ ْبنإ َشاَذاَن الْ  -  3007 ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َأْخََبينإ أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن َداُوَد الزَّاهإُد، ثنا أَبُو اْلَقاسإ ُمْقرإُئ، ثنا َأيبإ
ُهَما، قَاَل: " قـََرَأ  عإيَسى اْلُمْقرإُئ، ثنا أَبُو نـَُعْيٍم، َوقَبإيَصُة، قَاََل: ثنا ُسْفَياُن، َعْن َأيبإ الزُّ  ُ َعنـْ َي اَّللَّ َبرْيإ، َعْن َجابإرإ ْبنإ َعْبدإ اَّللَّإ َرضإ

َا أَْنَت ُمذَّكإٌر َلْسَت َعَلْيهإْم ِبإَُصْيطإٍر{ ]الغاشي لصَّادإ }إإَلَّ َمْن تـََوىلَّ وََكَفرَ 22ة: َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: }َفذَكيإْر إإَنَّ { [ ابإ
 [  23]الغاشية:  

َجاُه.   ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط مسلم

ُّ، ثنا يُوُسُف ْبُن ُموَسى الْ   -  3008 ثـََنا أَبُو حُمَمٍَّد َأمْحَُد ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ اْلُمَزينإ َمْرَوُروذإيُّ، ثنا َأمْحَُد ْبُن َصالإٍح، ثنا أَبُو ُمَطريإٍف،  َحدَّ
ُ َعنْ  َي اَّللَّ ، َعْن َأيبإ َسَلَمَة ْبنإ َعْبدإ الرَّمْحَنإ، َعْن أَبإيهإ َرضإ َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َعْن ُسْفَياَن ْبنإ ُحَسنْيٍ، َعنإ الزُّْهرإييإ ُه، " َأنَّ النَّيبإ

ْلَياءإ   أُ: َكالَّ َبْل ََل يُْكرإُموَن اْلَيتإيَم َوََل ََيَاضُّوَن َعَلى طََعامإ اْلمإْسكإنيإ َوَيَُْكُلوَن َوَيُإبُّوَن، ُكلَُّهاَكاَن يـَْقرَ   ابإ
َجاُه. ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ     @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 صحيح # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا:

ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ َأمْحَُد ْبُن َهاُروَن اْلَفقإيُه، ثنا َعْبُد اَّللَّإ ْبُن حَمُْموٍد، ثنا حَمُْموُد ْبُن َغْياَل  -  3010 َن، ثنا مُحَْيُد ْبُن مَحَّاٍد أَبُو  َحدَّ
َي اَّللَُّ  ْعُت أََنَس ْبَن َمالإٍك َرضإ ، ثنا َعائإُذ ْبُن ُشَرْيٍح، ْسَإ  َعْنُه، يـَُقوُل: َكاَن َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َوِبإإَيالإهإ ُجْحٌر  اجْلَْهمإ

ُ تـََعاىَل: }فَإإنَّ َمَع اْلُعسْ فـََقاَل: »َلْو َجاَء اْلُعْسُر َفَدَخَل َهَذا اجْلُْحَر جَلَاَء اْلُيْسُر َفَدَخَل َعَلْيهإ فََأْخَرَجُه« قَاَل: فَأَنـَْزَل ا رإ ُيْسًرا  َّللَّ
 [  6إإنَّ َمَع اْلُعْسرإ ُيْسًرا{ ]الشرح:  

ا ِبَعاِئِذ ْبِن ُشَرْيحٍ  ْيَخْيِن َلْم َيْحَتجَّ  . @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َعِجيٌب َغْيَر َأنَّ الشَّ
 .الحديث كعائذ# قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: تفرد به حميد بن حماد عن عائذ وحميد منكر 

 (: ضعيف.4820* ضعيف الجامع )

ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثنا اْلَعبَّاُس ْبُن حُمَمٍَّد الدُّورإيُّ، ثنا أَبُو َعلإيٍي احْلََنفإ   -  3014 ، ثنا َعْبُد احْلَمإيدإ ْبُن َِبَْراٍم،  َحدَّ يُّ
ياَل َعْن َشْهرإ ْبنإ َحْوَشٍب، َعْن َأْسَْ  َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم " يـَْقَرأُ: }إلإإ ْعُت النَّيبإ َها، قَاَلْت: ْسَإ ُ َعنـْ َي اَّللَّ فإ قـَُرْيٍش اَء بإْنتإ يَزإيَد َرضإ

{ ]قريش:   َتاءإ َوالصَّْيفإ  [  2إإياَلفإهإْم رإْحَلَة الشيإ
اِن ِبَشْهِر ْبِن َحْوَشٍب. @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َغِريٌب  ْيَخاِن اَل َيْحَتجَّ  َعاٍل ِفي َهَذا اْلَباِب، َوالشَّ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: غريب 

، ثنا َأْزَهُر ْبُن    - 3015 لإيُّ َبَأ أَبُو يـَْعَلى اْلَمْوصإ ثـََنا أَبُو َعلإيٍي احْلَُسنْيُ ْبُن َعلإيٍي احْلَافإُظ، أَنـْ َمْرَواَن، ثنا َعْبُد اْلَوارإثإ ْبُن َسعإيٍد، َحدَّ
َّ َصلَّى هللاُ َعَليْ  َها، َأنَّ النَّيبإ ُ َعنـْ َي اَّللَّ َناَك اْلَكْوثـََر{  َعْن َعْمٍرو، َعنإ احْلَُسنْيإ، َعْن أُميإهإ، َعْن أُميإ َسَلَمَة َرضإ هإ َوَسلََّم " قـََرَأ: }إإانَّ َأْعطَيـْ

 [ 1]الكوثر: 
َجاُه.  @ قال الحافظ  ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ   الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: بل عمرو هو ابن عبيد واه 
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 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَة 
، ثنا َمكيإيُّ ْبُن إإبـَْراهإيَم، ثنا ُعبَـْيُد اَّللَّإ ْبُن َأيبإ َأْخََباََن َبْكُر ْبُن حُمَمٍَّد    -  3028 َْرَو، ثنا َعْبُد الصََّمدإ ْبُن اْلَفْضلإ ُّ ِبإ مُحَْيٍد،    الصَّرْيَفإ

ُ َعْنُه، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّ  َي اَّللَّ ، َعْن َمْعقإلإ ْبنإ َيَساٍر َرضإ يإ ى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »ُأْعطإيُت ُسورََة اْلبَـَقَرةإ َعْن َأيبإ اْلَملإيحإ اهْلَُذِلإ
»  مإَن الذيإْكرإ اأْلَوَّلإ

َجاُه.  ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 . # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: عبيد هللا قال أحمد تركوا حديثه

 (: ضعيف.950)* ضعيف الجامع 

َسعإيُد ْبُن َأيبإ َعُروبََة، َعْن   َأْخََباََن احلََْسُن ْبُن يـَْعُقوَب اْلَعْدُل، ثنا ََيََْي ْبُن َأيبإ طَالإٍب، ثنا َعْبُد اْلَوهَّابإ ْبُن َعطَاٍء، أَنـَْبأَ  -  3038
يإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم قَاَل: " إإنَّ آَدَم َكاَن قـََتاَدَة، َعنإ احلََْسنإ، َعْن ََيََْي ْبنإ َضْمَرَة، َعْن ُأيَبيإ ْبنإ كَ  ُ َعْنُه، َعنإ النَّيبإ َي اَّللَّ ْعٍب َرضإ

، فـََلمَّا رَكإَب اخْلَطإيَئَة َبَدْت َلُه َعْورَتُُه،   َذلإَك، فَاْنطََلَق َهارإاًب   وََكاَن ََل يـََراَها قـَْبلَ رَُجاًل ُطَواًَل، َكأَنَُّه َُنَْلٌة َسُحوٌق، َكثإرُي َشْعرإ الرَّْأسإ
َلتإَك. قَاَل: َواَنَداُه رَ  ُْرسإ . قَاَلْت: َلْسُت ِبإ لإيِنإ ؟ قَاَل: اَي َربيإ إإينيإ  فإ اجْلَنَّةإ، فـَتَـَعلََّقْت بإهإ َشَجَرٌة، فـََقاَل هَلَا: َأْرسإ بُُّه: اَي آَدُم َأمإِنيإ َتفإرُّ

ُتكَ   اْسَتَحيـْ
َجاُه.  @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا  ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ   : َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 .# قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح
 * قال الشيخ عبد السَلم علوش: رجاله ثقات، لكن الحسن وقتادة مدلسان. 

ُّ، ثنا ُمَعاوإيَُة ْبُن  َحدََّثِنإ إإبـَْراهإيُم ْبُن إإْْسَاعإيَل اْلَقارإُئ، ثنا ُعْثَماُن ْبُن َسعإيٍد ا  -  3039 ، ثنا أَبُو تـَْوبََة الرَّبإيُع ْبُن اَنفإٍع احْلََليبإ لدَّارإمإيُّ
 ُ َي اَّللَّ ٍم، يـَُقوُل: َحدََّثِنإ أَبُو أَُماَمَة َرضإ َع َأاَب َسالَّ ٍم، أَنَُّه ْسَإ ٍم، َحدََّثِنإ زَْيُد ْبُن َسالَّ  اَّللَّإ، أَنَبإيًّا َكاَن َعْنُه، َأنَّ رَُجاًل قَاَل: اَي َرُسولَ َسالَّ

َنُه َوَبنْيَ نُوٍح؟ قَاَل: »َعْشُر قـُُروٍن« قَاَل: َكْم َبنْيَ نُ  وٍح َوإإبـَْراهإيَم؟ قَاَل: »َعْشُر قـُُروٍن«  آَدُم؟ قَاَل: »نـََعْم، ُمَعلٌَّم ُمَكلٌَّم« قَاَل: َكْم بـَيـْ
 : »َثاَلَث مإاَئٍة َوَخَْس َعْشَرَة مَجًّا َغفإريًا« قَاُلوا: اَي َرُسوَل اَّللَّإ، َكْم َكاَنتإ الرُُّسُل؟ قَالَ 

َجاُه.  @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم، َوَلْم ُيَخرِ 
 .# قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط مسلم

 .رجاله رجال الصحيح(: 1/201* قال الحافظ الهيثمي )

َبَأ حُمَمَُّد ْبُن أَيُّوَب، ثنا يُوُسُف ْبُن ُموَسى، ثنا َعْبُد اْلمَ   -   3042 لإكإ ْبُن َهاُروَن ْبنإ َعْنََتََة،  َأْخََبينإ الشَّْيُخ أَبُو َبْكٍر ْبُن إإْسَحاُق، أَنـْ
َي اَّللَُّ  ُهَما، قَاَل: " َكاَنْت يـَُهوُد َخْيََبَ تـَُقاتإُل َغطََفاَن، َفُكلََّما َعْن أَبإيهإ، َعْن َجديإهإ، َعْن َسعإيدإ ْبنإ ُجَبرْيٍ، َعنإ اْبنإ َعبَّاٍس َرضإ  َعنـْ

َقيإ حُمَمٍَّد   ََذا الدَُّعاءإ: اللَُّهمَّ إإانَّ َنْسأَُلَك ِبإ يإ اأْلُميإييإ الَّذإي َوَعْدتـََنا َأْن َتُْ اْلتَـَقْوا ُهزإَمْت يـَُهوُد َخْيََبَ فـََعاَذتإ اْليَـُهوُد ِبإ رإَجُه لََنا فإ النَّيبإ
ََذا الدَُّعاءإ، فـََهَزُموا َغطَ  ، إإَلَّ َنَصْرتـََنا َعَلْيهإْم. قَاَل: َفَكانُوا إإَذا اْلتَـَقْوا َدَعْوا ِبإ رإ الزََّمانإ ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ آخإ َفاَن، فـََلمَّا بُعإَث النَّيبإ

ُ: }وََكانُوا  [ بإَك اَي حُمَمَُّد َعَلى اْلَكافإرإيَن ». . . .«  89مإْن قـَْبُل َيْستَـْفتإُحوَن{ ]البقرة:   َوَسلََّم َكَفُروا بإهإ، فَأَنـَْزَل اَّللَّ
ُروَرُة ِإَلى ِإْخَراِجِه ِفي التَّْفِسيِر َوُهَو َغِريٌب ِمْن َحِديِثِه "  ِت الضَّ  @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َأدَّ
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 فعبد هللا متروك هالك  -أي إلخراجه  -لك  # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: ال ضرورة في ذ

َخ مإَن اْلُقْرآنإ    -  3060 ُهَما قَاَل: " َأوَُّل َما ُنسإ ُ َعنـْ َي اَّللَّ فإيَما ذُكإَر لََنا َشْأُن َعنإ اْبنإ ُجَرْيٍج، َعْن َعطَاٍء، َعنإ اْبنإ َعبَّاٍس، َرضإ
ُ: }َوَّللإَّإ اْلَمْشرإُق َواْلمَ  َلةإ، قَاَل اَّللَّ َنَما تـَُولُّوا فـََثمَّ َوْجُه اَّللَّإ{ ]البقرة:  اْلقإبـْ َعَلْيهإ  115ْغرإُب فَأَيـْ [ فَاْستَـْقَبَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ 

ُ تـََعاىَل: }َسيَـُقوُل السَُّفَهاءُ  ، َوتـََرَك اْلبَـْيَت اْلَعتإيَق، فـََقاَل اَّللَّ َلتإهإُم الَّيتإ  مإَن النَّ َوَسلََّم َفَصلَّى َْنَْو بـَْيتإ اْلَمْقدإسإ ُهْم َعْن قإبـْ اسإ َما َوَلَّ
َها{ ]البقرة:   ُ تـََعاىَل: }َومإنْ 142َكانُوا َعَليـْ ُ إإىَل اْلبَـْيتإ اْلَعتإيقإ فـََقاَل اَّللَّ َها، َوَصَرَفُه اَّللَّ َحْيُث   [ يـَْعُنوَن بـَْيَت اْلَمْقدإسإ فـََنَسَختـْ

دإ احلَْ  ُتْم فـََولُّوا ُوُجوَهُكْم َشْطَرُه{ ]البقرة:  َخَرْجَت فـََوليإ َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسجإ  [  150َرامإ َوَحْيُث َما ُكنـْ
َياَقِة«  َجاُه ِبَهِذِه السِ  ْيَخْيِن، َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ

 ومسلم # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط البخاري 

َبَأ حُمَمَُّد ْبُن َغالإٍب، ثنا عإيَسى ْبُن إإبـَْراهإيَم ا  -  3061 ، ثنا اْلُمَعاََف ْبُن عإْمَراَن َأْخََباََن الشَّْيُخ أَبُو َبْكرإ ْبُن إإْسَحاَق اْلَفقإيُه، أَنـْ ْلَبإَكإيُّ
، ثنا ُمْصَعُب ْبُن ََثبإٍت، َعْن حُمَمَّدإ ْبنإ َكْعٍب الْ  لإيُّ ُهَما، قَاَل: ُكْنُت َمَع َرُسولإ  اْلَمْوصإ ُ َعنـْ َي اَّللَّ ، َعْن َجابإرإ ْبنإ َعْبدإ اَّللَّإ َرضإ ُقَرظإييإ

ي إإىَل َجْنبإ َرُسولإ اَّللَّإ  فـََقاَل رَُجٌل: نـَْعَم َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم،    اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم فإ َجَنازٍَة فإيَنا فإ َبِنإ َسَلَمَة، َوَأاَن َأْمشإ
»أَْنَت الَّذإي تـَُقوُل؟« قَاَل: اَي َرُسوَل  اْلَمْرُء َما َعلإْمَنا إإْن َكاَن َلَعفإيًفا ُمْسلإًما إإْن َكاَن. فـََقاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم:  

لسََّرائإرإ، فَـ  ُ َأْعَلُم ابإ َقاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »َوَجَبْت« قَاَل: وَُكنَّا َمَعُه فإ َجَنازَةإ رَُجٍل مإْن َبِنإ اَّللَّإ، َذاَك َبَدا لََنا َواَّللَّ
، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ فـََقاَل رَُجٌل: بإْئَس اْلَمْرُء َما َعلإْمَنا إإْن َكاَن َلَفظًّا َغلإيظًا إإْن َكانَ  -َأْو مإْن َبِنإ َعْبدإ اأْلَْشَهلإ  -َحارإثََة 

لسََّرائإرإ فََأمَّا الَّذإي بَ  ُ َأْعَلُم ابإ ْنُه َفَذاَك، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى َعَلْيهإ َوَسلََّم: »أَْنَت الَّذإي تـَُقوُل؟« قَاَل: اَي َرُسوَل اَّللَّإ، اَّللَّ َدا لََنا مإ
َء َعَلى النَّاسإ « ُثَّ َتاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: }وََكَذلإَك َجَعْلَناُكْم أُمًَّة َوَسطًا لإَتُكونُوا ُشَهَداهللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »َوَجَبتْ 

 [  143َوَيُكوَن الرَُّسوُل َعَلْيُكْم َشهإيًدا{ ]البقرة:  
َجاُه ِإنََّما اتََّفَقا َعَلى َوَجَبْت َفَقْط«  @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإْلِ   ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ 

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: مصعب ليس بالقوي 

و ْبُن طَْلَحَة اْلَقنَّاُد، ثنا َأْسَباُط َأْخََباََن أَبُو َأمْحََد حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد الصَّفَّاُر اْلَعْدُل، ثنا َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ َنْصٍر، ثنا َعْمرُ   -  3073
ُ عَ  َي اَّللَّ ، َعْن َأيبإ َمالإٍك، َعنإ اْبنإ َعبَّاٍس َرضإ ُهَما، فإ قـَْولإهإ تـََعاىَل: }إإنَّ الصََّفا َواْلَمْرَوَة مإْن َشَعائإرإ اَّللَّإ{ ْبُن َنْصٍر، َعنإ السُّديإييإ نـْ

ٌَة هَلُْم َأْصَناٌم، فـََلمَّ [ قَاَل: َكاَنتإ الشََّياطإنُي فإ اجْلَاهإلإيَّةإ تـَْعزإُف اللَّْيَل َأمْجََع َبنْيَ الصََّفا َواْلَمْرَوةإ، وََكاَنْت فإيهَ 158]البقرة:   ا ا آهلإ
ْساَلُم قَاَل اْلُمْسلإُموَن: اَي َرُسوَل اَّللَّإ، ََل َنُطوُف َبنْيَ الصََّفا َواْلَمْرَوةإ فَإإنَُّه َشْيٌء ُكنَّ  ُ: َجاَء اإْلإ ا َنْصنَـُعُه فإ اجْلَاهإلإيَّةإ. " فَأَنـَْزَل اَّللَّ

 [ " يـَُقوُل: لَْيَس َعَلْيهإ إإُْثٌ َوَلكإْن َلُه َأْجٌر  158وََّف ِبإإَما{ ]البقرة: }َفَمْن َحجَّ اْلبَـْيَت َأوإ اْعَتَمَر َفاَل ُجَناَح َعَلْيهإ َأْن َيطَّ 
َجاهُ    .@ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم، َوَلْم ُيَخرِ 

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط مسلم

ميإ ْبُن َمالإٍك اجْلََزرإيُّ، َعْن  َأْخََبينإ الشَّْيُخ أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن إإْسَحاَق مإْن َأْصلإ كإَتابإهإ، ثنا ُموَسى ْبُن َأْعنَيَ، ثنا َعْبُد اْلَكرإ   -  3077
ُ َعْنُه، أَنَُّه َسَأَل َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ  َي اَّللَّ ُّ َأْن تـَُولُّوا   جُمَاهإٍد، َعْن َأيبإ َذرٍي َرضإ ، فـََتاَل َهذإهإ اْْليََة: }لَْيَس اْلَبإ ميَانإ َعَلْيهإ َوَسلََّم َعنإ اإْلإ
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َّللَّإ َواْليَـْومإ اْْلَخرإ{ ]البقرة:   َّ َمْن آَمَن ابإ ، َوَلكإنَّ اْلَبإ  َسأَلَُه [ َحَّتَّ فـَرََغ مإَن اْْليَةإ قَاَل: ُثَّ 177ُوُجوَهُكْم قإَبَل اْلَمْشرإقإ َواْلَمْغرإبإ
 ، َوإإَذا َعمإْلَت َسييإَئًة أَبـَْغَضَها قـَْلُبَك«  أَْيًضا فـََتاَلَها، ُثَّ َسأََلُه أَْيًضا فـََتاَلَها، ُثَّ َسأََلُه فـََقاَل: »َوإإَذا َعمإْلَت َحَسَنًة َأَحبـََّها قـَْلُبكَ 

َجاُه.@ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ال ْيَخْيِن، َوَلْم ُيَخرِ   شَّ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: كيف وهو منقطع 

، ثنا إإْسَحاُق ْبُن إإبـَْراهإيَم، ثنا أَبُو  -  3082 َخالإٍد اأْلَمْحَُر ُسَلْيَماُن ْبُن َحيَّاَن  َأْخََباََن أَبُو زََكرإايَّ اْلَعْنََبإيُّ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ السَّاَلمإ
َي اَّللَُّ  «  اجْلَْعَفرإيُّ، أَنـَْبَأ مُحَْيٌد الطَّوإيُل، َعْن أََنسإ ْبنإ َمالإٍك َرضإ ْلقإَصاصإ         َعْنُه، »َأنَّ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َقَضى ابإ

َجاهُ  ْيَخْيِن، َوَلْم ُيَخرِ   * قال اإلمام الحاكم رحمه هللا:. . . . . . . . . . . . . . . َعَلى َشْرِط الشَّ
 .  # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط البخاري ومسلم

 سنده صحيح.  قال الشيخ عبد السَلم علوش: *

ثـََنا أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثنا ََيََْي ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ ََيََْي، ثنا َعْبُد الرَّمْحَنإ ْبنُ   -  3097 ، ثنا َعْبُد  َحدَّ يُّ  اْلُمَباَركإ اْلَعْيشإ
نإ اْلمإْسَورإ ْبنإ ََمَْرَمَة، قَاَل: َخطَبَـَنا َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ اْلَوارإثإ ْبُن َسعإيٍد، َعنإ اْبنإ ُجَرْيٍج، َعْن حُمَمَّدإ ْبنإ قـَْيسإ ْبنإ ََمَْرَمَة، عَ 

َواأْلَْوَثَ  ْركإ  َأْهَل الشيإ فَإإنَّ  بـَْعُد،  قَاَل: »َأمَّا  َعَلْيهإ، ُثَّ  َوأَْثََّن  َفَحمإَد اَّللََّ،  بإَعَرَفَة  ُهَنا عإنْ َوَسلََّم  َها  َيْدفـَُعوَن مإْن  ، َكانُوا  َد ُغُروبإ  نإ
َها، فـََهْديـَُنا َُمَالإ  نَي َتُكوُن الشَّْمُس َعَلى رُُءوسإ اجلْإَبالإ مإْثَل َعَمائإمإ الريإَجالإ َعَلى رُُءوسإ ، حإ َْديإهإْم، وََكانُوا َيْدفـَُعوَن مإَن  الشَّْمسإ ٌف هلإ

، مإ  َْديإهإْم«  اْلَمْشَعرإ احْلََرامإ عإْنَد طُُلوعإ الشَّْمسإ َعَلى رُُءوسإ اجلْإَبالإ َها فـََهْديـَُنا َُمَالإٌف هلإ  ْثَل َعَمائإمإ الريإَجالإ َعَلى رُُءوسإ
َجاُه. ْيَخْيِن، َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط البخاري ومسلم 

ثـََنا أَ   -   3102 ، ثنا إإْسَحاُق ْبُن يُوُسَف اأْلَْزَرُق، ثَحدَّ ُر ْبُن َأاَبَن اهْلَاِشإإيُّ نا َسعإيُد ْبُن إإاَيٍس بُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثنا اخْلَضإ
ُ َعْنُه، قَا َي اَّللَّ َل: قَاَم َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم فـََقاَل: »اَي َأْهَل اجْلَُرْيرإيُّ، َعْن ُْثَاَمَة ْبنإ َحْزٍن اْلُقَشرْيإيُّ، َعْن َأيبإ ُهَريـَْرَة َرضإ

 اَّللََّ َقْد ُثَّ قَاَم فـََقاَل: »اَي َأْهَل اْلَمدإيَنةإ، إإنَّ   اْلَمدإيَنةإ، إإنَّ اَّللََّ يـَُعريإُض َعَليَّ فإ اخْلَْمرإ تـَْعرإيًضا ََل َأْدرإي َلَعلَُّه يـُنَـزيإُل َعَليَّ فإيهإ َأْمًرا«
َها َشْيٌء، َفاَل َيْشَرِْبَا َوََل يَبإْعهَ   ا« قَاَل: َفَسَكُبوَها فإ طُُرقإ اْلَمدإيَنةإ  أَنـَْزَل حَتْرإمَي اخْلَْمرإ، َفَمْن َأْدرََكْتُه َهذإهإ اْْليَُة، َوعإْنَدُه مإنـْ

َجاُه. @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط مُ   ْسِلٍم، َوَلْم ُيَخرِ 
 * سكت عنه الذهبي في التلخيص. 

 * قال الشيخ عبد السَلم علوش: رجاله ثقات، لكن ما أحسب ان إسحاق بن سعيد أدرك سعيدا، وسعيد اختلط بآخره.

، َحدََّثِنإ أَبُو    -   3118 ثـََنا َعْبُد اْلَباقإي ْبُن قَانإٍع احْلَافإُظ، ثنا ُعبَـْيُد ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ َحاِتٍإ اْلعإْجلإيُّ ، ثنا  َحدَّ َبْكرإ ْبُن َأيبإ النَّْضرإ، ثنا َأيبإ
ُ َعْنُه، َأنَّ َرُسوَل اَّللَّإ  زإاَيُد ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ ُعاَلثََة، ثنا ُموَسى ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ إإبـَْراهإيمَ  َي اَّللَّ ، َعْن أَبإيهإ، َعْن أََنسإ ْبنإ َمالإٍك َرضإ التـَّْيمإيُّ

ًعا َعَلى َأهْ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َسَأَل اْلََبَاَء ْبَن َعازإٍب فـََقاَل: »اَي بـََراُء، َكْيَف نـََفَقُتَك َعَلى َأْهلإَك؟« قَالَ  لإهإ، فـََقاَل: : وََكاَن ُمَوسيإ
بـَُها؟ قَاَل: »فَإإنَّ نـََفَقَتَك َعَلى َأْهلإَك َوَوَلدإَك َوَخادإمإَك َصَدَقٌة، َفاَل تـُْتبإ   ْع َذلإَك َمنًّا َوََل َأًذى«  اَي َرُسوَل اَّللَّإ، َما َأْحسإ

َجاهُ  ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ   . @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: فيه موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي وهو متروك قاله الدارقطني 
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َبُة ْبُن َسعإيدٍ   -   3122 ثـََنا َأمْحَُد ْبُن َسْهلإ ْبنإ مَحَْدَوْيهإ اْلَفقإيُه بإُبَخاَرى، ثنا قـَْيُس ْبُن أُنـَْيٍف، ثنا قـُتَـيـْ يَل، ، ثنا َحاِتإُ ْبُن إإْْسَاعإ َحدَّ
ُّ َصلَّى هللاُ َعَليْ  ُ َعْنُه، قَاَل: " َأَمَر النَّيبإ َي اَّللَّ هإ َوَسلََّم بإزََكاةإ اْلفإْطرإ، بإَصاٍع مإْن َِتٍْر، َعْن َجْعَفرإ ْبنإ حُمَمٍَّد، َعْن أَبإيهإ، َعْن َجابإٍر َرضإ

ُّ َصلَّى هللاُ َعَليْ  هإ َوَسلََّم لإَعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َرَواَحَة: »ََل ََتُْرْص َهَذا التَّْمَر« فـَنَـَزَل اْلُقْرآُن: }اَي أَيُـَّها  َفَجاَء رَُجٌل بإَتْمٍر َردإيٍء، فـََقاَل النَّيبإ
ُتْم َوَمإَّا َأْخَرْجَنا َلُكْم مإَن اأْلَْرضإ َوََل تـََيمَُّموا اخلَْ  ْنُه تـُنْ الَّذإيَن آَمُنوا أَْنفإُقوا مإْن طَييإَباتإ َما َكَسبـْ  [  267فإُقوَن{ ]البقرة: بإيَث مإ

َجاهُ    .@ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم، َوَلْم ُيَخرِ 
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط مسلم

اُد ْبُن َأمْحََد اْلَقاضإي، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َعلإييإ ْبنإ احْلََسنإ ْبنإ َشقإيٍق،  َحدََّثِنإ أَبُو َعْبدإ الرَّمْحَنإ حُمَمَُّد ْبُن حَمُْموٍد احْلَافإُظ، ثنا مَحَّ   -  3123
، َعْن مَحَّاٍد، َعْن إإبـَْراهإيَم، َعنإ  َبأَ أَبُو مَحَْزَة، َعْن إإبـَْراهإيَم الصَّائإغإ َ يـَُقوُل: أَنـْ ْعُت َأيبإ ُ عَ   قَاَل: ْسَإ َي اَّللَّ َها،  اأْلَْسَودإ، َعْن َعائإَشَة َرضإ نـْ
َبُة اَّللَّإ َلُكْم، يـََهُب لإَمْن َيشَ  اُء إإاَنًَث، َويـََهُب لإَمْن َيَشاُء الذُُّكوَر، فـَُهْم قَاَلْت: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »إإنَّ َأْوََلدَُكْم هإ

َها«    َوَأْمَواهُلُْم َلُكْم إإَذا اْحَتْجُتْم إإلَيـْ
َجاُه، َهَكَذا ِإنََّما اتََّفَقا َعَلى َحدِ @ قال الحافظ  ْيَخْيِن، َوَلْم ُيَخرِ  يِث َعاِئَشَة: »َأْطَيُب َما َأَكَل  الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ

ُجُل ِمْن َكْسِبِه َوَوَلُدُه ِمْن َكْسِبِه«   الرَّ
 .اري ومسلم# قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط البخ

 (: صحيح.2564* السلسلة الصحيحة )

، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َغالإٍب، ثنا أَبُو ُحَذيـَْفَة، ثنا ُسْفَياُن، َعْن َجْعَفرإ ْبنإ إإ   -   3128 اَيٍس، َعْن َسعإيدإ ْبنإ ُجَبرْيٍ،  َأْخََبينإ أَبُو َبْكٍر الشَّافإعإيُّ
ُهَما، قَاَل: َكانُوا " َيْكَرُهوَن َأْن يـَْرَضُخوا ألإَ  ُ َعنـْ َي اَّللَّ ْنَساِبإإْم، َوُهْم ُمْشرإُكوَن، فـَنَـَزَلْت }لَْيَس َعَلْيَك َهَداُهْم،  َعنإ اْبنإ َعبَّاٍس َرضإ

 [ قَاَل: فـََرخََّص هَلُْم  272[ َحَّتَّ بـََلَغ }َوأَنـُْتْم ََل ُتْظَلُموَن{ ]البقرة:  272َوَلكإنَّ اَّللََّ يـَْهدإي َمْن َيَشاُء{ ]البقرة:  
ْسَناِد َوَلْم ُيْخِرَجاُه. @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصحِ   يُح اإلِْ

 .# قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط البخاري ومسلم
 * قال الشيخ عبد السَلم علوش: سنده صحيح.

ُ َعْنُه، قَاَل: َلمَّا نـََزَلْت }الَّذإيَن َيَْكُ   -  3129 َي اَّللَّ ُلوَن الريإاَب ََل يـَُقوُموَن إإَلَّ َكَما يـَُقوُم اْبُن ُخثـَْيٍم َعْن َأيبإ الزَُّبرْيإ، َعْن َجابإٍر َرضإ
{ ]البقرة:   َيَذرإ اْلُمَخابـََرَة فـَْليَـْؤَذْن 275الَّذإي يـََتَخبَّطُُه الشَّْيطَاُن مإَن اْلَمسيإ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »َمْن ََلْ  [ قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ 

َْرٍب مإَن اَّللَّإ َوَرُسولإهإ«  ِبإ
 الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم َوَلْم ُيْخِرَجاُه.  @ قال

 .# قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط مسلم
 (.3406* الحديث في سنن أبي داود بدون ذكر نزول اآلية )

ُّ، ثنا يَزإيُد ْبُن َها  -  3133 ثـََنا َأمْحَُد ْبُن َكامإٍل اْلَقاضإي، بإبَـْغَداَد، ثنا َعْبُد اَّللَّإ ْبُن َرْوٍح اْلَمَدائإِنإ َبأَ ُسْفَياُن ْبُن ُحَسنْيٍ،  َحدَّ ُروَن، أَنـْ
ُكمْ  ، َأنَّ َأاَبُه، قـََرَأ }إإْن تـُْبُدوا َما فإ أَنـُْفسإ ، َعْن َساَلٍإ ُ فـَيَـْغفإُر لإَمْن َيَشاُء، َويـَُعذيإُب َمْن َيَشاُء{   َعنإ الزُّْهرإييإ ْبُكْم بإهإ اَّللَّ َأْو َُتُْفوُه، َُيَاسإ



214 
 

َأاَب َعْبدإ الرَّمْحَنإ َلَقْد َصَنَع  284]البقرة:    ُ َناُه، فـَبَـَلَغ َصنإيُعُه اْبَن َعبَّاٍس فـََقاَل: " يـَْرَحُم اَّللَّ  َأْصَحاُب َرُسولإ اَّللَّإ [ َفَدَمَعْت َعيـْ
َها َما ا  َها اْْليَُة الَّيتإ بـَْعَدَها }هَلَا َما َكَسَبْت َوَعَليـْ نَي نـََزَلْت فـََنَسَختـْ  [  286ْكَتَسَبْت{ ]البقرة: َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم حإ

ْسَناِد َوَلْم ُيْخِرَجاُه.   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 الذهبي رحمه هللا: صحيح# قال الحافظ 

 * قال الشيخ عبد السَلم علوش: رجاله ثقات، إال ابن حسين ضعيف في الزهري خاصة. 

، ثنا َخالَّ   -   3134 يُّ ثـََنا أَبُو النَّْضرإ حُمَمَُّد ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ يُوُسَف اْلَفقإيُه، ثنا ُمَعاُذ ْبُن ََنَْدَة اْلُقَرشإ ُد ْبُن ََيََْي، ثنا أَبُو َعقإيٍل،  َحدَّ
ُ َعْنُه، قَاَل: َلمَّا نـََزَلْت هَ  َي اَّللَّ َا  َعْن ََيََْي ْبنإ َأيبإ َكثإرٍي، َعْن أََنٍس َرضإ يإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم " }آَمَن الرَُّسوُل ِبإ ذإهإ اْْليَُة َعَلى النَّيبإ

ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »َوَأَحقُّ َلُه َأْن يـُْؤمإَن«  285أُْنزإَل إإلَْيهإ مإْن رَبيإهإ{ ]البقرة:    [ قَاَل النَّيبإ
ْيَخْيِن َوَلْم ُيْخِرَجاُه. @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا حَ   ِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: منقطع

 آل عمران تَفْسِريُ سُورَةِ  

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 
ُّ ان احلََْسُن ْبُن ُموَسى اأْلَ   -  3139 ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب ان حُمَمَُّد ْبُن إإْسَحاَق الصَّغَاينإ ٍد،  َحدَّ ْشَيُب ان ُعَمُر ْبُن رَاشإ

، َأْن َعْن ََيََْي ْبنإ َأيبإ َكثإرٍي، َعْن َأيبإ َسَلَمَة، َعْن َأيبإ ُهَريـَْرَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ   َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »إإنَّ َمإَّا َأََتَوَُّف َعَلى أُمَّيتإ
، أَ  َأََتَوَُّف َعَلى أُمَّيتإ يـَتَـَناَفُسوا فإيهإ، فـَيَـْقَتتإُلوا َعَلْيهإ، َوإإنَّ َمإَّا  اْلَماُل، َحَّتَّ  يـَْقَرأْ َيْكثـَُر فإيهإُم  اْلُقْرآُن، َحَّتَّ  هَلُُم  يـُْفَتَح  اْلُمْؤمإُن  ْن  ُه 

رإ اْْليَةإ«  لُّ َحاَلَلُه اْلُمْؤمإُن اْبتإغَاَء ََتْوإيلإهإ إإىَل آخإ  َواْلَكافإُر َواْلُمَنافإُق فـَُيحإ
َجاُه. ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيِح اإلِْ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح

مَُّد ْبُن يُوُسَف ان ُسْفَياُن َأْخََباََن َعلإيُّ ْبُن عإيَسى احلْإريإيُّ ان إإبـَْراهإيُم ْبُن َأيبإ طَالإٍب ان حُمَمَُّد ْبُن َسْهلإ ْبنإ َعْسَكٍر ان حمَُ   -  3140
َي اَّللَُّ  َعْنُه قَاَل: َكاَن َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم ُيْكثإُر َأْن  الثَـّْورإيُّ َعنإ اأْلَْعَمشإ َعْن َأيبإ ُسْفَياَن، َعْن َجابإرإ ْبنإ َعْبدإ اَّللَّإ َرضإ

َنا َوَقْد آ َمنَّا بإَك؟ فـََقاَل: »إإنَّ قـُُلوَب َبِنإ يـَُقوَل: »اَي ُمَقليإَب اْلُقُلوبإ ثـَبيإْت قـُُلوبـََنا َعَلى دإينإَك« قـُْلَنا: اَي َرُسوَل اَّللَّإ، ََتَاُف َعَليـْ
ٍد يـَُقوُل بإهإ َهَكَذا« آَدمَ   َبنْيَ إإْصبَـَعنْيإ مإْن َأَصابإعإ الرَّمْحَنإ َكَقْلٍب َواحإ

َد ُمسْ  َجاُه َهَكَذا ِإنََّما َتَفرَّ ِ ْبنِ @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم َوَلْم ُيَخرِ   َعْمٍرو: ِلٌم ِبِإْخَراِج َحِديِث َعْبِد َّللاَّ
 »ُقُلوَب َبِني آَدَم« َفَقْط " 

 . # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط مسلم
 المتن ثابت من وجوه. * قال الشيخ عبد السَلم علوش:

، ثنا احْلََسُن ْبُن َأمْحََد ْبنإ اللَّْيثإ الرَّازإيُّ، ثنا َُهَّ  -  3144 ثـََنا أَبُو َسعإيٍد َأمْحَُد ْبُن يـَْعُقوَب الثَـَّقفإيُّ اُم ْبُن َأيبإ َبْدٍر، ثنا َعْبُد اَّللَّإ َحدَّ
َوُة ْبُن ُشَرْيٍح، َعْن َعقإيلإ ْبنإ َخالإٍد، َعْن َسَلمَ  َة ْبنإ َأيبإ َسَلَمَة، َعْن َعْبدإ الرَّمْحَنإ ْبنإ َعْوٍف، َعْن أَبإيهإ، َعْن ْبُن َوْهٍب، َأْخََبينإ َحيـْ
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ُ َعْنُه، َعْن َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، قَاَل: " َكاَن الْ  َي اَّللَّ ٍد َعَلى َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َمْسُعوٍد َرضإ  كإَتاُب اأْلَوَُّل نـََزَل مإْن اَبٍب َواحإ
ٍر، َوآمإٍر، َوَحاَلٍل، َوَحَراٍم،   َأْحُرٍف، زَاجإ َعةإ  أَبـَْواٍب َعَلى َسبـْ َعةإ  اْلُقْرآُن مإْن َسبـْ ٍد، َونـََزَل  َوَأْمثَاٍل، َحْرٍف َواحإ َوحُمَْكٍم، َوُمَتَشابإٍه، 

لُّوا َحاَلَلُه، َوَحريإُموا َحَراَمُه، َوافْـَعُلوا َما أُمإْرُِتْ بإهإ، َوانـْتَـُهوا َُتَشاِبإإهإ،    فََأحإ ُْحَكمإهإ، َوآَمُنوا ِبإ ْمثَالإهإ، َواْعَمُلوا ِبإ ُوا ِبَإ َعمَّا هنُإيُتْم َعْنُه، َواْعَتَبإ
 َوُقوُلوا: آَمنَّا بإهإ ُكلي مإْن عإْندإ رَبيإَنا، َوَما َيذََّكُر إإَلَّ ُأوُلو اأْلَْلَبابإ  

ْسَناِد َوَلْم ُيْخِرَجاُه.  @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيحُ   اإلِْ
 .# قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: منقطع
 .ثقات، إال أنه منقطع هرجال(: 745* شعيب في تخريج صحيح ابن حبان )

ثـََناُه أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ إإبـَْراهإيَم ْبنإ َعْمٍرو اْلبَـزَّاُر بإبَـْغَداَد، ثنا أَبُو يـَعْ   -   3147 ، ثنا  َحدَّ َلى حُمَمَُّد ْبُن َشدَّاٍد اْلمإْسَمعإيُّ
ُ أَبُو نـَُعْيٍم، ثنا َعْبُد اَّللَّإ ْبُن َحبإيبإ ْبنإ َأيبإ ََثبإٍت، َعْن أَبإيهإ،   ُهَما، قَاَل: َأْوَحى اَّللَّ ُ َعنـْ َي اَّللَّ َعْن َسعإيدإ ْبنإ ُجَبرْيٍ، َعنإ اْبنإ َعبَّاٍس َرضإ

ْبنإ ابـَْنتإَك َسْبعإنَي أَ إإىَل نَبإييإُكْم َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم »َأينيإ قـَتَـْلُت بإَيْحََي ْبنإ زََكرإايَّ َسْبعإنَي أَْلًفا، َوإإينيإ قَاتإ   ْلًفا َوَسْبعإنَي أَْلًفا«  ٌل ابإ
َثَناُه َأبُ @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا:   ِبيِعيُّ اْلَحاِفُظ، " َقْد ُكْنُت َأْحِسُب َدْهًرا َأنَّ اْلِمْسَمِعيَّ َيْنَفِرُد ِبَهَذا اْلَحِديِث َعْن َأِبي ُنَعْيٍم َحتَّى َحدَّ ٍد السَّ و ُمَحمَّ

ِ ْبُن ُمَحمَّدِ  ِبيِع، ثنا َأُبو ُنَعْيٍم َفَذَكَرُه ِبِإْسَناِد َنْحَوهُ  ثنا َعْبُد َّللاَّ  ْبِن َناِجَيَة، ثنا ُحَمْيُد ْبُن الرَّ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: المتن منكر جدا 

ُّ، ثنا َسعإيُد ْبُن َمْسُعوٍد، ثنا عُ   -   3148 بَـْيُد اَّللَّإ ْبُن ُموَسى، ثنا َعْبُد اأْلَْعَلى ْبُن  َأْخََباََن أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد اْلَمْحُبويبإ
َها، قَاَلْت: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ  ُ َعنـْ َي اَّللَّ ْرُك َأْعنَيَ، َعْن ََيََْي ْبنإ َأيبإ َكثإرٍي، َعْن ُعْرَوَة، َعْن َعائإَشَة َرضإ  َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: " الشيإ

َلةإ الظَّْلَماءإ، َوَأْداَنُه َأْن حتُإبَّ َعَلى َشْيٍء مإَن اجْلَْورإ، َوتـُْبغإَض َعَلى َشْيءٍ َأْخَفى مإْن َدبإيبإ الذَّريإ  مإَن اْلَعْدُل َوُهَو    َعَلى الصََّفا فإ اللَّيـْ
ُتْم حتُإبُّوَن اَّللََّ فَا ُ َعزَّ َوَجلَّ }ُقْل إإْن ُكنـْ  [  31تَـّبَـُعوينإ َُيْبإْبُكُم اَّللَُّ{ ]آل عمران: الديإيُن، إإَلَّ احلَْبُّ َواْلبـُْغُض قَاَل اَّللَّ

ْسَناِد َوَلْم ُيْخِرَجاُه.   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: عبد اْلعلى قال الدارقطني ليس بثقة 

 (: ضعيف.3432* ضعيف الجامع )

ثـََنا أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبنإ اَبَلَوْيهإ، ثنا أَبُو ُمْسلإٍم إإبـَْراهإيُم ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ، ثنا حَ   -   3161 جَّاُج ْبُن ُنَصرْيٍ، ثنا أَبو أَُميََّة ْبُن  َحدَّ
ْعُت ُموَسَى ْبَن ُعْقَبَة، َوَتاَل قـَْوَل اَّللَّإ عَ  ، قَاَل: ْسَإ [  133زَّ َوَجلَّ: }َوَسارإُعوا إإىَل َمْغفإَرٍة مإْن رَبُُّكْم{ ]آل عمران:  يـَْعَلى الثَـَّقفإيُّ

، َعْن ُأيَبيإ ْبنإ َكْعبٍ  يُّ َعْن ُعَباَدَة ْبنإ الصَّامإتإ َعْنُه، َأنَّ َرُسوَل اَّللَّإ فـََقاَل: َحدََّثِنإ إإْسَحاُق ْبُن ََيََْي ْبنإ طَْلَحَة اْلُقَرشإ  ُ َي اَّللَّ  َرضإ
َياُن، َوتـُْرَفَع َلُه الدَّرََجاُت، فـَْليَـْعُف َعمَّنْ َصلَّى هللاُ  نـْ ْل   َعَلْيهإ َوَسلََّم قَاَل: »َمْن َسرَُّه َأْن ُيْشرإَف َلُه اْلبـُ  ظََلَمُه، َوْليـُْعطإ َمْن َحرََّمُه َوَيصإ

 َمْن َقطََعُه«  
ْسَناِد َوَلْم ُيْخِرَجاُه.@ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح   اإلِْ

 . # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: أبو أمية ضعفه الدارقطني وإسحاق لم يدرك عبادة
 (: ضعيف.1464* ضعيف الترغيب )

، ثنا  -   3162 َبأَ    َأْخََباََن أَبُو زََكرإايَّ ََيََْي ْبُن حُمَمٍَّد اْلَعْنََبإيُّ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ السَّاَلمإ ، أَنـْ َبأَ َعْبُد الرَّزَّاقإ إإْسَحاُق ْبُن إإبـَْراهإيَم، أَنـْ
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َي اَّللَُّ  ، قَاَل: َأْخََبينإ أَبُو َسَلَمَة ْبُن َعْبدإ الرَّمْحَنإ، قَاَل: َكاَن اْبُن َعبَّاٍس َرضإ ديإيَق  َمْعَمٌر، َعنإ الزُّْهرإييإ ُهَما َُيَديإُث َأنَّ َأاَب َبْكٍر الصيإ  َعنـْ
يَ  َ فإيهإ َرسُ   َرضإ َد َوُعَمُر ْبُن اخْلَطَّابإ َُيَديإُث النَّاَس، فَأََتى اْلبَـْيَت الَّذإي تـُُوفيإ ُ َعْنُه َدَخَل اْلَمْسجإ وُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم  اَّللَّ

َْبٍَة، وََكاَن ُمَسجًّى بإهإ، فـََنَظَر إإلَْيهإ فَأَ  ُ َعَلْيَك َمْوتـََتنْيإ َفَكَشَف َعْن َوْجهإهإ بـُْرَد حإ َكبَّ َعَلْيهإ لَيـَُقبيإَل َوْجَهُه، َوقَاَل: َواَّللَّإ ََل َُيَْمُع اَّللَّ
دإ َوُعَمُر ُيَكليإُم النَّاَس فـََقاَل أَبُو َبْكرٍ  َكلََّمُه َمرََّتنْيإ : اْجلإْس اَي ُعَمُر، فََأََب فَ بـَْعَد َمْوتإَك الَّيتإ ََل َِتُوُت بـَْعَدَها. ُثَّ َخَرَج إإىَل اْلَمْسجإ
ا فَإإنَّ حُمَمًَّدا َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َقْد  َأْو َثاَلًَث، فََأََب، فـََقاَم فـََتَشهََّد فـََلمَّا َقَضى َتَشهَُّدُه قَاَل: َأمَّا بـَْعُد " َفَمْن َكاَن يـَْعُبُد حُمَمَّدً 

[ }َوَما حُمَمٌَّد إإَلَّ 34 َحيي ََل مَيُوُت، ُثَّ َتاَل }َوَما َجَعْلَنا لإَبَشٍر مإْن قـَْبلإَك اخْلُْلَد{ ]األنبياء:  َماَت، َوَمْن َكاَن يـَْعُبُد اَّللََّ، فَإإنَّ اَّللََّ 
اَلَها فَأَيـَْقَن  [ َفَما ُهَو إإَلَّ َأْن تَ 144[ َوَتاَل إإىَل }الشَّاكإرإيَن{ ]آل عمران:  144َرُسوٌل َقْد َخَلْت مإْن قـَْبلإهإ الرُُّسُل{ ]آل عمران:  

َْوتإ َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َحَّتَّ قَاَل قَائإٌل: ََلْ يـَْعَلمإ النَّاُس َأنَّ َهذإهإ ا ْْليََة أُْنزإَلْت َحَّتَّ َتاَلَها أَبُو َبْكٍر " قَاَل النَّاُس ِبإ
نَّ ُعَمَر ْبَن اخْلَطَّابإ قَاَل: َلمَّا َتاَلَها أَبُو َبْكٍر: ُعقإْرُت َحَّتَّ َخَرْرُت إإىَل اأْلَْرضإ َوأَيـَْقْنُت َأنَّ الزُّْهرإيُّ: فََأْخََبينإ َسعإيُد ْبُن اْلُمَسييإبإ أَ 

 َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َقْد َماَت  
َياَقِة«  @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ   ْيَخْيِن َوَلْم ُيْخِرَجاُه ِبَهِذِه السِ 

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط البخاري ومسلم 
 سنده صحيح.  * قال الشيخ عبد السَلم علوش:

، ثنا َعْبُد اَّللَّإ بْ   -   3173 ُّ، َحدََّثِنإ َأيبإ َباينإ ثـََنا أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب ْبنإ يُوُسَف الشَّيـْ ُّ، ثنا احْلَارإُث  َحدَّ ُن اجْلَرَّاحإ اْلُقهإْسَتاينإ
ْينإ َعْن قـَْولإ اَّللَّإ َعزَّ َوَجلَّ "  ْبُن ُمْسلإٍم، َعْن َِبٍْر السََّقاءإ، َعْن َعْمرإو ْبنإ دإيَناٍر، َعْن َجابإرإ بْ  َلُه: َأْخَبإ نإ َعْبدإ اَّللَّإ، قَاَل: قـُْلُت 
َها{ ]املائدة:   نـْ نَي مإ ُُم ا37}يُرإيُدوَن َأْن ََيُْرُجوا مإَن النَّارإ، َوَما ُهْم َِبَارإجإ ْلُكفَّاُر  [ قَاَل: َأْخََبينإ َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َأهنَّ

لإ النَّاَر فـََقْد َأْخَزيـَْتُه{ ]آل عمران:   َابإٍر: فـََقْولُُه }إإنََّك َمْن ُتْدخإ لنَّارإ َأْو 192قَاَل: قـُْلُت جلإ نَي َأْحَرَقُه ابإ ُ َقْد َأْخَزاُه حإ [ قَاَل: اَّللَّ
 ُدوَن َذلإَك اخلْإْزيإ " 

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: بحر السقاء هالك 

َْرَو، ثنا َعْبُد اَّللَّإ ْبُن َعلإيٍي اْلَغزَّاُل، ث   -   3175 مإ السَّيَّارإيُّ ِبإ ُم ْبُن اْلَقاسإ نا َعلإيُّ ْبُن احلََْسنإ ْبنإ َشقإيٍق، ثنا َأْخََباََن أَبُو اْلَعبَّاسإ قَاسإ
، أَنـَْبَأ ُمْصَعُب ْبُن ََثبإٍت، َعْن َعامإرإ ْبنإ َعبْ  هإْم َعْبُد اَّللَّإ ْبُن اْلُمَباَركإ ييإ َعُدوي مإْن َأْرضإ لنََّجاشإ دإ اَّللَّإ ْبنإ الزَُّبرْيإ، َعْن أَبإيهإ، قَاَل: نـََزَل ابإ

ُروَن فـََقاُلوا: إإانَّ ْنُإبُّ َأْن َُنُْرَج إإلَْيهإْم َحَّتَّ نـَُقاتإَل َمَعَك، َوتـََرى َجْرأَتـََنا َوَنَْ  َا َصنَـْعَت َمَعَنا. َفَجاَءُه اْلُمَهاجإ فـََقاَل: " ََل َدَواَء زإيَك ِبإ
. قَاَل: َوفإيهإ نـََزَلْت }َوإإنَّ مإْن َأْهلإ اْلكإَتابإ َلَمْن يُـ  ْؤمإُن ابإَّللَّإ َوَما أُْنزإَل إإلَْيُكْم َوَما أُْنزإَل إإلَْيهإْم بإُنْصَرةإ اَّللَّإ َخرْيٌ مإْن َدَواٍء بإُنْصَرةإ النَّاسإ

عإنَي َّللإَّإ{ ]آل عمران:   [  199َخاشإ
ْسَناِد َوَلْم ُيْخِرَجاهُ @   .قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح

، ثنا َسعإيُد بْ   -  3177 يُّ ُّ، ثنا َأمْحَُد ْبُن ََنَْدَة اْلُقَرشإ ثـََنا أَبُو حُمَمٍَّد َأمْحَُد ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ اْلُمَزينإ َبأَ  ُن  َحدَّ ، أَنـْ َمْنُصوٍر، ثنا اْبُن اْلُمَباَركإ
ي   َهْل َتْدرإي فإ َأييإ َشْيٍء نـََزَلْت ُمْصَعُب ْبُن ََثبإٍت، َحدََّثِنإ َداُوُد ْبُن َصالإٍح، قَاَل: قَاَل أَبُو َسَلَمَة ْبُن َعْبدإ الرَّمْحَنإ: اَي اْبَن َأخإ
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ُوا َوَصابإُروا َورَابإطُ  ْعُت َأاَب ُهَريـَْرَة يـَُقوُل: »ََلْ 200وا{ ]آل عمران:  َهذإهإ اْْليَُة }اْصَبإ ي، إإينيإ ْسَإ [ قَاَل: قـُْلُت: ََل. قَاَل: اَي اْبَن َأخإ
يإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َغْزٌو يـَُراَبُط فإيهإ َوَلكإنإ اْنتإظَاُر الصَّاَلةإ بـَْعَد ال  صَّاَلةإ« َيُكْن فإ زََمانإ النَّيبإ

ْسَناِد َوَلْم ُيْخِرَجاُه.@ قال   الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح

 تَفْسِريُ سُورَةِ النِّسَاءِ  

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 
َكََّة، ثنا إإْسَحاُق ْبُن    -   3179 ُّ ِبإ َعاينإ ،  َأْخََبينإ أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ حُمَمَُّد ْبُن َعلإييإ ْبنإ َعْبدإ احْلَمإيدإ الصَّنـْ َبأَ َعْبُد الرَّزَّاقإ إإبـَْراهإيَم ْبنإ َعبَّاٍد، أَنـْ

ابْ  َعنإ  أَبإيهإ،  َعْن  ْبنإ طَاُوٍس،  َعْبدإ اَّللَّإ  َعْن  َمْعَمٌر،  َبَأ  َواأْلَْرَحاَم{ أَنـْ بإهإ  َتَساَءُلوَن  الَّذإي  }اتَـُّقوا اَّللََّ  ُهَما،  َعنـْ  ُ اَّللَّ َي  َرضإ َعبَّاٍس  نإ 
َم لَتـُْقَطُع، َوإإنَّ النيإْعَمَة لَُتْكَفُر، َوإإنَّ اَّللََّ إإَذا قَاَرَب َبنْيَ اْلُقُلوبإ ََلْ يـُزَ 1]النساء:   ًدا ُثَّ قـََرَأ }َلْو  ْحزإْحَها َشْيٌء أَبَ [ قَاَل: إإنَّ الرَّحإ

يًعا َما أَلَّْفَت َبنْيَ قـُُلوِبإإْم{ ]األنفال:   ُم ُشْجَنٌة 63أَنـَْفْقَت َما فإ اأْلَْرضإ مجَإ [ قَاَل: َوقَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »الرَّحإ
َا َتَإيُء يـَْوَم اْلقإَياَمةإ تـََتكَ  ُ، َوَمْن َأَشاَرْت إإلَْيهإ بإَقْطٍع َقطَعَ مإَن الرَّمْحَنإ، َوإإهنَّ ُه لَُّم بإلإَساٍن طَْلٍق َذْلٍق َفَمْن َأَشاَرْت إإلَْيهإ بإَوْصٍل، َوَصَلُه اَّللَّ

 اَّللَُّ« 
َياقَ  ْيَخْيِن َوَلْم ُيْخِرَجاُه ِبَهِذِه السِ   ِة " @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ

 .# قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط البخاري ومسلم
 (، وقال شعيب: إسناده ضعيف.6774* المرفوع منه في مسند اإلمام أحمد )

ثـََنا أَبُو َسْهٍل َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ زإاَيٍد النَّْحوإيُّ بإبَـْغَداَد، ثنا ََيََْي ْبُن َجْعَفٍر، ثنا َعلإيُّ  - 3180 ٍم، ثنا مُحَْيٌد الطَّوإيُل، َحدَّ  ْبُن َعاصإ
ُ َعْنُه، قَاَل: َكاَن َبنْيَ َأيبإ طَْلَحَة َوَبنْيَ أُميإ ُسَلْيٍم َكاَلٌم، فََأرَادَ  َي اَّللَّ أَبُو طَْلَحَة َأْن يُطَليإَق أُمَّ ُسَلْيٍم فـَبَـَلَغ َذلإَك    َعْن أََنسإ ْبنإ َمالإٍك َرضإ

َّ َصلَّى هللاُ َعلَ   ْيهإ َوَسلََّم فـََقاَل: »إإنَّ َطاَلَق أُميإ ُسَلْيٍم حَلَْوٌب«النَّيبإ
ْسَناِد َوَلْم ُيْخِرَجاُه.  @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 . # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: ال وهللا علي بن عاصم واه
 (: ضعيف.6608* السلسلة الضعيفة )

، ثنا ُشْعَبُة، َعنْ َحدََّثِنإ   -  3181 ،     َعلإيُّ ْبُن مَحَْشاَذ اْلَعْدُل، ثنا أَبُو اْلُمَثَّنَّ ُمَعاُذ ْبُن ُمَعاٍذ اْلَعْنََبإيُّ، ثنا َأيبإ يإ فإَراٍس، َعنإ الشَّْعيبإ
يإ َصلَّى هللاُ  ُ َعْنُه، َعنإ النَّيبإ َي اَّللَّ  َعَلْيهإ َوَسلََّم قَاَل: " َثاَلثٌَة َيْدُعوَن اَّللََّ َفاَل ُيْسَتَجاُب  َعْن َأيبإ بـُْرَدَة، َعْن َأيبإ ُموَسى اأْلَْشَعرإييإ َرضإ

َوَقْد   ْم ُيْشهإْد َعَلْيهإ، َورَُجٌل آَتى َسفإيًها َماَلهُ هَلُْم: رَُجٌل َكاَنْت حَتَْتُه اْمَرَأٌة َسييإَئَة اخْلُُلقإ فـََلْم يُطَليإْقَها، َورَُجٌل َكاَن َلُه َعَلى رَُجٍل َماٌل فـَلَ 
ُ َعزَّ َوَجلَّ }َوََل تـُْؤُتوا السَُّفَهاَء َأْمَواَلُكْم{ ]النساء:   [ 5قَاَل اَّللَّ

ْيَخْيِن َوَلْم ُيْخِرَجاُه. ِلَتْوِقيِف َأْصَحاِب ُشعْ  َسى  َبَة َهَذا اْلَحِديُث َعَلى َأِبي ُمو @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ
َتْيِن« َوَقدِ  ْسَناِد: »َثََلَثٌة ُيْؤَتْوَن َأْجَرُهْم َمرَّ   اتََّفَقا َجِميًعا َعَلى ِإْخَراِجِه "َوِإنََّما َأْجَمُعوا َعَلى َسَنَد َحِديِث ُشْعَبَة ِبَهَذا اإلِْ

 .# قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه 
 (: صحيح.3075)* صحيح الجامع 



218 
 

، ثنا إإْسَحاُق ْبُن    -  3197 َبَأ أَبُو َخالإٍد اأْلَمْحَُر،  َأْخََباََن أَبُو زََكرإايَّ ََيََْي ْبُن حُمَمٍَّد اْلَعْنََبإيُّ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ السَّاَلمإ إإبـَْراهإيَم، أَنـْ
، ثنا رإ  ُ َماًَل فـََقاَل َلُه: ثنا َسْعُد ْبُن طَارإٍق أَبُو َمالإٍك اأْلَْشَجعإيُّ ُ بإَعْبٍد مإْن عإَبادإهإ آًَتُه اَّللَّ َراٍش، َعْن ُحَذيـَْفَة، قَاَل: أََتى اَّللَّ ْبعإيُّ ْبُن حإ

نـَْيا؟ قَاَل " }َوََل َيْكُتُموَن اَّللََّ َحدإيثًا{ ]النساء:   َتِنإ َماًَل، [ قَاَل: َما َعمإْلُت مإْن َشْيٍء اَي َربيإ إإَلَّ 42َماَذا َعمإْلَت فإ الدُّ  أَنََّك آتـَيـْ
ُ تـََعا َر، قَاَل اَّللَّ رإ، َوأُْنظإَر اْلُمْعسإ َر َعَلى اْلُموسإ ْنَك ََتَاَوُزوا َعْن  َفُكْنُت ُأاَبيُع النَّاَس، وََكاَن مإْن ُخُلقإي َأْن أَُيسيإ ىَل: َأاَن َأَحقُّ بإَذلإَك مإ

 ُّ ْعَنا مإْن فإ َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َوآلإهإ َوسَ َعْبدإي فـََقاَل ُعْقَبُة ْبُن َعامإٍر اجْلَُهِنإ  لََّم   َوأَبُو َمْسُعوٍد اأْلَْنَصارإيُّ: َهَكَذا ْسَإ
 @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم َوَلْم ُيْخِرَجاُه.  

 .# قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط مسلم
 (: صحيح. 125* صحيح الجامع )

ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثنا حُمَمَُّد ْبُن إإْسحَ   -  3201 ، ثنا َعمَّاُر ْبُن ُرزَْيٍق، ثنا َعطَاُء َحدَّ ُّ، ثنا أَبُو اجْلَوَّابإ اَق الصَّغَاينإ
ُهَما، فإ قـَْولإهإ تـََعاىَل " }فَإإْن َكاَن مإنْ  ُ َعنـْ َي اَّللَّ ، َعْن َأيبإ ََيََْي، َعنإ اْبنإ َعبَّاٍس َرضإ  قـَْوٍم َعُدوٍي َلُكْم َوُهَو ُمْؤمإٌن فـََتْحرإيرُ  ْبُن السَّائإبإ

َنٍة{ ]النساء:   ُع إإىَل قـَْومإهإ فَـ 92رَقـََبٍة ُمْؤمإ َيُكوُن فإيهإْم [ قَاَل: َكاَن الرَُّجُل َيَِْتإ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم فـَُيْسلإُم، ُثَّ يـَْرجإ
يُبُه اْلُمْسلإُموَن َخطًَأ فإ َسرإيٍَّة َأْو َغَزاٍة، فـَيـُعْ  نَـُهْم مإيثَاٌق، فإْديٌَة ُمَسلََّمٌة ُمْشرإُكوَن، فـَُيصإ َنُكْم َوبـَيـْ تإُق الرَُّجُل رَقـََبًة }َوإإْن َكاَن مإْن قـَْوٍم بـَيـْ

َنٍة{ ]النساء:  َتُه، َويـَْعتإُق الَّذإي [ قَاَل: َيُكوُن الرَُّجُل ُمَعاَهًدا، َوقـَْوُمُه َأْهُل َعْهٍد، فـَُيْسلإْم إإلَْيهإْم دإيَـ 92إإىَل َأْهلإهإ، َوحَتْرإيُر رَقـََبٍة ُمْؤمإ
 َأَصابَُه رَقـََبًة  

ْسَناِد َوَلْم ُيْخِرَجاُه.   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح

ُّ، ثنا َأمْحَُد ْبُن مإْهَراَن ْبنإ   - 3208 ُّ، ثنا ُعبَـْيُد اَّللَّإ ْبُن   َأْخََباََن أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ الزَّاهإُد اأْلَْصبَـَهاينإ َخالإٍد اأْلَْصبَـَهاينإ
َبأَ إإْسَرائإيُل، َعْن َأيبإ إإْسَحاَق، َعْن َأيبإ بـُْرَدَة، َعنْ  ُ َعْنُه، قَاَل: َأَمَراَن َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم  ُموَسى، أَنـْ َي اَّللَّ  َأيبإ ُموَسى َرضإ

، فـَبَـَلَغ َذلإَك قـَُرْيًشا فـَبَـَعُثوا إإىَل َعْمرإو ْبنإ اْلَعاصإ َوُعَمارََة ْبنإ  ييإ ييإ َهَدااَي فـََقدإْمَنا، اْلَولإيدإ َومَجَُعوا لإلنَّ   َأْن نـَْنطَلإَق إإىَل َأْرضإ النََّجاشإ َجاشإ
: إإنَّ   َدإيٍَّة فـََقبإَلَها، َوَسَجُدوا َلُه، ُثَّ قَاَل َعْمُرو ْبُن اْلَعاصإ ييإ فَأَتـَْوُه ِبإ قـَْوًما مإنَّا رَغإُبوا َعْن دإينإَنا َوُهْم فإ َأْرضإَك.  َوَقدإُموا َعَلى النََّجاشإ

يُّ: فإ َأْرضإ  ْنُكْم َأَحٌد َأاَن َخطإيُبُكُم اْليَـوْ فـََقاَل هَلُُم النََّجاشإ َنا فـََقاَل لََنا َجْعَفٌر: ََل يـََتَكلَّْم مإ َنا ي؟ قَاَل: نـََعْم، قَاَل: فـَبَـَعَث إإلَيـْ َم فَانـْتَـَهيـْ
هإ، َوَعْمُرو ْبُن اْلَعاصإ َعْن ميَإينإهإ، َوُعَمارَُة َعْن َيَسا ييإ َوُهَو َجالإٌس فإ جَمْلإسإ َاَطنْيإ، إإىَل النََّجاشإ يُسوَن مإَن الرُّْهَبانإ ُجُلوٌس ْسإ رإهإ، َواْلقإسيإ

َنا إإلَْيهإ زَبـََراَن َمْن عإْنَدُه مإَن   ُْم ََل َيْسُجُدوَن َلَك فـََلمَّا انـْتَـَهيـْ ، فـََقاَل فـََقاَل َلُه َعْمٌرو َوُعَمارَُة: إإهنَّ نَي َوالرُّْهَبانإ اْسُجُدوا لإْلَملإكإ يسإ اْلقإسيإ
: َوَما َذاَك؟ قَاَل: إإنَّ " اَّللََّ بـََعَث فإيَنا َرُسوَلُه، َوُهَو ا  َجْعَفٌر: يُّ لرَُّسوُل الَّذإي َبشََّر بإهإ عإيَسى ََل َنْسُجُد إإَلَّ َّللإَّإ فـََقاَل َلُه النََّجاشإ

، َوهَنَااَن بإَرُسوٍل َيَِْتإ مإْن بـَْعدإهإ اْْسُُه َأمْحَُد فََأَمَراَن َأْن نـَْعُبَد اَّللََّ َوََل ُنشْ  ْلَمْعُروفإ ًئا، َونُقإيَم الصَّاَلَة، َونـُْؤِتإ الزََّكاَة، َوَأَمَراَن ابإ رإَك بإهإ َشيـْ
ُ اْلَملإَك، إإ  ُْم َُيَالإُفوَنَك فإ عإ َعنإ اْلُمْنَكرإ قَاَل: فََأْعَجَب النَّاَس قـَْولُُه فـََلمَّا رََأى َذلإَك َعْمٌرو قَاَل َلُه: َأْصَلَح اَّللَّ يَسى اْبنإ َمْرمَيَ هنَّ

ُبَك فإ اْبنإ َمْرمَيَ؟ قَاَل: يـَُقوُل فإيهإ قـَْوَل اَّللَّإ: ُهَو ُروُح ا َْعَفٍر: َما يـَُقوُل َصاحإ يُّ جلإ َّللَّإ، وََكلإَمُتُه، َأْخَرَجُه مإَن اْلبَـُتولإ فـََقاَل النََّجاشإ
، َما يَزإيُد َهُؤََلءإ اْلَعْذرَاءإ، ََلْ يـَْقَرِْبَا َبَشٌر، قَاَل: فـَتَـَناَوَل النَّ  نَي َوالرُّْهَبانإ يسإ يُّ ُعوًدا مإَن اأْلَْرضإ فـََرفـََعُه فـََقاَل: اَي َمْعَشَر اْلقإسيإ َجاشإ



219 
 

ُتْم مإْن عإْندإهإ، فََأاَن َأْشَهدُ  ئـْ َْن جإ ُسوُل اَّللَّإ َوأَنَُّه الَّذإي َبشََّر بإهإ عإيَسى  أَنَُّه رَ َعَلى َما تـَُقوُلوَن فإ اْبنإ َمْرمَيَ َما يَزإُن َهذإهإ، َمْرَحًبا بإُكْم، َوِبإ
ُتُه َحَّتَّ َأمحْإَل نـَْعَلْيهإ، اْمُكُثوا فإ َأْرضإي َما شإ  ، أَلَتـَيـْ ُتْم، َوَأَمَر هَلُْم بإطََعاٍم وَكإْسَوٍة، َوقَاَل: رُدُّوا اْبُن َمْرمَيَ َوَلْوََل َما َأاَن فإيهإ مإَن اْلُمْلكإ ئـْ

 َهدإيَـّتَـُهْم  َعَلى َهَذْينإ 
ْجُتُه فِ  ْيَخْيِن َوَلْم ُيْخِرَجاُه. َوِإنََّما َخرَّ ي َهَذا اْلَمْوِضِع اْقِتَداًء ِبَشْيِخَنا َأِبي َيْحَيى @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ

َجُه ِفي َقْوِلِه َعزَّ َوَجلَّ  اِف َفِإنَُّه َخرَّ  [ " 172}َلْن َيْسَتْنِكَف اْلَمِسيُح َأْن َيُكوَن َعْبًدا هللَِّ{ ]النساء: اْلَخفَّ
 .# قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط البخاري ومسلم

 صحيح إن لم يدلس أبو إسحاق.   * قال الشيخ عبد السَلم علوش:

 تَفْسِريُ سُورَةِ الْمَائِدَةِ  

 الرَّحِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ  
ُن َمْنُصوٍر، ثنا اْبُن َأيبإ زَائإَدَة، َحدََّثِنإ أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبنإ اَبَلَوْيهإ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َشاَذاَن اجْلَْوَهرإيُّ، ثنا ُمَعلَّى بْ   -  3212

اْلَقْعَقاعإ ْبنإ َحكإيٍم، َعْن َسْلَمى، َعْن َأيبإ رَافإٍع، قَاَل: َأَمَراَن َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعْن حُمَمَّدإ ْبنإ إإْسَحاَق، َعْن َأاَبَن ْبنإ َصالإٍح، َعنإ 
لَّ لََنا مإْن َهذإهإ اأْلُمَّةإ الَّيتإ  ُ " }َيْسأَُلوَنَك   َأَمْرَت بإَقْتلإَها؟  َعَلْيهإ َوَسلََّم بإَقْتلإ اْلكإاَلبإ فـََقاَل النَّاُس: اَي َرُسوَل اَّللَّإ، َما ُأحإ فَأَنـَْزَل اَّللَّ

لَّ َلُكُم الطَّييإَباُت، َوَما َعلَّْمُتْم مإَن اجْلََوارإحإ ُمَكليإبإنَي{ ]املائدة:   لَّ هَلُْم ُقْل ُأحإ    [4َماَذا ُأحإ
ْسَناِد َوَلْم ُيْخِرَجاهُ    .@ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 .الذهبي رحمه هللا: صحيح # قال الحافظ

، ث  -  3217 طإيُّ ، ثنا  َحدََّثِنإ حُمَمَُّد ْبُن َصالإحإ ْبنإ َهانإٍئ، ثنا السَّرإيُّ ْبُن ُخَزمْيََة، ثنا َسعإيُد ْبُن ُسَلْيَماَن اْلَواسإ نا َعبَّاُد ْبُن اْلَعوَّامإ
هُ  َعنـْ  ُ اَّللَّ َي  َرضإ َعبَّاٍس  اْبنإ  َعنإ  جُمَاهإٍد،  َعْن   ، احْلََكمإ َعنإ  ُحَسنْيٍ،  ْبُن  اْلَمائإَدةإ  ُسْفَياُن  ُسورَةإ  مإْن  َمْنُسوَخَتانإ  آيـََتانإ   " قَاَل:  َما، 

ُهْم{ ]املائدة:   نَـُهْم َأْو أْعرإْض َعنـْ ُ َوََل تـَتَّبإْع َأْهَواَءُهْم{ 42}فَاْحُكْم بـَيـْ َا أَنـَْزَل اَّللَّ نَـُهْم ِبإ ُ َعزَّ َوَجلَّ }َوَأنإ اْحُكْم بـَيـْ [ فَأَنـَْزَل اَّللَّ
 [  49]املائدة:  

ْسَناِد َوَلْم ُيْخِرَجاُه.  @ ق  ال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َصِحيُح اإلِْ
 . # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح

 حسن صحيح.   * قال الشيخ عبد السَلم علوش:

، ثنا َوْهُب ْبُن َجرإيٍر، َوَسعإيُد  َأْخََباََن أَبُو َعْمٍرو ُعْثَماُن ْبُن َأمْحََد ْبنإ السَّمَّاكإ بإبَـْغَداَد، ثنا َعْبُد اْلَملإكإ ْبُن حُمَمٍَّد الرَّقَاشإ   -   3220 يُّ
ْعُت عإَياًضا اأْلَ  َاكإ ْبنإ َحْرٍب، قَاَل: ْسَإ ُ بإَقْوٍم َيُإبـُُّهْم ْبُن َعامإٍر، قَاََل: ثنا ُشْعَبُة، َعْن ْسإ ْشَعرإيَّ، يـَُقوُل: َلمَّا نـََزَلْت }َفَسْوَف َيَِْتإ اَّللَّ

لََّم  َعَلْيهإ َوسَ [ قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »ُهْم قـَْوُمَك اَي َأاَب ُموَسى، َوَأْوَمَأ َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ 54َوَيُإبُّونَُه{ ]املائدة:  
 »  بإَيدإهإ إإىَل َأيبإ ُموَسى اأْلَْشَعرإييإ

 @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم َوَلْم ُيْخِرَجاُه.  
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط مسلم



220 
 

ُّ، ثنا َعْبُد الرَّمْحَنإ   -  3225 ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثنا َهاُروُن ْبُن ُسَلْيَماَن اأْلَْصبَـَهاينإ ، ثنا ُسْفَياُن، َعْن  َحدَّ  ْبُن َمْهدإيٍي
ُ َعنْـ  َي اَّللَّ ، َعنإ اْبنإ َعبَّاٍس َرضإ يإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: ادُْع َسَلَمَة ْبنإ ُكَهْيٍل، َعْن عإْمَراَن ْبنإ احْلََكمإ ُهَما، قَاَل: قَاَلْت قـَُرْيٌش لإلنَّيبإ

َْبإيُل فـََقاَل: إإنَّ رَبََّك  اَّللََّ رَبََّك َأْن َُيَْعَل لََنا الصََّفا َذَهًبا، َونـُْؤمإَن بإَك. قَاَل: »َأَو تـَْفَعُلوَن؟« قَاُلوا: نـََعْم َفَدَعا اَّللََّ  يـَْقَرأُ  فََأًَتُه جإ
ُتُه َعَذااًب ََل  بـْ ُهْم َعذَّ نـْ ْئَت َأْصَبَح هَلُُم الصََّفا َذَهًبا، َفَمْن َكَفَر مإ ْئَت   َعَلْيَك السَّاَلَم، َويـَُقوُل: إإْن شإ بُُه َأَحًدا مإَن اْلَعاَلمإنَي، َوإإْن شإ ُأَعذيإ

 بيإ اَبَب التـَّْوبَةإ َوالرَّمْحََة« فـََتْحُت هَلُْم أَبـَْواَب التـَّْوبَةإ َوالرَّمْحَةإ؟ قَاَل: »اَي رَ 
 @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم َوَلْم ُيْخِرَجاُه " 

 .# قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح

 تَفْسِريُ سُورَةِ الْأَنْعَامِ  

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 
اََل: ثنا حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ اْلَوهَّابإ  َأْخََباََن أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب احْلَافإُظ، َوأَبُو اْلَفْضلإ احلََْسُن ْبُن يـَْعُقوَب اْلَعْدُل قَ   -   3226

َبَأ إإْْسَاعإيُل ْبُن َعْبدإ الرَّمحَْ  ُ َعْنُه، قَاَل: َلمَّا نـََزَلْت اْلَعْبدإيُّ، أَنـَْبَأ َجْعَفُر ْبُن َعْوٍن، أَنـْ َي اَّللَّ نإ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن اْلُمْنَكدإرإ، َعْن َجابإٍر َرضإ
 ُفَق« مإَن اْلَماَلئإَكةإ َما َسدَّ اأْلُ ُسورَُة اأْلَنـَْعامإ َسبََّح َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، ُثَّ قَاَل: »َلَقْد َشيََّع َهذإهإ السُّورََة 

، َولَ  يُّ دِ  «  @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم »َفِإنَّ ِإْسَماِعيَل َهَذا ُهَو السُّ ْجُه اْلُبَخاِريُّ  ْم ُيَخرِ 
 وهللا لم يدرك جعفر السدي وأظن هذا موضوعا   ال# قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: 

ُّ، ثنا َبْكُر ْبُن َبكَّاٍر، ثنا محَْ   -   3228 ثـََنا َعلإيُّ ْبُن مَحَْشاَذ اْلَعْدُل، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َمْنَدهإ اأْلَْصبَـَهاينإ َزُة ْبُن َحبإيٍب، َعْن َحبإيبإ ْبنإ َحدَّ
َهْوَن َعْنُه، َويـَْنَأْوَن َعنْ َأيبإ ََثبإٍت، َعْن َسعإيدإ ْبنإ ُجَبرْيٍ،   ُهَما، فإ قـَْولإ اَّللَّإ َعزَّ َوَجلَّ " }َوُهْم يـَنـْ َعنـْ  ُ َي اَّللَّ ُه{ َعنإ اْبنإ َعبَّاٍس َرضإ

َهى اْلُمْشرإكإنَي َأْن يـُْؤُذوا َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ 26]األنعام:    َوَسلََّم، َويـَتَـَباَعُد َعمَّا َجاَء [ قَاَل: نـََزَلْت فإ َأيبإ طَالإٍب َكاَن يـَنـْ
 بإهإ " 

 .# قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح
 أثر ثابت عن ابن عباس. * قال الشيخ عبد السَلم علوش:

ُّ، ثنا َأمْحَُد ْبُن َسيَّاٍر، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َكثإرٍي، ثنا    -  3229 َع َأْخََباََن أَبُو اْلَعبَّاسإ اْلَمْحُبويبإ ُسْفَياُن، َعْن َحبإيبإ ْبنإ َأيبإ ََثبإٍت، َعمَّْن، ْسَإ
َهْوَن َعْنُه، َويـَْنَأْوَن َعْنُه{ ]األنعام:   َهى   [،26اْبَن َعبَّاٍس، يـَُقوُل فإ قـَْولإ اَّللَّإ َعزَّ َوَجلَّ }َوُهْم يـَنـْ قَاَل: نـََزَلْت فإ َأيبإ طَالإٍب َكاَن »يـَنـْ

 ُه َويـَْنَأى َعْنُه«  اْلُمْشرإكإنَي َأْن يـُْؤُذو 
ْيَخْيِن َوَلْم ُيْخِرَجاُه.   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َحِديُث َحْمَزَة ْبِن َحِبيٍب َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ

 أثر ثابت عن ابن عباس. * قال الشيخ عبد السَلم علوش:

، ثنا يَ   -  3240 طإيُّ ثـََنا أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ الصَّفَّاُر، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َمْسَلَمَة اْلَواسإ َبَأ ُسْفَياُن ْبُن َحدَّ زإيُد ْبُن َهاُروَن، أَنـْ
، َعْن َأيبإ إإْدرإيَس، َعْن ُعَباَدَة ْبنإ الصَّامإتإ َرضإ  ُ َعْنُه، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »َمْن ُحَسنْيٍ، َعنإ الزُّْهرإييإ َي اَّللَّ
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« ُثَّ قـََرَأ }ُقْل تـََعاَلْوا أَْتُل َما َحرََّم رَبُُّكْم َعَلْيُكْم{ ]األنعام:   [ َحَّتَّ َخَتَم اْْلاَيتإ الثَّاَلَث، َفَمْن  151يـَُبايإُعِنإ َعَلى َهذإهإ اْْلاَيتإ
نـَْيا َكاَنْت ُعُقوبـََتُه، َوَمْن أَ وَ  َا فإ الدُّ ُ ِبإ ًئا َأْدرََكُه اَّللَّ َرةإ، َكاَن َأْمُرُه إإىَل اَّللَّإ، إإْن َشاَء َفَّ فََأْجُرُه َعَلى اَّللَّإ، َوَمنإ انـْتَـَقَص َشيـْ خََّر إإىَل اْْلخإ

 َعذَّبَُه َوإإْن َشاَء َغَفَر َلُه  
، َعْن َأِبي إِ @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا ْسَناِد َوَلْم ُيْخِرَجاُه. ِإنََّما اتََّفَقا َجِميًعا َعَلى َحِديِث الزُّْهِريِ  ْدِريَس، َعْن ُعَباَدَة  : َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

ِ َشْيًئا« َوَقْد َرَوى ُسْفَياُن ْبُن ُحَسْيٍن اْلَواِسِطيُّ   ِكََل اْلَحِديَثْيِن َعِن الزُّْهِريِ  َفََل َيْنَبِغي َأْن ُيْنَسَب ِإَلى اْلَوْهِم ِفي  »َباِيُعوِني َعَلى َأْن اَل ُتْشِرُكوا ِباهللَّ
ُ َأْعَلُم "   َأَحِد اْلَحِديَثْيِن ِإَذا َجَمَع َبْيَنُهَما َوَّللاَّ

 .# قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح
 ر اآلية. هو عند الشيخان، لكن ليس فيه ذك  * قال الشيخ عبد السَلم علوش:

 تَفْسِريُ سُورَةِ الْأَعْرَافِ 

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ   
، ثنا إإْسَحاُق ْبُن    -   3243 ، َأْخََباََن أَبُو زََكرإايَّ ََيََْي ْبنإ حُمَمٍَّد اْلَعْنََبإيُّ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ السَّاَلمإ َبَأ َجرإيٌر، َعنإ اأْلَْعَمشإ إإبـَْراهإيَم، أَنـْ

ُهَما، َعْن َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َعْن َحبإيبإ ْبنإ َأيبإ ََثبإٍت، َعْن َعطَاءإ ْبنإ َأيبإ َراَبٍح، َعْن َعْبدإ اَّللَّإ  ُ َعنـْ َي اَّللَّ  ْبنإ ُعَمَر َرضإ
 قَاَل: »ََل تـَُقبيإُحوا اْلُوُجوَه« َوذََكَر اَبقإي احْلَدإيثإ  

ْيَخْيِن َوَلْم ُيْخِرَجا   ُه. @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط البخاري ومسلم 

 تَفْسِريُ سُورَةِ الْأَنْفَالِ  

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 
ُّ، ثنا َجديإي، ثنا إإبـَْراهإيُم ْبُن اْلُمْنذإرإ احلْإزَ   -   3263 ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن فـَُلْيٍح، َعْن  َأْخََبينإ إإْْسَاعإيُل ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ اْلَفْضلإ الشَّْعَراينإ امإيُّ

، َعْن أَبإيهإ، قَ  َهاٍب، َعْن َسعإيدإ ْبنإ اْلُمَسييإبإ يإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ  ُموَسى ْبنإ ُعْقَبَة، َعنإ اْبنإ شإ اَل: َأقْـَبَل ُأيَبُّ ْبُن َخَلٍف يـَْوَم ُأُحٍد إإىَل النَّيبإ
ُب ْبُن ُعَمرْيٍ َفَخلَّْوا َسبإيَلُه، فَاْستَـْقبَـَلُه ُمْصعَ َوَسلََّم يُرإيُدُه، فَاْعََتََض رإَجاٌل مإَن اْلُمْؤمإنإنَي، " فََأَمَرُهْم َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم  
َْربَتإهإ َفَسَقَط َأُخو َبِنإ َعْبدإ الدَّارإ َورََأى َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم تـُْرقـَُوَة ُأيَبٍي مإٍن فـُْرَجٍة َبنْيَ سَ  ابإَغةإ الديإرْعإ َواْلبَـْيَضةإ، َفطََعَنُه ِبإ

هإ، َوََلْ ََيُْرْج مإْن طَ  َلًعا مإْن َأْضاَلعإهإ، فََأًَتُه َأْصَحابُُه َوُهَو ََيُوُر ُخَواَر الثَـّْورإ، فـََقاُلوا َلُه: َما ُأيَبي َعْن فـََرسإ َأْعَجَزَك   ْعَنتإهإ َدٌم، َفَكَسَر ضإ
َا ُهَو َخْدٌش َفذََكَر هَلُْم قـَْوَل َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »َبْل َأاَن َأقْـُتُل أُبـَيًّ  ي بإَيدإهإ َلْو َكاَن َهَذا إإَنَّ ا« ُثَّ قَاَل: َوالَّذإي نـَْفسإ

َْصَحابإ السَّعإريإ قَـ  ْهلإ ذإي اْلَمَجازإ َلَماُتوا َأمْجَعإنَي. َفَماَت ُأيَبي إإىَل النَّارإ، َفُسْحًقا ألإ ُ }َوَما الَّذإي يبإ ِبَإ ْبَل َأْن يـَْقَدَم َمكََّة فَأَنـَْزَل اَّللَّ
 “  [ اْْليَُة 17َمْيَت َوَلكإنَّ اَّللََّ رََمى{ ]األنفال: رََمْيَت إإْذ رَ 

ْيَخْيِن َوَلْم ُيْخِرَجاهُ @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا:   َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ
 .# قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط البخاري ومسلم

 سنده حسن.   * قال الشيخ عبد السَلم علوش:
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َأ حُمَمَُّد ْبُن إإْسَحاَق، َعنإ َأْخََباََن َعْبُد اَّللَّإ ْبُن احْلَُسنْيإ اْلَقاضإي، ثنا احْلَارإُث ْبُن َأيبإ ُأَساَمَة، ثنا يَزإيُد ْبُن َهاُروَن، أَنـْبَ   -  3264
، َواللَّْفُظ َلُه، ثنا َعْبُد اَّللَّإ  ، َوَأْخََباََن َأمْحَُد ْبُن َجْعَفٍر اْلَقطإيعإيُّ ، َحدََّثِنإ يـَْعُقوُب ْبُن إإبـَْراهإيَم الزُّْهرإييإ َبٍل، َحدََّثِنإ َأيبإ  ْبُن َأمْحََد ْبنإ َحنـْ

َهاٍب، َحدََّثِنإ َعْبُد اَّللَّإ ْبُن ثـَْعَلَبَة ْبنإ َأيبإ صُ  ، َحدََّثِنإ َصالإٌح، َعنإ اْبنإ شإ ْستَـْفتإَح  َعرْيٍ اْلُعْذرإيُّ، قَاَل: َكاَن اْلمُ ْبنإ َسْعٍد، َحدََّثِنإ َأيبإ
َا ََل نَـ  ، َوآًَتاَن ِبإ مإ نَي اْلتَـَقى اْلَقْوُم: " اللَُّهمَّ أَيُـَّنا َكاَن َأْقَطَع لإلرَّحإ ْعرإُف، فَاْحنإهإ اْلَغَداَة، َفَكاَن َذلإَك اْستإْفَتاَحُه أَبُو َجْهٍل فَإإنَُّه قَاَل حإ

ُ }إإْن َتْستَـْفتإُحوا فـََقْد َجاءَُكُم ا  [  19[ إإىَل قـَْولإهإ }َوَأنَّ اَّللََّ َمَع اْلُمْؤمإنإنَي{ ]األنفال: 19ْلَفْتُح{ ]األنفال: فَأَنـَْزَل اَّللَّ
ْيَخْيِن َوَلْم ُيْخِرَجاُه.   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط البخاري ومسلم 

َمالإ حَ   -   3269 ْبُن إإْدرإيَس، ثنا  أَبُو َحاِتٍإ حُمَمَُّد  ، ثنا  لريإييإ اْلَفقإيُه ابإ ْبُن حُمَمٍَّد  َبْكٍر إإْْسَاعإيُل  أَبُو  ثـََنا  ْبُن إإْْسَاعإيَل النـَّْهدإيُّ، دَّ ُك 
، ثنا  َحدََّثِنإ حُمَمَُّد ْبُن ُفَضْيلإ ْبنإ َغْزَواَن، َعْن أَبإيهإ، َوَأْخََبينإ أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ   حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب احْلَافإُظ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ اْلَوهَّابإ

؟ فـََقاَل: إإينيإ أَلَْعرإ   يـَْعَلى ْبُن ُعبَـْيٍد، َحدََّثِنإ ُفَضْيُل ْبُن َغْزَواَن، قَاَل: َلقإيُت َأاَب إإْسَحاَق بـَْعَدَما َذَهَب َبَصُرُه، فـَُقْلتُ  ُفَك َلُه: أَتـَْعرإُفِنإ
َعْنُه، أَنَُّه قَاَل: " نـََزَلْت    ُ َي اَّللَّ ، َعْن َعْبدإ اَّللَّإ َرضإ بَُّك، ُثَّ قَاَل: َحدََّثِنإ أَبُو اأْلَْحَوصإ َهذإهإ اْْليَُة فإ اْلُمَتَحابيإنَي فإ اَّللَّإ }َلْو  َوُأحإ

يًعا َما أَلَّْفَت َبنْيَ قـُُلوِبإإْم{  «    [ اْْليَُة »َهَذا َلْفُظ َحدإيثإ َأيبإ 63]األنفال:  أَنـَْفْقَت َما فإ اأْلَْرضإ مجَإ  َحاِتٍإ
ْيَخْيِن َوَلْم ُيْخِرَجاُه.   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط البخاري ومسلم 

ُّ، ثنا َسعإيُد ْبُن َمْسُعوٍد، ثنا ُعبَـْيُد اَّللَّإ ْبُن    -  3270 ُموَسى، ثنا إإْسَرائإيُل، َعْن إإبـَْراهإيَم َأْخََباََن أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد اْلَمْحُبويبإ
ُهَما، قَاَل: اْستَ  ُ َعنـْ َي اَّللَّ ٍر، َعْن جُمَاهإٍد، َعنإ اْبنإ ُعَمَر َرضإ َشاَر َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم فإ اأْلَُساَرى َأاَب َبْكٍر ْبنإ ُمَهاجإ

ْلُهْم. قَاَل: فـََفَداُهْم َرُسوُل اَّللَّإ  ريَُتَك َفَخليإ َسبإيَلُهْم. فَاْسَتَشاَر ُعَمُر فـََقاَل: اقْـتـُ َل  َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم " فَأَنـْزَ فـََقاَل: قـَْوُمَك َوَعشإ
{ ]األنفال:   َن فإ اأْلَْرضإ ٍي َأْن َيُكوَن َلُه َأْسَرى َحَّتَّ يـُْثخإ ُ َعزَّ َوَجلَّ }َما َكاَن لإَنيبإ [ إإىَل قـَْولإهإ }َفُكُلوا َمإَّا َغنإْمُتْم َحاَلًَل طَييإًبا{ 67اَّللَّ

ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم ُعمَ 69]األنفال:  اَلفإَك َباَلٌء [ قَاَل: فـََلقإَي النَّيبإ يبَـَنا فإ خإ  َر قَاَل: َكاَد َأْن ُيصإ
ْسَناِد َوَلْم ُيْخِرَجاُه.   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح على شرط مسلم 

ثـََنا الشَّْيُخ أَبُو َبْكرإ ْبُن إإْسَحاَق، أَنـَْبأَ   -  3271 ، ثنا ُعبَـْيُد اَّللَّإ ْبُن َعْمٍرو َحدَّ  حُمَمَُّد ْبُن َشاَذاَن اجْلَْوَهرإيُّ، ثنا زََكرإايَّ ْبُن َعدإيٍي
َثَمَة، قَاَل: َكاَن َسْعُد ْبُن َأيبإ وَ  ، َعْن زَْيدإ ْبنإ َأيبإ أُنـَْيَسَة، َعْن َعْمرإو ْبنإ ُمرََّة، َعْن َخيـْ ُ َعنْ الرَّقيإيُّ َي اَّللَّ ُه، فإ نـََفٍر َفذََكُروا قَّاٍص َرضإ
َنا ُدنـَْيا َمَع َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ  َعلإيًّا َفَشَتُموُه، فـََقاَل َسْعٌد: َمْهاًل َعْن َأْصَحابإ َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، فَإإانَّ َأَصبْـ 

ُ َعزَّ َوَجلَّ }َلوْ  [ فََأْرُجو َأْن َتُكوَن 68ََل كإَتاٌب مإَن اَّللَّإ َسَبَق، َلَمسَُّكْم فإيَما َأَخْذُِتْ َعَذاٌب َعظإيٌم{ ]األنفال:  َوَسلََّم " فَأَنـَْزَل اَّللَّ
َك سَ َرمْحًَة مإْن عإْندإ اَّللَّإ َسبَـَقْت لََنا. فـََقاَل بـَْعُضُهْم: فـََواَّللَّإ إإنَُّه َكاَن يـُْبغإُضَك َوُيَسميإيَك اأْلَْخَنسَ  ُك،  . َفَضحإ ْعٌد َحَّتَّ اْستَـْعاَلُه الضَّحإ

ُلُغ َذلإكَ  َنُه، ُثَّ ََل يـَبـْ َنُه َوبـَيـْ يهإ فإ اأْلَْمرإ َيُكوُن بـَيـْ   َأَمانـََتُه َوذََكَر َكلإَمًة ُأْخَرى  ُثَّ قَاَل: أَلَْيَس َقْد ُيَإُد اْلَمْرُء َعَلى َأخإ
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ْيَخْيِن َوَلْم ُيْخِرَجاُه. @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح عَ   َلى َشْرِط الشَّ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط البخاري ومسلم 

 تَفْسِريُ سُورَةِ التَّوْبَةِ  

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 
ا ُشْعَبُة، َعْن َأيبإ بإْشٍر، َعْن َحدََّثِنإ أَبُو َبْكرإ ْبُن اَبَلَوْيهإ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َشاَذاَن، ثنا َعلإيُّ ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ، ثنا أَبُو َداُوَد، ثن  -  3279

ُهَما، فإ قـَْولإهإ " }فـََقاتإُلوا أَئإمََّة الْ  ُ َعنـْ َي اَّللَّ [ قَاَل: أَبُو َجْهلإ ْبُن هإَشاٍم َوأَُميَُّة ْبُن 12ُكْفرإ{ ]التوبة:  جُمَاهإٍد، َعنإ اْبنإ ُعَمَر َرضإ
َبُة ْبُن رَبإيَعَة َوأَبُو ُسْفَياَن ْبُن َحْرٍب َوُسَهْيُل ْبُن َعْمٍرو َوُهُم الَّذإيَن َنَكُثوا َعْهَد اَّللَّإ   ، َوَُهُّوا ِبإإْخَراجإ الرَُّسولإ مإْن َمكََّة  َخَلٍف َوُعتـْ

ْيَخْيِن َوَلْم ُيْخِرَجاُه. @ قال ال  حافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ
 .# قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط البخاري ومسلم

 سنده جيد.   * قال الشيخ عبد السَلم علوش:

َبأَ َعْبُد اَّللَّإ، أَنـْبَ   -  3282 َبأَ َعْبَداُن، أَنـْ هإ، أَنـْ َأ َصْفَواُن ْبُن َعْمٍرو، َأْخََبينإ َعْبُد  َأْخََبينإ احْلََسُن ْبُن َحلإيٍم اْلَمْرَوزإيُّ، ثنا أَبُو اْلُمَوجيإ
َدادإ ْبنإ اأْلَْسَودإ بإدإَمْشَق َوُهَو َعَلى ًَتبُوٍت َما بإهإ َعْنُه َفْضٌل، فـََقاَل َلُه الرَّمْحَنإ ْبُن ُجَبرْيإ ْبنإ نـَُفرْيٍ، َعْن أَبإيهإ، قَاَل: َجَلْسَنا إإىَل اْلمإقْ 

قَاَل اَّللَُّ  التـَّْوبَةإ  يـَْعِنإ ُسورََة  اْلبَـُعوُث  َنا  َعَليـْ أََتْت  قَاَل: "  اْلَغْزوإ.  اْلَعاَم َعنإ  قـََعْدَت  َلْو  َفافًا وَ   رَُجٌل:  ثإَقاًَل{ َعزَّ َوَجلَّ }اْنفإُروا خإ
ُدينإ إإَلَّ َخفإيًفا 41]التوبة:    “[ َوََل َأجإ

ْسَناِد َوَلْم ُيْخِرَجاُه.   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح

 صحيح بطرقه.  * قال الشيخ عبد السَلم علوش:

ثـََنا أَبُو  -  3288 ، ثنا   َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن ُسَلْيَماَن ْبنإ ُموَسى اْلُمذَكيإُر، ثنا ُجنَـْيُد ْبُن َحكإيٍم الدَّقَّاُق، ثنا َحامإُد ْبُن ََيََْي َحدَّ يُّ اْلبَـْلخإ
يَ  َنَة، َعْن َعْمرإو ْبنإ دإيَناٍر، َعْن ُعبَـْيدإ ْبنإ ُعَمرْيٍ، َعْن َأيبإ ُهَريـَْرَة َرضإ ُ َعْنُه، قَاَل: ُسئإَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ   ُسْفَياُن ْبُن ُعيَـيـْ اَّللَّ

نَي فـََقاَل: »ُهُم الصَّائإُموَن«   َوَسلََّم َعنإ السَّائإحإ
ا َأْرسَ  ْيَخْيِن َوَلْم ُيْخِرَجاُه َعَلى َأنَُّه ِممَّ ُه َأْكَثُر َأْصَحاِب ْبِن ُعَيْيَنَة َوَلْم َيْذُكُروا  لَ @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ

 . َأَبا ُهَرْيَرَة ِفي ِإْسَناِدهِ 
 . # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط البخاري ومسلم أرسله أكثر أصحاب ابن عيينة

 (: ضعيف.3330* ضعيف الجامع )

ُّ، ثنا ُسْفَياُن ْبُن  َأْخََبينإ أَبُو َعلإيٍي احْلَُسنْيُ ْبُن َعلإييٍ   -   3290 َكََّة، ثنا أَبُو مُحََة اْلَيَماينإ َبَأ اْلَفْضُل ْبُن حُمَمٍَّد اجْلََندإيُّ، ِبإ  احْلَافإُظ، أَنـْ
ُ َعْنُه، قَاَل: َلمَّا َماَت أَبُو طَالإٍب قَاَل َرُسوُل ا  َي اَّللَّ َنَة، َعْن َعْمرإو ْبنإ دإيَناٍر، َعْن َجابإٍر َرضإ ََك  َّللَّإ  ُعيَـيـْ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »َرمحإ

ُ َعزَّ َوَجلَّ« فََأَخَذ اْلُمْسلإ  َ اَّللَّ َهاينإ ُ، َوَغَفَر َلَك اَي َعمُّ، َوََل َأزَاُل َأْستَـْغفإُر َلَك َحَّتَّ يـَنـْ ُموَن َيْستَـْغفإُروَن لإَمْوًَتُهُم الَّذإيَن َماُتوا َوُهْم اَّللَّ
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يإ َوالَّذإيَن آَمُنوا َأْن َيْستَـْغفإُروا لإْلُمْشرإكإنَي َوَلْو َكانُوا ُأوِلإ قـُْرََب مإ ُمْشرإُكوَن، فَأَنـَْزَل اَّللَُّ  ُْم  تـََعاىَل }َما َكاَن لإلنَّيبإ ْن بـَْعدإ َما تـََبنيََّ هَلُْم َأهنَّ
{ ]التوبة:  يمإ  [  113َأْصَحاُب اجْلَحإ

ْسَناِد َوَلْم ُيْخِرَجاُه. َوَقاَل َلَنا َأُبو َعِليٍ  َعَلى َأَثرِِه: اَل َأْعَلُم َأَحًدا َوَصَل َهَذا اْلَحِديَث َعنْ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيحُ   اإلِْ
 ُسْفَياَن َغْيَر َأِبي ُحَمَة اْلَيَماِنيِ  َوُهَو ِثَقٌة َوَقْد َأْرَسَلُه َأْصَحاُب اْبِن ُعَيْيَنَة " 

 الذهبي رحمه هللا: صحيح# قال الحافظ 

ثـََنا أَبُو اْلَفْضلإ احلََْسُن ْبُن يـَْعُقوَب اْلَعْدُل، ثنا ََيََْي ْبُن َأيبإ طَالإٍب، ثنا يَزإيُد ْبُن َهاُروَن، أَنْـ   -   3291 َبَأ ُسْفَياُن ْبُن ُحَسنْيٍ،  َحدَّ
، َعْن َأيبإ ُهَريـْرَ  ، َعْن َسعإيدإ ْبنإ اْلُمَسييإبإ ُّ َصلَّى هللاُ َعنإ الزُّْهرإييإ ُ َعْنُه، قَاَل: َلمَّا َحَضَرْت َأاَب طَالإٍب اْلَوفَاُة َأًَتُه النَّيبإ َي اَّللَّ َة َرضإ

لََّم: »َأْي َعميإ إإنََّك َأْعَظُمُهْم لَّى هللاُ َعَلْيهإ َوسَ َعَلْيهإ َوَسلََّم َوعإْنَدُه َعْبُد اَّللَّإ ْبُن َأيبإ أَُميََّة َوأَبُو َجْهلإ ْبُن هإَشاُم فـََقاَل َلُه َرُسوُل اَّللَّإ صَ 
َا الشََّفاَعُة يـَْوَم اْلقإَياَمةإ ُقْل َعَليَّ َحقًّا، َوَأْحَسنـُُهْم عإْندإي َيًدا، َوأَلَْنَت َأْعَظُم َحقًّا َعَليَّ مإْن َوالإدإي، فـَُقْل َكلإَمًة َتَإْب َلَك عَ  َليَّ ِبإ

؟ َفَسَكَت فََأَعاَدَها َعَلْيهإ َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلَّمَ ََل إإَلَه إإَلَّ اَّللَُّ« فـََقاََل َلهُ  ، فـََقاَل: َأاَن : أَتـَْرَغُب َعْن مإلَّةإ َعْبدإ اْلُمطَّلإبإ
ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »أَلَْستَـْغفإَرنَّ لَ  ُ َعزَّ َوَجلَّ }َما َكاَن َعَلى مإلَّةإ َعْبدإ اْلُمطَّلإبإ َفَماَت فـََقاَل النَّيبإ َك َما ََلْ أُْنَه َعْنَك« فَأَنـَْزَل اَّللَّ

يإ َوالَّذإيَن آَمُنوا َأْن َيْستَـْغفإُروا لإْلُمْشرإكإنَي{ ]التوبة:   َبإيَه{ ]التوبة:  113لإلنَّيبإ رإ 114[ اْْليَُة }َوَما َكاَن اْستإْغَفاُر إإبـَْراهإيَم ألإ [ إإىَل آخإ
 اْْليَةإ "
ْسَناِد َوَلْم ُيْخِرَجاُه َفِإنَّ ُيوُنَس وَعِقيًَل َأْرَسََلُه َعِن الزُّ  @ قال  ْهِريِ  َعْن َسِعيدٍ الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح

ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثنا ِبَْ  -  3292 َبَأ اْبُن ُجَرْيٍج، َعْن أَيُّوَب ْبنإ َهانإٍئ،  َحدَّ ُر ْبُن َنْصٍر، ثنا َعْبُد اَّللَّإ ْبُن َوْهٍب، أَنـْ
ُ َعْنُه، قَاَل: َخَرَج َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّ  َي اَّللَّ ، َعْن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َمْسُعوٍد َرضإ ْنظُُر فإ اْلَمَقابإرإ،  ى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم يَـ َعْن َمْسُروقإ ْبنإ اأْلَْجدَعإ

َها فـََناَجاُه َطوإياًل  نـْ ، ُثَّ اْرتـََفَع ْنَإيُب َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَخَرْجَنا َمَعُه، فََأَمَراَن َفَجَلْسَنا، ُثَّ ََتَطَّا اْلُقُبوَر َحَّتَّ انـْتَـَهى إإىَل َقَْبٍ مإ
َنا لإُبَكائإ  َنا فـَتَـَلقَّاُه ُعَمُر ْبُن اخْلَطَّابإ فـََقاَل: اَي َرُسوَل اَّللَّإ، َما الَّذإي أَْبَكاَك فـََقْد  َوَسلََّم اَبكإًيا فـََبَكيـْ أَْبَكااَن، َوَأفْـَزَعَنا، هإ، ُثَّ َأقْـَبَل إإلَيـْ

َنا فـََقاَل: »َأفْـَزَعُكْم بَُكائإي؟« فـَُقْلَنا: نـََعْم اَي َرُسوَل اَّللَّإ فـََقا ي فإيهإ، َقَْبُ أُميإي َفَجاَء َفَجَلَس إإلَيـْ َل: " إإنَّ اْلَقَْبَ الَّذإي رَأَيـُْتُموينإ ُأاَنجإ
ْستإْغَفا َا، فََأذإَن ِلإ فإيهإ، فَاْسَتْأَذنـُْتُه فإ اَلإ َنَة بإْنتإ َوْهٍب َوإإينيإ اْسَتْأَذْنُت َريبيإ فإ زإاَيَرُتإ ا َكاَن رإ هَلَا، فـََلْم َيََْذْن ِلإ فإيهإ، َونـََزَل َعَليَّ }مَ آمإ

يإ َوالَّذإيَن آَمُنوا َأْن َيْستَـْغفإُروا لإْلُمْشرإكإنَي{ ]التوبة:   َبإيهإ إإَلَّ َعْن َمْوعإَدٍة 113لإلنَّيبإ [ َحَّتَّ َخَتَم اْْليََة }َوَما َكاَن اْستإْغَفاُر إإبـَْراهإيَم ألإ
ُه{ ]التوبة:   لإَوالإدإهإ مإَن الريإَقةإ َفَذلإَك الَّذإي أَْبَكاينإ  [ فََأَخَذينإ َما َيَُْخُذ اْلَوَلَد 114َوَعَدَها إإايَّ

َياَقِة« ِإنََّما َأْخَرَج   ُمْسِلٌم َحِديَث َيِزيَد ْبِن َكْيَساَن َعْن َأِبي َحاِزٍم @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َصِحيٌح َعَلى َشْرِطِهَما َوَلْم ُيْخِرَجاُه َهَكَذا ِبَهِذِه السِ 
 َرَة ِفيِه ُمْخَتَصًرا " َعْن َأِبي ُهَريْ 

 . ضعفه ابن معين هانئ# قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: أيوب بن 
 ابن جريج عنعن.  * قال الشيخ عبد السَلم علوش:

ُّ، ثنا ُعَمرْيُ ْبُن مإْرَداٍس، ثنا َعْبُد اَّللَّإ ْبنُ  - 3294 ْسفإَرايإيِنإ بَُكرْيٍ اْلَغَنوإيُّ، ثنا َحكإيُم ْبُن   َحدََّثِنإ احلََْسُن ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ إإْسَحاَق اإْلإ
ُ َعْنُه،   َي اَّللَّ ، َعْن َعلإيٍي َرضإ َأنَّ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َأرَاَد َأْن يـَْغُزَو َغَزاًة َلُه،  ُجَبرْيٍ، َعنإ احْلََسنإ ْبنإ َسْعٍد َمْوىَل َعلإيٍي
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 َصلَّى هللاُ أََبًدا. قَاَل: َفَدَعاينإ َرُسوُل اَّللَّإ   قَاَل: َفَدَعا َجْعَفًرا فََأَمَرُه َأْن يـََتَخلََّف َعَلى اْلَمدإيَنةإ فـََقاَل: ََل َأََتَلَُّف بـَْعَدَك اَي َرُسوَل اَّللَّإ 
لَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: " َما يـُْبكإيَك اَي َعلإيُّ؟ َعَلْيهإ َوَسلََّم، فـََعَزَم َعَليَّ َلَما ََتَلَّْفُت قـَْبَل َأْن أََتَكلََّم. قَاَل: فـََبَكْيُت، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَّإ صَ 

َصاٌل َغرْيُ   َدٍة تـَُقوُل قـَُرْيٌش َغًدا: َما َأْسرََع َما ََتَلََّف َعنإ اْبنإ َعميإهإ، َوَخَذَلُه، َويـُْبكإيِنإ َخْصَلٌة قـُْلُت: اَي َرُسوَل اَّللَّإ، يـُْبكإيِنإ خإ َواحإ
َنَّ اَّللََّ يـَُقوُل }َوََل َيطَُئوَن َمْوطإًئا يَ  َهادإ فإ َسبإيلإ اَّللَّإ، ألإ َر َوََل يـََناُلوَن مإْن َعُدوٍي نـَْياًل{ غإيُظ اْلُكفَّاُأْخَرى ُكْنُت ُأرإيُد َأْن أَتـََعرََّض لإْلجإ
رإ اْْليَةإ، َفُكْنُت أُرإيُد َأْن أَتـََعرََّض لإَفْضلإ اَّللَّإ فـََقاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلَّ  َم: »َأمَّا قـَْوُلَك تـَُقوُل قـَُرْيٌش َما َأْسرََع َما إإىَل آخإ

َْنزإَلةإ ََتَلََّف َعنإ اْبنإ َعميإهإ، َوخَ  ٌر، وََكاهإٌن، وََكذَّاٌب َأَما تـَْرَضى َأْن َتُكوَن مإِنيإ ِبإ  َهاُروَن مإْن  َذَلُه، فَإإنَّ َلَك يبإ ُأْسَوًة، َقْد قَاُلوا َساحإ
َّ بـَْعدإي؟ َوَأمَّا قـَْوُلَك أَتـََعرَُّض لإَفْضلإ اَّللَّإ فـََهذإهإ َأِْبَاٌر مإْن فُـ  ْلُفٍل َجاَءاَن مإَن اْلَيَمنإ فَبإْعُه َواْسَتْمتإْع بإهإ أَْنَت َوفَاطإَمُة ُموَسى إإَلَّ أَنَُّه ََل َنيبإ

ُ مإْن َفْضلإهإ فَإإنَّ اْلَمدإيَنَة ََل َتْصُلُح إإَلَّ يبإ َأْو بإَك«    َحَّتَّ َيَْتإَيُكُم اَّللَّ
ْسَناِد َوَلْم   ُيْخِرَجاُه.@ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 . # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: أنى له الصحبة والوضع الئح عليه
 هو كما قال الذهبي.   * قال الشيخ عبد السَلم علوش:

 تَفْسِريُ سُورَةِ يُونُسَ  

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 
َبأَ    -   3298 ، ثنا إإْسَحاُق ْبُن إإبـَْراهإيَم، أَنـْ َنُة ْبُن َعْبدإ  َأْخََباََن أَبُو زََكرإايَّ اْلَعْنََبإيُّ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ السَّاَلمإ النَّْضُر ْبُن ُِشَْيٍل، ثنا ُعيَـيـْ

َ َُيَديإُث، َعْن َأيبإ َبْكرَ  ْعُت َأيبإ ُّ، قَاَل: ْسَإ ُ َعْنُه، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: " ََل تـَْبغإ الرَّمْحَنإ اْلَغطََفاينإ َي اَّللَّ َة َرضإ
ُكْم{ ]يونس:  َا بـَْغُيُكْم َعَلى أَنـُْفسإ  [  23َوََل َتُكْن اَبغإًيا، فَإإنَّ اَّللََّ يـَُقوُل }إإَنَّ

ْسَناِد َوَلْم ُيْخِرَجاُه. @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح ا  إلِْ
 .# قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح

 إسناده جيد. * قال الشيخ عبد السَلم علوش:

َا مإْن َأْصلإ كإَتابإ َخالإهإ، ثنا َخاِلإ اْلَفْضُل ْبُن    -  3299 َهقإيُّ ِبإ َهقإيُّ، ثنا َعْبُد  َحدََّثِنإ أَبُو الطَّييإبإ طَاهإُر ْبُن ََيََْي اْلبَـيـْ حُمَمٍَّد اْلبَـيـْ
ْعُت َأاَب َجْعَفٍر حُمَمََّد ْبَن َعلإييإ ْبنإ احْلَُسنْيإ  اَّللَّإ ْبُن َصالإٍح، َحدََّثِنإ اللَّْيُث، َحدََّثِنإ َخالإُد ْبُن يَزإيَد، َعْن َسعإيدإ ْبنإ  َأيبإ هإاَلٍل قَاَل: ْسَإ

َراٍط ُمْسَتقإيٍم{ ]يونس:   ُ َيْدُعو إإىَل َدارإ السَّاَلمإ َويـَْهدإي َمْن َيَشاُء إإىَل صإ [ فـََقاَل: َحدََّثِنإ َجابإُر ْبُن َعْبدإ  25َوَتاَل َهذإهإ اْْليََة }َواَّللَّ
َ اْلَمَنااَّللَّإ  َنا َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم يـَْوًما فـََقاَل: " إإينيإ رَأَْيُت فإ ي َومإيَكائإيَل عإْنَد   قَاَل: َخَرَج َعَليـْ َْبإيَل عإْنَد رَْأسإ مإ َكَأنَّ جإ

ْثاًل. فـََقاَل   بإهإ: اْضرإْب َلُه مإ ، يـَُقوُل َأَحُدُُهَا لإَصاحإ َا َمثـَُلَك َوَمَثُل أُمَّتإَك، َكَمَثلإ رإْجَليَّ َلُه: اْْسَْع َْسَعُه ُأُذُنَك، َواْعقإْل َعَقَل قـَْلُبَك، إإَنَّ
ًتا، ُثَّ َجَعَل فإيَها َمْأُدبًَة، ُثَّ بـََعَث َرُسوًَل َيْدُعو النَّاَس إإ  ََذ َدارًا، ُثَّ َبََّن فإيَها بـَيـْ هُ َملإٍك اَتَّ نـْ ْم َمْن َأَجاَب الرَُّسوَل،  ىَل طََعامإهإْم، َفمإ

ْساَلُم، َواْلبَـْيُت اجْلَنَُّة، َوأَْنَت اَي حُمَمَُّد الرَّ  ُ ُهَو اْلَملإُك، َوالدَّاُر اإْلإ ُهْم َمْن تـََرَك، فَاَّللَّ نـْ ْساَلَم، َوَمْن َدَخَل َومإ ُسوُل َمْن َأَجاَبَك َدَخَل اإْلإ
ْساَلَم َدَخَل اجْلَنََّة، َوَمْن َدَخلَ  َها  اإْلإ نـْ  . اجْلَنََّة َأَكَل مإ
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ْسَناِد َوَلْم ُيْخِرَجاُه.   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 .# قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح

 تَفْسِريُ سُورَةِ هُود  

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ   
ُوَد اْلُمَنادإي، ثنا َرْوُح ْبُن ُعَباَدَة،  َأْخََباََن أَبُو َعْمٍرو ُعْثَماُن ْبُن َأمْحََد الدَّقَّاُق بإبَـْغَداَد، ثنا حُمَمَُّد ْبُن ُعبَـْيدإ اَّللَّإ ْبنإ َأيبإ َدا - 3307

، قَاَل: َدَخَل قـَْوٌم َعَلى َرُسولإ اَّللَّإ ثنا اْلَمْسُعودإيُّ، َعْن َأيبإ َصْخَرَة َجامإعإ ْبنإ َشدَّاٍد، َعْن َصْفَواَن ْبنإ حمُْ  رإٍز، َعْن بـَُرْيَدَة اأْلَْسَلمإييإ
َنا ُنَسليإُم َعَلى َرُسولإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َفَجَعُلوا َيْسأَُلونَُه يـَُقوُلوَن: َأْعطإَنا. َحَّتَّ َساَءُه َذلإَك، َوَدَخَل َعَلْيهإ آَخرُ  ئـْ  وَن، فـََقاُلوا: جإ

ُ َوََل َشْيَء َغرْيُُه وََكاَن اْلَعْرُش َعَلى اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، َونـَتَـَفقَُّه فإ الديإينإ، َوَنْسأَلُُه َعْن َبْدءإ َهَذا اأْلَْمرإ. فـََقاَل: »َكانَ   اَّللَّ
اٍت« قَاَل: ُثَّ َأًَتُه آٍت، فـََقاَل: إإنَّ اَنقـََتَك َقْد َذَهَبْت. قَاَل: فـََودإْدُت َأينيإ  اْلَماءإ، وََكَتَب فإ الذيإْكرإ ُكلَّ َشْيٍء، ُثَّ َخَلَق َسْبَع َْسَاوَ 

 ُكْنُت تـَرَْكتـَُها » 
ْسَناِد َوَلْم ُيْخِرَجاُه.   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح

ُّ، ثنا زَْيُد ْبنُ  -  3309 َعاينإ َكََّة، ثنا َعلإيُّ ْبُن اْلُمَباَركإ الصَّنـْ ُّ، ِبإ َعاينإ ُّ، َعْن َعْبدإ    َأْخََبينإ حُمَمَُّد ْبُن َعلإيٍي الصَّنـْ َعاينإ اْلُمَباَركإ الصَّنـْ
، َعْن َسعإيدإ ْبنإ ُجَبرْيٍ، ، َعْن َمْعَمٍر، َعْن َأيبإ َعْمٍرو اْلَبْصرإييإ ُهَما، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى   الرَّزَّاقإ ُ َعنـْ َي اَّللَّ َعنإ اْبنإ َعبَّاٍس َرضإ

ي، َوََل يُـ  ُقوُل:  ْؤمإُن يبإ إإَلَّ َدَخَل النَّاَر، َفَجَعْلُت أَ هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: " َما مإْن َأَحٍد َيْسَمُع يبإ مإْن َهذإهإ اأْلُمَّةإ، َوََل يـَُهودإيي َوََل َنْصَراينإ
، فَالنَّاُر  [ قَاَل:  17َمْوعإُدُه{ ]هود:  أَْيَن َتْصدإيُقَها فإ كإَتابإ اَّللَّإ؟ َحَّتَّ َوَجْدُت َهذإهإ اْْليََة }َوَمْن َيْكُفُر بإهإ مإَن اأْلَْحَزابإ

َلُل ُكلَُّها    اأْلَْحَزاُب اْلمإ
ْيَخْيِن َوَلْم ُيْخِرَجاُه. @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى شَ   ْرِط الشَّ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط البخاري ومسلم 

، ثنا سَ  -  3310 ا ُموَسى عإيُد ْبُن َأيبإ َمْرمَيَ، ثنَأْخََباََن أَبُو النَّْضرإ حُمَمَُّد ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ يُوُسَف اْلَفقإيُه، ثنا ُعْثَماُن ْبُن َسعإيٍد الدَّارإمإيُّ
، َحدََّثِنإ فَائإٌد، َمْوىَل ُعبَـْيدإ اَّللَّإ ْبنإ َعلإييإ ْبنإ َأيبإ رَافإٍع، َأنَّ إإبـَْراهإيمَ  ْبَن َعْبدإ الرَّمْحَنإ ْبنإ َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َأيبإ رَبإيَعَة،   ْبُن يـَْعُقوَب الزَّْمعإيُّ

يإ َصلَّى هللاُ  ُ َأَحدً َأْخََبَُه، َأنَّ َعائإَشَة َزْوَج النَّيبإ َم اَّللَّ ا مإْن قـَْومإ  َعَلْيهإ َوَسلََّم َأْخََبَْتُه، َأنَّ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم قَاَل: »َلْو رَحإ
« قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: " َكاَن نُوٌح َمَكَث فإ قـَوْ  يإ َم أُمَّ الصَّيبإ نَي َعاًما، َيْدُعوُهْم نُوٍح َلَرحإ مإهإ أَْلَف َسَنٍة إإَلَّ َخْسإ

َر زََمانإهإ َغَرَس َشَجَرًة، فـََعظَُمْت، َوَذَهَبْت ُكلَّ َمْذَهٍب، ُثَّ َقطََعَها، ُثَّ َجَعَل يـَْعَمُلهَ  ا َسفإيَنًة، َومَيُرُّوَن فـََيْسأَُلونَُه، فـَيَـُقوُل:  َحَّتَّ َكاَن آخإ
ْنُه، َويـَُقوُلوَن: تـَْعَمُل َسفإيَنًة فإ اْلََبيإ، وََكْيَف ََتْرإي؟ قَاَل: َسْوَف تـَْعَلُموَن فـََلمَّا فَـ َأْعَمُلَها َسفإيَنةً  َها، فَاَر التـَّنُّوُر، ، فـََيْسَخُروَن مإ نـْ رََغ مإ

يإ َعَلْيهإ، وََكاَنْت حتُإبُُّه ُحبًّا شَ  َيْت أُمُّ الصَّيبإ ، َخشإ َككإ دإيًدا، َفَخَرَجْت إإىَل اجْلََبلإ َحَّتَّ بـََلَغْت ثـُْلَمًة فـََلمَّا بـََلَغَها  وََكثـَُر اْلَماُء فإ السيإ
، فـََلمَّا بـََلَغ اْلَماُء رَقـَبَـتَـَها رَفـََعْتُه بإَيدإَها َحَّتَّ َذهَ  ُهْم  اْلَماُء َخَرَجْت بإهإ َحَّتَّ اْستَـَوْت َعَلى اجْلََبلإ ُ مإنـْ َم اَّللَّ َا اْلَماُء، فـََلْو رَحإ َأَحًدا َب ِبإ

يإ  َم أُمَّ الصَّيبإ  َلَرحإ
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ْسَناِد َوَلْم ُيْخِرَجاُه.   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 . # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: إسناده مظلم وموسى ليس بذاك

 (: منكر.5985* السلسلة الضعيفة )

، ثنا َأمْحَُد ْبُن َعْبدإ اجْلَبَّارإ، ثنا يُوُنُس ْبُن بَُكرْيٍ، ثنا اْلُمَفضَُّل ْبُن َصالإٍح، َعْن َأيبإ   َأْخََباََن َمْيُموُن ْبُن إإْسَحاقَ   -  3312 اهْلَاِشإإيُّ
ٌذ بإَبابإ اْلَكْعَبةإ: أَيُـَّها النَّا ْعُت َأاَب َذرٍي، يـَُقوُل: َوُهَو آخإ ، قَاَل: ْسَإ يإ َعَرَفِنإ فََأاَن َمْن َعَرفْـُتْم، َوَمْن    ُس، َمنْ إإْسَحاَق، َعْن َحَنٍش اْلكإَناينإ

ْعُت َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم يـَُقوُل: »َمَثُل َأْهلإ بـَْييتإ َمثَ  ُل َسفإيَنةإ نُوٍح َمْن رَكإبَـَها ََنَا، َوَمْن ََتَلََّف أَْنَكَرينإ فََأاَن أَبُو َذرٍي ْسَإ
َها َغرإَق«  َعنـْ

 الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم َوَلْم ُيْخِرَجاُه. @ قال الحافظ  
 . # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: مفضل خرج له الترمذي فقط ضعفوه

 (: ضعيف.1974* ضعيف الجامع )

ُّ، ثنا َجديإي، ثنا أَبُو ََثبإٍت حُمَمَُّد ْبُن ُعبَـْيدإ اَّللَّإ  َحدََّثِنإ أَبُو احْلََسنإ إإْْسَاعإيُل ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ  -  3315 اْلَفْضلإ ْبنإ حُمَمٍَّد الشَّْعَراينإ
، َعْن َجْعَفرإ ْبنإ حُمَمٍَّد، َعْن أَبإيهإ، عَ  ُّ، َحدََّثِنإ إإبـَْراهإيُم ْبُن َسْعٍد، َعْن ُسْفَياَن الثَـّْورإييإ ُ اْلَمَدينإ َي اَّللَّ َعْنُه، قَاَل: قَاَل  ْن َجابإٍر َرضإ

َّ إإهْلَاًما«َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »ُأهلْإَم إإبـَْراهإيُم اخْلَلإيُل َعَلْيهإ السَّاَلُم َهَذا الليإَساَن اْلعَ   َريبإ
ْيَخْيِن "  ٍد َحِفَظُه ُمتَِّصًَل َعْن َأِبي َثاِبٍت َفَقْد  @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َغِريٌب َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ ِإْن َكاَن اْلَفْضُل ْبُن ُمَحمَّ

ِ ْبُن َسْعٍد الزُّ  ، ثنا ُعَبْيُد َّللاَّ ْحَمِن النََّساِئيُّ َثَناُه َأُبو َعِليٍ  اْلَحاِفُظ، َأْنَبَأ َأُبو َعْبِد الرَّ ، ثنا َعمِ ي، َعْن َأِبيِه، َعْن ُسْفَيا َحدَّ ٍد، ْهِريُّ َن، َعْن َجْعَفِر ْبِن ُمَحمَّ
 َعْن َأِبيِه، َعْن َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ُمْرَسًَل َنْحَوهُ 

 .# قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط مسلم
 (: ضعيف.1220* ضعيف الجامع )

 تَفْسِريُ سُورَةِ يُوسُفَ 

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ   
، ثنا إإْسَحاُق ْبُن إإبـَْراهإيَم احْلَْنظَلإيُّ، أَ  -  3319 ، ثنا َأْخََباََن أَبُو زََكرإايَّ ََيََْي ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ َعْبدإ السَّاَلمإ يُّ َبَأ َعْمُرو ْبُن حُمَمٍَّد اْلُقَرشإ نـْ

ُد ْبُن ُمْسلإٍم الصَّفَّاُر،  ، َعْن َعْمرإو ْبنإ ُمرََّة، َعْن ُمْصَعبإ ْبنإ َسْعٍد، َعْن َسْعدإ ْبنإ َأيبإ َوقَّاصٍ َخالَّ ، فإ َعْن َعْمرإو ْبنإ قـَْيٍس اْلُماَلئإييإ
{ ]يوسف:  ى َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ  [ اْْليَُة. قَاَل: " نـََزَل اْلُقْرآُن َعلَ 3قـَْولإ اَّللَّإ َعزَّ َوَجلَّ }َْنُْن نـَُقصُّ َعَلْيَك َأْحَسَن اْلَقَصصإ

ُ عَ  َنا. فَأَنـَْزَل اَّللَّ زَّ َوَجلَّ }الر تإْلَك آاَيُت اْلكإَتابإ اْلُمبإنيإ{ َعَلْيهإ َوَسلََّم فـََتاَل َعَلْيهإْم زََمااًن فـََقاُلوا: اَي َرُسوَل اَّللَّإ، َلْو َقَصْصَت َعَليـْ
{ ]يوسف:  [ َتاَل إإىَل قـَْولإهإ }َْنُْن نـَُقصُّ 1]يوسف:  [ اْْليَُة. فـََتاَل َعَلْيهإْم زََمااًن فـََقاُلوا: اَي َرُسوَل اَّللَّإ، 3َعَلْيَك َأْحَسَن اْلَقَصصإ

ًا{ ]الزمر:  ُ نـَزََّل َأْحَسَن احْلَدإيثإ كإَتااًب ُمَتَشاِبإ ُ َعزَّ َوَجلَّ }اَّللَّ َنا. فَأَنـَْزَل اَّللَّ ثـَتـْ ْلُقْرآنإ » [ اْْليَُة ُكلُّ َذلإَك 23َلْو َحدَّ  يـُْؤَمُر ابإ
ْسَناِد َوَلْم ُيْخِرَجاُه.   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 .# قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح
 سنده حسن.   * قال الشيخ عبد السَلم علوش:
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َبَة، ثنا ََيََْي    -  3328 ثـََنا الشَّْيُخ أَبُو اْلَولإيدإ اْلَفقإيُه، ثنا هإَشاُم ْبُن بإْشٍر، ثنا أَبُو َبْكرإ ْبُن َأيبإ َشيـْ ْبُن َعْبدإ اْلَملإكإ ْبنإ َأيبإ َغنإيََّة، َحدَّ
َي اَّللَُّ  َمالإٍك َرضإ ْ الزَُّبرْيإ، َعْن أََنسإ ْبنإ  َعَلْيهإ َوَسلََّم: " َكاَن َعْن ُحَصنْيإ ْبنإ ُعَمَر َعْن أيبإ  َعْنُه، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ 

ًيا فإ اَّللَّإ، فـََقاَل َذاَت يـَْوٍم: اَي يـَْعُقوُب َما الَّذإي َأْذهَ  يإ َعَلْيهإ السَّاَلُم َأٌخ ُمَؤاخإ َب َبَصَرَك َوَما الَّذإي قـَوََّس َظْهَرَك؟ لإيَـْعُقوَب النَّيبإ
َْبإيُل َعَلْيهإ  َل: َأمَّا الَّذإي َأْذَهَب َبَصرإي فَاْلُبَكاُء َعَلى يُوُسَف، َوَأمَّا الَّذإي قـَوََّس َظْهرإي فَاحْلُْزُن َعَلى اْبِنإ بإنْـ فـََقا َيامإنَي قَاَل: فََأًَتُه جإ

َا َأْشُكوا السَّاَلُم فـََقاَل: اَي يـَْعُقوُب، إإنَّ اَّللََّ يـُْقرإُئَك السَّاَلَم، َويـَُقوُل َلكَ   َأَما َتْسَتْحيإي َتْشُكوينإ إإىَل َغرْيإي؟ قَاَل: فـََقاَل يـَْعُقوُب إإَنَّ
َْبإيُل: َأْعَلُم َما َتْشُكوا اَي يـَْعُقوُب قَاَل: ُثَّ قَاَل يـَْعُقوُب: أَ  ،  ْي َربيإ َأَما تـَْرَحُم الشَّْيَخ اْلَكبإريَ بـَثيإي َوُحْزينإ إإىَل اَّللَّإ قَاَل: فـََقاَل جإ

، ُثَّ اْصَنْع يبإ  َْبإيُل فـََقاَل: إإنَّ َأْذَهْبَت َبَصرإي، َوقـَوَّْسَت َظْهرإي، فَاْرُدْد َعَليَّ َرَْيَاَنيتإ َأِشُُّه ِشًّا قـَْبَل اْلَمْوتإ َما َأرَْدَت قَاَل: فََأًَتُه جإ
ْر، َوْليَـْفَرْح قـَلْ  ُبَك، فـََوعإزَِّتإ َلْو َكااَن َمييإَتنْيإ لََنَشْرُُتَُما فَاْصَنْع طََعاًما لإْلَمَساكإنيإ، فَإإنَّ َأَحبَّ اَّللََّ يـُْقرإُئَك السَّاَلَم، َويـَُقوُل َلَك أَْبشإ

َأْذَهْبُت َبَصَرَك، َوقـَوَّْسُت َظْهَرَك، َوَصَنَع إإْخَوةُ   َ نَـُعوا؟ إإنَُّكْم َذَِبُْتْم يُوُسَف بإهإ َما صَ   عإَبادإي إإَِلَّ اأْلَْنبإَياُء، َواْلَمَساكإنُي، أََتْدرإي َلإ
ًئا قَاَل: َفَكاَن يـَْعُقوُب بـَْعَدَها إإ  ْنُه َشيـْ َذا َأرَاَد اْلَغَداَء َأَمَر ُمَنادإاًي فـََناَدى َأََل  َشاًة، فََأًَتُكْم مإْسكإنٌي يَتإيٌم، َوُهَو َصائإٌم، فـََلْم ُتْطعإُموُه مإ

فَـ  اْلَمَساكإنيإ،  مإَن  اْلَغَداَء  َأرَاَد  اْلَمَساكإنيإ َمْن  مإَن  َصائإًما  َمْن َكاَن  َأََل  فـََناَدى  ُمَنادإاًي،  َأَمَر  َصائإًما  َوإإَذا َكاَن  يـَْعُقوَب  َمَع  ْليَـتَـَغدَّ 
 فـَْليـُْفطإْر َمَع يـَْعُقوَب " 

الزَُّبْيِر َوَأُظنُّ الزَُّبْيَر َوْهًما ِمَن الرَّاِوي َفِإنَُّه َحْفُص ْبُن ُعَمَر ْبِن َهَكَذا ِفي َسَماِعي ِبَخطِ  َيِد َحْفِص ْبِن ُعَمَر ْبِن  @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا:  
ِ ْبِن َأِبي َطْلَحَة اْْلَْنَصاِريُّ اْبُن َأِخي َأَنِس ْبِن َماِلٍك َفِإْن َكاَن َكَذِلَك َفاْلَحِديُث َصِحيحٌ  َماُم َأُبو َيْعقُ َعْبِد َّللاَّ وَب ِإْسَحاُق ْبُن ِإْبَراِهيَم ، َوَقْد َأْخَرَج اإلِْ

 اْلَحْنَظِليُّ َهَذا اْلَحِديَث ِفي التَّْفِسيِر ُمْرَسًَل " 

 تَفْسِريُ سُورَةِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ  

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 
، ثنا إإْسَحاُق ْبُن  - 3335 َبأَ يَزإيُد ْبُن َأيبإ َحكإيٍم،  َأْخََباََن أَبُو زََكرإايَّ ََيََْي ْبُن حُمَمٍَّد اْلَعْنََبإيُّ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ السَّاَلمإ إإبـَْراهإيَم، أَنـْ

ْعُت عإْكرإَمَة، يـَُقوُل: قَاَل اْبُن َعبَّ  َ َفضََّل حُمَمًَّدا َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم ثنا احْلََكُم ْبُن َأاَبَن، قَاَل: ْسَإ ُهَما: " إإنَّ اَّللَّ ُ َعنـْ َي اَّللَّ اٍس َرضإ
ُ َعَلى َأهْ  . قَاُلوا: اَي اْبَن َعبَّاٍس فَبإَما َفضََّلُه اَّللَّ  َعزَّ َوَجلَّ لإ السََّماءإ، قَاَل: قَاَل اَّللَُّ َعَلى َأْهلإ السََّماءإ، َوَفضََّلُه َعَلى َأْهلإ اأْلَْرضإ
ُهْم إإينيإ إإَلٌه مإْن ُدونإهإ َفَذلإَك ََنْزإيهإ َجَهنََّم َكَذلإَك ََنْزإي الظَّالإمإنَي{ ]األنبياء:   نـْ َعَلْيهإ 29}َوَمْن يـَُقْل مإ [ َوقَاَل لإُمَحمٍَّد َصلَّى هللاُ 

ُ َعَلى 2 َما تـََقدََّم مإْن َذْنبإَك َوَما َتََخََّر{ ]الفتح: َوَسلََّم }إإانَّ فـََتْحَنا َلَك فـَْتًحا ُمبإيًنا لإيَـْغفإَر َلَك اَّللَُّ  [ اْْليَُة. قَاُلوا: فَبإَما َفضََّلُه اَّللَّ
؟ قَاَل: إإنَّ اَّللََّ َعزَّ َوَجلَّ يـَُقوُل }َوَما َأْرَسْلَنا مإْن َرُسوٍل إإَلَّ بإلإَسانإ قـَْومإهإ{ ]إبرا قَاَل لإُمَحمٍَّد َصلَّى [ اْْليَُة وَ 4هيم:  َأْهلإ اأْلَْرضإ

ريًا َوَنذإيًرا{ ]سبأ:    [ فََأْرَسَلُه إإىَل اجلْإنيإ َواإْلإْنسإ 28هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم }َوَما َأْرَسْلَناَك إإَلَّ َكافًَّة لإلنَّاسإ َبشإ
ْسَناِد« َفِإنَّ اْلَحَكَم بْ  ْيَخاِن " @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ ْجُه الشَّ ْسََلِم َوَلْم ُيَخرِ   َن َأَباَن َقِد اْحَتجَّ ِبِه َجَماَعٌة ِمْن َأِئمَِّة اإلِْ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح

َبَأ حُمَمَُّد ْبُن َشاَذاَن اجْلَْوَهرإيُّ، ثنا َسعإيدُ   -  3338 ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َأْخََبينإ الشَّْيُخ أَبُو َبْكرإ ْبُن إإْسَحاَق، أَنـْ طإيُّ  ْبُن ُسَلْيَماَن اْلَواسإ
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هُ  ُ َعنـْ َي اَّللَّ ُ َعزَّ َوَجلَّ َعَلى  يَزإيَد ْبنإ ُخنَـْيٍس، َعْن َعْبدإ اْلَعزإيزإ ْبنإ َأيبإ َروَّاٍد، َعْن عإْكرإَمَة، َعنإ اْبنإ َعبَّاٍس َرضإ َما، قَاَل: َلمَّا أَنـَْزَل اَّللَّ
[ َتاَلَها َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ 6َعَلْيهإ َوَسلََّم }اَي أَيُـَّها الَّذإيَن آَمُنوا ُقوا أَنـُْفَسُكْم، َوَأْهلإيُكْم اَنرًا{ ]التحرمي:    نَبإييإهإ َصلَّى هللاُ 

يًّا َعَلْيهإ فـََوَضعَ  َلٍة، َأْو قَاَل يـَْوٍم َفَخرَّ َفًَّت َمْغشإ ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َيَدُه َعَلى فـَُؤادإهإ، فَإإَذا ُهَو َوَسلََّم َعَلى َأْصَحابإهإ َذاَت لَيـْ  النَّيبإ
جْلَنَّةإ، فـََقاَل َأْصَحابُُه: ايَ  وُل اَّللَّإ  َرُسوَل اَّللَّإ، َأمإْن بـَْينإَنا؟ فـََقاَل َرسُ يـََتَحرَُّك، فـََقاَل: »اَي َفًَّت، ُقْل ََل إإَلَه إإَلَّ اَّللَُّ« فـََقاهَلَا فـََبشََّرُه ابإ

ْعُتْم قـَْوَل اَّللَّإ َعزَّ َوَجلَّ }َذلإَك لإَمْن َخاَف َمَقامإي َوَخاَف َوعإيدإ   [  14{ ]إبراهيم:  َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: " َأَما ْسَإ
ْسَناِد َوَلْم ُيْخِرَجاُه.  @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح اإلِْ

 هو للحسن أقرب.  د السَلم علوش:* قال الشيخ عب 

 تَفْسِريُ سُورَةِ النَّحْلِ  

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 
ُّ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َسعإيدإ   -   3360 َبَأ يـَْعُقوُب ْبُن يُوُسَف اْلَقْزوإيِنإ  ْبنإ َسابإٍق، ثنا َعْمُرو ْبُن َأيبإ  َأْخََباََن الشَّْيُخ أَبُو َبْكرإ ْبُن إإْسَحاَق، أَنـْ

، َعْن َسعإيدإ ْبنإ ُجَبرْيٍ، َعنإ اْبنإ َعبَّاٍس، }فـَلَ  [ قَاَل: اْلُقُنوُع قَاَل: 97ُنْحيإيَـنَُّه َحَياًة طَييإَبًة{ ]النحل: قـَْيٍس، َعْن َعطَاءإ ْبنإ السَّائإبإ
، َواَبرإكْ  َا َرزَقْـَتِنإ َرْيٍ«  وََكاَن َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َيْدُعو َويـَُقوُل: »اللَُّهمَّ قـَنيإْعِنإ ِبإ   ِلإ فإيهإ، َواْخُلْف َعَليَّ ُكلَّ َغائإَبٍة ِلإ ِبإ

ْسَناِد َوَلْم ُيْخِرَجاهُ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح

 عطاء اختلط.  * قال الشيخ عبد السَلم علوش:

، ثن -  3361 َبَأ َعلإيُّ ْبُن احْلَُسنْيإ ْبنإ َواقإٍد، َحدََّثِنإ َأْخََباََن أَبُو زََكرإايَّ اْلَعْنََبإيُّ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ السَّاَلمإ ا إإْسَحاُق ْبُن إإبـَْراهإيَم، أَنـْ
ُهَما، فإ قـَْولإهإ َعزَّ َوَجلَّ " ُ َعنـْ َي اَّللَّ ، َعْن عإْكرإَمَة، َعنإ اْبنإ َعبَّاٍس َرضإ ، َعْن يَزإيَد النَّْحوإييإ [ 106}َما نـَْنَسْخ مإْن آيٍَة{ ]البقرة:    َأيبإ

ْلَنا آيًَة َمَكاَن آيٍَة{ ]النحل:   [ َوقَاَل فإ قـَْولإهإ َعزَّ َوَجلَّ }ُثَّ إإنَّ رَبََّك لإلَّذإيَن َهاَجُروا 101اْْليَُة. َوقَاَل فإ ُسورَةإ النَّْحلإ }َوإإَذا َبدَّ
ٍد َأْو َغرْيُُه الَّذإي َكاَن َوالإًيا ِبإإْصَر، َيْكُتُب لإَرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى [ اْْليَُة. قَاَل: ُهَو َعْبُد اَّللَّإ ْبُن َسعْ 110مإْن بـَْعدإ َما فُتإُنوا{ ]النحل: 

ْلُكفَّارإ، فََأَمَر بإهإ َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َأْن   َق ابإ َماُن ْبُن َعفَّاَن يـُْقَتَل يـَْوَم اْلَفْتحإ فَاْسَتَجاَر َلُه ُعثْ هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، فـََزلَّ فـََلحإ
         َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم فََأَجارَُه َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم  

ْسَناِد َوَلْم ُيْخِرَجاهُ   .@ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 هللا: صحيح# قال الحافظ الذهبي رحمه 

 .هذا حديث حسنٌ الوادعي رحمه هللا: الشيخ * 

، ث  -   3362 ، ثنا َأيبإ َْمَداَن، ثنا هإاَلُل ْبُن اْلَعاَلءإ الرَّقيإيُّ ُب، ِبإ ، َأْخََباََن َعْبُد الرَّمْحَنإ ْبُن مَحَْداَن اجْلالَّ نا ُعبَـْيُد اَّللَّإ ْبُن َعْمٍرو الرَّقيإيُّ
ٍر، َعْن أَبإيهإ، قَاَل: َأَخَذ اْلُمْشرإُكوَن َعمَّ َعْن َعْبدإ   ، َعْن َأيبإ ُعبَـْيَدَة ْبنإ حُمَمَّدإ ْبنإ َعمَّارإ ْبنإ اَيسإ ٍر فـََلْم َيَْتُُكوُه َحَّتَّ اْلَكرإميإ اَر ْبَن اَيسإ

َرْيٍ ُثَّ تَـ  َتَـُهْم ِبإ َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، َوذََكَر آهلإ رَُكوُه، فـََلمَّا أََتى َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم قَاَل: »َما َورَاَءَك؟«  َسبَّ النَّيبإ
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َرْيٍ قَاَل: »َكْيَف َتَإُد قَـ  َتَـُهْم ِبإ إْلإ قَاَل: َشري اَي َرُسوَل اَّللَّإ، َما تُرإْكُت َحَّتَّ نإْلُت مإْنَك، َوذََكْرُت آهلإ ميَانإ قَاَل:  ْلَبَك؟« قَاَل: ُمْطَمئإني ابإ
 »إإْن َعاُدوا فـَُعْد«

ْيَخْيِن َوَلْم ُيْخِرَجاُه.   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط البخاري ومسلم 

َْمَداَن، ثنا إإبـَْراهإيُم ْبُن احْلَُسنْيإ، ثنا آَدُم ْبُن َأيبإ إإاَيٍس، ثنا َوْرقَاُء،   َأْخََبينإ َعْبُد الرَّمْحَنإ ْبُن احلََْسنإ ْبنإ َأمْحَدَ   -  3363 اأْلََسدإيُّ، ِبإ
ُهَما، فإ قـَْولإهإ َعزَّ َوَجلَّ " }إإَنََّ  ُ َعنـْ َي اَّللَّ ُدوَن إإلَْيهإ ا يـَُعليإُمُه َبَشٌر لإ َعنإ اْبنإ َأيبإ َنَإيٍح، َعْن جُمَاهإٍد، َعنإ اْبنإ َعبَّاٍس َرضإ َساُن الَّذإي يـُْلحإ

ي ُمبإنٌي{ ]النحل:   ُ 103َأْعَجمإيي َوَهَذا لإَساٌن َعَريبإ . فـََقاَل اَّللَّ ُب اْلُكُتبإ َا يـَُعليإُم حُمَمًَّدا َعْبُد ْبُن احلَْْضَرمإييإ َوُهَو َصاحإ [ قَاُلوا: إإَنَّ
ُدوَن إإلَْيهإ َأْعَجمإيي َوهَ  اَيتإ اَّللَّإ{ }لإَساُن الَّذإي يـُْلحإ َا يـَْفََتإي اْلَكذإَب الَّذإيَن ََل يـُْؤمإُنوَن ِبإ ي ُمبإنٌي إإَنَّ  َذا لإَساٌن َعَريبإ

يَنا َعْن ُسْفَياَن ْبِن عُ  ْسَناِد َوَلْم ُيْخِرَجاُه. َوَقْد ُروِ   اآْلَيَة َواْسِتْشَهاَدُه ِبَها  َيْيَنَة ِتََلَوَتُه َهِذهِ @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 ِفي اْلَكذَّاِبيَن " 

 .# قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح
 صحيح.  * قال الشيخ عبد السَلم علوش:

 وَمِنْ تَفْسِريِ سُورَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ 

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ   
ثـََنا احْلَُمْيدإيُّ، ثنا ُسْفَياُن، ثنا   -   3376 َبَأ بإْشُر ْبُن ُموَسى َحدَّ اْلَولإيُد ْبُن َكثإرٍي، َعنإ اْبنإ    َأْخََباََن أَبُو َبْكرإ ْبُن إإْسَحاَق اْلَفقإيُه، أَنـْ

َها، قَاَلْت: َلمَّا نـََزَلْت   ُ َعنـْ َي اَّللَّ [ َأقْـبَـَلتإ اْلَعْورَاُء أُمُّ مجَإيلإ 1}تـَبَّْت َيَدا َأيبإ هَلٍَب{ ]املسد:  َتْدُرَس، َعْن َأْْسَاَء بإْنتإ َأيبإ َبْكٍر َرضإ
َنا َوَأْمَرُه َعصَ  َنا َودإيَنُه قـََليـْ ًا أَبـَيـْ ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم  بإْنُت َحْرٍب َوهَلَا َوْلَوَلٌة َوفإ َيدإَها فإْهٌر َوهإَي تـَُقوُل: ُمَذَمَّ َنا، َوالنَّيبإ َجالإٌس فإ يـْ

دإ َوَمَعُه أَبُو َبْكٍر فـََلمَّا رَآَها أَبُو َبْكٍر قَاَل: اَي َرُسوَل اَّللَّإ، َقْد َأقْـبَـَلْت َوَأاَن َأَخاُف أَ  ْن تـََراَك. فـََقاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ اْلَمْسجإ
« َوقـََرَأ قـُْرآاًن فَاْعتَ  َا َلْن تـََراينإ َنَك َوَبنْيَ الَّذإيَن ََل يـُْؤمإُنوَن َعَلْيهإ َوَسلََّم: »إإهنَّ َصَم بإهإ َكَما قَاَل: َوقـََرَأ }َوإإَذا قـََرْأَت اْلُقْرآَن َجَعْلَنا بـَيـْ

َجااًب َمْسُتورًا{ ]اإلسراء:   َرةإ حإ ْْلخإ اَلْت: اَي َأاَب َبْكٍر، إإينيإ [ فـََوقـََفْت َعَلى َأيبإ َبْكٍر َوََلْ تـََر َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم فـَقَ 45ابإ
. فـََولَّْت َوهإَي تـَُقوُل: َقْد َعلإَمتْ  . فـََقاَل: ََل َوَربيإ َهَذا اْلبَـْيتإ َما َهَجاكإ َبَك َهَجاينإ ُْت َأنَّ َصاحإ   قـَُرْيٌش َأينيإ بإْنُت َسييإدإَها  ُأْخَبإ

ْسَناِد َوَلْم ُيْخِرَجاُه.   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 .# قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح

 حديث حسن.  * قال الشيخ عبد السَلم علوش:

َبأَ ََيََْي ْبُن َأيبإ طَالإٍب، ثنا َعْبُد    -  3390 اْلَوهَّابإ ْبُن َعطَاٍء، أَنـَْبأَ َأْخََباََن أَبُو اْلَفْضلإ احلََْسُن ْبُن يـَْعُقوَب ْبنإ يُوُسَف اْلَعْدُل، أَنـْ
ُهَما، قَاَل: ُ َعنـْ َي اَّللَّ ْنٍد، َعْن عإْكرإَمَة، َعنإ اْبنإ َعبَّاٍس َرضإ نـَْيا، ُثَّ نـََزَل بـَْعَد َذلإَك   َداُوُد ْبُن َأيبإ هإ " نـََزَل اْلُقْرآُن مُجَْلًة إإىَل السََّماءإ الدُّ

ريًا{ ]ا حْلَقيإ َوَأْحَسَن تـَْفسإ َناَك ابإ ئـْ ََثٍل إإَلَّ جإ [ قَاَل: }َوقـُْرآاًن فـََرقْـَناُه  33لفرقان:  فإ عإْشرإيَن َسَنًة َوقَاَل َعزَّ َوَجلَّ: }َوََل َيَُْتوَنَك ِبإ
 [  106تَـْقَرَأُه َعَلى النَّاسإ َعَلى ُمْكٍث َونـَزيإْلَناُه تـَْنزإياًل{ ]اإلسراء:  لإ 
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ْسَناِد َوَلْم ُيْخِرَجاُه.   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح

 تَفْسِريُ سُورَةِ الْكَهْفِ 

 مَنِ الرَّحِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْ   
ُّ، ثنا نـَُعْيُم ْبُن مَحَّادٍ  -  3392 ، ثنا اْلَفْضُل ْبُن حُمَمٍَّد الشَّْعَراينإ ثـََنا أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن اْلُمَؤمَّلإ ٍم، َعْن  َحدَّ َبأَ أَبُو َهاشإ ، ثنا ُهَشْيٌم، أَنـْ

َْلٍز، َعْن قـَْيسإ ْبنإ َعبَّاٍد، َعْن َأيبإ   َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم قَاَل: »إإنَّ َمْن قـََرَأ ُسورَةَ َأيبإ جمإ ُ َعْنُه، َأنَّ النَّيبإ َي اَّللَّ  َسعإيٍد اخْلُْدرإييإ َرضإ
 اْلَكْهفإ يـَْوَم اجْلُُمَعةإ َأَضاَء َلُه مإَن النُّورإ َما َبنْيَ اجْلُُمَعَتنْيإ« 

ْسَناِد َوَلْم ُيْخِرَجاُه.  @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديثٌ    َصِحيُح اإلِْ
 . # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: نعيم ذو مناكير

 (: صحيح.6470* صحيح الجامع )

 اَّللَّإ َعزَّ َوَجلَّ: }َكاَنْت قـَْولَ   َأْخََبينإ أَبُو َأمْحََد حُمَمَُّد ْبُن إإْسَحاَق الصَّفَّاُر، ثنا َأمْحَُد ْبُن َنْصٍر، ثنا َعْمُرو ْبُن طَْلَحَة، َوَتاَل   -   3402
، َعْن َأيبإ  107هَلُْم َجنَّاُت اْلفإْرَدْوسإ نـُُزًَل{ ]الكهف:   مإ َبَأ إإْسَرائإيُل ْبُن يُوُنَس، َعْن َجْعَفرإ ْبنإ الزَُّبرْيإ، َعنإ اْلَقاسإ [ قَاَل َعْمٌرو: أَنـْ

َا ُسرَُّة اجْلَنَّةإ« أَُماَمَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ    َوَسلََّم: »َسُلوا اَّللََّ اْلفإْرَدْوَس فَإإهنَّ
ا ِمْن ِإْخَرا  ْسَناِد َوَلْم َنِجْد ُبدًّ  . ِجهِ @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َلْم َنْكُتْبُه ِإالَّ ِمْن َهَذا اإلِْ

 . # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: جعفر هالك
 (: ضعيف.3273لجامع )* ضعيف ا

َبَأ النَّْضُر ْبُن ِشَُ   -  3403 ، ثنا إإْسَحاُق، أَنـْ ْيٍل، َحدََّثِنإ أَبُو قـُرََّة اأْلََسدإيُّ،  َأْخََباََن أَبُو زََكرإايَّ اْلَعْنََبإيُّ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ السَّاَلمإ
، َُيَديإُث َعْن ُعَمَر ْبنإ اخْلَطَّابإ َرضإ  ْعُت َسعإيَد ْبَن اْلُمَسييإبإ ُ َعْنُه، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »إإنَُّه  قَاَل: ْسَإ َي اَّللَّ

ًا َوََل ُيْشرإْك بإعإَباَدةإ رَبيإ  َي إإَِلَّ أَنَُّه َمْن َكاَن يـَْرُجو لإَقاَء رَبيإهإ فـَْليَـْعَمْل َعَماًل َصاحلإ  إإىَل َمكََّة َحشُُّه هإ َأَحًدا َكاَن َلُه نُورًا مإْن أَْبنَيَ َقْد ُأوحإ
 اْلَماَلئإَكُة« 

ْسَناِد َوَلْم ُيْخِرَجاُه.  @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 . # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: أبو قرة فيه جهالة ولم يضعف

 (: ضعيف.5134* السلسلة الضعيفة )

ْليَـْعَمْل َأْخََباََن أَبُو اْلَعبَّاسإ  -  3404 َبَأ يَزإيُد ْبُن َهاُروَن، َوَتاَل }فـَ ُّ، ثنا َسعإيُد ْبُن َمْسُعوٍد، أَنـْ َعَماًل  حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد اْلَمْحُبويبإ
ًا َوََل ُيْشرإْك بإعإَباَدةإ رَبيإهإ َأَحًدا{ ]الكهف:  َبَأ اْبُن َأيبإ ذإْئٍب، َعْن بَُكرْيإ ْبنإ 110َصاحلإ ، َعنإ اْلَولإيدإ [ فـََقاَل: أَنـْ َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ اأْلََشجيإ

ُ َعْنُه، َأنَّ رَُجاًل قَاَل: اَي َرُسوَل اَّللَّإ الرَُّجُل ُُيَاهإُد فإ  َي اَّللَّ نـَْيا ْبنإ ُمْسلإٍم، َعْن َأيبإ ُهَريـَْرَة َرضإ َتغإي َعَرًضا مإَن الدُّ َسبإيلإ اَّللَّإ َوُهَو يـَبـْ
                                              لَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »ََل َأْجَر َلُه« فََأْعَظَم النَّاُس َذلإَك فـََعاَد الرَُّجُل فـََقاَل: »ََل َأْجَر َلُه«فـََقاَل َرُسوُل اَّللَّإ صَ 

ْسَناِد َوَلْم   ُيْخِرَجاُه.@ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
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 .# قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح
 حديث صحيح.   * قال الشيخ عبد السَلم علوش:

 تَفْسِريُ سُورَةِ مَرْيَمَ  

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 
ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثنا َأمْحَُد ْبُن َعْبٍد    -  3411 اجْلَبَّارإ اْلُعطَارإدإيُّ، ثنا يُوُنُس ْبُن بَُكرْيٍ، َعْن حُمَمَّدإ ْبنإ إإْسَحاَق،  َحدَّ

ُ َعْنهُ  َي اَّللَّ ، َحدََّثِنإ َعْمُرو ْبُن اْلَعاصإ َرضإ َع َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ قَاَل: َحدََّثِنإ ََيََْي ْبُن َسعإيٍد، َعْن َسعإيدإ ْبنإ اْلُمَسييإبإ   ، أَنَُّه ْسَإ
« قَاَل: ُثَّ َدىلَّ َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، يـَُقوُل: »ُكلُّ َبِنإ آَدَم َيَِْتإ يـَْوَم اْلقإَياَمةإ َوَلُه َذْنٌب إإَلَّ َما َكاَن مإْن ََيََْي ْبنإ   زََكرإايَّ

ْثُل َهَذا اْلُعودإ لإَذلإَك َْسَّاُه اَّللَُّ َعَلْيهإ َوَسلََّم َيَدُه إإىَل اأْلَْرضإ فََأَخَذ ُعوًدا َصغإريًا   ُثَّ قَاَل: »َوَذلإَك أَنَُّه ََلْ َيُكْن َلُه َما لإلريإَجالإ إإَلَّ مإ
 َسييإًدا َوَحُصورًا َونَبإيًّا مإَن الصَّاحلإإنَي«

 ِرَجاُه. @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم َوَلْم ُيخْ  
 .# قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط مسلم

 (. 2984* السلسلة الصحيحة )

ُّ، ثنا َأمْحَُد ْبُن َحازإٍم اْلغإَفارإيُّ، ثنا أَبُو نـَُعْيمٍ   -  3419 َباينإ َوَة، َأْخََباََن أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َعلإيٍي الشَّيـْ ُم ْبُن رََجاءإ ْبنإ َحيـْ ، ثنا َعاصإ
ُ َعْنُه، رََفَع احْلَدإيَث قَاَل: »مَ  َي اَّللَّ ْرَداءإ َرضإ ُ فإ كإَتابإهإ فـَُهَو َحاَلٌل، َوَما َحرََّم فـَُهَو َحَراٌم، َوَما َسَكَت َعْن أَبإيهإ، َعْن َأيبإ الدَّ ا َأَحلَّ اَّللَّ

يًّا« ُثَّ َتاَل َهذإهإ اْْل  يًّا{ ]مر َعْنُه فـَُهَو َعافإَيٌة، فَاقْـبَـُلوا مإَن اَّللَّإ اْلَعافإَيَة، فَإإنَّ اَّللََّ ََلْ َيُكْن َنسإ  [  64مي: يََة }َوَما َكاَن رَبَُّك َنسإ
ْسَناِد َوَلْم ُيْخِرَجاُه.   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح
 (: إسناده حسن ورجاله موثقون. 1/171* قال الحافظ الهيثمي )

ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن َصالإحإ ْبنإ َهانإٍئ، َواحلََْسُن ْبُن يـَْعُقوَب، َوإإبـَْراهإيُم ْبُن عإْصَمَة، قَاُلوا: ثنا السَّرإ   -  3424 يُّ ْبُن ُخَزمْيََة، ثنا أَبُو َحدَّ
َبَأ يَزإيدُ  َهاُل ْبُن َغسَّاَن َمالإُك ْبُن إإْْسَاعإيَل النـَّْهدإيُّ، ثنا َعْبُد السَّاَلمإ ْبُن َحْرٍب، أَنـْ نـْ ثـََنا اْلمإ ُّ، َحدَّ  ْبُن َعْبدإ الرَّمْحَنإ أَبُو َخالإٍد الدَّاََلينإ

ُ النَّاسَ  ُ َعْنُه، قَاَل: " َُيَْمُع اَّللَّ َي اَّللَّ : اَي يـَْوَم اْلقإَياَمةإ، قَاَل: فـَيـَُنادإي ُمَنادٍ   َعْمٍرو، َعْن َأيبإ ُعبَـْيَدَة، َعْن َمْسُروٍق، َعْن َعْبدإ اَّللَّإ َرضإ
َ ُكلَّ إإْنَسا نـَْيا؟ قَاَل: أَيُـَّها النَّاُس َأََلْ تـَْرَضْوا مإْن رَبيإُكُم الَّذإي َخَلَقُكْم َوَرزََقُكْم َوَصوَّرَُكْم، َأْن يـَُوِليإ ْنُكْم إإىَل َمْن َكاَن يـَتَـَوىلَّ فإ الدُّ ٍن مإ

ْساَلمإ ُجُثوًما، فـَيـَُقاُل هَلُْم: َما  َومُيَثَُّل لإَمْن َكاَن يـَْعُبُد ُعَزيـًْرا َشْيطَاُن ُعَزْيرٍ  َقى َأْهُل اإْلإ  َحَّتَّ مُيَثيإَل هَلُُم الشََّجَرَة َواْلَعْوَد َواحْلََجَر، َويـَبـْ
َناُه بـَْعُد، قَاَل: فـَيـَُقالُ  َم تـَْعرإُفوَن رَبَُّكْم إإْن رَأَيـُْتُموُه؟ قَاُلوا: : فَبإ َلُكْم ََل تـَْنطَلإُقوَن َكَما يـَْنطَلإُق النَّاُس؟، فـَيَـُقوُلوَن: إإنَّ لََنا رإابًّ َما رَأَيـْ

ُف َعْن َساٍق، قَاَل: فـَُيكْ  َناُه َعَرفْـَناُه، قإيَل: َوَما هإَي؟، قَاُلوا: َيْكشإ َنُه َعاَلَمٌة، إإْن رَأَيـْ نَـَنا َوبـَيـْ َشُف عإْنَد َذلإَك َعْن َساٍق قَاَل:  بـَيـْ
طَبَـ  لإَظْهرإهإ  َمْن َكاَن  رُّوَن  يـُْؤَمُرو فـََيخإ ُثَّ  َيْسَتطإيُعوَن،  َفاَل  السُُّجوَد  يُرإيُدوَن  اْلبَـَقرإ  ظُُهورُُهْم َكَصَياصإييإ  قـَْوٌم  َقى  َويـَبـْ ًدا،  َساجإ َن ًقا 

ْثَل اجلَْ  ُهْم َمْن يـُْعَطى نُورَُه مإ نـْ ُهْم َمْن يـُْعَطى نُورَُه بَ َفرَيْفـَُعوَن رُُءوَسُهْم فـَيـُْعَطْوَن نُورَُهْم َعَلى َقْدرإ َأْعَماهلإإْم قَاَل: َفمإ نـْ لإ َبنْيَ َيَدْيهإ، َومإ
ُهْم َمْن يـُْعَطى ُدوَن َذلإَك بإَيمإينإ  نـْ ْثَل النَّْخَلةإ بإَيمإينإهإ، َومإ ُهْم َمْن يـُْعَطى نُورَُه مإ نـْ ُر َذلإَك َمْن يـُْعَطى فـَْوَق َذلإَك، َومإ هإ َحَّتَّ َيُكوَن آخإ
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َراطإ وَ نُورَُه َعَلى إإِْبَامإ َقَدمإهإ يُ  َراُط َكَحديإ  ضإيُء َمرًَّة، َويُْطفإُئ َمرًَّة، فَإإَذا َأَضاَء َقَدُمُه، َوإإَذا طُفإَئ قَاَم فـََيُمرُّ َومَيُرُّوَن َعَلى الصيإ الصيإ
ُهْم َمْن مَيُرُّ َكاْنقإَضاضإ اْلكَ  نـْ ُهْم َمْن  السَّْيفإ َدْحُض َمزإلٍَّة فـَيـَُقاُل: اَْنُوا َعَلى َقْدرإ نُورإُكْم، َفمإ نـْ ، َومإ ُهْم َمْن مَيُرُّ َكالطَّْرفإ نـْ ، َومإ وَْكبإ
، َويـَْرُمُل رََماًل، فـََيُمرُّوَن َعَلى َقْدرإ َأْعَماهلإإْم حَ  ُهْم َمْن مَيُرُّ َكَشديإ الرَُّجلإ نـْ ، َومإ َّتَّ مَيُرَّ الَّذإي نُورُُه َعَلى إإِْبَامإ َقَدمإهإ قَاَل: َُيُرُّ  مَيُرُّ َكالريإيحإ

ُصوا قَاُلوا: احْلَْمُد َّللإَّإ الَّذإي ََنَّااَن مإْنكإ  ًدا َويـَُعليإُق َيًدا َوَُيُرُّ رإْجاًل َويـَُعليإُق رإْجاًل َوَتْضرإُب َجَوانإَبُه النَّاُر، قَاَل: فـََيْخَلُصوا فَإإَذا َخلَ يَ 
ُ َما ََلْ يـُْعطإ َأَحدً  َك  بـَْعَد الَّذإي َأرَااَنكإ َلَقْد َأْعطَااَن اَّللَّ ا " قَاَل َمْسُروٌق: َفَما بـََلَغ َعْبُد اَّللَّإ َهَذا اْلَمَكاَن مإْن َهَذا احْلَدإيثإ إإَلَّ َضحإ

ْكَت، فـََقاَل َن مإْن َهَذا احْلَدإيثإ َضحإ فـََقاَل َلُه رَُجٌل: اَي َأاَب َعْبدإ الرَّمْحَنإ َلَقْد َحدَّْثَت َهَذا احْلَدإيَث مإَرارًا ُكلََّما بـََلْغَت َهَذا اْلَمَكا
ْعُت َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َُيَديإثُُه مإَرارًا، َفَما بـََلَغ َهَذا اْلَمَكاَن مإ  َك َحَّتَّ تـَْبُدَو هَلََواتُُه َعْبُد اَّللَّإ ْسَإ ْن َهَذا احْلَدإيثإ إإَلَّ َضحإ

هإ لإَقْولإ اإْلإ  ْرٍس مإْن َأْضَراسإ ُر ضإ : َأَُتَْزأُ يبإ َوأَْنَت َربُّ اْلَعاَلمإنَي؟ فـَيَـُقوُل: ََل، َوَلكإِنيإ َعَلى َذلإَك قَادإٌر َفَسُلوينإ  َويـَْبُدو آخإ  ْنَسانإ
ْيَخْيِن َوَلْم ُيْخِرَجاُه ِبَهَذا اللَّْفِظ«   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ

 .مه هللا: على شرط البخاري ومسلم# قال الحافظ الذهبي رح
 حديث حسن لذاته صحيح لغيره.  * قال الشيخ عبد السَلم علوش:

 تَفْسِريُ سُورَةِ طَهْ  

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 
َبَأ حُمَمَُّد ْبُن    -   3431 َغالإٍب، ثنا ُعَمُر ْبُن َحْفصإ ْبنإ غإَياٍث، ثنا َأيبإ َوَخَلُف ْبُن  َأْخََباََن الشَّْيُخ أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن إإْسَحاَق، أَنـْ

  ُ َي اَّللَّ ، َعْن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َمْسُعوٍد َرضإ َعْنُه، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َخلإيَفَة، َعْن مُحَْيدإ ْبنإ قـَْيٍس، َعْن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ احْلَارإثإ
ُ ُموَسى َكاَنْت َعَلْيهإ ُجبٌَّة ُصوٌف، وَكإَساٌء ُصوٌف، َوَسَراوإيُل ُصوٌف، وَُكمُُّه ُصوٌف،َعَلْيهإ وَ  ْلدإ    َسلََّم: »يـَْوَم َكلََّم اَّللَّ َونـَْعاَلُه مإْن جإ

 » َاٍر َغرْيإ ذَكإيٍي  محإ
 َلْم ُيْخِرَجاُه. @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط اْلُبَخاِريِ  وَ 

 . # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: بل ليس على شرط البخاري 
 (: ضعيف جدا. 1240* السلسلة الضعيفة )

َبَأ النَّْضُر ْبُن ِشَُ   -  3439 ، ثنا إإْسَحاُق، أَنـْ اُد ْبُن َسَلَمَة، َعْن َأيبإ  ْيٍل، ثنا مَحَّ َأْخََباََن أَبُو زََكرإايَّ اْلَعْنََبإيُّ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ السَّاَلمإ
ُ َعْنُه، قَاَل: قَ  َي اَّللَّ ، َعنإ النـُّْعَمانإ ْبنإ َأيبإ َعيَّاٍش، َعْن َأيبإ َسعإيٍد اخْلُْدرإييإ َرضإ يإ اَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َحازإٍم اْلَمَدينإ

 ْلَقَْبإ«  [ قَاَل: »َعَذاُب ا124}َمعإيَشًة َضْنًكا{ ]طه: 
 @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم َوَلْم ُيْخِرَجاُه. 

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط مسلم

َبأَ احْلََسُن ْبُن َعلإييإ ْبنإ زإاَيٍد، ثن -  3441 ثـََنا حُمَمَُّد َأْخََبينإ أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن إإْسَحاَق، أَنـْ ، َحدَّ يُّ ا َعْبُد اْلَعزإيزإ ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ اأْلَُوْيسإ
َا َها، َأهنَّ ُ َعنـْ َي اَّللَّ َعَلْيهإ   ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ ُعبَـْيدإ ْبنإ ُعَمرْيٍ، َعنإ اْبنإ َأيبإ ُمَلْيَكَة، َعْن َعائإَشَة َرضإ قَاَلْت: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ 

َّ فَإإَذا ُسئإْلُتْم َعِنيإ َفاَل َتَشكُّوا«   َنُة اْلَقَْبإ فإ  َوَسلََّم: »فإتـْ
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ْسَناِد َوَلْم ُيْخِرَجاُه.  @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 . # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: بل محمد مجمع على ضعفه

 (: ضعيف جدا. 3956* ضعيف الجامع )

 تَفْسِريُ سُورَةِ الْأَنْبِيَاءِ 

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 
، ثنا َعلإيُّ ْبنُ   -   3449 ْبُن ُموَسى ْبنإ َحاِتٍإ مإ السَّيَّارإيُّ، ثنا حُمَمَُّد  اْلَقاسإ ْبُن  ُم  اْلَعبَّاسإ قَاسإ أَبُو  ثـََنا  احلََْسنإ ْبنإ َشقإيٍق، ثنا    َحدَّ

َي اَّللَُّ  ، َعْن عإْكرإَمَة، َعنإ اْبنإ َعبَّاٍس َرضإ ُهَما، قَاَل: َلمَّا نـََزَلْت }إإنَُّكْم َوَما تـَْعُبُدوَن مإْن  احْلَُسنْيُ ْبُن َواقإٍد، َعْن يَزإيَد النَّْحوإييإ  َعنـْ
ُتْم هَلَا َوارإُدوَن{ ]األنبياء:   [ فـََقاَل اْلُمْشرإُكوَن: اْلَماَلئإَكُة َوعإيَسى َوُعَزيـٌْر يـُْعَبُدوَن مإْن ُدونإ اَّللَّإ؟ 98ُدونإ اَّللَّإ َحَصُب َجَهنََّم أَنـْ

ًَة َما َوَرُدوَها، قَاَل: فـَنَـَزَلْت }إإنَّ الَّذإيَن َسبَـَقْت هَلُْم مإنَّا احْلُْسََّن أُ فـََقاَل: َلْو َكاَن هَ  َعُدوَن{ ُؤََلءإ الَّذإيَن يـُْعَبُدوَن آهلإ َها ُمبـْ ولَئإَك َعنـْ
 [ عإيَسى َوُعَزيـٌْر َواْلَماَلئإَكُة 101]األنبياء:  

ْسَناِد َوَلْم ُيْخِرَجاهُ @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصحِ    .يُح اإلِْ
 .# قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح

 تَفْسِريُ سُورَةِ الْحَجِّ  

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ   
ا ُمَعاوإيَُة ْبُن َعْمٍرو، ثنا أَبُو إإْسَحاَق َحدََّثِنإ أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبنإ اَبَلَوْيهإ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبنإ النَّْضرإ اأْلَْزدإيُّ، ثن  -  3457

ُهَما، قَاَل: " نـََزَلْت َهذإهإ اْْليَُة اْلَفَزارإيُّ، َعْن ُسْفَياَن، َعْن إإْْسَاعإيَل ْبنإ َأيبإ َخالإٍد، َعْن َسعإيدإ بْ  ُ َعنـْ َي اَّللَّ نإ ُجَبرْيٍ، َعنإ اْبنإ َعبَّاٍس َرضإ
 [  169ْم{ ]آل عمران: فإ مَحَْزَة َوَأْصَحابإهإ }َوََل حَتَْسََبَّ الَّذإيَن قُتإُلوا فإ َسبإيلإ اَّللَّإ َأْمَواًًت َبْل َأْحَياٌء عإْنَد َرِبيإإ 

ْيَخْيِن َوَلْم ُيْخِرَجاُه. @ قال الحافظ الح   اكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط البخاري ومسلم 

ثـََنا َعْبُد اَّللَّإ ْبُن َسْعٍد احْلَافإُظ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن إإبـَْراهإيَم ْبنإ َسعإيٍد    -  3477 اْلَعْبدإيُّ، َوُحَساُم ْبُن بإْشرإ ْبنإ اْلَعْنََبإ، قَاََل: ثنا احْلََكُم َحدَّ
َم ْبَن حمَُ  َع اْلَقاسإ َها، ْبُن ُموَسى اْلَقْنَطرإيُّ، ثنا ََيََْي ْبُن مَحَْزَة، ثنا احْلََكُم ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ، أَنَُّه ْسَإ ُ َعنـْ َي اَّللَّ   مٍَّد، َُيَديإُث َعْن َعائإَشَة َرضإ
َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َعْن َهذإهإ اْْليَةإ }َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم فإ الديإينإ مإْن  َا َسأََلتإ النَّيبإ { ]احلج: َأهنَّ يُق« 78َحَرجإ  [ قَاَل: »الضيإ

ْسَناِد َوَلْم ُيْخِرَجاُه.    @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 .الحافظ الذهبي رحمه هللا: بل الحكم تركوه من أهل أيلة# قال 

 تَفْسِريُ سُورَةِ الْمُؤْمِنُونَ 

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 
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ٍم،    -  3480 ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثنا اْلَعبَّاُس ْبُن حُمَمٍَّد الدُّورإيُّ، ثنا َعلإيُّ ْبُن َعاصإ َبَأ مُحَْيٌد الطَّوإيُل، َعْن أََنسإ َحدَّ أَنـْ
ُ َعْنُه، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ وَ  َي اَّللَّ ُ َجنََّة َعْدٍن، َوَغَرَس َأْشَجارََها بإَيدإهإ فـََقاَل هَلَا: ْبنإ َمالإٍك َرضإ َسلََّم: " َخَلَق اَّللَّ

  { َقْد َأفْـَلَح اْلُمْؤمإُنونَ } َتَكلَّمإي. فـََقاَلْت: 
ْسَناِد َوَلْم ُيْخِرَجاُه.   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: بل ضعيف
 (: ضعيف.2842* ضعيف الجامع )

3483   -   ُّ ، ثنا أَبُو ُشَعْيٍب احْلَرَّاينإ ، ثنا إإْْسَاعإيُل اْبُن ُعَليََّة، َعْن أَيُّوَب،  َحدََّثِنإ أَبُو َسعإيٍد َأمْحَُد ْبُن يـَْعُقوَب الثَـَّقفإيُّ ، َحدََّثِنإ َأيبإ
ُ َعْنُه، َأنَّ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلَّ  َي اَّللَّ ريإيَن، َعْن َأيبإ ُهَريـَْرَة َرضإ َم " َكاَن إإَذا َصلَّى رََفَع َبَصَرُه إإىَل السََّماءإ َعْن حُمَمَّدإ ْبنإ سإ

ُعوَن{ ]املؤمنون:  فَـ   [ َفطَْأطََأ رَْأَسُه 2نَـَزَلْت }الَّذإيَن ُهْم فإ َصاَلُتإإْم َخاشإ
ٍد َفَقْد  ْيَخْيِن َلْواَل ِخََلٌف ِفيِه َعَلى ُمَحمَّ  ِقيَل َعْنُه ُمْرَسًَل َوَلْم ُيْخِرَجاُه.  @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: الصحيح مرسل 

  الصَّفَّاُر، ثنا َأمْحَُد ْبُن َنْصٍر، ثنا َعْمُرو ْبُن طَْلَحَة، أَنـَْبَأ إإْسَرائإيُل، َعْن َعْبدإ اأْلَْعَلى، َعْن َسعإيدإ   َأْخََبينإ حُمَمَُّد ْبُن إإْسَحاقَ   -  3487
نَي نـََزَلْت َهذإهإ اْْليَُة   َا ُكرإَه السََّمُر حإ ُهَما، قَاَل: إإَنَّ ُ َعنـْ َي اَّللَّ إيَن بإهإ َسامإًرا َُتُْجُروَن{ ]املؤمنون:  }ُمسْ ْبنإ ُجَبرْيٍ، َعنإ اْبنإ َعبَّاٍس َرضإ َتْكَبإ

ْلبَـْيتإ يـَُقوُلوَن: َْنُْن َأْهُلُه }َُتُْجُروَن{ ]املؤمنون: 67 إيَن ابإ  [ قَاَل: َكانُوا يـَْهُجُرونَُه َوََل يـَُعميإُرونَُه  67[ قَاَل: " ُمْسَتْكَبإ
 ْسَناِد َوَلْم ُيْخِرَجاُه. @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإْلِ 

 .# قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح
 إسناده جيد. * قال الشيخ عبد السَلم علوش:

َبَأ احْلَُسنْيُ ْبُن َواقإٍد،  َأْخََبينإ أَبُو اْلَعبَّاسإ السَّيَّارإيُّ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن ُموَسى ْبنإ َحلإيٍم، ثنا َعلإيُّ ْبُن احْلََسنإ ْبنإ َشقإيقٍ   -  3488 ، أَنـْ
َي اَّللَُّ  ُهَما، قَاَل: َجاَء أَبُو ُسْفَياَن إإىَل َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َحدََّثِنإ يَزإيُد النَّْحوإيُّ، َأنَّ عإْكرإَمَة، َحدَّثَُه، َعنإ اْبنإ َعبَّاٍس َرضإ  َعنـْ

َم َقْد َأَكْلَنا اْلَعْلَهَز يـَْعِنإ اْلَوبـََر َوالدََّم، فَ  ُ َعزَّ َوَجلَّ }َوَلَقْد َأخَ َوَسلََّم، فـََقاَل: " اَي حُمَمَُّد أَْنُشُدَك اَّللََّ َوالرَّحإ ْلَعَذابإ  أَنـَْزَل اَّللَّ ْذاَنُهْم ابإ
 [  76َفَما اْسَتَكانُوا لإَرِبيإإْم َوَما يـََتَضرَُّعوَن{ ]املؤمنون:  

ْسَناِد َوَلْم ُيْخِرَجاُه.   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح

 تَفْسِريُ سُورَةِ النُّورِ  

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 
َبأَ حُمَمَُّد ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ ُسَلْيَماَن، ثنا َعْبُد اْلَوهَّابإ ْبُن الضَّحَّ   -   3494 ثـََنا أَبُو َعلإيٍي احْلَافإُظ، أَنـْ ، ثنا ُشَعْيُب ْبُن إإْسَحاَق،  َحدَّ اكإ

َها، قَاَلْت: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »ََل َعْن هإَشامإ ْبنإ ُعْروَ  ُ َعنـْ َي اَّللَّ تـُْنزإُلوُهنَّ اْلُغَرَف   َة، َعْن أَبإيهإ، َعْن َعائإَشَة َرضإ
 َوََل تـَُعليإُموُهنَّ اْلكإَتابََة« يـَْعِنإ النيإَساَء »َوَعليإُموُهنَّ اْلمإْغَزَل َوُسورََة النُّورإ« 
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ْسَناِد َوَلْم ُيْخِرَجاُه. @  قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 .# قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: بل موضوع

 (: موضوع.2107* السلسلة الضعيفة )

3495   -   ُّ حُمَمَّدإ الشَّْعَراينإ ْبُن  اْلَفْضُل  ثنا  ْبنإ عإيَسى،  ْبنإ احلََْسنإ  اْلُمَؤمَّلإ  ْبُن  َبْكٍر حُمَمَُّد  أَبُو  َعْوٍن َأْخََباََن  ْبُن  َعْمُرو  ثـََنا  ، َحدَّ
مإ ْبنإ حُمَمٍَّد، َعْن عَ  ، َعنإ اْلَقاسإ ، ثنا ُهَشْيٌم، َعْن ُسَلْيَماَن التـَّْيمإيُّ طإيُّ ، فإ قـَْولإهإ تـََعاىَل: " }الزَّاينإ اْلَواسإ ْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َعْمرإو ْبنإ اْلَعاصإ

ُهنَّ لإتـُْنفإقَ 3ََل يـَْنكإُح إإَلَّ زَانإَيًة َأْو ُمْشرإَكًة{ ]النور:   نـْ ْلَمدإيَنَة، َفَكاَن الرَُّجُل اْلُمْسلإُم يـَُزويإُج اْلَمْرَأَة مإ   [ قَاَل: »ُكنَّ نإَساًء َمَرارإَد ابإ
 َعَلْيهإ فـَنـُُهوا َعْن َذلإَك«  

ْيَخْيِن َوَلْم ُيْخِرَجاُه.   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ
 .# قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط البخاري ومسلم

 ( بنحوه. 6480* الحديث في مسند اإلمام أحمد )

، ثنا إإْسَحاُق ْبُن إإبـَْراهإيَم، أَنـَْبأَ  -  3501 َبأَ اْبُن ُجَرْيٍج،  َأْخََباََن أَبُو زََكرإايَّ اْلَعْنََبإيُّ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ السَّاَلمإ ، أَنـْ َعْبُد الرَّزَّاقإ
، َأنَّ َعْبَد اَّللَّإ ْبَن َحبإيٍب، َأْخََبَُه، َعنْ  يإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ  َحدََّثِنإ َعطَاُء ْبُن السَّائإبإ ُ َعْنُه، َعنإ النَّيبإ َي اَّللَّ  َعلإييإ ْبنإ َأيبإ طَالإٍب َرضإ
 [ قَاَل: »ُيَْتَُك لإْلُمَكاَتبإ الرُّبُُع« 33َوَسلََّم أَنَُّه قَاَل: }َوآُتوُهْم مإْن َمالإ اَّللَّإ الَّذإي آًَتُكْم{ ]النور: 

َلِميُّ َوقَ @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا  ْحَمِن السُّ ِ ْبُن َحِبيٍب ُهَو َأُبو َعْبِد الرَّ ْسَناِد َوَلْم ُيْخِرَجاُه »َوَعْبُد َّللاَّ ْد َأْوَقَفُه َأُبو  َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
ْحَمِن َعْن َعِليٍ  ِفي ِرَواَيٍة ُأْخَرى«   َعْبِد الرَّ

 .# قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح وروي موقوفا
 (: ضعيف.6412ف الجامع )* ضعي

َبَة، ثنا أَبُو اأْلَ   -  3508 ثـََنا ُعْثَماُن ْبُن َأيبإ َشيـْ ، َعْن َأيبإ إإْسَحاَق،  َحدََّثِنإ َعلإيُّ ْبُن عإيَسى احلْإريإيُّ، ثنا ُمَسدَُّد ْبُن َقَطٍن، َحدَّ ْحَوصإ
ُ َعْنُه، قَ  َي اَّللَّ يإ َرضإ اَل: ُكنَّا َمَع َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم فإ َسَفٍر َفُكنَّا َعْن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َعطَاٍء، َعْن ُعْقَبَة ْبنإ َعامإٍر اجْلَُهِنإ

ْئُت َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ   ْعُتُه َعَلْيهإ َوَسلََّم َوُهَو ََيُْطُب النَّاَس فَ نـَتَـَناَوُب الرَّعإيََّة، فـََلمَّا َكاَنْت نـَْوَبيتإ َسرَّْحُت إإبإلإي، ُثَّ رََجْعُت َفجإ َسمإ
َتَل َكيَـْومإ َوَلَدْتُه أُمُُّه مإَن اخْلَطَااَي لَْيَس يـَُقوُل: »َما مإْن ُمْسلإٍم يـَتَـَوضَّأُ فـَُيْسبإُغ اْلُوُضوَء، ُثَّ يـَُقوُم فإ َصاَلتإهإ فـَيَـْعَلُم َما يـَُقوُل إإَلَّ انـْفَ 

ي عإْنَد َذلإَك   َأْن قـُْلُت: َبٍخ َبٍخ. فـََقاَل ُعَمُر: وَُكْنُت إإىَل َجْنبإهإ أَتـَْعَجُب مإْن َهَذا؟ َقْد قَاَل: َعَلْيهإ َذْنٌب« قَاَل: َفَما َمَلْكُت نـَْفسإ
ْنُه. فـَُقْلُت: َما ُهَو فإَداَك َأيبإ َوأُميإي؟ قَاَل: قَاَل: " َما مإْن رَُجٍل يـَتَـ   يـَُقوُل َوضَّأُ فـَُيْسبإُغ اْلُوُضوَء، ُثَّ قـَْبَل َأْن َتَإيَء َما ُهَو َأْجَوُد مإ

ُ َوَأْشَهُد َأنَّ حُمَمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسولُُه إإَلَّ   فُتإَحْت َلُه َْثَانإَيُة أَبـَْواٍب مإَن اجْلَنَّةإ َيْدُخُل مإْن  عإْنَد فـََراغإهإ مإْن ُوُضوئإهإ: َأْشَهُد َأْن ََل إإَلَه إإَلَّ اَّللَّ
َنادإي ُمَناٍد َسيَـْعَلُم َأْهُل اجْلَْمعإ لإَمنإ    أَيُـَّها َشاَء " ُثَّ قَاَل: »ُُيَْمُع النَّاسُ  ُعُهُم الدَّاعإي فـَيـُ ُفُذُهُم اْلَبَصُر َوُيْسمإ ٍد يـَنـْ فإ َصعإيٍد َواحإ

  ، » عإ ُقوُل: " أَْيَن الَّذإيَن َكانُوا }ََل ُثَّ يَـ اْلَكَرُم اْليَـْوَم« َثاَلَث َمرَّاٍت " ُثَّ يـَُقوُل: »أَْيَن الَّذإيَن َكاَنْت تـََتَجاََف ُجُنوُِبُْم َعنإ اْلَمَضاجإ
َارٌَة َوََل بـَْيٌع َعْن ذإْكرإ اَّللَّإ{ ]النور:   رإ اْْليَةإ، ُثَّ يـَُنادإي ُمَناٍد َسيَـْعَلُم اجْلَْمُع لإَمنإ اْلَكَرُم اْليَـْوَم "، ُثَّ يـَُقوُل:  37تـُْلهإيهإْم َتإ [ إإىَل آخإ

ُْم« »أَْيَن احْلَمَّاُدوَن الَّذإيَن َكانُ   وا ََيَْمُدوَن َرِبَّ
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َجُه ِفي ِكَتاِب اْلُوُضوِء َفَلْم @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َوَلُه ُطُرٌق َعْن َأِبي ِإْسَحاَق َوَلْم ُيْخِرَجاُه َوَكاَن ِمْن َحق ِ  َنا َأْن ُنَخرِ 
َماَم ِإْسَحاَق اْلحَ  ا َوَجْدُت اإلِْ  [ اتََّبْعُتُه " 37ْنَظِليَّ َخرََّج ُطُرَقُه ِعْنَد َقْوِلِه: }ِرَجاٌل اَل ُتْلِهيِهْم ِتَجاَرٌة َواَل َبْيٌع َعْن ِذْكِر َّللاَِّ{ ]النور: َنْقِدْر َفَلمَّ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح

، ثنا َعلإيُّ ْبُن  َحدََّثِنإ حُمَمَُّد ْبُن َصالإحإ ْبنإ َهانإٍئ، ثنا أَبُو َسعإيٍد حُمَمَّ   -  3512 ُد ْبُن َشاَذاَن، َحدََّثِنإ َأمْحَُد ْبُن َسعإيٍد الدَّارإمإيُّ
، َعنإ الرَّبإيعإ ْبنإ أََنٍس، َعْن َأيبإ اْلَعالإَيَة، َعْن ُأيَبيإ ْبنإ َكْعٍب رَ  ُ َعْنُه قَاَل: َلمَّا َقدإَم َرُسولُ احْلَُسنْيإ ْبنإ َواقإٍد، َحدََّثِنإ َأيبإ َي اَّللَّ  اَّللَّإ ضإ

َدةٍ  َواحإ قـَْوٍس  َعْن  اْلَعَرُب  ُهُم  رََمتـْ اأْلَْنَصاُر  َوآَوُْتُُم  اْلَمدإيَنَة  َوَأْصَحابُُه  َوَسلََّم  َعَلْيهإ  َوََل َصلَّى هللاُ  اَلحإ  لسيإ ابإ إإَلَّ  يَبإيُتوَن  ََل   َكانُوا 
ْنُكْم ُيْصبإُحوَن إإَلَّ فإيهإ، فـََقاُلوا: " تـََرْوَن َأانَّ نَعإيُش َحَّتَّ   ُ الَّذإيَن آَمُنوا مإ َننْيإ ُمْطَمئإنَّنْيإ ََل َُنَاُف إإَلَّ اَّللََّ؟ فـَنَـَزَلْت: }َوَعَد اَّللَّ نَبإيَت آمإ

َاتإ لََيْسَتْخلإَفنـَُّهْم فإ اأْلَْرضإ َكَما اْسَتْخَلَف الَّذإيَن مإْن قـَْبلإهإْم َولَُيَمكإنََّن هلَُ  لَّذإي اْرَتَضى هَلُْم َولَيـَُبديإلَنـَُّهْم ْم دإينَـُهُم اَوَعمإُلوا الصَّاحلإ
َأْمًنا{ ]النور:   بـَْعدإ َخْوفإهإْم  بـَْعَد َذلإَك{ ]النور:  55مإْن  ُقوَن{ ]آل  55[ إإىَل }َوَمْن َكَفَر  اْلَفاسإ لنيإْعَمةإ }فَُأولَئإَك ُهُم  [ يـَْعِنإ ابإ

 [  82عمران: 
ْسَناِد َوَلْم ُيْخِرَجاُه.@ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصحِ   يُح اإلِْ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح

 تَفْسِريِ سُورَةِ الْفُرْقَانِ  

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ   
ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثنا اْلَعبَّاُس ْبُن حُمَمٍَّد الدُّورإيُّ، ثنا َخالإُد ْبُن ََمَْلٍد    -   3519 ُّ، ثنا ُموَسى ْبُن يـَْعُقوَب َحدَّ اْلَقَطَواينإ

، َعْن َعميإهإ احْلَارإُث، َعْن َعْبدإ الرَّمْحَنإ، َعْن أُميإ َسَلَمَة َرضإ  َعَلْيهإ َوَسلََّم الزَّْمعإيُّ ْعُت َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ  َها، قَاَلْت: ْسَإ َعنـْ  ُ َي اَّللَّ
ْهَلَك  اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »أَ   يـَُقوُل: »َمْعُد ْبنإ َعْداَنَن ْبنإ آَدَد ْبنإ زَْندإ ْبنإ اْلََبَاءإ ْبنإ َأْعَراقإ الثَـَّرى« قَاَلْت: ُثَّ قـََرَأ َرُسولُ 

َة: َوَأْعَراُق الثَـَّرى إإْْسَاعإيُل ْبُن إإبـَْراهإيَم َوزَْنٌد  َعاًدا َوَْثُوَد َوَأْصَحاَب الرَّسيإ َوقـُُرواًن َبنْيَ َذلإَك َكثإريًا ََل يـَْعَلُمُهْم إإَلَّ اَّللَُّ« قَاَلْت أُمُّ َسَلمَ 
 َُهَْيَسٌع َوبـََراٌء: نـَْبٌت  

ْسَناِد َوَلْم ُيْخِرَجاُه. @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا  : َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح

 تَفْسِريُ سُورَةِ الشُّعَرَاءِ  

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ   
ْلُكوَفةإ، ثنا إإبـَْراهإيُم ْبُن إإْسَحاقَ   -  3523 ُّ ابإ َباينإ ثـََنا أَبُو احْلََسنإ َعلإيُّ ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ ُعْقَبَة الشَّيـْ الزُّْهرإيُّ، ثنا أَبُو نـَُعْيٍم، ثنا يُوُنُس   َحدَّ

َنا إإىَل  [ اْْلاَيُت.  52 ُموَسى َأْن َأْسرإ بإعإَبادإي إإنَُّكْم ُمتـَّبَـُعوَن{ ]الشعراء:  ْبُن َأيبإ إإْسَحاَق، أَنَُّه َتاَل قـَْوَل اَّللَّإ َعزَّ َوَجلَّ: }َوَأْوَحيـْ
ٍي فََأْكَرَمُه فـََقاَل َلُه رَ فـََقاَل أَبُو بـُْرَدَة ْبُن َأيبإ ُموَسى اأْلَْشَعرإيُّ، َعْن أَبإيهإ قَاَل: نـََزَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوسَ  ْعَرايبإ ُسوُل اَّللَّإ لََّم ِبَإ

ُّ فـََقاَل َلُه َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ   َعَلْيهإ َوَسلََّم: »تـََعهَّْداَن اْئتإَنا« فََأًَتُه اأْلَْعَرايبإ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »َما َحاَجُتَك؟« فـََقاَل: اَنَقٌة َصلَّى هللاُ 
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 َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: " َعَجَز َهَذا َأْن َيُكوَن َكَعُجوزإ َبِنإ إإْسَرائإيَل فـََقاَل َلُه َأْصَحابُُه:  بإَرْحلإَها َوََيْلإُب لَبَـنَـَها َأْهلإي. فـََقاَل َرُسوُل اَّللَّإ 
رَي بإَبِنإ إإْسَرائإيَل ضَ  نَي َأرَاَد َأْن َيسإ الطَّرإيُق فـََقاَل لإَبِنإ إإْسَرائإيَل   لَّ َعْنهُ َما َعُجوُز َبِنإ إإْسَرائإيَل اَي َرُسوَل اَّللَّإ؟ فـََقاَل: " إإنَّ ُموَسى حإ

نَي َحَضَرُه اْلَمْوُت َأَخذَ  َنا َمْوثإًقا مإَن اَّللَّإ َأْن ََل ُُنْرإَج َما َهَذا؟ قَاَل: فـََقاَل َلُه ُعَلَماُء َبِنإ إإْسَرائإيَل: إإنَّ يُوُسَف َعَلْيهإ السَّاَلُم حإ  َعَليـْ
َقَل عإظَاُمهُ  َكاَن َقَْبإهإ َمَعَنا. فـََقاَل ُموَسى: أَيُُّكْم َيْدرإي أَْيَن َقَْبُ يُوُسَف؟ فـََقاَل ُعَلَماُء َبِنإ إإْسَرائإيَل َما يـَْعَلُم َأَحٌد مَ   مإْن مإْصَر َحَّتَّ تـُنـْ

َها ُموَسى فـََقاَل: ُدليإيَنا َعَلى َقَْبإ يُوُسَف قَاَلْت: ََل   َواَّللَّإ َحَّتَّ تـُْعطإَيِنإ ُحْكمإي. فـََقاَل هَلَا: َما إإَلَّ َعُجوٌز لإَبِنإ إإْسَرائإيَل فََأْرَسَل إإلَيـْ
؟ قَاَلْت: ُحْكمإي َأْن َأُكوَن َمَعَك فإ اجْلَنَّةإ. َفَكأَنَُّه َكرإَه َذلإَك قَاَل: َفقإيَل َلُه َأْعطإَها ُحْكمَ  َها، فََأْعطَاَها ُحْكَمَها فَاْنطََلَقْت ُحْكُمكإ

ُبوا َهَذا اْلَماَء. فـََلمَّا أَْنَضُبوا قَاَلْت هَلُُم: اْحفإُروا َفَحَفُروا فَاْسَتخْ ِبإإْم إإىَل ُِبَرْيٍَة ُمْستَـ  َرُجوا عإظَاَم يُوُسَف ْنقإَعٍة َماًء، فـََقاَلْت هَلُُم أَْنضإ
ْثُل َضْوءإ النـََّهارإ    فـََلمَّا َأْن َأقـَلُّوُه مإَن اأْلَْرضإ إإذإ الطَّرإيُق مإ

ْيَخْيِن َوَلْم ُيْخِرَجاُه. َوَلَعلَّ َواِهٌم ُيَتَوهَُّم ِإنَّ ُيوُنَس ْبَن أَ @ قال الحافظ الحاكم رحمه   ِبي ِإْسَحاَق َسِمَع ِمَن هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ
« َكَما َسِمَعُه َأُبوُه "   َأِبي ُبْرَدَة َحِديَث »اَل ِنَكاَح ِإالَّ ِبَوِليٍ 

 هللا: على شرط البخاري ومسلم # قال الحافظ الذهبي رحمه 

 تَفْسِريُ سُورَةِ الْقَصَصِ  

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ   
ُّ، ثنا َرْوُح ْبُن    -  3534 ثـََنا أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن َكامإٍل اْلَقاضإي بإبَـْغَداَد، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َسْعٍد اْلَعْوفإ ُعَباَدَة، ثنا َعْوٌف، َعْن َأيبإ  َحدَّ

ُ َعْنُه، َعْن َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ  َي اَّللَّ ُ قـَْوًما، َوََل قـَْراًن، َوََل َنْضَرَة، َعْن َأيبإ َسعإيٍد اخْلُْدرإييإ َرضإ  َعَلْيهإ َوَسلََّم قَاَل: " َما َأْهَلَك اَّللَّ
َخْت قإَرَدًة َأََلْ تـََر إإ أُمًَّة، َوََل َأْهَل قـَْريٍَة ُمْنُذ أَنـَْزَل التـَّْورَاَة َعَلى َوْجهإ اأْلَْرضإ بإَعَذاٍب مإَن السََّماءإ َغرْيَ َأْهلإ الْ  ىَل قـَْولإهإ َقْريَةإ الَّيتإ ُمسإ

َنا ُموَسى اْلكإَتاَب مإْن بـَْعدإ َما َأْهَلْكَنا اْلُقُروَن اأْلُوىَل َبَصائإَر لإلنَّاسإ َوَهًدى وَ  َرمْحًَة َلَعلَُّهْم يـََتذَكَُّروَن{ ]القصص: تـََعاىَل: }َوَلَقْد آتـَيـْ
43  ] 

ْيَخْيِن وَ   َلْم ُيْخِرَجاُه.  @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط البخاري ومسلم 

 تَفْسِريُ سُورَةِ لُقْمَانَ  

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ   
َبَة اْلَقاضإي، ثنا َصْفَواُن ْبُن عإيَسى اْلقَ  -  3542 ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثنا َبكَّاُر ْبُن قـُتَـيـْ اضإي، ثنا مُحَْيٌد اخْلَرَّاُط،  َحدَّ

، َعْن َسعإيدإ ْبنإ ُجَبرْيٍ، َعْن َأيبإ الصَّْهَباءإ، َعنإ اْبنإ َمْسعُ  يإ ُ َعْنُه، قَاَل: }َومإَن النَّاسإ َمْن َيْشََتإي هَلَُو  َعْن َعمَّاٍر الدُّْهِنإ َي اَّللَّ وٍد َرضإ
 [ قَاَل: »ُهَو َواَّللَّإ اْلغإَناُء«  6احْلَدإيثإ لإُيضإلَّ َعْن َسبإيلإ اَّللَّإ{ ]لقمان: 

ْسَناِد َوَلْم ُيْخِرَجاُه.  @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 .لحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح# قال ا 

 هو للحسن أقرب.  * قال الشيخ عبد السَلم علوش:
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ُّ، ثنا احْلَارإُث ْبُن سُ   -   3543 ثـََنا أَبُو َعلإيٍي احْلَُسنْيُ ْبُن َعلإيٍي احْلَافإُظ، ثنا ََيََْي ْبُن حُمَمٍَّد احْلََليبإ َلْيَماَن، ثنا ُعْقَبُة ْبُن َعْلَقَمَة،  َحدَّ
َم ْبنَ  ْعُت اْلَقاسإ ، َعْن ُموَسى ْبنإ ُسَلْيَماَن، قَاَل: ْسَإ ُ َعْنُه، قَاَل:    َعنإ اأْلَْوزَاعإييإ َي اَّللَّ َُمَْيمإَرَة، َُيَديإُث َعْن َأيبإ ُموَسى اأْلَْشَعرإييإ َرضإ

َك َوالتـَّ  ْبنإهإ َوُهَو يَعإظُُه: »اَي ُبَِنَّ إإايَّ للَّْيلإ قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: قَاَل لُْقَماُن َلإ َا ََمَْوَفٌة ابإ لنـََّهارإ« َقنَُّع، فَإإهنَّ   َمَذلٌَّة ابإ
ُ َأْعَلمُ   . @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َمْتٌن َشاِهُدُه ِإْسَناٌد َصِحيٌح َوَّللاَّ

 .# قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح
 رجاله ثقات.  * قال الشيخ عبد السَلم علوش:

 تَفْسِريُ سُورَةِ السَّجْدَةِ  

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ   
ُّ، ثنا َأمْحَُد ْبُن َسيَّاٍر، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َكثإريٍ  -  3551 ، َعْن  َأْخََباََن أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد اْلَمْحُبويبإ ، ثنا ُسْفَياُن، َعنإ اأْلَْعَمشإ

ُ َعْنُه، }َولَُنذإيَقنـَُّهْم مإَن اْلَعَذابإ اأْلَْدََن ُدوَن اْلَعَذابإ َأيبإ الضَُّحى َي اَّللَّ اأْلَْكََبإ{ ]السجدة:  ، َعْن َمْسُروٍق، َعْن َعْبدإ اَّللَّإ َرضإ
 [ قَاَل: »يـَْوُم َبْدٍر«  21

ْيَخْيِن وَ   َلْم ُيْخِرَجاُه. @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ
 .# قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط البخاري ومسلم

 سنده صحيح.  * قال الشيخ عبد السَلم علوش:

َْمَداَن، ثنا إإْسَحاُق ْبُن َأمْحََد ْبنإ مإْهَراَن    -   3552 ُب، ِبإ ثـََنا َعْبُد الرَّمْحَنإ ْبُن مَحَْداَن اجْلالَّ اخْلَرَّاُز، ثنا إإْسَحاُق ْبُن ُسَلْيَماَن َحدَّ
ُهْم أَئإمًَّة يـَْهدُ  نـْ ْعُت َمالإَك ْبَن أََنٍس، َوَتاَل قـَْوَل اَّللَّإ َعزَّ َوَجلَّ: }َوَجَعْلَنا مإ ْمرإاَن َلمَّا َصََبُوا{ ]السجدة:  الرَّازإيُّ، قَاَل: ْسَإ [  24وَن ِبَإ

َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ وَ فـََقاَل: َحدََّثِنإ الزُّْهرإيُّ َأنَّ عَ  َع النَّيبإ ُ َعْنُه، أَنَُّه ْسَإ َي اَّللَّ َسلََّم يـَُقوُل: »َما طَاَء ْبَن يَزإيَد َحدَّثَُه، َعْن َأيبإ ُهَريـَْرَة َرضإ
 ُرزإَق َعْبٌد َخرْيًا َلُه َوََل َأْوَسَع مإَن الصََّْبإ«

ْسَناِد: َأنَّ َناًسا ِمَن اْْلَْنَصاِر َسَأُلوا @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َقِد اتََّفَق الشَّ  َرُسوَل  ْيَخاِن َعَلى ِإْخَراِج َهِذِه اللَّْفَظِة ِفي آِخِر َحِديِثِه ِبَهَذا اإلِْ
َياَقَة الَِّتي ِعْنَد ِإْسَحاَق ْبِن ُسَلْيَماَن "  َّللاَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم. اْلَحِديُث ِبُطوِلِه، َوِفي آِخرِِه َهِذِه اللَّْفَظُة َوَلْم ُيْخِرَجاُه ِبَهِذهِ   السِ 

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط البخاري ومسلم 

، َعْن ٍر، َأْخََبينإ حُمَمَُّد ْبُن إإْسَحاَق الصَّفَّاُر، ثنا َأمْحَُد ْبُن َنْصٍر، ثنا َعْمُرو ْبُن طَْلَحَة، ثنا َأْسَباُط ْبُن َنصْ  -  3553 َعنإ السُّديإييإ
ُهَما، فإ قـَْولإ اَّللَّإ َعزَّ َوَجلَّ: }َويـَُقوُلوَن َمََّت َهَذا اْلَفتْ  ُ َعنـْ َي اَّللَّ ُتْم َصادإقإنَي ُقْل يـَْوَم اْلَفْتحإ  عإْكرإَمَة، َعنإ اْبنإ َعبَّاٍس َرضإ ُح إإْن ُكنـْ

َفُع الَّذإيَن َكَفُروا إإميَاهُنُْم َوََل ُهْم يُـ  َفعإ  29ْنَظُروَن{ ]السجدة: ََل يـَنـْ يإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم فـََلْم يـَنـْ [ قَاَل: »يـَْوُم َبْدٍر فُتإَح لإلنَّيبإ
»  الَّذإيَن َكَفُروا إإميَاهُنُْم بـَْعَد اْلَمْوتإ

ْسَناِد َوَلْم ُيْخِرَجاُه.  @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 .لحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح# قال ا 

 سنده حسن مشهور.   * قال الشيخ عبد السَلم علوش:
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 تَفْسِريُ سُورَةِ الْأَحْزَابِ  

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ   
هَ  -  3554 اٍل، ثنا مَحَّاُد ْبُن َسَلَمَة، َعْن  َأْخََباََن أَبُو اْلَعبَّاسإ َأمْحَُد ْبُن َهاُروَن اْلَفقإيُه، ثنا َعلإيُّ ْبُن َعْبدإ اْلَعزإيزإ، ثنا َحجَّاُج ْبُن مإنـْ

ُ َعْنُه، قَاَل: " َكاَنْت ُسورَةُ  َي اَّللَّ ٍم، َعْن زإرٍي، َعْن ُأيَبيإ ْبنإ َكْعٍب َرضإ اأْلَْحَزابإ تـَُوازإي ُسورََة اْلبَـَقَرةإ وََكاَن فإيَها: الشَّْيُخ   َعاصإ
 " َوالشَّْيَخُة إإَذا زَنـََيا فَاْرمُجُوُُهَا اْلبَـتََّة 

ْسَناِد َوَلْم ُيْخِرَجاُه.   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 .# قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح

 سنده حسن.   قال الشيخ عبد السَلم علوش:* 

َبابَُة ْبُن َسوَّاٍر، َحدََّثِنإ  َأْخََبينإ أَبُو احلََْسنإ حُمَمَُّد ْبُن َعلإييإ ْبنإ َبْكٍر اْلَعْدُل، ثنا احْلَُسنْيُ ْبُن اْلَفْضلإ اْلَبَجلإيُّ، ثنا شَ  -  3557
ُميإَها أُميإ ُكْلُثومإ بإْنتإ َأيبإ َبْكٍر: َأيبإ  إإْسَحاُق ْبُن ََيََْي ْبنإ طَْلَحَة، َعْن َعميإهإ مُ  َنا َعائإَشُة بإْنُت طَْلَحَة تـَُقوُل ألإ وَسى ْبنإ طَْلَحَة قَاَل: بـَيـْ

َنُكَما إإنَّ َأاَب َبْكٍر َدَخَل َعَلى النَّ  يإ صَ َخرْيٌ مإْن أَبإيكإ فـََقاَلْت َعائإَشُة أُمُّ اْلُمْؤمإنإنَي: َأََل َأْقضإي بـَيـْ لَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، فـََقاَل: »اَي  يبإ
يإ  َي َعتإيًقا، َوَدَخَل طَْلَحُة َعَلى النَّيبإ  َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم فـََقاَل: »أَْنَت َأاَب َبْكٍر أَْنَت َعتإيُق اَّللَّإ مإَن النَّارإ« قـُْلُت: َفمإْن يـَْوَمئإٍذ ُْسيإ

 ُه« اَي طَْلَحُة َمإَّْن َقَضى َْنْبَ 
ْسَناِد َوَلْم ُيْخِرَجاُه.   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َصِحيُح اإلِْ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: بل إسحاق بن يحيى بن طلحة متروك قاله أحمد 

َوأَبُو    -  3568  ، احْلَافإظَانإ اْلُمظَفَّرإ  ْبُن  احْلَُسنْيإ  َوأَبُو   ، أَبُو َعلإيٍي َناُه  ثـْ َوأَبُو َفَحدَّ  ،ُّ َأمْحََد الشَّْعيبإ َوأَبُو  اْلَفقإيُه،  ْبُن َشرإيٍك  َحامإدإ 
ٌم، ثنا أَيُّوُب، َعْن اَنفإٍع، َعنإ  إإْسَحاَق الرَّازإيُّ فإ آَخرإيَن قَاُلوا: ثنا ََيََْي ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ َصاعإٍد، ثنا حُمَمَُّد ْبُن ََيََْي اْلَقطإيعإيُّ  ، ثنا َعاصإ

ُهَما، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »ََل َطاَلَق إإَلَّ بـَْعَد نإَكاٍح«اْبنإ ُعَمرَ  ُ َعنـْ َي اَّللَّ  َوَأمَّا َحدإيُث َعائإَشَة "   َرضإ

ََمَذاَن، ثنا  -  3569 ثـَْناُه أَبُو عإْمَراَن ُموَسى ْبُن َسعإيٍد احْلَْنظَلإيُّ احْلَافإُظ ِبإ أَبُو ُمْسلإٍم إإبـَْراهإيُم ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ، َعْن َحجَّاجإ ْبنإ   َفَحدَّ
َها، أَ  ُ َعنـْ َي اَّللَّ ، َعْن هإَشامإ ْبنإ ُعْرَوَة، َعْن ُعْرَوَة، َعْن َعائإَشَة َرضإ َهاٍل، ثنا هإَشاٌم الدَّْستـَُوائإيُّ نـْ نَّ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم مإ

  َطاَلَق إإَلَّ بـَْعَد نإَكاٍح َوََل عإْتَق إإَلَّ بـَْعَد مإْلٍك« َوَأمَّا َحدإيُث اْبنإ َعبَّاٍس " قَاَل: »ََل 

َعْمُرو ْبُن َخالإٍد  ُف، ِبإإْصَر، ثنا  فََأْخََباََنُه أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ َعْبدإ اَّللَّإ اْلبَـْغَدادإيُّ، ثنا ََيََْي ْبُن أَيُّوَب اْلَعالَّ   -  3570
ُّ، ثنا أَيُّوُب ْبُن ُسَلْيَماَن اجْلَُرْيرإيُّ، َعْن رَبإيَعَة ْبنإ َأيبإ َعْبٍد الرَّمْحَنإ، َعْن َعطَاءإ ْبنإ  ُهَما،    احْلَرَّاينإ ُ َعنـْ َي اَّللَّ َأيبإ َراَبٍح، َعنإ اْبنإ َعبَّاٍس َرضإ

 لََّم قَاَل: »ََل َطاَلَق لإَمْن ََل مَيْلإُك« َوَأمَّا َحدإيُث ُمَعاذإ ْبنإ َجَبٍل "َأنَّ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوسَ 

، ثنا أَبُو إإْْسَاعإيَل حُمَمَُّد ْبُن إإْْسَاعإيَل،    -  3571 َناُه أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ الشَّافإعإيُّ ثـْ ثنا َسعإيُد ْبُن َأيبإ َمْرمَيَ، ثنا َعْبُد  َفَحدَّ
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يدإ ْبُن َعْبدإ اْلَعزإيزإ، ثنا اْبُن ُجَرْيٍج، َعْن َعْمرإو ْبنإ دإيَناٍر، َعنْ  ُ َعْنُه، قَاَل: قَاَل َرُسوُل   اْلَمجإ َي اَّللَّ طَاُوٍس، َعْن ُمَعاذإ ْبنإ َجَبٍل َرضإ
 يُث َجابإٍر " اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »ََل َطاَلَق إإَلَّ بـَْعَد نإَكاٍح، َوََل عإْتَق إإَلَّ بـَْعَد مإْلٍك« َوَأمَّا َحدإ 

 

َناُه ََيََْي ْبُن مَ   -  3572 ثـْ ، َوحُمَمَُّد  ْنُصوٍر اْلَقاضإي، َوََيََْي ْبُن حُمَمٍَّد اْلَعْنََبإيُّ، َوأَبُو النَّْضرإ اْلَفقإيُه، َواحلََْسُن ْبُن يـَْعُقوَب اْلَعْدلُ َفَحدَّ
، ثنا َصَدَقُة ْبُن َعْبدإ  ْبُن َجْعَفٍر اْلُمزَكيإي، قَاُلوا: ثنا َعْبُد اَّللَّإ ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ إإبـَْراهإيَم اْلَعْبدإيُّ، ثنا أَبُو َبكْ  ٍر َعْبُد اَّللَّإ ْبُن يَزإيَد الديإَمْشقإيُّ

ْئُت حُمَمََّد ْبَن اْلُمْنَكدإرإ َوَأاَن ُمْغَضٌب، فـَُقْلُت: آَّللَّإ أَْنَت َأْحَلْلَت لإلْ  ، قَاَل: جإ َولإيدإ ْبنإ يَزإيَد أُمَّ َسَلَمَة؟ قَاَل: َأاَن َوَلكإْن  اَّللَّإ الديإَمْشقإيُّ
َع َرُسولَ   اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم يـَُقوُل: »ََل َطاَلَق َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، َحدََّثِنإ َجابإُر ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ اأْلَْنَصارإيُّ أَنَُّه ْسَإ

 لإَمْن ََل مَيْلإُك َوََل عإْتَق لإَمْن ََل مَيْلإُك« 

ثـََناُه أَبُو َعلإيٍي احْلَافإُظ، ثنا َعْبُد اَّللَّإ ْبُن حَمُْموٍد، ثنا َأمْحَُد ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ احْلَاكإُم، ثنا وَ  -  3573 كإيٌع، َعنإ اْبنإ َأيبإ ذإْئٍب، َعْن  َحدَّ
ُ َعنـْهُ  َي اَّللَّ َما، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »ََل َطاَلَق  َعطَاٍء، َوحُمَمَّدإ ْبنإ اْلُمْنَكدإرإ، َعْن َجابإرإ ْبنإ َعْبدإ اَّللَّإ َرضإ

 قـَْبَل نإَكاٍح«  
اِك، َعِن النَّزَّاِل ْبِن َسْبَرَة، عَ @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا:  حَّ ، َوَعْمِرو   نْ َمَداُر َسَنِد َهَذا اْلَحِديِث َعَلى ِإْسَناَدْيِن َواِهَيْيِن َجِريٌر، َعِن الضَّ َعِليٍ 

ْيَخْيِن ِفي َطَلِب َهِذِه اْْلَسَ  ِه َفِلَذِلَك َلْم َيَقِع ااِلْسِتْقَصاُء ِمَن الشَّ ُ َأْعَلمُ ْبِن ُشَعْيٍب، َعْن َأِبيِه، َعْن َجدِ  ِحيَحِة َوَّللاَّ  . اِنيِد الصَّ

 تَفْسِريُ سُورَةِ الْمَلَائِكَةِ  

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ   
ْبُن    -  3592 إإْسَحاُق  ثنا   ، َعْبدإ السَّاَلمإ ْبُن  ثنا حُمَمَُّد  اْلَعْنََبإيُّ،  حُمَمٍَّد  ْبُن  ََيََْي  أَبُو زََكرإايَّ  َبَأ َجرإيٌر، َحدََّثِنإ َأْخََباََن  أَنـْ إإبـَْراهإيَم، 

ْعُت َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم يـَُقوُل فإ قـَوْ اأْلَْعَمُش، َعْن رَُجٍل، َقْد َْسَّاُه عَ  ُ َعْنُه، قَاَل: ْسَإ َي اَّللَّ ْرَداءإ َرضإ لإهإ َعزَّ  ْن َأيبإ الدَّ
{ ]فاطر:   خْلَرْيَاتإ ُهْم َسابإٌق ابإ نـْ ٌد َومإ ُهْم ُمْقَتصإ نـْ هإ َومإ ٌ لإنَـْفسإ ُهْم ظَاَلإ نـْ ُد َيْدُخاَلنإ اجْلَنََّة بإَغرْيإ  [ قَاَل: »السَّ 32َوَجلَّ: }َفمإ ابإُق َواْلُمْقَتصإ

ريًا، ُثَّ َيْدُخُل اجْلَنََّة«  َسااًب َيسإ هإ َُيَاَسُب حإ ُ لإنَـْفسإ َساٍب َوالظَّاَلإ  حإ
َواَياُت َعِن اْْلَْعَمِش ِفي ِإْسَناِد َهَذا اْلَحِديِث فَ  ، َعِن اْْلَْعَمِش، َعْن َأِبي َثاِبٍت، @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َوَقِد اْخَتَلَفِت الرِ  ُرِوَي َعِن الثَّْوِريِ 

ُ َعْنُه. َوِقيَل َعْن ُشْعَبَة، َعِن اْْلَْعَمِش، َعْن َرُجٍل ِمْن َثِقيٍف، َعْن َأِبي  ْرَداِء َرِضَي َّللاَّ ْرَداِء. َوِقيَل َعِن الثَّْوِريِ  َأْيًضا، َعِن اْْلَْعَمِش َعْن َأِبي الدَّ الدَّ
َواَياِت ِفي اْلَحِديِث َظَهَر َأنَّ ِلْلَحِديثِ  ْرَداِء. »َوِإَذا َكُثَرِت الرِ   . َأْصًَل  َقاَل: َذَكَر َأُبو َثاِبٍت، َعْن َأِبي الدَّ

 (: ضعيف.3331* ضعيف الجامع )

َبَة اْلَقاضإي ِبإإْصَر، ثنا مُ   -  3599 ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثنا أَبُو َبْكَرَة َبكَّاُر ْبُن قـُتَـيـْ َطريإُف ْبُن َمازإٍن، ثنا َمْعَمُر ْبُن  َحدَّ
ْعُت َأاَب   ْعُت حُمَمََّد ْبَن َعْبدإ الرَّمْحَنإ اْلغإَفارإيَّ، يـَُقوُل: ْسَإ ٍد، ْسَإ ْعُت َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ رَاشإ ُ َعْنُه، يـَُقوُل: ْسَإ َي اَّللَّ ُهَريـَْرَة َرضإ

ُ فإ  تيإنَي َأْو َسْبعإنَي َسَنًة، َلَقْد َأْعَذَر اَّللَّ ُ إإىَل َعْبٍد َعمََّرُه سإ   ُعُمرإهإ إإلَْيهإ«  َوَسلََّم يـَُقوُل: »َلَقْد َأْعَذَر اَّللَّ
 التلخيص.  * سكت عنه الذهبي في

 (: صحيح. 414صحيح الجامع )
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ثـََنا الشَّْيُخ أَبُو َبْكٍر مإْن َأْصلإ كإَتابإهإ، ثنا إإْْسَاعإيُل ْبُن إإْسَحاَق اْلَقاضإي، ثنا ُسَلْيَماُن ْبُن َحرْ  -  3601 ٍب، ثنا مَحَّاُد ْبُن زَْيٍد،  َحدَّ
ُ َعْنُه، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّ  َي اَّللَّ ى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »َمْن ُعميإَر مإْن أُمَّيتإ َسْبعإنَي َسَنًة، َعْن َأيبإ َحازإٍم، َعْن َسْهلإ ْبنإ َسْعٍد َرضإ

ُ إإلَْيهإ فإ اْلُعُمرإ«    فـََقْد َأْعَذَر اَّللَّ
ْيَخْيِن َوَلْم ُيْخِرَجاُه.   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ

 ومسلم # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط البخاري 

 تَفْسِريُ سُورَةِ يس  

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ   
ُّ، ثنا َجديإي، ثنا َعْمُرو ْبُن َعْوٍن، ث  -  3606 َبأَ أَبُو بإْشٍر،  َأْخََباََن إإْْسَاعإيُل ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ اْلَفْضلإ ْبنإ حُمَمٍَّد الشَّْعَراينإ نا ُهَشْيٌم، أَنـْ

ُهَما، قَاَل: َجاَء اْلَعاصإ  ُ َعنـْ َي اَّللَّ ْبُن َوائإٍل إإىَل َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم بإَعْظمإ   َعْن َسعإيدإ ْبنإ ُجَبرْيٍ، َعنإ اْبنإ َعبَّاٍس َرضإ
ُ َهَذا ميُإ  َعُث اَّللَّ ُ َهَذا بـَْعَد َما َأرََم؟ قَاَل: »نـََعْم، يـَبـْ َعُث اَّللَّ ُلَك اَنَر َجهَ َحائإٍل فـََفتَُّه فـََقاَل: اَي حُمَمَُّد أَيـَبـْ نََّم«  يُتَك، ُثَّ َُيْيإيَك، ُثَّ يُْدخإ

يٌم ُمبإنٌي{ ]يس:   ْنَساُن َأانَّ َخَلْقَناُه مإْن نُْطَفٍة فَإإَذا ُهَو َخصإ رإ السُّورَةإ  77قَاَل: فـَنَـَزَلتإ اْْلاَيُت }َأَوََلْ يـََر اإْلإ  [ إإىَل آخإ
ْيَخْيِن َوَلْم ُيْخِرَجاهُ   . @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ

 .# قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط البخاري ومسلم
 رجاله ثقات، وفيه نكارة.  * قال الشيخ عبد السَلم علوش:

 تَفْسِريُ سُورَةِ الزُّمَرِ 

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 
، ثنا احلََْسنُ   -  3628 ، ثنا َعْبُد اَّللَّإ   َحدََّثِنإ أَبُو إإْسَحاَق إإبـَْراهإيُم ْبُن إإْْسَاعإيَل اْلَقارإُئ، ثنا ُعْثَماُن ْبُن َسعإيٍد الدَّارإمإيُّ ْبُن الرَّبإيعإ

اَّللَّإ ْبنإ ُعَمَر، َعْن ُعَمَر، قَاَل: ُكنَّا نـَُقوُل َما لإُمْفَتَتٍ تـَْوبٌَة،    ْبُن إإْدرإيَس، َحدََّثِنإ حُمَمَُّد ْبُن إإْسَحاَق، قَاَل: َوَأْخََبينإ اَنفإٌع، َعْن َعْبدإ 
ًئا، فـََلمَّا َقدإَم َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم اْلَمدإيَنَة أُْنزإلَ  ْنُه َشيـْ ُ بإَقابإٍل مإ هإْم فإيهإْم }اَي عإَبادإَي الَّذإيَن َأْسَرُفوا عَ  َوَما اَّللَّ َلى أَنـُْفسإ

يُم{ ]الزمر:   يًعا إإنَُّه ُهَو اْلَغُفوُر الرَّحإ [ ، َواْْلاَيتإ الَّيتإ بـَْعَدَها، قَاَل ُعَمُر:  53ََل تـَْقَنُطوا مإْن َرمْحَةإ اَّللَّإ إإنَّ اَّللََّ يـَْغفإُر الذُّنُوَب مجَإ
تـَُها َفَجَلْسُت َعَلى بَعإريإي، ُثَّ طُْفُت اْلَمدإينَ  ُ َلُه فإ َفَكتَـبـْ َتظإُر َأْن َيََْذَن اَّللَّ َكََّة يـَنـْ َة، ُثَّ »َأقَاَم َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم ِبإ

َتظإُر َأْن يـُْؤَذنَ  ُ َعْنُه، يـَنـْ َي اَّللَّ رإينإ« ، َوَقْد َأقَاَم أَبُو َبْكٍر َرضإ َّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم فـََيْخُرَج لإَرُسولإ ا   اهلْإْجَرةإ َوَأْصَحابإهإ مإَن اْلُمَهاجإ
 َمَعُه 

َجاُه.   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم َوَلْم ُيَخرِ 
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 تَفْسِريُ سُورَةِ حم الْمُؤْمِنِ  

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ   
ْبُن َهاُروَن،  -   3638 ْبُن َمْسُعوٍد، ثنا يَزإيُد  ُّ، ثنا َسعإيُد  اْلَمْحُبويبإ َأمْحََد  ْبُن  اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد  أَبُو  ْبُن ََيََْي، َعنإ    َأْخََباََن  َُهَّاُم  َبأَ  أَنـْ

دإ، َعْن َعْبدإ   مإ ْبنإ َعْبدإ اْلَواحإ ُهَما، قَاَل: بـََلَغِنإ َحدإيٌث َعنْ اْلَقاسإ ُ َعنـْ َي اَّللَّ رَُجٍل   اَّللَّإ ْبنإ حُمَمَّدإ ْبنإ َعقإيٍل، َعْن َجابإرإ ْبنإ َعْبدإ اَّللَّإ َرضإ
َعَلْيهإ َوَسلََّم فإ  َعُه مإْن َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ  َعَلْيهإ َوَسلََّم ْسَإ يإ َصلَّى هللاُ  َأْْسَْعُه، فَابـْتَـْعُت بَعإريًا،    مإْن َأْصَحابإ النَّيبإ َوََلْ   ، اْلقإَصاصإ

ْرُت َشْهًرا َحَّتَّ َقدإْمُت مإْصَر، فَأَتـَْيُت َعْبَد اَّللَّإ ْبَن أُنـَْيٍس فـَُقْلُت لإ  .  َفَشَدْدُت رَْحلإي َعَلْيهإ، ُثَّ سإ : ُقْل َلُه َجابإٌر َعَلى اْلَبابإ ْلبَـوَّابإ
َلُه: َحدإيٌث بـََلَغِنإ َعْنَك   قـُْلُت: نـََعْم. فََأًَتُه فََأْخََبَُه فـََقاَم َيطَأُ ثـَْوبَُه َحَّتَّ َخَرَج إإلَْيهإ فَاْعتَـنَـَقِنإ َواْعتَـنَـْقُتُه فـَُقْلتُ فـََقاَل: اْبُن َعْبدإ اَّللَّإ؟  

، فَ  ْعَتُه مإْن َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َوََلْ َأْْسَْعُه فإ اْلقإَصاصإ يُت َأْن َأُموَت َأْو َِتُوَت قـَْبَل َأْن َأْْسََعُه. فـََقاَل َعْبُد اَّللَّإ: ْسَإ َخشإ
ُ اْلعإَباَد   ْعُت َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم يـَُقوُل: " ََيُْشُر اَّللَّ قَاَل:    ُعَراًة ُغْرًَل ُِبًْما " قَاَل: قـُْلَنا: َما ُِبًْما؟-َأْو قَاَل: النَّاَس  -ْسَإ

ََحٍد مإْن َأْهلإ " لَْيَس َمَعُهْم َشْيٌء، ُثَّ يـَُنادإيهإْم بإَصْوٍت َيْسَمُعُه َمْن بـَُعَد َكَما َيْسَمُعُه َمْن قـَُرَب: َأاَن اْلَملإُك، أَ  َبغإي ألإ ُن ََل يـَنـْ اَن الدَّايَّ
ََحٍد مإْن َأهْ  َبغإي ألإ ْنُه َحَّتَّ اللَّْطَمَة " قَاَل: قـُْلَنا:  اجْلَنَّةإ َأْن َيْدُخَل اجْلَنََّة، َوََل يـَنـْ لإ النَّارإ َأْن َيْدُخَل النَّاَر، َوعإْنَدُه َمْظلإَمٌة َحَّتَّ َأُقصَُّه مإ

« قَاَل: َوَتاَل َرُسوُل اَّللَّإ  حْلََسَناتإ َوالسَّييإَئاتإ َا ََنِْتإ اَّللََّ ُغْرًَل ُِبًْما؟ قَاَل: »ابإ  َعَلْيهإ َوَسلََّم }اْليَـْوَم َُتَْزى ُكلُّ  َصلَّى هللاُ َكْيَف َذا، َوإإَنَّ
َا َكَسَبْت ََل ظُْلَم اْليَـْوَم{ ]غافر:    [ 17نـَْفٍس ِبإ

َجاهُ  ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ     .@ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َصِحيُح اإلِْ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح

 حديث حسن.  * قال الشيخ عبد السَلم علوش:

 تَفْسِريُ سُورَةِ حم السَّجْدَةِ  

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ   
، ثنا أَبُو إإْسَحاَق إإبـَْراهإيُم ْبُن إإْسَحاَق اْلُعَقْيلإ   -  3641 رإ الشَّافإعإيُّ ، ثنا ُعبَـْيُد اَّللَّإ ْبُن َسْعدإ َحدََّثِنإ أَبُو احلََْسنإ َأمْحَُد ْبُن اخْلَضإ يُّ

، عَ  ، َعْن ُسْفَياَن الثَـّْورإييإ ُ َعْنُه، َأنَّ ْبنإ إإبـَْراهإيَم الزُّْهرإيُّ، ثنا َعميإي، َحدََّثِنإ َأيبإ َي اَّللَّ ْن َجْعَفرإ ْبنإ حُمَمٍَّد، َعْن أَبإيهإ، َعْن َجابإٍر َرضإ
َم [ ُثَّ قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »ُأهلْإ 3َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َتاَل }قـُْرآاًن َعَربإيًّا لإَقْوٍم يـَْعَلُموَن{ ]فصلت: 

 إإْْسَاعإيُل َهَذا الليإَساَن إإهْلَاًما«  
َجاُه. ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 .# قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: مدار الحديث على إبراهيم بن إسحاق العسيلي وكان ممن يسرق الحديث 
 .(: ضعيف1220* ضعيف الجامع )

ُّ، ثنا أَبُو    -   3643 َبأَ حُمَمَُّد ْبُن احلََْسنإ اْلَعْسَقاَلينإ ثـََنا أَبُو َعلإيٍي احْلَُسنْيُ ْبُن َعلإيٍي احْلَافإُظ، أَنـْ ُعَمرْيٍ عإيَسى ْبُن حُمَمٍَّد، ثنا َضْمَرُة،  َحدَّ
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ْرَداءإ رَ  ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم رَُجاًل قـََرَأ فـََلَحَن َعْن َسْعدإ ْبنإ َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َسْعٍد، َعْن أَبإيهإ، َعْن َأيبإ الدَّ َع النَّيبإ ُ َعْنُه، قَاَل: ْسَإ َي اَّللَّ ضإ
ُدوا َأَخاُكْم«   فـََقاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »َأْرشإ

َجاُه.   ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َصِحيُح اإلِْ
 .# قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح

 رجاله ثقات.  * قال الشيخ عبد السَلم علوش:

ُّ، ثنا َجديإي، ثنا أَبُو َبْكرإ ْبُن َأيبإ َشيْـ  -  3644 َباينإ َبَة، ثنا أَبُو ُمَعاوإيََة،  َأْخََباََن إإْسَحاُق ْبُن َسْعدإ ْبنإ احْلََسنإ ْبنإ ُسْفَياَن الشَّيـْ
َي اَّللَُّ   َعْنُه، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم:  َحدََّثِنإ َعْبُد اَّللَّإ ْبُن َسعإيٍد اْلَمْقَُبإيُّ، َعْن أَبإيهإ، َعْن َأيبإ ُهَريـَْرَة َرضإ

 »َأْعرإبُوا اْلُقْرآَن َواْلَتمإُسوا َغَرائإَبُه«  
جَ  ِتَنا َوَلْم ُيَخرِ  ْسَناِد َعَلى َمْذَهِب َجَماَعٍة ِمْن َأِئمَّ  اُه.@ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 . قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: بل أجمع على ضعفه #
 (: ضعيف جدا.936* ضعيف الجامع )

ُّ، ثنا َعْبُد    -  3651  اَّللَّإ ْبُن َصالإٍح، َحدََّثِنإ ُمَعاوإيَةُ َأْخََبينإ حُمَمَُّد ْبُن اْلُمَؤمَّلإ ْبنإ احلََْسنإ ْبنإ عإيَسى، ثنا اْلَفْضُل ْبُن حُمَمَّدإ الشَّْعَراينإ
، َعْن زَْيدإ ْبنإ َأْرطََأَة، َعْن ُجَبرْيإ ْبنإ نـَُفرْيٍ، َعْن ُعْقَبَة ْبنإ عَ  ُ َعْنُه، قَاَل: إإنَّ ْبُن َصالإٍح، َعنإ اْلَعاَلءإ ْبنإ احْلَارإثإ َي اَّللَّ يإ َرضإ امإٍر اجْلَُهِنإ

لذيإْكرإ َلمَّا َجاَءُهْم، َوإإنَُّه لإكإَتاٌب َعزإيٌز ََل َيَْتإيهإ اْلَباطإُل مإْن َبنْيإ َيَدْيهإ، َوََل َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: َتاَل }إإنَّ الَّذإيَن كَ  َفُروا ابإ
عُ 42مإْن َخْلفإهإ تـَْنزإيٌل مإْن َحكإيٍم مُحَْيٍد{ ]فصلت:   وا إإىَل اَّللَّإ بإَشْيٍء [ فـََقاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »إإنَُّكْم َلْن تـَْرجإ
ْنُه« يـَْعِنإ اْلُقْرآَن    َأَحبَّ إإلَْيهإ مإْن َشْيٍء َخَرَج مإ

َجاُه. ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ     @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح

 تَفْسِريُ سُورَةِ حم عسق  

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ   
َبَأ َحكَّاُم ْبنُ   -  3655 َبَأ إإْسَحاُق، أَنـْ ، أَنـْ َسْلٍم الرَّازإيُّ وََكاَن ثإَقًة، ثنا أَبُو َجْعَفٍر    َأْخََباََن أَبُو زََكرإايَّ اْلَعْنََبإيُّ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ السَّاَلمإ

ُهَما، فإ قـَْولإهإ َعزَّ َوَجلَّ: }َوَما أُْنزإَل َعَلى اْلَمَلَكنْيإ الرَّازإيُّ، َعنإ الرَّبإيعإ ْبنإ أََنٍس، َعْن قـَْيسإ ْبنإ َعبَّاٍد، َعنإ ابْ  ُ َعنـْ َي اَّللَّ نإ َعبَّاٍس َرضإ
َُذوا َهذإهإ اأْلَْصَناَم، َوَعبَ 102بإَبابإَل َهاُروَت َوَماُروَت{ ]البقرة:  ْركإ اَتَّ ُدوا َغرْيَ  [ اْْليَُة. قَاَل: " إإنَّ النَّاَس بـَْعَد آَدَم َوقـَُعوا فإ الشيإ

َخْلَقهُ  فََأْحَسْنَت  عإَباَدَك  َخَلْقَت  رَبَـَّنا  َويـَُقوُلوَن:  َعَلْيهإْم  َيْدُعوَن  اْلَماَلئإَكُة  َفَجَعَلتإ  قَاَل:  رإْزقـَُهْم،  اَّللَّإ،  فََأْحَسْنَت  َوَرزَقْـتَـُهْم  ْم، 
َيْدُعوَن َعَلْيهإْم، يـَْعُذُروهَنُْم " فـََقاَل:   فـََعَصْوَك َوَعَبُدوا َغرْيََك اللَُّهمَّ اللَُّهمَّ  َفَجَعُلوا ََل  ُْم فإ َغْيٍب  هَلُُم الرَّبُّ َعزَّ َوَجلَّ: إإهنَّ فـََقاَل 

، فَآُمُرُُهَا َوَأهْنَاُُهَا " فَاْخَتاُروا َهاُروَت َوَماُروَت   ْنُكُم اثـَْننْيإ ُأْهبإطُُهَما إإىَل اأْلَْرضإ -ُطولإهإ فإيهإَما  قَاَل: َوذََكَر احْلَدإيَث بإ -اْخَتاُروا مإ
ْلَمْرَأةإ َوقـََتاَل النـَّْفَس، َفَكثـَُر اللََّغُط فإيَما بَـ  نَـُهَما َوَبنْيَ اْلَماَلئإَكةإ فـََنَظُروا إإلَْيهإَما َوَما َوقَاَل فإيهإ: فـََلمَّا َشرإاَب اخْلَْمَر َوانـَْتَشَيا َوقـََعا ابإ يـْ
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{ ]الشورى:  يـَْعَماَلنإ َففإي َذلإَك أُْنزإَلْت }َواْلَماَلئإ  َْمدإ َرِبيإإْم، َوَيْستَـْغفإُروَن لإَمْن فإ اأْلَْرضإ [ اْْليَُة. قَاَل: َفَجَعَل 5َكُة ُيَسبيإُحوَن ِبإ
 بـَْعَد َذلإَك اْلَماَلئإَكُة يـَْعُذُروَن َأْهَل اأْلَْرضإ َوَيْدُعوَن هَلُْم  

ْسنَ  َجاُه.@ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ  اِد َوَلْم ُيَخرِ 
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح

ُّ، ثنا َأمْحَُد ْبُن َحازإمإ ْبنإ َأيبإ َغَرزََة، ثنا إإْسَْ   -  3656 َباينإ اعإيُل ْبُن ُعَمَر أَبُو اْلُمْنذإرإ، ثنا  َوَأْخََبينإ أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َعلإيٍي الشَّيـْ
ُهَما، أَنَُّه َكاَكثإرُي ْبُن زَْيدٍ  ُ َعنـْ َي اَّللَّ َن َواقإًفا بإَعَرفَاٍت فـََنَظَر إإىَل ، َعنإ اْلُمطَّلإبإ ْبنإ َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َحْنَطٍب، َعْن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ ُعَمَر َرضإ

ْثَل الَتُّْسإ لإْلُغُروبإ فـََبَكى، َواْشَتدَّ بَُكاُؤُه َوَتاَل  نَي َتَدلَّْت مإ حْلَقيإ َواْلمإيَزانإ   الشَّْمسإ حإ ُ الَّذإي أَنـَْزَل اْلكإَتاَب ابإ قـَْوَل اَّللَّإ َعزَّ َوَجلَّ: }اَّللَّ
[ فـََقاَل َلُه َعْبُدُه: اَي َأاَب َعْبدإ الرَّمْحَنإ، َقْد  66[ إإىَل }اْلَقوإيُّ اْلَعزإيُز{ ]هود:  17َوَما يُْدرإيَك َلَعلَّ السَّاَعَة َقرإيٌب{ ]الشورى:  

ََكا  َوقـَْفتُ  ينإ َهَذا فـََقاَل: »أَيُـَّها النَّاُس،  َمَعَك مإَرارًا ََلْ َتْصَنْع َهَذا. فـََقاَل: ذََكْرُت َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َوُهَو َواقإٌف ِبإ
ْنُه«  ََلْ يـَْبَق مإْن ُدنـَْياُكْم َهذإهإ فإيَما َمَضى إإَلَّ َكَما بَقإَي مإْن يـَْومإُكْم َهَذا   فإيَما َمَضى مإ

َجاُه. ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: كثير بن زيد ضعفه النسائي ومشاه غيره 

َبأَ حُمَمَُّد ْبُن َغالإ  -  3658 َبأَ حُمَمَُّد ْبُن إإْسَحاَق اْلَفقإيُه، أَنـْ ثـََنا أَبُو َبْكرإ ْبُن إإْسَحاَق اْلَفقإيُه، أَنـْ ٍب، ثنا َسعإيُد ْبُن ُسَلْيَماَن َحدَّ
، َعْن ُعَمَر ْبنإ حُمَمَّدإ ْبنإ زَيْ  ، ثنا أَبُو َعقإيٍل ََيََْي ْبُن اْلُمتَـوَكيإلإ طإيُّ ُهَما، قَاَل: قَاَل  اْلَواسإ ُ َعنـْ َي اَّللَّ ٍد، َعْن اَنفإٍع، َعنإ اْبنإ ُعَمَر َرضإ

َياُه، َومَ  ُ َهمَّ ُدنـْ ًدا َكَفاُه اَّللَّ ُ فإ َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »َمْن َجَعَل اهْلُُموَم َُهًّا َواحإ  َأييإ ْن َتَشعََّبْت بإهإ اهْلُُموُم ََلْ يـَُبالإ اَّللَّ
نـَْيا َهَلَك«    َأْودإيَةإ الدُّ

َجاُه. ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح

، َعْن  َحدََّثِنإ َعْبُد اَّللَّإ ْبُن َسْعٍد احْلَافإُظ، ثنا إإبـَْراهإيُم ْبُن َأيبإ طَالإٍب، ثنا أَبُو ُكَرْيٍب، ثنا أَبُو ُمَعاوإيَ  -  3663 َة، َعنإ اأْلَْعَمشإ
ُ َعْنُه، قَاَل: " َما َأْصبَ  َي اَّللَّ ْلُكوَفةإ َأَحٌد إإَلَّ اَنعإٌم إإنَّ َأْداَنُهْم َمْنزإَلًة َيْشَرُب مإْن  جُمَاهإٍد، َعْن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َسْخََبََة، َعْن َعلإيٍي َرضإ َح ابإ

َا أُْنزإَلْت َهذإهإ اْْليَُة فإ َأْصَحابإ الصُّ  ، َوَيَُْكُل مإَن اْلَُبيإ، َوإإَنَّ ُ الريإْزَق لإعإَبادإهإ َماءإ اْلُفَراتإ َوَُيْلإُس فإ الظيإليإ لَبَـَغْوا   فَّةإ }َوَلْو َبَسَط اَّللَّ
، َوَلكإْن يـُنَـزيإُل بإَقَدٍر َما َيَشاُء{ ]الشورى:  نـَْيا  27فإ اأْلَْرضإ ُْم قَاُلوا: َلْو َأنَّ لََنا فـََتَمنـَُّوا الدُّ  [ َوَذلإَك َأهنَّ

َجاُه. ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ     @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 ي رحمه هللا: على شرط البخاري ومسلم # قال الحافظ الذهب

 رجاله ثقات، إسناده متصل.  * قال الشيخ عبد السَلم علوش:

 تَفْسِريُ سُورَةِ الزُّخْرُفِ  

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ   
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ثـََنا أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثنا حُمَمَُّد ْبُن   -  3671 ، ثنا يـَْعَلى ْبُن ُعبَـْيٍد، ثنا اْبُن إإْسَحاَق، َعنإ الصَّبَّاحإ َحدَّ َعْبدإ اْلَوهَّابإ
ُموَن َرمْحََة رَبيإَك َْنُْن َقَسْمنَ  ُ َعْنُه، }َأُهْم يـَْقسإ َي اَّللَّ نَـُهُم{ ]الزخرف:  ْبنإ حُمَمٍَّد، َعْن ُمرََّة، َعْن َعْبدإ اَّللَّإ َرضإ [ اْْليَُة فـََقاَل 32ا بـَيـْ

َنُكْم َأْخاَلَقكُ عَ  ْعُت َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، يـَُقوُل: »إإنَّ اَّللََّ َقَسَم بـَيـْ َنُكْم َأْرزَاَقُكْم، َوإإنَّ اَّللََّ ْبُد اَّللَّإ: ْسَإ ْم َكَما َقَسَم بـَيـْ
نـَْيا َمْن َأَحبيإ َوَمْن ََل َيُإبُّ َوََل يـُْعطإي الديإي ، َفَمْن َأْعطَاُه الديإيَن فـََقْد َأَحبَُّه«لَيـُْعطإي الدُّ  َن إإَلَّ َمْن َأَحبيإ

َجاُه. ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح

َساٍب، ثنا حُمَمَُّد ْبُن ثـَْوٍر،  َأْخََباََن الشَّْيُخ أَبُو َبْكرإ ْبُن  -  3672 إإْسَحاَق، ثنا احلََْسُن ْبُن َعلإييإ ْبنإ زإاَيٍد، ثنا حُمَمَُّد ْبُن ُعبَـْيدإ ْبنإ حإ
َتقإُموَن{ ]الزخرف:   ُهْم ُمنـْ نـْ : قَاَل أََنٌس: »َذَهَب [ فـََقالَ 41َعْن َمْعَمٍر، َعْن قـََتاَدَة، فإ قـَْولإهإ تـََعاىَل: }فَإإمَّا َنْذَهََبَّ بإَك، فَإإانَّ مإ

ُ نَبإيَُّه َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ وَ  ًئا َيْكَرُهُه َحَّتَّ َمَضى، َوََلْ َيُكْن َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َوبَقإَيتإ النيإْقَمُة، َوََلْ يُرإ اَّللَّ َسلََّم فإ أُمَّتإهإ َشيـْ
ي إإَلَّ َوَقْد رََأى اْلُعُقوبَ   َة فإ أُمَّتإهإ إإَلَّ نَبإيُُّكْم َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم«َنيبإ

َجاُه.  ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َصِحيُح اإلِْ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح.

 سنده متصل ورجاله ثقات.   * قال الشيخ عبد السَلم علوش:

ْلُكوَفَة، ثنا ُعبَـْيُد ْبُن َكثإرٍي اْلَعامإرإيُّ، ثنا   -   3676 ُّ ابإ مإ احلََْسُن ْبُن حُمَمٍَّد السَُّكوينإ ثـََنا أَبُو اْلَقاسإ ََيََْي ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ َعْبدإ اَّللَّإ    َحدَّ
َنَة، َعْن حُمَمَّدإ ْبنإ سُ  َبأَ اْبُن ُعيَـيـْ ، أَنـْ ، ثنا َعْبُد الرَّزَّاقإ ُ َعْنُه، قَاَل: قَاَل الدَّارإمإيُّ َي اَّللَّ وَقَة، َعْن حُمَمَّدإ ْبنإ اْلُمْنَكدإرإ، َعْن َجابإٍر َرضإ

َْهلإ السََّماءإ، فَإإَذا َذَهَبْت َأًتَ 61َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم }َوإإنَُّه َلعإْلٌم لإلسَّاَعةإ{ ]الزخرف:  َها [ فـََقاَل: »النُُّجوُم َأَماٌن ألإ
َْصَحايبإ َما ُكْنُت، فَإإَذا َذَهْبُت َأًَتُهْم َما يُوَعُدوَن َوَأْهُل بـَْييتإ َأَماٌن ألإُ  ، فَإإَذا َذَهَب َأْهُل بـَْييتإ َأًَتُهْم َما  َما يُوَعُدوَن، َوَأاَن َأَماٌن ألإ مَّيتإ

 يُوَعُدوَن« 
َجاُه.   ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َصِحيُح اإلِْ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: أظنه موضوعا. 
 (: ضعيف.4699* السلسلة الضعيفة )

 تَفْسِريُ سُورَةِ حم الدُّخَانِ  

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ   
َْمَداَن، ثنا إإبـَْراهإيُم ْبُن احْلَُسنْيإ، ثنا آَدُم ْبُن َأيبإ    -  3682 ثـََنا َعْبُد الرَّمْحَنإ ْبُن احلََْسنإ اْلَقاضإي، ِبإ إإاَيٍس، ثنا اْبُن َأيبإ ذإْئٍب، َحدَّ

َي اَّللَُّ  ، َعْن َأيبإ ُهَريـَْرَة َرضإ َما   َعْنُه، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »َما َأْدرإي أَتـُبٌَّع َكاَن َلعإيًنا َأْم ََل، وَ َعنإ اْلَمْقَُبإييإ
َْهلإَها َأْم ََل؟«  َأْدرإي َأُذو اْلَقْرَننْيإ َكاَن نَبإيًّا َأْم ََل، َوَما َأْدرإي احْلُُدوُد َكفَّارٌَة ألإ

َجاُه. @ قال الحافظ ا ْيَخْيِن َوَلْم ُيَخرِ   لحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط البخاري ومسلم.

 حديث صحيح.   * قال الشيخ عبد السَلم علوش:
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، ثنا احلََْسُن ْبُن إإْْسَاعإيَل ْبنإ ُصبَـيْ  - 3683 مإ ْبنإ ُسَلْيَماَن الذُّْهلإيُّ ، ثنا  َأْخََباََن أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن اْلَقاسإ ٍح اْلَيْشُكرإيُّ، َحدََّثِنإ َأيبإ
  ُ َي اَّللَّ َنَة، َعْن َأيبإ َسعإيٍد، َعْن عإْكرإَمَة، َعنإ اْبنإ َعبَّاٍس َرضإ ُهَما، فإ قـَْولإ اَّللَّإ َعزَّ َوَجلَّ }َوَما َخَلْقَنا السََّمَواتإ َواأْلَْرَض  اْبُن ُعيَـيـْ َعنـْ

نَـُهَما ََلعإبإنَي{ قَاَل اْبُن َعبَّاٍس: ُسئإَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم فإ َكْم ُخلإَقتإ   السََّماَواُت َواأْلَْرًض؟ قَاَل: " َخَلَق  َوَما بـَيـْ
ثـَْننْيإ، َوُخلإَقتإ اجلْإَباُل اَّللَُّ  مإ اأْلََحَد، َوُخلإَقتإ اأْلَْرُض فإ يـَْومإ اأْلََحدإ، َويـَْوَم اَلإ َوُشقَّتإ اأْلَهْنَاُر، َوُغرإَس فإ اأْلَْرضإ الثيإَماُر   َأوََّل اأْلَايَّ

: }اْئتإَيا َطْوًعا َأْو َكْرًها َوُقديإَر فإ ُكليإ َأْرٍض ُقوُُتَا يـَْوَم الثُّاَلََثءإ َويـَْوَم اأْلَرْ  بإَعاءإ، ُثَّ اْستَـَوى إإىَل السََّماءإ َوهإَي ُدَخاٌن فـََقاَل هَلَا َولإْْلَْرضإ
َنا طَائإعإنَي{ ]فصلت:  مإيسإ َويـَْومإ اجْلُُمَعةإ،  [ فـََقَضاُهنَّ َسْبَع َْسَاَواٍت فإ يـَْوَمنْيإ َوَأْوَحى فإ ُكليإ َْسَاٍء َأْمَرَها فإ يـَْومإ اخلَْ 11قَالََتا أَتـَيـْ

رإ السَّاَعاتإ يـَْوَم اجْلُُمَعةإ، فـََلمَّا َكاَن يـَْوُم السَّْبتإ ََلْ َيُكْن فإيهإ َخْلٌق فَـ  ُر اخْلَْلقإ فإ آخإ َقاَلتإ اْليَـُهوُد فإيهإ َما قَاَلْت، فَأَنـَْزَل وََكاَن آخإ
َخَلْقنَ  }َوَلَقْد  َتْكذإيبَـَها  َوَجلَّ  َعزَّ   ُ لُُغوٍب{ اَّللَّ مإْن  َمسََّنا  َوَما  ٍم  َأايَّ تَّةإ  سإ فإ  نَـُهَما  بـَيـْ َوَما  َواأْلَْرَض  السََّمَواتإ   ا 

زَّاِق، َعِن اْبِن ُعَيْيَنَة، َعْن َأِبي َسِعيٍد، وَ    َوَكَتْبَناُه ُمتَِّصًَل   َلْم َيْذُكْر ِفيِه اْبَن َعبَّاسٍ @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َقْد َأْرَسَلُه َعْبُد الرَّ
ُ َأْعَلُم. َواَيِة َوَّللاَّ  ِمْن َهِذِه الرِ 

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: رواه عبد الرزاق عن ابن عيينة عن أبي سعيد مرسَل لم يذكر ابن عباس 

َبَة اْلَقاضإي، ثنا َصْفَواُن ْبُن عإيَسى، أَنْـ  -  3685 ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثنا َبكَّاُر ْبُن قـُتَـيـْ َبأَ اْبُن َعْجاَلَن، َعْن  َحدَّ
ُ َعْنُه، رَفـََعُه قَاَل: " إإنَّ َّللإَّإ ثَ  َي اَّللَّ ، َعْن َأيبإ ُهَريـَْرَة َرضإ اَلثََة أَثـَْواٍب اتَـَّزَر اْلعإزََّة، َوَتَسْرَبَل الرَّمْحََة، َواْرَتَدَأ اْلكإَْبإاَيَء،  َسعإيٍد اْلَمْقَُبإييإ

ُ، َفَذلإَك الَّذإي يـَُقاُل َلُه: }ُذْق إإنََّك أَْنَت اْلَعزإيُز اْلَكرإمُي{ ] َم النَّاَس بإرَ 49الدخان: َفَمْن تـََعزََّز بإَغرْيإ َما َأَعزَُّه اَّللَّ مْحَةإ  [ َوَمْن رَحإ
َبغإي  َبغإي َلُه، َوَمْن اَنزََع اَّللََّ رإَداَءُه الَّذإي يـَنـْ ْراَبلإهإ الَّذإي يـَنـْ َبغإي لإَمْن اَنزََعِنإ اَّللَّإ َفَذلإَك الَّذإي َتَسْرَبَل بإسإ َلُه، فَإإنَّ اَّللََّ يـَُقوُل: ََل يـَنـْ

َلُه اجْلَنََّة    َأْن ُأْدخإ
َجاُه. @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: هَ  ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   َذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح.
 رجاله ثقات.  * قال الشيخ عبد السَلم علوش:

 تَفْسِريُ سُورَةِ حم الْجَاثِيَةِ وَعِنْدَ أَهْلِ الْحَرَمَيْنِ حم الشَّرِيعَةِ.  

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ   
ثـََنا الشَّْيُخ أَبُو َبْكرإ ْبُن إإْسَحاَق، أَنـَْبَأ َأمْحَُد ْبُن بإْشٍر اْلَمْرَثدإيُّ، ثنا َأمْحَُد ْبُن َمنإيٍع، ثن  -   3689 بُو يُوُسَف اْلَقاضإي يـَْعُقوُب  ا أَ َحدَّ

  ُ َي اَّللَّ ُهَما، قَاَل: " َكاَن الرَُّجُل مإَن  ْبُن إإبـَْراهإيَم، ثنا ُمَطريإٌف، َعْن َجْعَفرإ ْبنإ إإاَيٍس، َعْن َسعإيدإ ْبنإ ُجَبرْيٍ، َعنإ اْبنإ َعبَّاٍس َرضإ َعنـْ
نْ  ََذ إإهَلَُه َهَواُه{ ]اجلاثية:  اْلَعَربإ يـَْعُبُد احْلََجَر، فَإإَذا َوَجَد َأْحَسَن مإ ُ َعزَّ َوَجلَّ }َأفـََرأَْيَت َمنإ اَتَّ ُه َأَخَذُه َوأَْلَقى اْْلَخَر، فَأَنـَْزَل اَّللَّ

23  ] 
َجاُه. ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   @ قال االمام الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 قال اإلمام الذهبي رحمه هللا: صحيح. #
 رجال السند وثقوا.  قال الشيخ عبد السَلم علوش:* 
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َبأَ يَزإيُد ْبُن َهارُ  -  3691 ُّ، ثنا َسعإيُد ْبُن َمْسُعوٍد، أَنـْ َبأَ حُمَمَُّد ْبُن إإْسَحاَق، َعْن  َأْخََباََن أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد اْلَمْحُبويبإ وَن، أَنـْ
ُ َعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: " قَاَل اَّللَُّ َأيبإ الزيإاَندإ، َعنإ اأْلَْعرَ  َي اَّللَّ ، َعْن َأيبإ ُهَريـَْرَة َرضإ َعزَّ َوَجلَّ: اْستَـْقَرْضُت   جإ

 الدَّْهُر.ْهَراُه َوَأاَن مإْن َعْبدإي، فََأََب َأْن يـُْقرإَضِنإ َوَسبَِّنإ َعْبدإي، َوََل َيْدرإي يـَُقوُل: َوا َدْهَراُه َوا دَ 
َياَقِة. َجاُه ِبَهِذِه السِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم َوَلْم ُيَخرِ 

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط مسلم

 تَفْسِريُ سُورَةِ الْأَحْقَافِ  

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ   
 

َبَة، ثنا أَبُو َأمحَْ   -   3701 َبَأ َعْبَداُن اأْلَْهَوازإيُّ، ثنا أَبُو َبْكرإ ْبُن َأيبإ َشيـْ ثـََنا أَبُو َعلإيٍي احْلَافإُظ، أَنـْ َد الزَُّبرْيإيُّ، ثنا ُسْفَياُن، َعْن َحدَّ
يإ َصلَّى هللاُ   ٍم، َعْن زإرٍي، َعْن َعْبدإ اَّللَّإ، قَاَل: " َهَبُطوا َعَلى النَّيبإ ُعوُه قَاُلوا: َعاصإ َعَلْيهإ َوَسلََّم َوُهَو يـَْقَرأُ اْلُقْرآَن بإَبْطنإ َُنَْلَة فـََلمَّا ْسَإ

ُ َعزَّ َوَجلَّ }َوإإْذ َصَرفْـَنا إإلَيْ  ُتوا. قَاُلوا: َصٍه. وََكانُوا تإْسَعًة َأَحُدُهْم َزْوبـََعُة فَأَنـَْزَل اَّللَّ اْلُقْرآَن، فـََلمَّا َك نـََفًرا مإَن اجلْإنيإ َيْسَتمإُعوَن  أَْنصإ
ُتوا{ ]األحقاف:   [  164[ اْْليَُة إإىَل }َضاَلٍل ُمبإنٍي{ ]آل عمران: 29َحَضُروُه قَاُلوا أَْنصإ

َجاُه.   ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َصِحيُح اإلِْ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح

 لَّى اهللُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  تَفْسِريُ سُورَةِ مُحَمَّد  صَ 

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ   
َْمَداَن، ثنا حُمَمَُّد ْبُن اْلُمغإريَةإ ال  -  3706 ثـََنا أَبُو َجْعَفٍر َأمْحَُد ْبُن ُعبَـْيدإ ْبنإ إإبـَْراهإيَم احْلَافإُظ ِبإ مإ َحدَّ سُّكَّرإيُّ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن اْلَقاسإ

ْعُت ُحَذيـَْفَة، َوَتاَل قـَْوَل اَّللَّإ َعزَّ َوَجلَّ }فَاْعَلْم أَنَُّه اأْلََسدإيُّ، ثنا ُسْفَياُن الثَـّْورإيُّ، َعنإ َأيبإ إإْسَحاَق، َعْن ُعبَـْيدإ ْبنإ اْلمُ  غإريَةإ، قَاَل: ْسَإ
ُ َواْستَـْغفإْر لإَذْنبإَك{ ]حممد:   ى [ قَاَل: ُكْنُت رَُجاًل َذرإَب الليإَسانإ َعَلى َأْهلإي فـَُقْلُت: اَي َرُسوَل اَّللَّإ، إإينيإ أَلَْخشَ 19ََل إإَلَه إإَلَّ اَّللَّ

ْستإْغَفارإ  َعَلْيهإ َوَسلََّم: »فَأَْيَن أَْنَت مإَن اَلإ ُّ َصلَّى هللاُ  َلِنإ لإَساينإ النَّاَر. فـََقاَل النَّيبإ  إإينيإ أَلَْستَـْغفإُر اَّللََّ فإ اْليَـْومإ مإاَئَة َمرٍَّة«    َأْن يُْدخإ
ْسَناِد  َجاُه َهَكَذا. @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ  َوَلْم ُيَخرِ 

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح.
 ( بنحوه. 3817* رواه ابن ماجه )

 تَفْسِريُ سُورَةِ الْفَتْحِ  

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ   
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، ثنا حُمَمَّ   -   3710 َبٍل، َحدََّثِنإ َأيبإ ، ثنا َعْبُد اَّللَّإ ْبُن َأمْحََد ْبنإ َحنـْ ُد ْبُن َسَلَمَة، َعْن حُمَمَّدإ ْبنإ  َأْخََبينإ َأمْحَُد ْبُن َجْعَفٍر اْلَقطإيعإيُّ
، َعْن ُعْرَوَة، َعنإ اْلمإْسَورإ ْبنإ ََمَْرَمَة، َوَمْرَواَن   ، قَاََل: »أُْنزإَلْت ُسورَُة اْلَفْتحإ َبنْيَ َمكََّة َواْلَمدإيَنةإ فإ إإْسَحاَق، َعنإ الزُّْهرإييإ ْبنإ احْلََكمإ

رإَها«  َا إإىَل آخإ  َشْأنإ احْلَُدْيبإَيةإ مإْن َأوَّهلإ
َجاُه.   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم َوَلْم ُيَخرِ 

 هبي رحمه هللا: على شرط مسلم.# قال الحافظ الذ
 قد عنعن فيه ابن اسحاق. * قال الشيخ عبد السَلم علوش:

 تَفْسِريُ سُورَةِ الْحُجُرَاتِ  

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ   
ثـََنا َعلإيُّ ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ احْلَكإيمإيُّ  - 3720 بإبَـْغَداَد، ثنا اْلَعبَّاُس ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ َحاِتٍإ الدُّورإيُّ، ثنا َسعإيُد ْبُن َعامإٍر، َعْن حُمَمَّدإ ْبنإ   َحدَّ

ُ َعْنُه، قَاَل: " َلمَّا نـََزَلْت }إإنَّ الَّذإيَن يـَُغضُّو  َي اَّللَّ ْم عإْنَد َرُسولإ اَّللَّإ{ ]احلجرات:  َن َأْصَواُتَُ َعْمٍرو، َعْن َأيبإ َسَلَمَة، َعْن َأيبإ ُهَريـَْرَة َرضإ
َعْنُه، َوالَّذإي أَنـَْزَل َعَلْيَك اْلكإَتا 3  ُ َي اَّللَّ ديإيُق َرضإ َعَلْيهإ َوَسلََّم، قَاَل أَبُو َبْكٍر الصيإ َب اَي َرُسوَل اَّللَّإ، ََل ُأَكليإُمَك إإَلَّ [ َصلَّى هللاُ 

ُ َعزَّ  َرارإ َحَّتَّ أَْلَقى اَّللَّ ي السيإ   َوَجلَّ َهَذا  َكَأخإ
َجاُه.    @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم َوَلْم ُيَخرِ 

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط مسلم.
 السند متصل رجاله ثقات.  * قال الشيخ عبد السَلم علوش:

، ثنا ُسَلْيَماُن ْبُن َعْبدإ الرَّمْحَنإ الديإ   -   3721 ، َحدََّثِنإ ُسَلْيَماُن ْبُن  َأْخََبينإ أَبُو النَّْضرإ اْلَفقإيُه، ثنا ُعْثَماُن ْبُن َسعإيٍد الدَّارإمإيُّ َمْشقإيُّ
ْعُت يُوُنَس ْبَن َمْيَسَرَة ْبنإ َحْلَبٍس َُيَديإُث، َعْن َأيبإ إإدْ  َبَة، قَاَل: ْسَإ ُ َعْنُه، َعْن َرُسولإ اَّللَّإ ُعتـْ َي اَّللَّ ْرَداءإ َرضإ ، َعْن َأيبإ الدَّ يإ رإيَس اخْلَْوََلينإ

»ُكلُّ اْمرإٍئ   ْنُه َأْو َشْيٌء َنْسَتْأنإُفُه؟ قَاَل: َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم أَنَُّه ُسئإَل َفقإيَل: اَي َرُسوَل اَّللَّإ، َأرَأَْيَت َما نـَْعَمُلُه َأَشْيٌء َقْد فُرإَغ مإ 
َتْصدإيَق َهَذا احْلَدإيثإ فإ كإَتابإ اَّللَّإ َعزَّ  ُمَهيَّأٌ لإَما ُخلإَق َلُه« ُثَّ َأقْـَبَل يُوُنُس ْبُن َمْيَسَرَة َعَلى َسعإيدإ ْبنإ َعْبدإ اْلَعزإيزإ فـََقاَل َلُه: إإنَّ  

اَل: َأَما َتْسَمُع اَّللََّ يـَُقوُل فإ كإَتابإهإ }َواْعَلُموا َأنَّ فإيُكْم َرُسوَل اَّللَّإ َلْو يُطإيُعُكْم فإ َوَجلَّ فـََقاَل َلُه َسعإيٌد: " َوأَْيَن اَي اْبَن َحْلَبٍس؟ قَ 
ميَاَن َوزَيَـَّنُه فإ قـُُلوبإُكْم، وََكرََّه إإ  َلَعنإتُّْم، َوَلكإنَّ اَّللََّ َحبََّب إإلَْيُكُم اإْلإ اْلُكفْ َكثإرٍي مإَن اأْلَْمرإ  َر َواْلُفُسوَق َواْلعإْصَياَن ُأولَئإَك ُهُم لَْيُكُم 

ُدوَن َفْضاًل مإَن اَّللَّإ َونإْعَمٌة{ ]احلجرات:   ُلوا َكَما يـَُقوُل اأْلََخابإُث: أَْيَن َكانُوا َيْذَهُبوَن 8الرَّاشإ [ َأرَأَْيَت اَي َسعإيُد َلْو َأنَّ َهُؤََلءإ ُأُهْإ
 ْم َأْو َحْيُث َكريإَه هَلُْم َوبـُغيإَض إإلَْيهإْم؟  َحْيُث ُحبيإَب إإلَْيهإْم َوزُييإَن هلَُ 

َجاُه. ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ     @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: بل قال ابن معين في سليمان بن عتبة ال شيء 

ثـََنا أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ اْلَوهَّابإ اْلَفرَّاُء، ثنا حُمَمَُّد بْ   -   3725 ْلَمدإيَنَة، َحدَّ ، ابإ ُن احْلََسنإ اْلَمْخُزومإيُّ
َّ َصلَّى   َحدَّثـَْتِنإ أُمُّ َسَلَمَة بإْنُت اْلَعاَلءإ ْبنإ َعْبدإ الرَّمْحَنإ ْبنإ يـَْعُقوَب،  ُ َعْنُه، َأنَّ النَّيبإ َي اَّللَّ َعْن أَبإيَها، َعْن َجديإَها، َعْن َأيبإ ُهَريـَْرَة َرضإ
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ُت أَْنَساُبُكْم فَاْليَـْوَم َأْرَفُع ْدُت إإلَْيُكْم فإيهإ َورَفـَعْ هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم قَاَل: " إإنَّ اَّللََّ َعزَّ َوَجلَّ يـَُقوُل يـَْوَم اْلقإَياَمةإ: َأَمْرُتُكْم َفَضيـَّْعُتْم َما َعهإ 
 َنَسيبإ َوَأَضُع أَْنَساَبُكْم أَْيَن اْلُمتـَُّقوَن أَْيَن اْلُمتـَُّقوَن إإنَّ َأْكَرَمُكْم عإْنَد اَّللَّإ أَتْـَقاُكْم "

ْسَناِد َواْلَمْتِن َوَلْم ُيَخر ِ  َجاُه. َوَلُه َشاِهٌد ِمْن َحِديِث َطْلَحَة ْبِن َعْمٍرو، َعْن َعَطاِء ْبِن َأِبي @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َعاٍل َغِريُب اإلِْ
 َرَباٍح، َعْن َأِبي ُهَرْيَرةَ 

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: المخزومي ابن زبالة ساقط 
 (: ضعيف جدا. 1754* ضعيف الجامع )

 تَفْسِريُ سُورَةِ ق  

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ   
، ثنا اْلَمْسُعودإيُّ، َعنْ   -   3728 مإ ُم ْبُن اْلَقاسإ ، ثنا َهاشإ  زإاَيدإ ْبنإ عإاَلَقَة، َعْن َحدََّثِنإ إإبـَْراهإيُم ْبُن ُمَضارإٍب، ثنا احْلَُسنْيُ ْبُن اْلَفْضلإ

ُ َعْنُه، قَ  َي اَّللَّ َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم »يـَْقَرأُ فإ َصاَلةإ الصُّْبحإ ق«، فـََلمَّا أََتى َعَلى َهذإهإ  َعميإهإ ُقْطَبَة ْبنإ َمالإٍك َرضإ ْعُت النَّيبإ اَل: ْسَإ
يٌد{ ]ق:   َقاٍت هَلَا طَْلٌع َنضإ  ا " [ قَاَل ُقْطَبُة: َفَجَعْلُت َأُقوُل َلُه: َما ُبُسوقـَُها فـََقاَل: ُطوهلَُ 10اْْليَةإ }َوالنَّْخَل اَبسإ

َياَقِة، َوَلْم َيْذُكْر َتْفِسيرَ    اْلُبُسوَق ِفيِه َوُهَو َصِحيٌح َعَلى َشْرِطهِ @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َقْد َأْخَرَج ُمْسِلٌم َهَذا اْلَحِديَث ِبَغْيِر َهِذِه السِ 
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط مسلم

ثـََنا أَبُو    -   3733 ََراَة، ثنا َسعإيُد ْبُن  َحدَّ ، ِبإ يُّ ، ثنا  َعلإيٍي احْلَُسنْيُ ْبُن َعلإيٍي احْلَافإُظ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ الرَّمْحَنإ اْلُقَرشإ َمْنُصوٍر اْلَمكيإيُّ
، َعْن إإْْسَاعإيَل ْبنإ َأيبإ َخالإٍد، َعْن قـَْيسإ ْبنإ َأيبإ َحازإٍم، َعْن جَ  ُّ َصلَّى  َعبَّاُد ْبُن اْلَعوَّامإ َ النَّيبإ ُ َعْنُه، قَاَل: ُأِتإ َي اَّللَّ رإيرإ ْبنإ َعْبدإ اَّللَّإ َرضإ

َا َأاَن اْبُن اْمَرَأةٍ  َعَلْيهإ َوَسلََّم بإَرُجٍل تـَْرَعُد فـََرائإُصُه قَاَل: فـََقاَل َلُه: »َهويإْن َعَلْيَك فَإإَنَّ ذإهإ   مإْن قـَُرْيٍش َكاَنْت َتَُْكُل اْلَقدإيَد فإ هَ هللاُ 
لْ  َبَّاٍر َفذَكيإْر ابإ  [ 45ُقْرآنإ َمْن ََيَاُف َوعإيدإ{ ]ق:  اْلَبْطَحاءإ« قَاَل: ُثَّ َتاَل َجرإيُر ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ اْلَبَجلإيُّ: }َوَما أَْنَت َعَلْيهإْم ِبإ

ْيَخْيِن َوَلْم  َجاُه. @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ  ُيَخرِ 
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط البخاري ومسلم.

 (: صحيح.7052* صحيح الجامع )

، ثنا إإْسَحاُق ْبُن إإبـَْراهإيَم، أَنـَْبأَ  -  3734 يدإ، َعْن ُمْسلإٍم َجرإيُر ْبُن َعْبدإ احْلَمإ َأْخََباََن أَبُو زََكرإايَّ اْلَعْنََبإيُّ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ السَّاَلمإ
ُ َعْنُه، قَاَل: َكاَن َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم »يَـ  َي اَّللَّ َبُع اجْلََنائإَز، َوُيُإيُب اأْلَْعَورإ، َعْن أََنسإ ْبنإ َمالإٍك َرضإ ُعوُد اْلَمرإيَض َويـَتـْ

طَاُمُه َحْبٌل مإْن لإيٍف، َوحَتَْتُه إإَكاٌف مإْن لإيٍف«   َدْعَوَة اْلَمْمُلوكإ َويـَرَْكُب احلْإَماَر، َوَلَقْد َكانَ  َاٍر خإ  يـَْوَم َخْيََبَ َويـَْوَم قـَُرْيظََة َعَلى محإ
َجاُه. ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح.
 اْلعور ضعيف.* مسلم بن كيسان 

ُّ، ثنا َسعإيُد ْبُن َمْسُعوٍد، أَنـَْبَأ يَزإيُد ْبُن َهارُ   -  3735 َبَأ ُسْفَياُن ْبُن ُحَسنْيٍ، َعنإ َأْخََباََن أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد اْلَمْحُبويبإ وَن، أَنـْ
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، َعْن َأيبإ أَُماَمَة ْبنإ َسْهلإ ْبنإ ُحنَـْيٍف، َعنْ  ُ َعْنُه، قَاَل: َكاَن َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم »َيَِْتإ ُضَعَفاَء الزُّْهرإييإ َي اَّللَّ  أَبإيهإ َرضإ
 اْلُمْسلإمإنَي، َويـَُزورُُهْم َويـَُعوُد َمْرَضاُهْم، َوَيْشَهُد َجَنائإَزُهْم«  

ْسَنا  َجاُه.@ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ  ِد َوَلْم ُيَخرِ 
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح.

 سفيان بن حسين عن الزهري ضعيف.  * قال الشيخ عبد السَلم علوش:

 تَفْسِريُ سُورَةِ الذَّارِيَاتِ 
َكََّة، ثنا    -  3739 أَبُو ََيََْي ْبُن َأيبإ َمَسرََّة، ثنا ََيََْي ْبُن حُمَمٍَّد اجْلَارإيُّ، َحدََّثِنإ َأْخََباََنُه َعْبُد اَّللَّإ ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ إإْسَحاَق اخْلَُزاعإيُّ ِبإ

ُ َعنْـ  َي اَّللَّ ، َعْن أَبإيهإ، َعْن َجابإرإ ْبنإ َعْبدإ اَّللَّإ َرضإ يإ َعْبُد اَّللَّإ ْبُن احْلَارإثإ ْبنإ ُفَضْيٍل اخْلَْطمإيُّ َصلَّى هللاُ ُهَما، قَاَل: َكاَن مإْن ُدَعاءإ النَّيبإ
، َومإْن َشريإ َما َتَإيُء بإهإ الريإيُح َومإْن رإيحإ  َا الريإيُح اْلَعقإيُم« َعَلْيهإ َوَسلََّم: »اللَُّهمَّ إإينيإ َأُعوُذ بإَك مإْن َشريإ الريإيحإ ، فَإإهنَّ َمالإ  الشيإ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: حديث واه مرفوع. 

 

 تَفْسِريُ سُورَةِ النَّجْمِ  

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ   
ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثنا َأمْحَُد ْبُن َعْبدإ اجْلَبَّارإ، ثنا يُوُنُس ْبُن بَُكرْيٍ، َعْن    -   3748 حُمَمَّدإ ْبنإ إإْسَحاَق، َعْن ََيََْي َحدَّ

ُهَما، قَالَ ْبنإ َعبَّادإ ْبنإ  ُ َعنـْ َي اَّللَّ ْعُت َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ  َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ الزَُّبرْيإ، َعْن أَبإيهإ، َعْن َجدَّتإهإ َأْْسَاَء بإْنتإ َأيبإ َبْكٍر َرضإ ْت: ْسَإ
رُي الرَّاكإُب فإ ا تَـَهى قَاَل: »َيسإ ْدرََة اْلُمنـْ َها مإاَئُة رَاكإٍب فإيَها  َعَلْيهإ َوَسلََّم، يـَُقوُل َيصإُف سإ نـْ ْلَفَننإ مإ اَئَة َسَنٍة َيْسَتظإلُّ ابإ َها مإ ْلَفَننإ مإنـْ

 فـََراٌش مإْن َذَهٍب«  
َجاُه.   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم َوَلْم ُيَخرِ 

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط مسلم.
 فيه عنعنة محمد بن إسحاق.  قال الشيخ عبد السَلم علوش:* 

 تَفْسِريُ سُورَةِ الْقَمَرِ  

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ   
َبأَ َعْبُد الرَّزَّاقإ   -   3757 ، ثنا إإْسَحاُق، أَنـْ َنَة، َوحُمَمَُّد ْبُن ُمْسلإٍم، َأْخََباََن أَبُو زََكرإايَّ اْلَعْنََبإيُّ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ السَّاَلمإ ، أَنـَْبَأ اْبُن ُعيَـيـْ

قََّتنْيإ َمرََّتنْيإ َعنإ اْبنإ َأيبإ َنَإيٍح، َعْن جُمَاهإٍد، َعْن َأيبإ َمْعَمٍر، َعْن َعْبدإ   ُ َعْنُه، قَاَل: »رَأَْيُت اْلَقَمَر ُمْنَشقًّا بإشإ َي اَّللَّ اَّللَّإ ْبنإ َمْسُعوٍد َرضإ
قٌَّة َعَلى السَُّويْ  قٌَّة َعَلى َأيبإ قـُبَـْيٍس، َوشإ يإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، شإ َكََّة قـَْبَل ََمَْرجإ النَّيبإ َر اْلَقَمُر، فـَنَـَزَلْت }اْقََتََبتإ َداءإ« فـََقاُلوا: ُسحإ ِبإ

]القمر:   اْلَقَمُر{  َواْنَشقَّ  َحقي« 1السَّاَعُة،  السَّاَعةإ  َابإ  اْقَتإ َعنإ  َأْخََبُْتُكْم  الَّذإي  فَإإنَّ  ُمْنَشقًّا،  ُتْم  رَأَيـْ »َكَما  يـَُقوُل:   ] 
َياَقِة »ِإنََّما اتََّفَقا َعَلى َحِديِث َأِبي َمْعَمٍر َعْن َعْبدِ @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ا َجاُه ِبَهِذِه السِ  ْيَخْيِن َوَلْم ُيَخرِ   لشَّ

َحاَبِة َبْعٍض ِلَبْعٍض ِلُمَغاَيَظِة َأْهِل   ِ ُمْخَتَصًرا َوَهَذا َحِديٌث اَل َنْسَتْغِني ِفيِه َعْن ُمَتاَبَعِة الصَّ ْلَحاِد، فَ َّللاَّ ِريَعِة« َفَنَظْرُت َفِإَذا ِفياإلِْ ُل آَياِت الشَّ   ِإنَُّه َأوَّ
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ِ ْبِن َعْمٍرو َوُجَبْيِر ْبِن ُمْطِعٍم رَ  ِ ْبِن َعبَّاٍس َوَعْبِد َّللاَّ َجاُه َعْن َعْبِد َّللاَّ ا َلْم ُيَخرِ  َجاُه ِمْنَها ِإالَّ َحِديُث َأَنسٍ اْلَباِب ِممَّ ُ َعْنُهْم َوَلْم ُيَخرِ     »َفَأمَّاِضَي َّللاَّ
ُ َعْنُهَما«   َحِديُث اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي َّللاَّ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط البخاري ومسلم 

3765  -  ، َبَسَة، َعنإ الزُّْهرإييإ ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبنإ ِتَإيٍم اْلَقْنَطرإيُّ، ثنا أَبُو قإاَلبََة، ثنا أَبُو َعنـْ َتاَل قـَْوَل اَّللَّإ تـََعاىَل }إإنَّ   أَنَّهُ   َحدَّ
َي  49[ اْْليَُة إإىَل }بإَقَدٍر{ ]القمر:  47اْلُمْجرإمإنَي فإ َضاَلٍل َوُسُعٍر{ ]القمر:   ، َعْن َأيبإ ُهَريـَْرَة َرضإ [ فـََقاَل: ثنا َسعإيُد ْبُن اْلُمَسييإبإ
َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلَّ  ُ َعْنُه، َأنَّ النَّيبإ َراُر َهذإهإ اأْلُمَّةإ«  اَّللَّ ُر اْلَكاَلمإ فإ اْلَقَدرإ َلشإ  َم قَاَل: »آخإ

َجاُه.   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط اْلُبَخاِريِ  َوَلْم ُيَخرِ 
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: عنبسة ثقة لكن لم يرويا له. 

 (: حسن. 226* صحيح الجامع )

 تَفْسِريُ سُورَةِ الْوَاقِعَةِ  

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ   
ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثنا الرَّبإيُع ْبُن ُسَلْيَماَن، ثنا بإْشُر ْبُن َبْكٍر، ثنا َصْفَوانُ   -   3778 ْبُن َعْمٍرو، َعْن ُسَلْيمإ ْبنإ    َحدَّ

َعَلْيهإ َوَسلََّم يـَُقوُلوَن: إإنَّ َعامإٍر، َعْن   َعْنُه، قَاَل: َكاَن َأْصَحاُب َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ   ُ َي اَّللَّ أْلَْعَرابإ َأيبإ أَُماَمَة َرضإ َفُعَنا ابإ  اَّللََّ يـَنـْ
ي يـَْوًما فـََقاَل: اَي َرُسوَل اَّللَّإ، َلَقْد ذََكَر اَّللَُّ   فإ اْلُقْرآنإ َشَجَرًة ُمْؤذإيًَة َوَما ُكْنُت َأَرى َأنَّ فإ اجْلَنَّةإ َشَجَرٌة تـُْؤذإي  َوَمَسائإلإهإْم َأقْـَبَل َأْعَرايبإ

ْدُر، فَإإنَّ هَلَا َشوًْكا. فَـ  بَـَها. فـََقاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »َوَما هإَي؟« قَاَل: السيإ  َعَلْيهإ َقاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َصاحإ
ْدٍر ََمُْضوٍد{ ]الواقعة:   َا تـُْنبإُت َْثًَرا تـُْفَتُق الثََّمَرُة َمعَ 28َوَسلََّم: " }فإ سإ ُ َشوَْكُه فـَُيْجَعُل َمَكاَن ُكليإ َشوَْكٍة َْثََرٌة، فَإإهنَّ ُد اَّللَّ َها [ ََيْضإ

َها َلْوٌن ُيْشبإُه اْْلخَ   رَ َعنإ اثـَْننْيإ َوَسْبعإنَي َلْواًن َما مإنـْ
َجاُه.    ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َصِحيُح اإلِْ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح.
 إسناده جيد. * قال الشيخ عبد السَلم علوش:

 تَفْسِريُ سُورَةِ الْحَدِيدِ  

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ   
ثـََنا َعلإيُّ ْبُن مَحَْشاَذ اْلَعْدُل، ثنا إإبـَْراهإيُم ْبُن احْلَُسنْيإ ْبنإ دإيزإيَل، ثنا َعْبُد اَّللَّإ ْبُن َصالإحٍ   -   3784 اْلمإْصرإيُّ، َحدََّثِنإ اللَّْيُث   َحدَّ

ُهَما، قَاََل: قَاَل ْبُن َسْعٍد، َعْن يَزإيَد ْبنإ َأيبإ َحبإيٍب، َعْن َعْبدإ الرَّمْحَنإ ْبنإ ُجَبرْيإ ْبنإ نـَُفرْيٍ  ُ َعنـْ َي اَّللَّ ْرَداءإ َرضإ َع َأاَب َذرٍي، َوَأاَب الدَّ ، أَنَُّه ْسَإ
ي ُل َمْن يـُْؤَذُن َلُه َأْن يـَْرَفَع رَ َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »َأاَن َأوَُّل َمْن يـُْؤَذُن َلُه فإ السُُّجودإ يـَْوَم اْلقإَياَمةإ، َوَأوَّ  ْأَسُه، فََأْرَفُع رَْأسإ

، َوأَْنظُُر َعْن ميَإيِنإ فََأْعرإُف أُمَّيتإ مإْن َبنْيإ  َاِلإ فََأْعرإُف أُمَّيتإ مإْن َبنْيإ   فَأَْنظُُر َبنْيَ َيَديَّ فََأْعرإُف أُمَّيتإ مإْن َبنْيإ اأْلَُممإ ، َوأَْنُظُر َعْن ِشإ اأْلَُممإ
« فـََقاَل رَُجٌل: اَي َرسُ  مإْن أَثَرإ اْلُوُضوءإ،  وَل اَّللَّإ، وََكْيَف تـَْعرإُف أُمََّتَك مإْن َبنْيإ اأْلَُممإ َما َبنْيَ نُوٍح إإىَل أُمَّتإَك؟ قَاَل: »ُغري حُمَجَُّلوَن  اأْلَُممإ
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مْيَاهنإإ  بَـُهْم ِبَإ ُْم يـُْؤتـَْوَن ُكتـُ ََحٍد مإَن اأْلَُممإ َغرْيإهإْم َوَأْعرإفـُُهْم َأهنَّ يَماُهْم فإ ُوُجوهإهإْم مإْن أَثَرإ السُُّجودإ، َوَأْعرإفـُُهْم َوََل َيَكاُد ألإ ْم، َوَأْعرإفـُُهْم بإسإ
 بإُنورإهإُم الَّذإي َبنْيَ أَْيدإيهإْم َوَعْن َأمْيَاهنإإْم َوَعْن َِشَائإلإهإْم« 

َجاهُ  ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   .@ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 * سكت عنه الذهبي في التلخيص. 

 عبد هللا بن صالح ال بأس بروايته عن الليث بن سعد خاصة، والباقون ثقات.  * قال الشيخ عبد السَلم علوش:

ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن َصالإحإ ْبنإ َهانإٍئ، ثنا ََيََْي ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ ََيََْي الشَّهإيُد، ثنا َعْبُد الرَّمْحَنإ بْ   -  3790 ، ثنا الصَّْعُق ْبُن  َحدَّ ُن اْلُمَباَركإ
، َعْن ُسَوْيدإ ْبنإ َغفَ  يإ ُ َعْنُه، }َوَجَعْلَنا فإ قـُُلوبإ  َحْزٍن، َعْن َعقإيلإ ْبنإ ََيََْي، َعْن َأيبإ إإْسَحاَق اهْلَْمَداينإ َي اَّللَّ َلَة، َعنإ اْبنإ َمْسُعوٍد َرضإ

َناَها َعَلْيهإْم إإَلَّ اْبتإغَاَء رإْضوَ  َنا الَّذإيَن آَمُنوا انإ اَّللَّإ َفَما رََعْوَها َحقَّ رإَعايَتإَها، فَآتـَيْـ الَّذإيَن اتَـّبَـُعوُه رَْأَفًة َوَرمْحًَة َورَْهَبانإيًَّة ابـَْتَدُعوَها َما َكتَـبـْ
ُقوَن{ ]احلديد:   ُهْم فَاسإ نـْ ُهْم َأْجَرُهْم وََكثإرٌي مإ نـْ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »اَي َعْبَد اَّللَّإ ْبَن  27مإ ُّ َصلَّى هللاُ  َ النَّيبإ [ قَاَل اْبُن َمْسُعوٍد: قَاَل ِلإ

ُ َوَرُسولُُه َأْعَلُم. قَاَل: َمْسُعوٍد« فـَُقْلُت: لَبـَّْيَك اَي َرُسوَل اَّللَّإ، َثاَلَث مإَرارٍ  ميَانإ َأْوَثُق؟« قـُْلُت: اَّللَّ ، قَاَل: »َهْل َتْدرإي َأيُّ ُعَرى اإْلإ
حلَْبيإ فإيهإ َواْلبـُْغضإ فإيهإ، اَي َعْبَد اَّللَّإ ْبَن َمْسُعوٍد« قـُْلُت:  ميَانإ اْلَوََليَُة فإ اَّللَّإ ابإ ، َثاَلَث مإَراٍر، قَاَل:  لَبـَّْيَك اَي َرُسوَل اَّللَّإ   »َأْوَثُق اإْلإ

ُ َوَرُسولُُه َأْعَلُم. قَاَل: »فَإإنَّ َأْفَضَل النَّاسإ َأْفَضُلُهْم   َعَماًل إإَذا َفقإُهوا فإ دإينإهإْم، اَي َعْبَد »َهْل َتْدرإي َأيُّ النَّاسإ َأْفَضُل؟« قـُْلُت: اَّللَّ
ُ َوَرُسولُُه َأْعَلُم. قَاَل: " اَّللَّإ ْبَن َمْسُعوٍد« قـُْلُت: لَبـَّْيَك َوَسْعَدْيكَ  ، َثاَلَث مإَراٍر، قَاَل: »َهْل َتْدرإي َأيُّ النَّاسإ َأْعَلُم؟« قـُْلُت: اَّللَّ

ًرا فإ اْلَعَملإ َوإإْن كَ  حْلَقيإ إإَذا اْختَـَلَفتإ النَّاُس، َوإإْن َكاَن ُمَقصيإ اْستإهإ، َواْختَـَلَف َمْن َكاَن   اَن يـَْزَحُف َعَلىفَإإنَّ َأْعَلَم النَّاسإ أَْبَصُرُهْم ابإ
َها َثاَلٌث، َوَهَلَك َسائإُرَها، فإْرَقٌة َواَزتإ اْلُمُلوَك َوقَ  نـْ َلَنا َعَلى اثـْنَـَتنْيإ َوَسْبعإنَي فإْرَقًة ََنَا مإ ُهْم َعَلى دإينإ اَّللَّإ َودإينإ عإيَسى اْبنإ  قـَبـْ اتـََلتـْ

َُوازَاةإ اْلُمُلوكإ فََأقَاُموا َبنْيَ َظْهَرايَنْ قـَْومإهإْم َفَدَعْوُهْم إإىَل دإينإ اَّللَّإ َودإينإ َمْرمَيَ َحَّتَّ قُتإُلوا، َوفإْرَقٌة ََلْ َيكُ  عإيَسى اْبنإ َمْرمَيَ   ْن هَلُْم طَاَقٌة ِبإ
َُوازَاةإ  ريإ، َوفإْرَقٌة ََلْ َيُكْن هَلُْم طَاَقٌة ِبإ ْلَمَناشإ ُهُم اْلُمُلوُك، َوَنَشَرُْتُْم ابإ ْلُمَقامإ َبنْيَ َظْهَرايَنْ قـَْومإهإْم َفَدَعْوُهْم إإىَل اَّللَّإ فـََقتَـَلتـْ  اْلُمُلوكإ َوََل ابإ

ُ }َورَْهَبانإ  َناَها َعَليْ َوإإىَل دإينإ عإيَسى اْبنإ َمْرمَيَ َفَساُحوا فإ اجلْإَبالإ َوتـََرهَُّبوا فإيَها فـَُهُم الَّذإيَن قَاَل اَّللَّ هإْم إإَلَّ اْبتإغَاَء يًَّة ابـَْتَدُعوَها َما َكتَـبـْ
ُقوَن{ ]احلديد:  27رإْضَوانإ اَّللَّإ َفَما رََعْوَها َحقَّ رإَعايَتإَها{ ]احلديد:   [ فَاْلُمْؤمإُنوَن الَّذإيَن آَمُنوا يبإ َوَصدَُّقوينإ  27[ إإىَل قـَْولإهإ }فَاسإ

ُقوَن الَّذإيَن َكَفُروا يبإ َوَجَحُدوا يبإ    َواْلَفاسإ
َجاُه.@ قال الحافظ الح  ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ     اكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: ليس بصحيح 

 تَفْسِريُ سُورَةِ الْحَشْرِ  

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ   
3797   -   ُّ َعاينإ َكََّة، ثنا َعلإيُّ ْبُن اْلُمَباَركإ الصَّنـْ ُّ ِبإ َعاينإ ُّ، ثنا َأْخََبينإ أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ حُمَمَُّد ْبُن َعلإيٍي الصَّنـْ َعاينإ ، ثنا زَْيُد ْبُن اْلُمَباَركإ الصَّنـْ

، َعْن ُعْرَوَة، َعنْ  َها قَاَلْت: َكاَنْت َغْزَوُة َبِنإ النَّضإريإ َوُهْم طَائإَفٌة مإَن    حُمَمَُّد ْبُن ثـَْوٍر، َعْن َمْعَمٍر، َعنإ الزُّْهرإييإ ُ َعنـْ َي اَّللَّ َعائإَشَة َرضإ
َيةإ اْلَمدإيَنةإ، َفحَ  تَّةإ َأْشُهٍر مإْن َوقْـَعةإ َبْدٍر وََكاَن َمْنزإهُلُْم َوَُنُْلُهْم بإَناحإ ى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َحَّتَّ اَصَرُهْم َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّ اْليَـُهودإ َعَلى رَْأسإ سإ
بإُل مإَن اأْلَْمتإَعةإ َواأْلَْمَوالإ إإَلَّ احْلَْلَقَة،  ُ فإيهإْم }َسبََّح َّللإَّإ َما   نـََزُلوا َعَلى اجْلاََلءإ، َوَعَلى َأنَّ هَلُُم َما َأقـَلَّتإ اإْلإ اَلَح، فَأَنـَْزَل اَّللَّ يـَْعِنإ السيإ
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ُتْم َأْن ََيُْرُجوا{ ]احلشر:  فإ السََّمَواتإ َوَما فإ ا { إإىَل قـَْولإهإ }أَلَوَّلإ احلَْْشرإ َما ظَنَـنـْ ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم 2أْلَْرضإ [ فـََقاتـََلُهُم النَّيبإ
ُهْم َجاَلءٌ  بـْ ْبٍط ََلْ ُيصإ ُ َقْد َكَتَب َعَلْيهإْم َذلإَك َوَلْوََل َحَّتَّ َصاحَلَُهْم َعَلى اجْلاََلءإ، فََأْجاَلُهْم إإىَل الشَّامإ وََكانُوا مإْن سإ  فإيَما َخاَل وََكاَن اَّللَّ

َوَّلإ احلَْْشرإ{ ]احلشر:   ، َوَأمَّا قـَْولُُه }ألإ ْلَقْتلإ َوالسَّيبْإ نـَْيا ابإ نـَْيا إإىَل  2َذلإَك َلَعذََِّبُْم فإ الدُّ [ َفَكاَن َجاَلُؤُهْم َذلإَك َأوََّل َحْشٍر فإ الدُّ
 الشَّامإ . 

َجاُه.  ْيَخْيِن َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط البخاري ومسلم 

 تَفْسِريُ سُورَةِ الْمُمْتَحِنَةِ  

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ   
َْمَداَن، ثنا إإبـَْراهإيُم ْبُن احْلَُسنْيإ، ثنا آَدُم ْبُن َأيبإ   -   3802 إإاَيٍس، ثنا َوْرقَاُء، َعنإ اْبنإ   َأْخََبينإ َعْبُد الرَّمْحَنإ ْبُن احلََْسنإ اْلَقاضإي، ِبإ

ُذوا َعُدويإي َوَعُدوَُّكمْ َأيبإ َنَإيٍح، َعْن جُمَاهإٍد، َعنإ اْبنإ َعبَّاسٍ  ُهَما، فإ قـَْولإهإ َعزَّ َوَجلَّ: }اَي أَيُـَّها الَّذإيَن آَمُنوا ََل تـَتَّخإ ُ َعنـْ َي اَّللَّ   َرضإ
ْلَمَودَّةإ{ ]املمتحنة:   رٌي{ ]املمتحنة:  1َأْولإَياَء تـُْلُقوَن إإلَْيهإْم ابإ َا تـَْعَمُلوَن َبصإ ُ ِبإ نـََزَل فإ ُمَكاتـََبةإ َحاطإبإ ْبنإ َأيبإ    [3[ إإىَل قـَْولإهإ }َواَّللَّ

َبإيهإ  تـََعاىَل: }إإَلَّ قـَْوَل إإبـَْراهإيَم ألإ َمَعُه إإىَل ُكفَّارإ قـَُرْيٍش َُيَذيإُروهَنُْم، َوقـَْولُُه  ْستإْغَفارإ  4{ ]املمتحنة:  بـَْلتَـَعَة َوَمْن  يـََتَأسَّْوا ابإ َأْن  [ هُنُوا 
فـََيْستَـغْ  َبإيهإ  لإلَّذإيَن َكَفُروا{ ]املمتحنة:  إإبـَْراهإيَم ألإ َنًة  فإتـْ ََتَْعْلَنا  ََل  }رَبَـَّنا  تـََعاىَل  َوقـَْولُُه  لإْلُمْشرإكإنَي  َوََل  5فإُروا  َْيدإيهإْم  ِبإ تـَُعذيإبـَْنا  ََل   ]

 بإَعَذاٍب مإْن عإْندإكإ فـَيَـُقوُلوَن َلْو َكاَن َهُؤََلءإ َعَلى احْلَقيإ َما َأَصاَِبُْم 
َجاُه. @ قال الحافظ ال ْيَخْيِن َوَلْم ُيَخرِ   حاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط البخاري ومسلم 
 سنده مشهور قوي.   * قال الشيخ عبد السَلم علوش:

َبَأ َجرإيٌر، َعْن َعطَ  -  3803 ، ثنا إإْسَحاُق، أَنـْ ، َعْن َسعإيدإ ْبنإ َأْخََباََن أَبُو زََكرإايَّ اْلَعْنََبإيُّ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ السَّاَلمإ اءإ ْبنإ السَّائإبإ
ُهَما، فإ قـَْولإهإ َعزَّ َوَجلَّ: }َلَقْد   ُ َعنـْ َي اَّللَّ [ قَاَل: »فإ  6َكاَن َلُكْم فإيهإْم ُأْسَوٌة َحَسَنٌة{ ]املمتحنة: ُجَبرْيٍ، َعنإ اْبنإ َعبَّاٍس َرضإ

َبإيهإ َوُهَو ُمْشرإٌك«    ُصْنعإ إإبـَْراهإيَم َوَمْن َمَعُه إإَلَّ فإ اْستإْغَفارإهإ ألإ
َجاُه. ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 ذهبي رحمه هللا: صحيح.# قال الحافظ ال 
 سنده صحيح لوال اختَلط عطاء.   * قال الشيخ عبد السَلم علوش:

اْلَقاضإي، َوَحدَّ   -  3805 ْبُن إإْسَحاَق  اْلَفقإيُه بإبَـْغَداَد، ثنا إإْْسَاعإيُل  ْبُن ُسَلْيَماَن  َأمْحَُد  َبْكٍر  أَبُو  ْبُن  َأْخََباََن  َبْكرإ  أَبُو  ثـََنا الشَّْيُخ 
، قَاََل: ثنا إإْْسَاعإي َبَأ اْلَعبَّاُس ْبُن اْلَفْضلإ اأْلَْسَفاطإيُّ ي، َعْن ُسَلْيَماَن ْبنإ بإاَلٍل، َعنإ  إإْسَحاَق اْلَفقإيُه، أَنـْ ُل ْبُن َأيبإ ُأَوْيٍس، َحدََّثِنإ َأخإ

َبَة ْبنإ رَبإيَعَة ْبنإ َعْبدإ َِشٍْس، َأنَّ َأاَب ُحَذيـَْفَة ْبَن   َا َوِبإإْندإ اْبنإ َعْجاَلَن، َعْن أَبإيهإ، َعْن فَاطإَمَة بإْنتإ ُعتـْ ُ َعْنُه، أََتى ِبإ َي اَّللَّ َبَة َرضإ  بإْنتإ ُعتـْ
َنا، قَاَلتْ  َنا َفَشَرَط َعَليـْ َبَة َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، تـَُبايإُعُه فـََقاَلْت: َأَخَذ َعَليـْ ، َهْل َعلإْمَت فإ  ُعتـْ : قـُْلُت َلُه: اَي اْبَن َعميإ

أَبُو حُ  ًئا؟ قَاَل  اْلَعاَهاتإ َأوإ اهْلَنَّاتإ َشيـْ يـَُبايإُع َوَهَكَذا َيْشََتإُط، فـََقاَلْت هإْنٌد: ََل قـَْومإَك مإْن َهذإهإ  ََذا  َذيـَْفَة: إإيًها فـََبايإعإيهإ، فَإإنَّ ِبإ
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ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َيَدُه،  ي، َفَكفَّ النَّيبإ َسَل إإىَل َأيبإ ُسْفَياَن وََكفَّْت َيَدَها َحَّتَّ َأرْ  ُأاَبيإُعَك َعَلى السَّرإَقةإ، إإينيإ َأْسرإُق مإْن َمالإ َزْوجإ
ْت: فـََبايـَْعَناُه، ُثَّ قَاَلْت فَاطإَمُة: َما َكاَنْت فـََتَحلََّل هَلَا مإْنُه، فـََقاَل أَبُو ُسْفَياَن: َأمَّا الرَّْطُب فـَنَـَعْم، َوَأمَّا اْلَيابإُس َفاَل َوََل نإْعَمَة. قَالَ 

ُ َويـَُباَركُ قـُبٌَّة أَبـَْغُض إإَِلَّ مإْن قـُبَّتإَك َوََل  ُ َوَما فإيَها، َواَّللَّإ َما مإْن قـُبٍَّة َأَحبُّ إإَِلَّ َأْن يـَُعميإَرَها اَّللَّ  فإيَها مإْن قـُبَّتإَك.  َأَحبُّ َأْن يُبإيَحَها اَّللَّ
  َأُكوَن َأَحبَّ إإلَْيهإ مإْن َوَلدإهإ َوَوالإدإهإ« فـََقاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »َوأَْيًضا َواَّللَّإ ََل يـُْؤمإُن َأَحدُُكْم َحَّتَّ 

َجاُه. ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح

 تَفْسِريُ سُورَةِ التَّغَابُنِ  

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ   
ثـََنا أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ الزَّاهإُد، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َمْسَلَمَة، ثنا يَزإيُد ْبُن َها  -  3816 َبَأ حُمَمَُّد ْبُن إإْسَحاَق، َعنإ َحدَّ رُوَن، أَنـْ

ُ َعْنُه، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: " يـَقُ اْلَعاَلءإ ْبنإ َعْبدإ الرَّمْحَنإ، عَ  َي اَّللَّ ُ َعزَّ  ْن أَبإيهإ، َعْن َأيبإ ُهَريـَْرَة َرضإ وُل اَّللَّ
اَدْهَراُه، َوَأاَن الدَّْهُر " ُثَّ َتاَل أَبُو ُهَريـَْرَة  َوَجلَّ اْستَـْقَرْضُت َعْبدإي، فََأََب َأْن يـُْقرإَضِنإ َوَسبَِّنإ َعْبدإي، َوََل َيْدرإي يـَُقوُل: َواَدْهَراُه وَ 

 [  17قـَْوَل اَّللَّإ َعزَّ َوَجلَّ }: إإْن تـُْقرإُضوا اَّللََّ قـَْرًضا َحَسًنا ُيَضاعإْفُه َلُكْم{ ]التغابن: 
 َجاُه.  @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم َوَلْم ُيَخر ِ 

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط مسلم

 تَفْسِريُ سُورَةِ الطَّلَاقِ  

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ   
ْلُكوفََة،  -  3820 ُّ ابإ مإ احلََْسُن ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ احْلَُسنْيإ ْبنإ ُعْقَبَة ْبنإ َخالإٍد السَُّكوينإ ثنا ُعبَـْيُد ْبُن َكثإرٍي اْلَعامإرإيُّ، ثنا    َأْخََبينإ أَبُو اْلَقاسإ

َي َعبَّاُد ْبُن يـَْعُقوَب، ثنا ََيََْي ْبُن آَدَم، ثنا إإْسَرائإيُل، ثنا َعمَّاُر ْبُن   َأيبإ ُمَعاوإيََة، َعْن َساَلإإ ْبنإ َأيبإ اجْلَْعدإ، َعْن َجابإرإ ْبنإ َعْبدإ اَّللَّإ َرضإ
ُهَما، قَاَل: نـََزَلْت َهذإهإ اْْليَُة }َوَمْن يـَتَّقإ اَّللََّ َُيَْعْل َلُه ََمَْرًجا َويـَْرزُْقُه مإْن َحْيُث ََل  ُ َعنـْ ُب{ ]الطالق:  اَّللَّ مإْن    [ فإ رَُجلٍ 3 ََيَْتسإ

، فَأََتى َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َفسَ  ْ« فـََرَجَع َأْشَجَع َكاَن َفقإريًا َخفإيَف َذاتإ اْلَيدإ َكثإرَي اْلعإَيالإ أََلُه فـََقاَل َلُه: »اتَّقإ اَّللََّ َواْصَبإ
ْ« فـََلْم يـَْلَبْث إإىَل َأْصَحابإهإ فـََقاُلوا: َما َأْعطَاَك َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ  : »اتَّقإ اَّللََّ َواْصَبإ ًئا َوقَاَل ِلإ  َعَلْيهإ َوَسلََّم؟ فـََقاَل: َما َأْعطَاينإ َشيـْ

ريًا َحَّتَّ َجاَء اْبٌن َلُه بإَغَنٍم َلُه َكاَن اْلَعُدوُّ َأَصابُوُه، فَأََتى َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَليْ  َها َوَأْخََبَُه َخََبََها فـََقاَل هإ َوَسلََّم َفسَ إإَلَّ َيسإ أََلُه َعنـْ
ُب{ ]الطالق: َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »ُكْلَها« فـَنَـَزَلْت }َوَمْن يـَتَّقإ اَّللََّ َُيَْعْل َلُه ََمَْرًجا َويـَْرزُ   [ 2ْقُه مإْن َحْيُث ََل ََيَْتسإ

َجاُه.@ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا حَ  ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ     ِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: بل منكر.

، ثنا إإْسَحاُق، أَنْـ   -  3821 َبَأ َجرإيٌر، َعْن ُمَطريإفإ ْبنإ َطرإيٍف،  َأْخََباََن أَبُو زََكرإايَّ ََيََْي ْبُن حُمَمٍَّد اْلَعْنََبإيُّ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ السَّاَلمإ
َعْنُه، قَاَل: " َلمَّ   ُ َي اَّللَّ ، َعْن ُأيَبيإ ْبنإ َكْعٍب َرضإ ا نـََزَلتإ اْْليَُة الَّيتإ فإ ُسورَةإ اْلبَـَقَرةإ فإ َعَدٍد مإْن َعَددإ النيإَساءإ َعْن َعْمرإو ْبنإ َساَلٍإ
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ُهنَّ احْلَيْ  غَاُر َواْلُكبَّاُر، َوََل َمنإ انـَْقطََعْت َعنـْ  َعزَّ َوَجلَّ ُض، َوَذَواُت اأْلَمْحَالإ فَأَنـَْزَل اَّللَُّ قَاُلوا: َقْد بَقإَي َعَدٌد مإَن النيإَساءإ ََلْ يُْذَكْرَن الصيإ
ُتْم َفعإدَُُّتُنَّ  يضإ مإْن نإَسائإُكْم إإنإ اْرتـَبـْ ئإي يَئإْسَن مإَن اْلَمحإ ئإي ََلْ َيَإْضَن َوُأوََلُت  اْْليََة الَّيتإ فإ ُسورَةإ النيإَساءإ }َوالالَّ  َثاَلثَُة َأْشُهٍر َوالالَّ

 [  4الق: اأْلَمْحَالإ َأَجُلُهنَّ َأْن َيَضْعَن مَحَْلُهنَّ{ ]الط
َجاُه.   ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َصِحيُح اإلِْ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح.
 عمرو بن سالم ال يبلغ حديثه الصحة، والبقية أثبات.   * قال الشيخ عبد السَلم علوش:

 تَفْسِريُ سُورَةِ التَّحْرِيمِ  

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ   
نـَْيا، َحدََّثِنإ   -   3828 ،   حُمَمَُّد ْبُن إإْسَحاَق ْبنإ مَحَْزَة اْلُبَخارإيُّ َأْخََباََن أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ الصَّفَّاُر، ثنا أَبُو َبْكرإ ْبُن َأيبإ الدُّ

، أان حُمَمَُّد ْبُن ُمَطريإٍف، َعْن َأيبإ َحازإٍم، َأظُنُُّه َعْن َسْهلإ ْبنإ  ، ثنا َعْبُد اَّللَّإ ْبُن اْلُمَباَركإ َسْعٍد، َأنَّ َفًَّت مإَن اأْلَْنَصارإ َدَخَلْتُه    ثنا َأيبإ
يإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َفَجاَءُه فإ   َخْشَيٌة مإَن النَّارإ، َفَكاَن يـَْبكإي عإْنَد ذإْكرإ النَّارإ َحَّتَّ َحَبَسهُ  ، َفذُكإَر َذلإَك لإلنَّيبإ َذلإَك فإ اْلبَـْيتإ

ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلَّمَ  ، فـََلمَّا َدَخَل َعَلْيهإ اْعتَـنَـَقُه اْلَفََّت َوَخرَّ َمييإًتا، فـََقاَل النَّيبإ َبُكْم فَإإنَّ ااْلبَـْيتإ  ْلَفَرَق فـََلَذ َكبإَدُه«  : »َجهيإُزوا َصاحإ
َجاُه. ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: والخبر شبه موضوع. 
 (: ضعيف.365* السلسلة الضعيفة )

ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن َصالإحإ ْبنإ    -  3835 َبَأ َعطَاءُ َحدَّ ، ثنا َعفَّاُن ْبُن ُمْسلإٍم، ثنا مَحَّاُد ْبُن َسَلَمَة، أَنـْ  َهانإٍئ، ثنا احْلَُسنْيُ ْبُن اْلَفْضلإ اْلَبَجلإيُّ
ُهَما، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّ  ُ َعنـْ َي اَّللَّ ، َعْن َسعإيدإ ْبنإ ُجَبرْيٍ، َعنإ اْبنإ َعبَّاٍس، َرضإ  َعَلْيهإ َوَسلََّم: " َلمَّا ُأْسرإَي  ى هللاُ ْبُن السَّائإبإ

ابـَْنةإ فإْرعَ  طَةإ  َبٌة، فـَُقْلُت: َما َهذإهإ الرَّائإَحُة؟ " فـََقاُلوا: َهذإهإ رَائإَحُة َماشإ طَُها فـََوَقَع يبإ َمرَّْت يبإ رَائإَحٌة طَيـْ ْوَن َوَأْوََلدإَها َكاَنْت ِتَْشإ
ُ بإَذلإَك أَ اْلُمْشُط مإْن َيدإَها، فـََقاَلْت: بإسْ  . فـََقاَلْت: ُأْخَبإ ؟ فـََقاَلْت: ََل، َبْل َريبيإ َورَبُّكإ َوَربُّ أَبإيكإ نَـُتُه: َأيبإ ، مإ اَّللَّإ. فـََقاَلتإ ابـْ يبإ

َا َوبإَوَلدإَها فـََقاَلْت: ِلإ إإلَْيَك َحاَجٌة. فـََقاَل: َما هإَي؟ قَاَلْت: َتَْ  َمُع عإظَامإي َوعإظَاَم َوَلدإي فـََتْدفإُنُه قَاَلْت: نـََعْم. فََأْخََبَْتُه َفَدَعا ِبإ
ًدا َحَّتَّ إإَذا َكانَ  ًدا َواحإ ْوََلدإَها فَأَْلَقى َواحإ . فَأََتى ِبَإ َنا مإَن احْلَقيإ يًعا. فـََقاَل: َذلإَك َلكإ َعَليـْ ُر َوَلدإَها وََكاَن َصبإيًّا ُمْرَضًعا، فـََقاَل:   مجَإ آخإ

، ُثَّ أُْلقإَيْت َمَع َوَلدإَها، قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: " َتَكلََّم َأْربـََعةٌ اْصَبإإي اَي أُمَّاُه فَإإنَّكإ   غَاٌر: َهَذا َعَلى احْلَقيإ  َوُهْم صإ
ُب ُجَرْيٍج َوعإيَسى اْبُن َمْرمَيَ َعَلْيهإ السَّاَلُم.  َوَشاهإُد يُوُسَف، َوَصاحإ

َجاُه. @ قال الحافظ الحاكم رحمه ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ     هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح.

 (: منكر.6400* السلسلة الضعيفة )
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 تَفْسِريُ سُورَةِ ن وَالْقَلَمِ  

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ   
عْ  -  3844 ، قَاَل: ْسَإ َ َُيَديإُث، َعْن َعْبدإ  َأْخََباََن احْلَُسنْيُ ْبُن احلََْسنإ ْبنإ أَيُّوَب، ثنا َعْبُد اَّللَّإ ْبُن َراَبٍح، ثنا ُموَسى ْبُن َعلإيٍي ُت َأيبإ

، أَنَُّه َتاَل َهذإهإ اْْليََة }َمنَّاٍع{ ]القلم:   َّ [ لإْلَخرْيإ 13اَّللَّإ ْبنإ َعْمرإو ْبنإ اْلَعاصإ ْعُت النَّيبإ  ُمْعَتٍد أَثإيٍم ُعُتلٍي بـَْعَد َذلإَك زَنإيٍم فـََقاَل: ْسَإ
ٍ مَجَّاٍع، َوَأْهُل اجْلَنَّ  ةإ الضَُّعَفاُء اْلَمْغُلوبُوَن«                  َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم يـَُقوُل: »َأْهُل النَّارإ ُكلُّ َجْعَظرإيٍي َجوَّاٍظ ُمْسَتْكَبإ

َياَقِة، َقْد َأْخرَ @ قا  َجاُه ِبَهِذِه السِ  ، َعْن  ل الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم َوَلْم ُيَخرِ  َجاُه ِمْن َحِديِث ُشْعَبَة َوالثَّْوِريِ 
  َعَلْيِه َوَسلََّم ُمْخَتَصًرا.َمْعَبِد ْبِن َخاِلٍد، َعْن َحاِرَثَة ْبِن َوْهٍب َعْن َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى هللاُ 

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط مسلم

 تَفْسِريُ سُورَةِ سَأَلَ سَائِلٌ  

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 
ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثنا َأمْحَُد ْبُن اْلَفْضلإ    -  3855 الصَّائإُغ بإَعْسَقاَلَن، ثنا آَدُم ْبُن َأيبإ إإاَيٍس، ثنا َجرإيُر ْبُن  َحدَّ

، قَالَ  ييإ : َتاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم ُعْثَماَن، ثنا َعْبُد الرَّمْحَنإ ْبُن َمْيَسَرَة، َعْن ُجَبرْيإ ْبنإ نـَُفرْيٍ، َعْن ُبْسرإ ْبنإ َجحَّاٍش اْلُقَرشإ
َمالإ عإزإيَن أََيْطَمُع ُكلُّ اهَ  ُهْم َأْن يُْدَخَل َجنََّة نَعإيٍم َكالَّ ذإهإ اْْليََة }َفَمالإ لإلَّذإيَن َكَفُروا قـَبَـَلَك ُمْهطإعإنَي َعنإ اْلَيمإنيإ، َوَعنإ الشيإ نـْ ْمرإٍئ مإ

ُزينإ َوَقْد   إإانَّ َخَلْقَناُهْم َمإَّا يـَْعَلُموَن{ ، ُثَّ بـََزَق َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى ُ: اَي اْبَن آَدَم َأَنَّ تـُْعجإ هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َعَلى َكفيإهإ فـََقاَل: " يـَُقوُل اَّللَّ
ْنَك َوئإيٌد   ْعَت َوَمنَـْعَت َحَّتَّ يـَْعِنإ َشْكَوى َفَجمَ َخَلْقُتَك مإْن مإْثلإ َهذإهإ َحَّتَّ إإَذا َسوَّيـُْتَك َوَعَدْلُتَك َمَشْيَت َبنْيَ بـُْرَدَتنْيإ َولإْْلَْرضإ مإ

َاقإَي " قـُْلَت: »أََتَصدَُّق َوَأَنَّ َأَواُن الصََّدَقةإ«   إإَذا بـََلَغتإ الَتَّ
َجاُه.   ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح

 الْجِنِّ تَفْسِريُ سُورَةِ  

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ   
يُّ مإْن َأْصلإ كإَتابإهإ، ثنا أَبُو إإْْسَاعإيَل حمَُ  -  3858 ثـََناُه أَبُو احْلَُسنْيإ ُعبَـْيُد اَّللَّإ ْبُن حُمَمٍَّد اْلبَـْلخإ ، ثنا أَبُو  َحدَّ مَُّد ْبُن إإْْسَاعإيَل السَُّلمإيُّ

َهاٍب، قَاَل: َأْخََبينإ أَبُو ُعثْ   َصالإٍح َعْبُد اَّللَّإ ْبنُ  َماَن ْبُن َسنََّة َصالإٍح، َحدََّثِنإ اللَّْيُث ْبُن َسْعٍد، َحدََّثِنإ يُوُنُس ْبُن يَزإيَد، َعنإ اْبنإ شإ
َي اَّللَُّ  َع َعْبَد اَّللَّإ ْبَن َمْسُعوٍد َرضإ ، أَنَُّه ْسَإ ، وََكاَن رَُجاًل مإْن َأْهلإ الشَّامإ  َعْنُه، يـَُقوُل: إإنَّ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، اخْلَُزاعإيُّ

َلَة َأْمَر اجلْإنيإ فـَْليَـْفَعْل« ، فـََلمْ  ْنُكْم َأْن ََيُْضَر اللَّيـْ َكََّة: »َمْن َأَحبُّ مإ َْصَحابإهإ َوُهَو ِبإ ُهْم َأَحٌد َغرْيإي فَاْنطََلْقَنا َحَّتَّ   قَاَل ألإ نـْ ََيُْضْر مإ
ْعَلى َمكََّة َخطَّ ِلإ بإرإْجلإهإ َخطًّا، ُثَّ َأَمَرينإ َأْن َأْجلإَس فإيهإ، ُثَّ اْنطََلَق َحَّتَّ قَاَم  إإ  يَـْتُه َأْسوإَدٌة َكثإريٌَة َحاَلْت َذا ُكنَّا ِبَإ فَافْـتَـَتَح اْلُقْرآَن فـََغشإ

َنُه َحَّتَّ َما َأْْسَُع َصْوَتُه، ُثَّ اْنطَلإُقوا ُهْم رَْهٌط، َوفـَرََغ َرُسوُل   بـَْيِنإ َوبـَيـْ نـْ ْثَل قإَطعإ السََّحابإ َذاهإبإنَي َحَّتَّ بَقإَيْت مإ َقطإُعوَن مإ َوطَفإُقوا يـَنـْ
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ئإَك اَي َرُسوَل اَّللَّإ، فََأَخَذ  فـَُقْلُت: ُهْم ُأولَ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َمَع اْلَفْجرإ َواْنطََلَق َفََبََز، ُثَّ َأًَتينإ فـََقاَل: »َما فـََعَل الرَّْهُط؟«  
ُه زَاًدا، ُثَّ هَنَى َأْن َيْسَتطإيَب َأَحٌد بإَعْظٍم َأْو بإَرْوثٍ   َعْظًما َوَرْوًَث فََأْعطَاُهْم إإايَّ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: هو صحيح عند جماعة

 تَفْسِريُ سُورَةِ الْمُزَّمِّلِ 

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ   
ُّ، ثنا زَْيُد ْبُن    -  3865 َعاينإ َكََّة، ثنا َعلإيُّ ْبُن اْلُمَباَركإ الصَّنـْ ُّ ِبإ َعاينإ ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن ثـَْوٍر، َعْن  َأْخََبينإ حُمَمَُّد ْبُن َعلإيٍي الصَّنـْ اْلُمَباَركإ

ُ َعنْـ  َي اَّللَّ َي إإلَْيهإ َوُهَو  َمْعَمٍر، َعْن هإَشامإ ْبنإ ُعْرَوَة، َعْن أَبإيهإ، َعْن َعائإَشَة َرضإ َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم " َكاَن إإَذا ُأوحإ َها، َأنَّ النَّيبإ
َراهَنَا، فـََلْم َتْسَتطإْع َأْن تـََتَحرَّْك، َوتـََلْت قـَْوَل اَّللَّإ َعزَّ َوَجلَّ: }إإانَّ َسنـُلْ   [  5ل: قإي َعَلْيَك قـَْوًَل ثَقإياًل{ ]املزمَعَلى اَنقَتإهإ َوَضَعْت جإ

َجاُه. ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ     @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح.

 صحيح.  * قال الشيخ عبد السَلم علوش:

 تَفْسِريُ سُورَةِ  

 الْمُدَّثِّرِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 
 

َبَأ    -  3872 َكََّة، ثنا إإْسَحاُق ْبُن إإبـَْراهإيَم، أَنـْ ُّ ِبإ َعاينإ ، َعْن َمْعَمٍر، َعْن أَيُّوَب  َأْخََباََن أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ حُمَمَُّد ْبُن َعلإيٍي الصَّنـْ َعْبُد الرَّزَّاقإ
ُهَما،   ُ َعنـْ َي اَّللَّ ، َعْن عإْكرإَمَة، َعنإ اْبنإ َعبَّاٍس َرضإ يإ يإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم فـََقَرَأ َعَلْيهإ السَّْختإَياينإ َأنَّ اْلَولإيَد ْبَن اْلُمغإريَةإ َجاَء إإىَل النَّيبإ

قَاَل: ََلَ؟ قَاَل: لإيـُْعُطوَكُه َمُعوا َلَك َماًَل.  اْلُقْرآَن، َفَكأَنَُّه َرقَّ َلُه فـَبَـَلَغ َذلإَك َأاَب َجْهٍل، فََأًَتُه فـََقاَل: اَي َعمُّ، إإنَّ قـَْوَمَك يـََرْوَن َأْن ُيَْ 
ُلُغ قـَْوَمَك أَنََّك ُمْنكإٌر  فَإإنََّك أَتـَْيَت حُمَمًَّدا لإتـُْعرإَض لإَما قإبَـَلُه قَاَل: َقْد َعلإَمْت قـَُرْيٌش َأينيإ مإْن َأْكَثرإَها َماًَل. قَاَل:   فـَُقْل فإيهإ قـَْوًَل يـَبـْ

يَدٍة مإِنيإ َلُه َأْو أَنََّك َكارإٌه َلُه قَاَل: َومَ  ، َوََل َأْعَلَم بإَرَجٍز َوََل بإَقصإ أْلَْشَعارإ مإِنيإ ْشَعارإ  اَذا َأُقوُل »فـََواَّللَّإ َما فإيُكْم رَُجٌل َأْعَلَم ابإ  َوََل ِبَإ
ًئا مإْن َهَذا َوَواَّللَّإ إإنَّ لإَقْولإهإ الَّذإي يـَُقولُ  َحاَلَوًة، َوإإنَّ َعَلْيهإ َلَطاَلَوًة، َوإإنَُّه َلُمْثمإٌر َأْعاَلُه ُمْغدإٌق   اجلْإنيإ َواَّللَّإ َما ُيْشبإُه الَّذإي يـَُقوُل َشيـْ

َلمَّا  ُقوَل فإيهإ. قَاَل: َفَدْعِنإ َحَّتَّ أَُفكيإَر، فَـ َأْسَفُلُه، َوإإنَُّه لَيَـْعُلو َوَما يـُْعَلى َوإإنَُّه لََيْحطإُم َما حَتَْتُه« قَاَل: ََل يـَْرَضى َعْنَك قـَْوُمَك َحَّتَّ تَـ 
يًدا{ ]املدثر:  ْحٌر يـُْؤثـَُر َيَْثـُُرُه مإْن َغرْيإهإ فـَنَـَزَلْت }َذْرينإ َوَمْن َخَلْقُت َوحإ  [ 11َفكََّر قَاَل: " َهَذا سإ

َجاُه.  ْسَناِد َعَلى َشْرِط اْلُبَخاِريِ  َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 افظ الذهبي رحمه هللا: على شرط البخاري # قال الح

 تَفْسِريُ سُورَةِ الْقِيَامَةِ 

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ   
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ْبنإ ُجَبرْيٍ، قَاَل: قـُْلُت   َحدََّثِنإ َعلإيُّ ْبُن مَحَْشاَذ اْلَعْدُل، ثنا َعارإٌم، ثنا أَبُو َعَوانََة، َعْن ُموَسى ْبنإ َأيبإ َعائإَشَة، َعْن َسعإيدإ   -  3881
ُهَما: " }َأْوىَل َلَك فََأْوىَل{ ]القيامة:   ُ َعنـْ َي اَّللَّ ْبنإ َعبَّاٍس َرضإ  َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َأْو َشْيٌء أَنـَْزَلُه [ " َأَشْيٌء قَاَلهُ 34َلإ

ُ؟ قَاَل: »قَاَلُه َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، ُثَّ أَنـَْزَلُه اَّللَُّ«    اَّللَّ
ْيَخْيِن وَ  َجاُه. @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ  َلْم ُيَخرِ 

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط البخاري ومسلم 

 تَفْسِريُ سُورَةِ النَّازِعَاتِ  

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 
ثـََنا َعلإيُّ ْبُن مَحَْشاَذ اْلَعْدُل، ثنا بإْشُر ْبُن ُموَسى اأْلََسدإيُّ، ثنا احْلَُمْيدإيُّ، ثنا ُسْفَياُن، َعنإ الزُّ   -   3895 ، َعْن ُعْرَوَة، َعْن  َحدَّ ْهرإييإ

ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم " ُيْسأَ  َها، قَاَلْت: َكاَن النَّيبإ ُ َعنـْ َي اَّللَّ ُل َعنإ السَّاَعةإ َحَّتَّ أُْنزإَل َعَلْيهإ }َيْسأَُلوَنَك َعنإ السَّاَعةإ َعائإَشَة َرضإ
تَـَهاَها{ ]النازعات:  َن ُمْرَساَها فإيَم أَْنَت مإْن ذإْكَراَها إإىَل رَبيإَك ُمنـْ  [ "، قَاَل: »فَانـْتَـَهى«    43َأايَّ

َجاُه، َفِإنَّ اْبَن ُعَيْيَنَة َكاَن ُيْرِسُلُه ِبآِخرِِه " @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشرْ  ْيَخْيِن َوَلْم ُيَخرِ   ِط الشَّ
 رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح.(: 11465* قال الحافظ الهيثمي )

 تَفْسِريُ سُورَةِ إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ وَالسُّجُودِ فِيهَا  

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 
ثـََنا أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبنإ اَبَلَوْيهإ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َشاَذاَن اجْلَْوَهرإيُّ، ثنا َسعإيُد ْبنُ   -  3912 ُسَلْيَماُن ْبُن َداُوَد   ُسَلْيَماَن، ثنا  َحدَّ

ُ َعْنُه، قَاَل: قَالَ  َي اَّللَّ ، َعْن ََيََْي ْبنإ َأيبإ َكثإرٍي، َعْن َأيبإ َسَلَمَة، َعْن َأيبإ ُهَريـَْرَة َرضإ  َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »َثاَلٌث  اْلَيَمامإيُّ
َسااًب يَ  ُ حإ ريًا َوَأْدَخَلُه اجْلَنََّة بإَرمْحَتإهإ« قَاُلوا: لإَمْن اَي َرُسوَل اَّللَّإ؟ قَاَل: »تـُْعطإي َمْن َحَرَمَك، َوتـَْعُفو عَ َمْن ُكنَّ فإيهإ َحاَسَبُه اَّللَّ مَّْن سإ

َسا ُل َمْن َقطََعَك« قَاَل: فَإإَذا فـََعْلُت َذلإَك، َفَما ِلإ اَي َرُسوَل اَّللَّإ؟ قَاَل: »َأْن حُتَاَسَب حإ ُ اجْلَنََّة ظََلَمَك، َوَتصإ َلَك اَّللَّ ريًا َويُْدخإ اًب َيسإ
 بإَرمْحَتإهإ«

َجاُه. ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: سليمان بن داود اليمامي ضعيف 

 (: ضعيف.2550* ضعيف الجامع )

 تَفْسِريُ سُورَةِ الْبَلَدِ  

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 
ثـََنا أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب احْلَافإُظ، ثنا َحامإُد ْبُن َأيبإ َحامإٍد اْلُمْقرإُئ، ثنا إإْسَحاقُ   -   3935  ْبُن ُسَلْيَماَن الرَّازإيُّ، قَاَل:  َحدَّ

ْعُت طَْلَحَة ْبَن َعْمٍرو، َوُسئإَل َعْن قـَْولإ اَّللَّإ َعزَّ َوَجلَّ: }َأْو إإْطَعاٍم   [ فـََقاَل: ثنا حُمَمَُّد ْبُن 14فإ يـَْوٍم ذإي َمْسَغَبٍة{ ]البلد:  ْسَإ
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ُهَما، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ   ُ َعنـْ َي اَّللَّ َباتإ اْلَمْغفإَرةإ إإْطَعاُم اْلُمْنَكدإرإ، َعْن َجابإرإ ْبنإ َعْبدإ اَّللَّإ َرضإ َوَسلََّم: »مإْن ُموجإ
« اْلُمْسلإمإ   السَّْغَبانإ

َجاُه. ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح.

 (: ضعيف.5312* ضعيف الجامع )

 تَفْسِريُ سُورَةِ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى  

 الرَّحِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ  
َبَأ َعْبُد اَّللَّإ ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ َوْهٍب احْلَافإُظ،    -  3940 ثـََنا أَبُو َعلإيٍي احْلَُسنْيُ ْبُن َعلإيٍي احْلَافإُظ، أَنـْ َبَأ َعْبُد اَّللَّإ ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ يُوُسَف َحدَّ أَنـْ

، ثنا ُسْفَياُن، َعْن ُعبَـيْ  ُّ، َحدََّثِنإ َأيبإ ْعُت َعلإيَّ ْبَن احْلَُسنْيإ، َُيَديإُث اْلفإْراَييبإ دإ اَّللَّإ ْبنإ َعْبدإ الرَّمْحَنإ ْبنإ َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َمْوَهٍب، قَاَل: ْسَإ
تٌَّة َلعَ  ُ َعْنُه، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »سإ َي اَّللَّ تـُُهْم  َعْن أَبإيهإ، َعْن َجديإهإ َرضإ ٍي جُمَاٌب الزَّائإُد  نـْ ُ وَُكلُّ َنيبإ َوَلَعنَـُهُم اَّللَّ

ُ َويُعإزَّ  جْلَََبُوتإ لإُيذإلَّ َمْن َأَعزيإ اَّللَّ لُّ مإْن فإ كإَتابإ اَّللَّإ، َواْلُمَكذيإُب بإَقَدرإ اَّللَّإ، َواْلُمَتَسليإُط ابإ ، َواْلُمْسَتحإ ُ، َوالتَّارإُك لإُسنَّيتإ  َمْن َأَذلَّ اَّللَّ
ََرمإ اَّللَّإ« قَاَل ُسْفَياُن: اقْـَرُءوا ُسورََة واللَّْيلإ إإَذا يـَْغَشى، }فَ عإَتَْ  لُّ حلإ ُ، َواْلُمْسَتحإ حْلُْسََّن ِتإ َما َحرََّم اَّللَّ َأمَّا َمْن َأْعَطى َواتَـَّقى َوَصدََّق ابإ

حلُْ  ُرُه لإْلُيْسَرى، َوَأمَّا َمْن ِبَإَل َواْستَـْغََّن وََكذََّب ابإ ُرُه لإْلُعْسَرى{ ]الليل: َفَسنـَُيسيإ  [  6ْسََّن َفَسنـَُيسيإ
َثَناُه َأُبو َعِليٍ  َوَلُه ِإْسَناٌد َصِحيٌح َأْخَشى َأنِ ي َذَكْرُتُه ِفيَما تَ  َم. @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَكَذا َحدَّ  َقدَّ

 * سكت عنه الذهبي في التلخيص. 
 (: ضعيف.3248* ضعيف الجامع )

 تَفْسِريُ سُورَةِ وَالضُّحَى  

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 
ُّ، ثنا عإَصاُم ْبنُ   -   3943 ، َحدََّثِنإ   َحدََّثِنإ أَبُو َعْمٍرو حُمَمَُّد ْبُن إإْسَحاَق اْلَعْدُل، ثنا حُمَمَُّد ْبُن احْلََسنإ اْلَعْسَقاَلينإ َروَّادإ ْبنإ اجْلَرَّاحإ

، ثنا اأْلَوْ  ، َعْن إإْْسَاعإيَل ْبنإ ُعبَـْيدإ اَّللَّإ، قَاَل: َحدََّثِنإ َعلإيُّ ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َعبَّاٍس، َعْن أَبإيهإ َأيبإ ُهَما، قَاَل: »ُأرإَي   زَاعإيُّ ُ َعنـْ َي اَّللَّ َرضإ
ُ َعزَّ َوَجلَّ َوالضَُّحى َواللَّْيلإ إإَذا َسَجى إإىَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َما يـُْفَتُح َعَلى أُمَّتإهإ مإْن بـَْعدإهإ  ، َفُسرَّ بإَذلإَك« فَأَنـَْزَل اَّللَّ

[ قَاَل: »فََأْعطَاُه أَْلَف َقْصٍر فإ اجْلَنَّةإ مإْن ُلْؤُلٍؤ تـَُرابُُه اْلمإْسُك فإ ُكليإ َقْصٍر 5قـَْولإهإ }َوَلَسْوَف يـُْعطإيَك رَبَُّك َفََتَْضى{ ]الضحى:  
َبغإي َلُه«  َها َما يـَنـْ نـْ  مإ

َجاُه.   ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: تفرد به عصام بن رواد عن أبيه وقد ضعف 

ثـََنا أَبُو اْلَفْضلإ حُمَمَُّد ْبُن إإبـَْراهإيَم اْلُمزَكيإي إإْماَلًء، ثنا َأمْحَُد ْبُن َسَلَمَة، ثنا َعْبُد اَّللَّإ    -   3944 ، ثنا مَحَّاُد ْبُن زَْيٍد،  َحدَّ ْبُن اجْلَرَّاحإ
َي اَّللَُّ  ، َعْن َسعإيدإ ْبنإ ُجَبرْيٍ، َعنإ اْبنإ َعبَّاٍس َرضإ َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم قَاَل: " َسأَْلُت اَّللََّ َعْن َعطَاءإ ْبنإ السَّائإبإ ُهَما، َأنَّ النَّيبإ  َعنـْ
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، َسخَّْرَت لإُسَلْيَماَن الريإيحَ  َوتـََعاىَل:    ، وََكلَّْمَت ُموَسى فـََقاَل تـََباَركَ َمْسأََلًة َودإْدُت َأينيإ ََلْ َأُكْن َسأَْلُتُه ذََكْرُت ُرُسَل َريبيإ فـَُقْلُت: اَي َربيإ
ُتَك؟ قَاَل: فـَُقْلُت: نـََعْم. فـََودإْدُت أَ  ْدَك يَتإيًما فَآَويـُْتَك َوَضاَلًّ فـََهَديـُْتَك َوَعائإاًل فََأْغنَـيـْ  ْن ََلْ َأْسأَْلُه  َأََلْ َأجإ

َجاُه. ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 ظ الذهبي رحمه هللا: صحيح# قال الحاف

ْلُكوَفةإ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َعلإييإ ْبنإ َعفَّاَن اْلَعامإرإيُّ، َحدَّ   -   3945 َبَأ  َأْخََباََن إإْسَحاُق ْبُن حُمَمٍَّد اهْلَاِشإإيُّ ابإ ثـََنا ُعبَـْيُد اَّللَّإ ْبُن ُموَسى، أَنـْ
ُ َعْنُه، قَاَل: َلمَّا نـََزَلْت تـَبَّْت َيَدا َأيبإ هَلٍَب َوَتبَّ إإىَل }َواْمَرأَتُُه مَحَاَلَة احلَْ  إإْسَرائإيُل، َعْن َأيبإ إإْسَحاَق، َعْن زَْيدإ ْبنإ  َي اَّللَّ َطبإ َأْرَقَم َرضإ

يدإَها{ ]املسد:   ْمَرَأةإ َأيبإ هَلٍَب: إإنَّ حُمَمًَّدا َقْد َهَجاكإ فَأََتْت  5فإ جإ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم [ َحْبٌل مإْن َمَسٍد قَاَل: َفقإيَل َلإ
؟ قَاَل: فـََقاَل: »إإينيإ َواَّللَّإ َما َهَجْوُتكإ   َما َهَجاكإ إإَلَّ اَّللَُّ« قَاَل: فـََقاَلْت:  َوُهَو َجالإٌس فإ اْلَمَْلإ فـََقاَلْت: اَي حُمَمَُّد َعَلى َما َُتُْجوينإ

يدإي َحْباًل مإْن َمَسٍد؟ ُثَّ اْنطََلَقْت، َفَمَكَث َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َأايَّ َهْل رَأَيـَْتِنإ َأمحْإُل َحطًَبا َأوْ  َ جإ ًما ََل يـُنَـزَُّل  رَأَْيَت فإ
اَّللَُّ  فَأَنـَْزَل  َوَقاَلَك.  َودََّعَك  َقْد  إإَلَّ  َبَك  َصاحإ َأَرى  َما  حُمَمَُّد  اَي  فـََقاَلْت:  فَأَتـَْتُه  َسَجى{  َعَلْيهإ  إإَذا  َواللَّْيلإ  }َوالضَُّحى  َوَجلَّ  َعزَّ   

 [ َما َودََّعَك رَبَُّك َوَما قـََلى  1]الضحى: 
ْيُخ ِإالَّ َأنِ ي َوَجْدُت َلُه ِعلًَّة.. َثَناُه َهَذا الشَّ  .@ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َكَما َحدَّ

 تَفْسِريُ سُورَةِ أَلَمْ نَشْرَحْ  

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 
َبأَ َعْبُد الرَّزَّ   -   3950 ُّ، أَنـْ َعاينإ ُّ، ثنا إإْسَحاُق ْبُن إإبـَْراهإيَم الصَّنـْ َعاينإ َبَأ َمْعَمٌر، َعْن أَيُّوَب، َعنإ  َأْخََباََنُه حُمَمَُّد ْبُن َعلإيٍي الصَّنـْ ، أَنـْ اقإ

ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم يـَْوًما َمْسُرورًا َفرإًحا 6َسنإ فإ قـَْولإ اَّللَّإ َعزَّ َوَجلَّ: }إإنَّ َمَع اْلُعْسرإ ُيْسًرا{ ]الشرح:  احلَْ  [ قَاَل: َخَرَج النَّيبإ
 [ " 6ْسًرا إإنَّ َمَع اْلُعْسرإ ُيْسًرا{ ]الشرح:  َوُهَو َيْضَحُك َوُهَو يـَُقوُل: " َلْن يـَْغلإَب ُعْسٌر ُيْسَرْينإ }فَإإنَّ َمَع اْلُعْسرإ يُ 

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: مرسل. 
 (: ضعيف.4784* ضعيف الجامع )

 تَفْسِريُ سُورَةِ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ  

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 
َبأَ َعلإيُّ ْبُن َساَلٍإ احْلَافإُظ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن مَحَّاٍد، ثنا َعْبُد الرَّزَّ   -  3955 ثـََنا أَبُو َعلإيٍي احْلَافإُظ، أَنـْ َبَأ َمْعَمٌر، َعْن َعْمرإو ْبنإ َحدَّ ، أَنـْ اقإ

َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ وَ  ُ َعْنُه، َأنَّ النَّيبإ َي اَّللَّ َسلََّم: " َكاَن ِبإإَراَء إإْذ َأًَتُه اْلَمَلُك بإَنَمٍط مإْن دإيَباٍج فإيهإ َمْكُتوٌب اقْـَرْأ  دإيَناٍر، َعْن َجابإٍر َرضإ
ْسمإ رَبيإَك الَّذإي َخَلَق إإىَل }َما ََلْ يـَْعَلْم{ ]العلق:   [ "  5ابإ

 ٍر ِفي ِإْسَناِدِه َوْهٌم...@ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َفَسِمْعُت َأَبا َعِليٍ  اْلَحاِفَظ َيُقوُل: ِذْكُر َجابِ 

ثـََناُه أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثنا َهاُروُن ْبُن ُسَلْيَماَن، ثنا َعْبُد الرَّمْحَنإ ْبُن مَ   -  3957 ْهدإيٍي، َعْن ُسْفَياَن، َعْن َوَقْد َحدَّ
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ُ َعْنُه، قَاَل:   َي اَّللَّ ٍم، َعْن زإرٍي، َعْن َعلإيٍي َرضإ ْسمإ َعاصإ ، َواقْـَرْأ ابإ »َعَزائإُم السُُّجودإ فإ اْلُقْرآنإ اَل تـَْنزإيُل، َوحم تـَْنزإيُل السَّْجَدُة، َوالنَّْجمإ
 رَبيإَك الَّذإي َخَلَق« 

لِ  َثِني اَل َيْسُجُد ِفي اْلُمَفصَّ ُب ِممَّْن َحدَّ  @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َوَأَنا َأَتَعجَّ
 الذهبي رحمه هللا: صحيح.# قال الحافظ 

 سنده حسن.   * قال الشيخ عبد السَلم علوش:

 تَفْسِريُ سُورَةِ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ  

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 
َبأَ إإْسَحاُق ْبُن إإبـَْراهإيَم، أَنْـ   -   3958 ، أَنـْ َبأَ َجرإيٌر، َعْن َمْنُصوٍر، َعْن َسعإيدإ ْبنإ  َأْخََباََن أَبُو زََكرإايَّ اْلَعْنََبإيُّ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ السَّاَلمإ

ُهَما، فإ قـَْولإهإ تـََعاىَل: }إإانَّ  ُ َعنـْ َي اَّللَّ َلةإ اْلَقْدرإ{ ]القدر:  ُجَبرْيٍ، َعنإ اْبنإ َعبَّاٍس َرضإ َلةإ 1 أَنـَْزْلَناُه فإ لَيـْ [ قَاَل: »أُْنزإَل اْلُقْرآُن فإ لَيـْ
ُ يـُنَـزيإلُُه َعَلى َرُسولإ  « ، َفَكاَن اَّللَّ َْوقإعإ النُُّجومإ نـَْيا َكاَن ِبإ َدًة إإىَل َْسَاءإ الدُّ ْعُضُه فإ أَثَرإ بـَْعٍض، هإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم بَـ اْلَقْدرإ مُجَْلًة َواحإ

ثـَبيإَت   َدًة َكَذلإَك لإنـُ  [  32بإهإ فـَُؤاَدَك َورَتَـّْلَناُه تـَْرتإياًل{ ]الفرقان:  قَاَل َعزَّ َوَجلَّ: }َوقَاَل الَّذإيَن َكَفُروا َلْوََل نـُزيإَل َعَلْيهإ اْلُقْرآُن مُجَْلًة َواحإ
َجاُه. @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َص  ْيَخْيِن َوَلْم ُيَخرِ   ِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط البخاري ومسلم 

 تَفْسِريُ سُورَةِ الزَّلْزَلَةِ  

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 
، ثنا يَزإيُد ْبُن  َأْخََباََن أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ  -  3966 طإيُّ الصَّفَّاُر، َوأَبُو َبْكٍر الشَّافإعإيُّ قَاََل: ثنا حُمَمَُّد ْبُن َمْسَلَمَة اْلَواسإ

، قَاَل: بَـ  يإ َبَأ ُسْفَياُن ْبُن ُحَسنْيٍ، َعْن أَيُّوَب، َعْن َأيبإ قإاَلبََة، َعْن َأيبإ َأْْسَاَء الرََّحيبإ َنا أَبُو َبْكٍر  َهاُروَن، أَنـْ ُ َعْنُه، يـْ َي اَّللَّ ديإيُق َرضإ الصيإ
ثْـَقاَل َذرَّ  ثْـَقاَل َذرٍَّة َشرًّا يـَتَـَغدَّى َمَع َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم إإْذ نـََزَلْت َهذإهإ اْْليَُة }َفَمْن يـَْعَمْل مإ ٍة َخرْيًا يـََرُه َوَمْن يـَْعَمْل مإ

ْلَنا مإْن ُسوٍء رَأَيـَْناُه؟ فـََقاَل: »َما تـََرْوَن َمإَّا َتْكَرُهونَ [ فََأْمَسَك أَبُ 8يـََرُه{ ]الزلزلة:   َفَذلإَك  و َبْكٍر َوقَاَل: اَي َرُسوَل اَّللَّإ، َأُكلُّ َما َعمإ
َرةإ«  َْهلإهإ فإ اْْلخإ  َما َُتَْزْوَن، يـَُؤخَُّر اخْلَرْيُ ألإ

ْسَناِد َولَ   َجاُه. @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َصِحيُح اإلِْ  ْم ُيَخرِ 
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: مرسل. 

 (: ضعيف.5212* السلسلة الضعيفة )

 تَفْسِريُ سُورَةِ قُرَيْشٍ  

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 
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، ثنا يـَْعُقوبُ   -   3975 يُّ ُّ، ثنا َأمْحَُد ْبُن ُعبَـْيدإ اَّللَّإ النـَّْرسإ ثـََنا َبْكُر ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ مَحَْداَن الصَّرْيَفإ  ْبُن حُمَمٍَّد الزُّْهرإيُّ، ثنا إإبـَْراهإيُم َحدَّ
 ْبنإ َأيبإ َعتإيٍق، َعْن َسعإيدإ ْبنإ َعْمرإو ْبنإ َجْعَدَة ْبنإ ُهَبرْيََة، َعْن أَبإيهإ،  ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ ََثبإتإ ْبنإ ُشَرْحبإيَل، َحدََّثِنإ ُعْثَماُن ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ 

َها، َأنَّ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلَّ  ُ َعنـْ َي اَّللَّ ُ قـَُرْيشً َعْن َجدَّتإهإ أُميإ َهانإٍئ بإْنتإ َأيبإ طَالإٍب َرضإ اَلٍل؛ َم، قَاَل: »َفضََّل اَّللَّ ا بإَسْبعإ خإ
َقايََة فإيهإْم، َوَأنَّ اَّللََّ َنَصَرُهْم َعَلى  َة فإيهإْم، َواحلْإَجابََة فإيهإْم، َوالسيإ نإنَي ََل يـَْعُبُدُه   َأينيإ فإيهإْم َوَأنَّ النـُّبـُوَّ ُْم َعَبُدوا اَّللََّ َعْشَر سإ ، َوَأهنَّ اْلفإيلإ

َعَلْيهإ َوَسلََّم، بإْسمإ اَّللَّإ الرَّمْحَنإ الرَّ َغرْيُُهْم، َوَأنَّ اَّللََّ أَنـَْزَل فإيهإ  « ُثَّ َتاَلَها َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ  يمإ }إلإإياَلفإ ْم ُسورًَة مإَن اْلُقْرآنإ حإ
ْليَـْعُبُدوا َربَّ َهَذا اْلبَـْيتإ الَّذإي َأْطَعَمُهْم  ، فـَ َتاءإ َوالصَّْيفإ  [  2مإْن ُجوٍع َوآَمنَـُهْم مإْن َخْوٍف{ ]قريش:  قـَُرْيٍش إإياَلفإهإْم رإْحَلَة الشيإ

َجاُه. ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ     @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: يعقوب ضعيف وإبراهيم صاحب مناكير هذا أنكرها. 

 (: حسن. 4209* صحيح الجامع )

 تَفْسِريُ سُورَةِ الْكَوْثَرِ  

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 
َْمَداَن، ثنا أَبُو َحاِتٍإ حُمَمَُّد ْبُن إإدْ   -  3981 ُب ِبإ ثـََناُه أَبُو حُمَمٍَّد َعْبُد الرَّمْحَنإ ْبُن مَحَْداَن اجْلالَّ رإيَس الرَّازإيُّ، ثنا َوْهُب ْبُن َأيبإ  َحدَّ

، َعْن ُمَقاتإلإ ْبنإ َحيَّاَن، َعنإ اأْلَْصَبغإ بْ  ُ َعْنُه، قَاَل: َلمَّا  َمْرُحوٍم، ثنا إإْسَرائإيُل ْبُن َحاِتٍإ َي اَّللَّ نإ نـَُباَتَة، َعْن َعلإييإ ْبنإ َأيبإ طَالإٍب َرضإ
َناَك اْلَكْوثـََر َفَصليإ لإرَ  ُّ صَ 2بيإَك َواْْنَْر{ ]الكوثر:  نـََزَلْت َهذإهإ اْْليَُة َعَلى َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم }إإانَّ َأْعطَيـْ لَّى [ قَاَل النَّيبإ
َا لَْيَسْت بإ  ؟« قَاَل: إإهنَّ َا َريبيإ ريَُة الَّيتإ َأَمَرينإ ِبإ َْبإيُل، َما َهذإهإ النَّحإ ريٍَة َوَلكإنَُّه َيَُْمُرَك إإَذا حَتَرَّْمَت لإلصَّاَلةإ َأْن  هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »اَي جإ َنحإ

.  تـَْرَفَع َيَدْيَك إإَذا َكَبََّْت، َوإإَذا رََكْعَت، َوإإ  َا َصاَلتـَُنا َوَصاَلُة اْلَماَلئإَكةإ الَّذإيَن فإ السََّماَواتإ السَّْبعإ َذا رَفـَْعَت رَْأَسَك مإَن الرُُّكوعإ فَإإهنَّ
ُ َعزَّ َوَجلَّ  ْستإَكانَةإ الَّيتإ قَاَل اَّللَّ ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: " رَْفُع اأْلَْيدإي مإَن اَلإ َما اْسَتَكانُوا لإَرِبيإإْم َوَما يـََتَضرَُّعوَن{ : }فَ قَاَل النَّيبإ

 [ " 76]املؤمنون: 
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: إسرائيل صاحب عجائب ال يعتمد عليه وأصبغ شيعي متروك عند النسائي.

 (: موضوع.6008* السلسلة الضعيفة )

 تَفْسِريُ سُورَةِ أَبِي لَهَبٍ  

 الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بِسْمِ اللَّهِ  
َْرَو، ثنا احْلَارإُث ْبُن َأيبإ ُأَساَمَة، ثنا اْلَعبَّاُس ْبُن الْ   -   3984 َفْضلإ اأْلَْنَصارإيُّ، ثنا اأْلَْسَوُد  َأْخََبينإ أَبُو َبْكرإ ْبُن َأيبإ َنْصٍر اْلُمزَكيإي ِبإ

َباَن، َعْن َأيبإ نـَْوَفلإ ْبنإ َأيبإ َعْقَرٍب، َعنْ  ُّ ْبُن َشيـْ َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، فـََقاَل النَّيبإ  أَبإيهإ، قَاَل: َكاَن هَلَُب ْبُن َأيبإ هَلٍَب َيُسبُّ النَّيبإ
اَل: إإينيإ َأَخاُف َدْعَوَة حُمَمٍَّد َصلَّى زإًَل، فـَقَ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »اللَُّهمَّ َسليإْط َعَلْيهإ َكْلَبَك« َفَخَرَج فإ قَافإَلٍة يُرإيُد الشَّاَم فـَنَـَزَل َمنْ 
، َفَحطُّوا َمَتاَعُهْم َحْوَلُه َوقـََعُدوا ََيُْرُسونَُه َفَجاَء اأْلََسُد فَانْـ   تَـَزَعُه َفَذَهَب بإهإ   هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم قَاُلوا َلُه: َكالَّ

ْسَناِد َوَلمْ   َجاُه.  @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َصِحيُح اإلِْ  ُيَخرِ 
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح
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يُّ    -   3997 ، ثنا أَبُو  َأْخََباََن أَبُو َسعإيٍد َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ َعْمٍرو اأْلَمْحَسإ ، ثنا مَحَّاُد ْبُن السَّرإييإ ْلُكوَفةإ، ثنا احْلَُسنْيُ ْبُن الرَّبإيعإ ابإ
ُهَما، َأنَّ اْليَـُهوَد أَتَ  َعنـْ  ُ َي اَّللَّ َعَلْيهإ َوَسلَّ َبْكرإ ْبُن َعيَّاٍش، َعْن َأيبإ َسعإيٍد، َعْن عإْكرإَمَة، َعنإ اْبنإ َعبَّاٍس َرضإ َّ َصلَّى هللاُ  َم،  تإ النَّيبإ

ثـَْننْيإ، َوَخلَ  ُ اأْلَْرَض يـَْوَم اأْلََحدإ َواَلإ ، فـََقاَل: »َخَلَق اَّللَّ ُ اجلْإَباَل يـَْوَم الثُّاَلََثءإ َوَما فإيهإنَّ  َفَسأَلَْتُه َعْن َخْلقإ السََّماَواتإ َواأْلَْرضإ َق اَّللَّ
َواْلَمَدائإَن َواْلُعْمَراَن َواخْلََراَب فـََهذإهإ َأْربـََعٌة« فـََقاَل َعزَّ َوَجلَّ: » }أَإإنَُّكْم لََتْكُفُروَن مإْن َمَنافإَع، َوَخَلَق يـَْوَم اأْلَْربإَعاءإ الشََّجَر َواْلَماَء  

َي   لَّذإي َخَلَق اأْلَْرَض فإ يـَْوَمنْيإ َوََتَْعُلوَن َلُه أَْنَداًدا َذلإَك َربُّ اْلَعاَلمإنَي َوَجَعَل فإيَها َرَواسإ َواَبَرَك فإيَها، َوَقدََّر فإيَها َأقْـَواَُتَا  مإْن فـَْوقإَها  ابإ
ٍم َسَواًء لإلسَّائإلإنَي{ َوَخَلَق يـَْوَم اخْلَمإيسإ السََّماَء، َوَخَلَق يـَْوَم اجْلُُمَعةإ النُُّجومَ  َوالشَّْمَس َواْلَقَمَر َواْلَماَلئإَكَة إإىَل َثاَلثإ    فإ َأْربـََعةإ َأايَّ

ْنُه َفخَ  نَي مَيُوُت َمْن َماَت، َوفإ الثَّانإَيةإ أَْلَقى اَساَعاٍت بَقإنَي مإ ْْلَفَة َعَلى ُكليإ َلَق فإ َأوَّلإ َساَعٍة مإْن َهذإهإ الثَّاَلثإ السَّاَعاتإ اْْلَجاَل حإ
ل  َوَأَمَر إإْبلإيَس ابإ َأْسَكَنُه اجْلَنََّة،  َتفإُع بإهإ النَّاَس، َوفإ الثَّالإَثةإ آَدَم  يـَنـْ رإ َساَعٍة« ُثَّ قَاَلتإ َشْيٍء َمإَّا  َها فإ آخإ نـْ َلُه، َوَأْخَرَجُه مإ سُُّجودإ 

« قَاُلوا: َقْد َأَصْبَت َلْو َأِْتَْمَت، قَالُ  ُّ اْليَـُهوُد: ُثَّ َماَذا اَي حُمَمَُّد؟ قَاَل: »ُثَّ اْستَـَوى َعَلى اْلَعْرشإ َب النَّيبإ وا: ُثَّ اْسََتَاَح، قَاَل: فـََغضإ
تَّةإ أَ َصلَّى هللاُ   نَـُهَما فإ سإ ٍم َوَما َمسََّنا مإْن لُُغوبإ  َعَلْيهإ َوَسلََّم َغَضًبا َشدإيًدا، فـَنَـَزَلْت }َوَلَقْد َخَلْقَنا السََّمَواتإ َواأْلَْرَض َوَما بـَيـْ ايَّ

ْ َعَلى َما يـَُقوُلوَن{   فَاْصَبإ
َجاُه.@ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح  ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ      اإلِْ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: أبو سعيد البقال قال ابن معين ال يكتب حديثه 

ُن حُمَمٍَّد اْلَمْرَوزإيُّ، ثنا َجرإيُر  َأْخََباََن َعْبُد الصََّمدإ ْبُن َعلإييإ ْبنإ ُمْكَرٍم، بإبَـْغَداَد، ثنا َجْعَفُر ْبُن حُمَمٍَّد الصَّائإُغ، ثنا احْلََسُن بْ   -  4000
يإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم قَاَل: "    ْبُن َحازإٍم، َعْن ُكْلُثومإ ْبنإ َجَْبٍ، َعْن َسعإيدإ ْبنإ ُجَبرْيٍ، َعنإ اْبنإ َعبَّاسٍ  ُهَما، َعنإ النَّيبإ ُ َعنـْ َي اَّللَّ َرضإ

ُ اْلمإيثَاَق مإْن َظْهرإ آَدَم بإنَـْعَماَن، يـَْعِنإ بإَعَرَفَة، فََأْخَرَج مإْن ُصْلبإهإ ُكلَّ ُذريإيٍَّة َذرَأَ   َكلََّمُهْم قـُُباًل َها فـَنَـثـََرُهْم َبنْيَ َيَدْيهإ َكالذَّريإ، ُثَّ َأَخَذ اَّللَّ
َا فـََعَل اْلُمْبطإُلوَن{ ]األعراف: 172َوقَاَل: }أََلْسُت بإَربيإُكْم قَاُلوا بـََلى َشهإْداَن َأْن تـَُقوُلوا يـَْوَم اْلقإَياَمةإ{ ]األعراف:   [ إإىَل قـَْولإهإ }ِبإ

173  ] 
ْسَنادِ  َجاُه.@ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ      َوَلْم ُيَخرِ 

 .# قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح

ثـََنا احْلَُسنْيُ ْبُن احلََْسنإ ْبنإ أَيُّوَب، ثنا أَبُو َحاِتٍإ الرَّازإيُّ، ثنا ُموَسى ْبُن إإْْسَاعإيَل، ثنا مَحَّادُ   -  4004  ْبُن َسَلَمَة، َعْن ََثبإٍت َحدَّ
يإ   ، َعنإ احلََْسنإ، َعْن ُعيَتيإ ْبنإ َضْمَرَة، َعْن ُأيَبيإ ْبنإ َكْعٍب، َعنإ النَّيبإ يإ َ آَدُم َغسََّلْتُه اْلبـَُناينإ َعَلْيهإ َوَسلََّم، قَاَل: " َلمَّا تـُُوفيإ َصلَّى هللاُ 

ْلَماءإ وإتْـًرا َوَأحْلَُدوا َلُه َوقَاُلوا: َهذإهإ ُسنَُّة آَدَم فإ َوَلدإهإ    اْلَماَلئإَكُة ابإ
جَ  ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ      اُه.@ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح

، ثنا ُموَسى ْبنُ   -  4005 ، ثنا احْلََسُن ْبُن مُحَْيدإ ْبنإ الرَّبإيعإ يُّ ثـََنا أَبُو َسعإيٍد َأمْحَُد ْبُن حُمَمٍَّد اأْلَمْحَسإ إإْْسَاعإيَل، َوُهْدبَُة ْبُن َخالإٍد،    َحدَّ
ُهَما، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ قَاََل: ثنا مَحَّاُد ْبُن َسَلَمَة، َعنْ  ُ َعنـْ َي اَّللَّ  َصلَّى  َعلإييإ ْبنإ زَْيٍد، َعْن يُوُسَف ْبنإ مإْهَراَن، َعنإ اْبنإ َعبَّاٍس َرضإ

نيَ  َْربَعإنَي َسَنًة َولَبإَث فإ قـَْومإهإ أَْلَف َسَنٍة إإَلَّ َخْسإ ُ نُوًحا ألإ تيإنَي   هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »بـََعَث اَّللَّ َعاًما َيْدُعوُهْم َوَعاَش بـَْعَد الطُّوفَانإ سإ
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يإ   َعَلْيهإ َوَسلََّم فإ َحدإيثإ َسَنًة َحَّتَّ َكثـَُر النَّاُس َوَفَشْوا« َقدإ اتَـَّفَق الشَّْيَخانإ َعَلى َحدإيثإ َأيبإ ُهَريـَْرَة َوأََنٍس، َعنإ النَّيبإ َصلَّى هللاُ 
َيْأتُوَن نُوحً  َل إإىَل اأْلَْرضإ " الشََّفاَعةإ " فـَ  ا فـَيَـُقوُلوَن: أَْنَت َأوَُّل َرُسوٍل أُْرسإ

 * سكت عنه الذهبي في التلخيص. 
 * قال الشيخ عبد السَلم علوش: فيه علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف.

، ثنا َأمْحَُد ْبُن َحازإٍم، َعْن َأيبإ َغَرزََة، ثنا ُموَسى ْبُن يـَعْ   -   4010 ، ثنا فَائإٌد، َمْوىَل َأْخََباََن َعلإيُّ ْبُن َعْبدإ الرَّمْحَنإ ْبنإ َماينإ ُقوَب الزَّْمعإيُّ
يإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، َأْخََبَْتُه َأنَّ َرُسوَل ُعبَـْيدإ اَّللَّإ ْبنإ َعلإيٍي َأنَّ إإبـَْراهإيَم ْبَن َعْبدإ الرَّمْحَنإ ْبنإ َأيبإ رَبإيعَ  َة، َأْخََبَُه، َأنَّ َعائإَشَة َزْوَج النَّيبإ

« ، قَ  يإ َم أُمَّ الصَّيبإ ُ َأَحًدا مإْن قـَْومإ نُوٍح َلَرحإ َم اَّللَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: "    اَل َرُسوُل اَّللَّإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، قَاَل: »َلْو رَحإ
َر زََمانإ  نَي َعاًما َيْدُعوُهْم إإىَل اَّللَّإ َحَّتَّ َكانُوا آخإ هإ َغَرَس َشَجَرًة فـََعظَُمْت َوَذَهَبْت ُكلَّ َكاَن نُوٌح َماكإثًا فإ قـَْومإهإ أَْلَف َسَنٍة إإَلَّ َخْسإ

ْنُه َويـَُقوُلوَن: يـَْعَمُل َسفإيَنًة فإ اْلََبيإ َفَكْيَف ََتْرإي؟ فـَيَـُقوُل: َسْوَف تـَْعَلُمونَ َمْذَهٍب، ُثَّ َقطََعَها، ُثَّ َجَعَل يـَْعَملُ  ،  َسفإيَنًة فـََيْسَخُروَن مإ
يإ َعَلْيهإ وََكاَنْت حتُإبُّ  َيْت أُمُّ الصَّيبإ َككإ َخشإ َها فَاَر التـَّنُّوُر وََكثـَُر اْلَماُء فإ السيإ ُحبًّا َشدإيًدا، َفَخَرَجْت إإىَل اجْلََبلإ َحَّتَّ   هُ فـََلمَّا فـَرََغ مإنـْ

، فـََلمَّا بـََلَغَها َخَرَجْت   ، فـََلمَّا بـََلَغ بـََلَغْت ثـُلَُثُه، فـََلمَّا بـََلَغَها اْلَماُء َخَرَجْت بإهإ َحَّتَّ بـََلَغْت ثـُُلَثيإ اجْلََبلإ َحَّتَّ اْستَـَوْت َعَلى اجْلََبلإ
يإ  اْلَماُء رَقـَبَـتَـَها رَفـََعتْ  َم أُمَّ الصَّيبإ ُهْم َأَحًدا َلَرحإ ُ مإنـْ َم اَّللَّ  ُه بإَيدإَها َحَّتَّ َذَهَب بإهإ اْلَماُء، فـََلْو رَحإ

َجاهُ @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا:  ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   .َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 إسناده مظلم وموسى ليس بذاك # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: 

ُن إإْدرإيَس، َعْن أَبإيهإ، َعْن َوْهبإ َأْخََباََن احْلَُسنْيُ ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ إإْسَحاَق، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبنإ اْلََبَاءإ، ثنا َعْبُد اْلُمْنعإمإ بْ   -   4012
َعةإ رَْهٍط َشهإ  ُدوا َبْدرًا قَاَل َوْهٌب: َوَقْد َحدََّثِنإ َعْبُد اَّللَّإ ْبُن َعبَّاٍس ُكلُُّهْم رَفـَُعوا  ْبنإ ُمنَـبيإٍه، قَاَل: ذََكَر احلََْسُن ْبُن َأيبإ احلََْسنإ َعْن َسبـْ

، فـَيَـُقوُل: َماَذا احْلَدإيَث إإىَل َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: " إإنَّ اَّللََّ َيْدُعو نُوًحا َوقـَْوَمُه يـَْوَم اْلقإَيامَ  ُتْم نُوًحا؟   ةإ َأوََّل النَّاسإ َأَجبـْ
رإيَن أُمًَّة   فـَيَـُقوُلوَن: َما َدَعااَن َوَما بـَلََّغَنا َوََل َنَصَحَنا َوََل َأَمَراَن َوََل هَنَااَن، فـَيَـُقوُل نُوٌح: َدَعْوُُتُْم ايَ  ًيا فإ اأْلَوَّلإنَي َواْْلخإ َربيإ ُدَعاًء فَاشإ

ُ لإْلَماَلئإَكةإ: اْدُعوا َأمْحََد وَ بـَْعَد أُمٍَّة َحَّتَّ انـْتَـَهى إإىَل َخاِتَإ ال َقُه فـَيَـُقوُل اَّللَّ أُمََّتُه، فـََيْأِتإ  نَّبإييإنَي َأمْحََد فَانـَْتَسَخُه َوقـََرَأُه َوآَمَن بإهإ َوَصدَّ
ٌح لإُمَحمٍَّد َوأُمَّتإهإ: َهْل تـَْعَلُموَن َأينيإ بـَلَّْغُت قـَْومإي الريإَساَلَة َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َوأُمَُّتُه َيْسَعى نُورُُهْم َبنْيَ أَْيدإيهإْم فـَيَـُقوُل نُو 

َهارًا، فـََلْم يَزإْدُهْم ُدعَ  رًّا َوجإ يَحةإ، َوَجهإْدُت َأْن َأْستَـْنقإَذُهْم مإَن النَّارإ سإ لنَّصإ َصلَّى ائإي إإَلَّ فإَرارًا؟ فـَيَـُقوُل َرُسوُل اَّللَّإ َواْجتَـَهْدُت هَلُْم ابإ
َا َنَشْدتـََنا بإهإ أَنََّك فإ مجَإيعإ َما قـُْلَت مإَن الصَّادإقإ  فـَيَـُقوُل قـَْوُم نُوٍح: َوأَْيَن َعلإْمَت َهَذا اَي   «.نيَ هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َوأُمَُّتُه: »فَإإانَّ َنْشَهُد ِبإ

؟ فـَيَـُقوُل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى  ُر اأْلَُممإ يمإ   َأمْحَُد أَْنَت َوأُمَُّتَك َوَْنُْن َأوَُّل اأْلَُممإ َوأَْنَت َوأُمَُّتَك آخإ هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: " بإْسمإ اَّللَّإ الرَّمْحَنإ الرَّحإ
[ قـََرَأ السُّورََة َحَّتَّ َخَتَمَها، فَإإَذا َخَتَمَها 1َسْلَنا نُوًحا إإىَل قـَْومإهإ َأْن أَْنذإْر قـَْوَمَك مإْن قـَْبلإ َأْن َيَْتإيَـُهُم َعَذاٌب أَلإيٌم{ ]نوح:  }إإانَّ َأرْ 

ُ َعزَّ َوَجلَّ عإْنَد َذلإَك:  قَاَلْت أُمَُّتُه َنْشَهُد َأنَّ َهَذا هَلَُو اْلَقَصُص احْلَقُّ َوَما مإْن إإَلٍه إإَلَّ اَّللَُّ   َوَأنَّ اَّللََّ هَلَُو اْلَعزإيُز احْلَكإيُم، فـَيَـُقوُل اَّللَّ
 »اْمَتاُزوا اْليَـْوَم أَيُـَّها اْلُمْجرإُموَن فـَُهْم َأوَُّل َمْن مَيَْتاُز فإ النَّارإ«  

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: إسناده واه 

 هُ عَلَيْهِمَا بِيِّ صَلَّى اهللُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ نُوحٍ هُودٌ وَصَالِحٌ صَلَوَاتُ اللَّ ذِكْرُ إِبْرَاهِيمَ النَّ 
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، ثنا إإْسَحاُق ْبُن    -  4017 َبَأ َجرإيٌر، َعْن ُعَمارََة َأْخََباََن أَبُو زََكرإايَّ ََيََْي ْبُن حُمَمٍَّد اْلَعْنََبإيُّ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ السَّاَلمإ إإبـَْراهإيَم، أَنـْ
ُ َعْنُه، َي اَّللَّ ، َعْن َأيبإ ُزْرَعَة، َعْن َأيبإ ُهَريـَْرَة َرضإ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: " فـَيَـُقوُلوَن: اَي إإبـَْراهإيُم،    ْبنإ اْلَقْعَقاعإ

َلَّتإَك َأْهُل السََّماَواتإ َوَأْهُل اأْلَْرضإ   َع ِبإ  أَْنَت َخلإيُل الرَّمْحَنإ َقْد ْسَإ
َجاُه.  @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ا ْيَخْيِن َوَلْم ُيَخرِ   لشَّ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط البخاري ومسلم 

 ذِكْرُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ صَلَوَاتُ اللَّهُ عَلَيْهِمَا 
َبَأ احْلََسُن ْبُن َعلإييإ ْبنإ زإاَيٍد، ثنا  -  4032 إإبـَْراهإيُم ْبُن ُموَسى، ثنا هإَشاُم ْبُن يُوُسَف، َعْن َمْعَمٍر،  َأْخََباََن أَبُو َبْكرإ ْبُن إإْسَحاَق، أَنـْ

، َعنإ اْبنإ َكْعبإ ْبنإ َمالإٍك، َعْن أَبإيهإ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلَّمَ  : »إإَذا افْـتَـَتْحُتْم مإْصًرا فَاْستَـْوُصوا  َعنإ الزُّْهرإييإ
ْلقإْبطإ َخرْيًا ُهمْ  ابإ نـْ ُم َأنَّ أُمَّ إإْْسَاعإيَل مإ ًا« قَاَل الزُّْهرإيُّ: فَالرَّحإ  فَإإنَّ هَلُْم ذإمًَّة َوَرمحإ

َجاُه.   ْيَخْيِن َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ
 البخاري ومسلم # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط 

 (: صحيح. 698* صحيح الجامع )

، ثنا إإ   -   4036 ، ثنا ُعبَـْيُد ْبُن َحاِتٍإ احْلَافإُظ اْلعإْجلإيُّ ثـََنا أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ الشَّافإعإيُّ ْْسَاعإيُل ْبُن ُعبَـْيدإ ْبنإ ُعَمَر ْبنإ َحدَّ
ُّ، ثنا َعْبُد اَّللَّإ  يمإ اخْلَطَّايبإ ُّ، ثنا َعْبُد الرَّحإ ، قَاَل: َحَضْراَن جَمْلإَس   َأيبإ َكرإميََة احْلَرَّاينإ ُّ، ثنا َعْبُد اَّللَّإ ْبُن َسعإيٍد الصَُّناِبإإيُّ ْبُن حُمَمٍَّد اْلُعْتيبإ

بـَْعُضُهْم: َبْل إإْسَحاُق يُح إإْْسَاعإيُل، َوقَاَل  ُمَعاوإيََة ْبنإ َأيبإ ُسْفَياَن فـََتَذاَكَر اْلَقْوُم إإْْسَاعإيَل َوإإْسَحاَق ْبَن إإبـَْراهإيَم فـََقاَل بـَْعُضُهُم: الذَّبإ 
َعَلْيهإ َوَسلََّم   ُّ، فـََقاَل: اَي َرُسوَل اَّللَّإ، الذَّبإيُح، فـََقاَل ُمَعاوإيَُة: " َسَقْطُتْم َعَلى اخْلَبإريإ ُكنَّا عإْنَد َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ  فََأًَتُه اأْلَْعَرايبإ

ُ َعَلْيَك اَي اْبَن الذَّبإيَحنْيإ، فـَتَـَبسََّم رَ َخلَّْفُت اْلبإاَلَد اَيبإَسًة َواْلَماَء اَيبإ  َا َأفَاَء اَّللَّ ُسوُل اَّللَّإ ًسا َهَلَك اْلَماُل َوَضاَع اْلعإَياُل، فـَُعْد َعَليَّ ِبإ
َْفرإ زَْمَزَم َنَذَر َّللإَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َوََلْ يـُْنكإْر َعَلْيهإ، فـَُقْلَنا: اَي َأمإرَي اْلُمْؤمإنإنَي، َوَما الذيإبإيَحانإ  ؟ قَاَل: إإنَّ َعْبَد اْلُمطَّلإبإ َلمَّا َأَمَر ِبإ

نَـُهْم َفَخَرَج السَّْهُم لإَعْبدإ  َأْمَرَها َأْن يـَْنَحَر بـَْعَض َوَلدإهإ فََأْخَرَجُهْم، فََأْسَهَم بـَيـْ  ُ ُه مإْن َبِنإ  اَّللَّإ فََأرَاَد َذِْبَُه َفَمنَـَعُه َأْخَوالُ إإْن َسهََّل اَّللَّ
 ُل الثَّاينإ " ََمُْزوٍم َوقَاُلوا: اْرضإ رَبََّك َوافإدإ ابـَْنَك. قَاَل: فـََفَداُه ِبإإاَئةإ اَنَقٍة، قَاَل: فـَُهَو الذَّبإيُح َوإإْْسَاعإي

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: إسناده واه 

 وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمَا ذِكْرُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ صَلَوَاتُ اللَّهِ  
، َعْن مَحَّادإ ْبنإ   -  4041  َسَلَمَة، َعْن َعلإييإ ْبنإ  َحدَّثـََنا احلََْسُن ْبُن يـَْعُقوَب اْلَعْدُل، ثنا ََيََْي ْبُن َأيبإ طَالإٍب، ثنا زَْيُد ْبُن اخْلَبَّابإ

ُ َعْنُه، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ   زَْيٍد، َعنإ احلََْسنإ، َعنإ اأْلَْحَنفإ ْبنإ قـَْيٍس، َعنإ اْلَعبَّاسإ  َي اَّللَّ ْبنإ َعْبدإ اْلُمطَّلإبإ َرضإ
، َأْْسَُع النَّاَس يـَُقوُلوَن: َربُّ إإْسَحاَق قَاَل: إإنَّ إإْسَحاَق جَ  ُّ اَّللَّإ َداُوُد: اَي َربيإ هإ َوَسلََّم: " قَاَل َنيبإ         اَد ِلإ بإنَـْفسإ

َد ِبِه«  @ قال  الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َرَواُه النَّاُس َعْن َعِليِ  ْبِن َزْيِد ْبِن ُجْدَعاَن َتَفرَّ
 (: ضعيف.336* السلسلة الضعيفة )
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 ذِكْرُ مَنْ قَالَ إِنَّ الذَّبِيحَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ 
ُّ، ثنا أَبُو احلََْسنإ ْبُن اْلََبَاءإ، ثنا َعْبُد اْلُمْنعإمإ ْبنُ  -  4049 ْسَفَرايإيِنإ إإْدرإيَس، َعْن أَبإيهإ، َعْن َوْهبإ ْبنإ   فََأْخََباََن احلََْسُن ْبُن حُمَمٍَّد اإْلإ

ُ إإبـَْراهإيَم َأْن َيْذَِبَُه وَ  نَي َأَمَر اَّللَّ َلةإ الَّيتإ فَارَقـَْتُه اْلَماَلئإَكُة، فـََلمَّا  ُمنَـبيإٍه، قَاَل: َحدإيُث إإْسَحاَق حإ بـَْراهإيَم إإْسَحاَق فإ اللَّيـْ ُ إلإإ َهَب اَّللَّ
ُ إإىَل إإبـَْراهإيَم َأْن َيْذَِبَُه َوَُيَْعَلُه قـُْراَباًن، وََكاَن اْلُقْراَبُن يـَْوَمئإذٍ   إإبـَْراهإيُم َذلإَك إإْسَحاَق  يـُتَـَقبَُّل َويـُْرَفُع َفَكَتمَ َكاَن اْبَن َسْبٍع َأْوَحى اَّللَّ

ديإيُق َوُهَو َأوَُّل َمْن آَمَن ِبإإبـَْراهإيَم وَ  يَع النَّاسإ َوَأَسرَُّه إإىَل َخلإيٍل لَُه، فـََقاَل اْلغَازإُر الصيإ َتلإي َومجَإ ديإيُق: إإنَّ اَّللََّ ََل يـَبـْ قـَْولُُه: فـََقاَل َلُه الصيإ
ثْـَلَك َوَلكإنَّهُ  َّللَّإ ظَنََّك، فَإإنَّ اَّللََّ َُيَْعُلَك لإلنَّاسإ إإَماًما َوََل   ِبإإْثلإ َهَذا مإ ََك َفاَل َتُسوَءنَّ ابإ بـَْراهإيَم يُرإيُد َأْن ُُيَريإَبَك َوََيَْتَبإ َة إلإإ  َحْوَل َوََل قـُوَّ

، َفذََكَر َوْهٌب َحدإيثًا َطوإياًل إإىَل  يمإ َّللَّإ الرَّمْحَنإ الرَّحإ  َأْن قَاَل َوْهٌب: َوبـََلَغِنإ َأنَّ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم،  َوإإْسَحاَق إإَلَّ ابإ
َْهلإ َهذإهإ الدَّْعَوةإ َوَأقْـَبَل  قَاَل: " َسَبَق إإْسَحاُق النَّاَس إإىَل َدْعَوٍة َما َسبَـَقَها إإلَْيهإ َأَحٌد َويـَُقوَمنَّ يـَْوَم اْلقإَياَمةإ فـََلَيْشَفعَ  ُ َعَلى نَّ ألإ اَّللَّ

ْسَحاَق:   َ الصَّابإرإيَن، فَإإينيإ َقدإ  إإبـَْراهإيَم فإ َذلإَك اْلَمَقامإ فـََقاَل: اْْسَْع مإِنيإ اَي إإبـَْراهإيُم اَي َأْصَدَق الصَّادإقإنَي، َوقَاَل إلإإ اْْسَْع مإِنيإ اَي َأْصَبإ
اْليَـْوَم بإَباَلٍء َعظإيٍم َلَإ ابـَْتلإ بإ  ُتُكَما  تَـَليـْ َأَحٌد مإَن  ابـْ ْ مإثْـَلُه  َيْصَبإ ََلْ  ، َفَصََبَْت َصَْبًا  حْلَرإيقإ ُتَك اَي إإبـَْراهإيُم ابإ تَـَليـْ ابـْ َأَحًدا مإْن َخْلقإي  هإ 

يُ  ََلْ  ْدقًا  َوصإ َصَْبًا  َوَصََبَْت  َفَصدََّقْت  َوَضعإيٌف،  يٌد  َوحإ َوأَْنَت   َّ جلْإَهادإ فإ ابإ ُتَك  تَـَليـْ َوابـْ اْلَعاَلمإنَي،   َصديإقْ اْلَعاَلمإنَي،  مإَن  َأَحٌد  ثْـَلُه  مإ
َك َوََلْ تـَُعظيإْم َذلإَك فإ طَاَعةإ أَبإيَك، َورَأَْيتَ  ، فـََلْم تـَْبَخْل بإنَـْفسإ لذَّْبحإ ُتَك اَي إإْسَحاُق ابإ تَـَليـْ َذلإَك َهنإيًئا َصغإريًا فإ اَّللَّإ َكَما يـَْرُجو    َوابـْ

َلَك اجْلَنَُّة َن لإَقائإهإ َوإإينيإ ُأَعاهإدُُكَما اْليَـْوَم َعْهًدا ََل َأْحبإَسنَّ بإهإ َأمَّا أَْنَت اَي إإبـَْراهإيُم، فـََقْد َوَجَبْت  مإْن َأْحَسنإ ثـََوابإهإ َوَيسََّر بإهإ ُحسْ 
يَلٌة ََلْ يـَنَـْلهَ  ، فَأَْنَت َخلإيلإي مإْن َبنْيإ َأْهلإ اأْلَْرضإ ُدوَن رإَجالإ اْلَعاَلمإنَي، َوهإَي َفضإ َلَك، َوََل َأَحٌد بـَْعَدَك َفَخرَّ إإبـَْراهإيُم َعَليَّ ا َأَحٌد قـَبـْ

َع مإَن قـَْولإ اَّللَّإ ُمَتَشكيإًرا َّللإَّإ، َوَأمَّا أَْنَت اَي إإْسَحاُق فـََتَمنَّ َعَليَّ ِبإَ  ًدا تـَْعظإيًما لإَما ْسَإ ْئَت َوَسْلِنإ َواْحَتكإْم ُأوتإَك ُسْؤَلَك،  َساجإ ا شإ
دإيَن َفاَل يـَْلَقاَك َعْبٌد ََل ُيْشرإ قَاَل: َأْسأَُلَك  َك َوَأْن ُتَشفيإَعِنإ فإ عإَبادإَك اْلُمَوحيإ ًئا إإَلَّ َأَجْرتُُه مإَن  اَي إإهلَإي َأْن َتْصطَفإَيِنإ لإنَـْفسإ ُك بإَك َشيـْ

ي َوْعًدا ََل ُأَخليإُفُه َوَعْهًدا ََل َأْحبإَسنَّ بإهإ  النَّارإ قَاَل َلُه رَبُُّه: َأْوَجْبُت َلَك َما َسأَْلَت َوَضمإْنُت َلَك َوََليـََتَك َما وَ  َعْدُتُكَما َعَلى نـَْفسإ
َْرُدوٍد "   َوَعطَاًء َهنإيًئا لَْيَس ِبإ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: عبد المنعم بن إدريس ال شيء 

لَدِهِ  اتَّفَقَتِ الرِّوَايَاتُ فِي أَنَّهُ مِنْ بَيْتِ إِبْرَاهِيمَ صَلَّى اهللُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ اخْتَلَفُوا أَهُوَ مِنْ وَ ذِكْرُ لُوط  النَّبِيِّ صَلَّى اهللُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِ  

 أَوْ مِنْ وَلَدِ أَخِيهِ 
، َعْن َأيبإ َمالإٍك،  َأْخََباََن حُمَمَُّد ْبُن إإْسَحاَق الصَّفَّاُر، ثنا َأمْحَُد ْبُن َنْصٍر، ثنا َعْمُرو ْبنُ  - 4059  طَْلَحَة، ثنا َأْسَباٌط، َعنإ السُّديإييإ

يإ  ُهَما، َوَعْن ُمرََّة، َعنإ اْبنإ َمْسُعوٍد، َوَعْن ُأاَنٍس، مإْن َأْصَحابإ النَّيبإ ُ َعنـْ َي اَّللَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َمْرُفوًعا قَاَل:    َعنإ اْبنإ َعبَّاٍس َرضإ
َنَة ُلوٍط َتْسَتقإي مإَن  تإ اْلَماَلئإَكُة مإْن عإْندإ إإبـَْراهإيَم َْنَْو قـَْريَةإ ُلوٍط َوأَتـَْوَها نإْصَف النـََّهارإ، فـََلمَّا بـََلُغوا هَنََر َسدُ " َلمَّا َخَرجَ  وٍم َلَقُوا ابـْ

، فـََقاُلوا هَلَا: اَي َجارإيَُة، َهْل مإْن مَ  َْهلإَها وََكاَن َلُه ابـْنَـَتانإ ْنزإٍل؟ قَاَلْت: نـََعْم، َمَكاَنُكْم ََل َتْدُخُلوا َحَّتَّ آتإَيُكْم فَأََتْت َأاَبَها، اْلَماءإ ألإ
ُهْم ََل   نـْ َيااًن َعَلى اَببإ اْلَمدإيَنةإ َما رَأَْيُت ُوُجوَه قـَْوٍم هإَي َأْحَسُن مإ ْد َكاَن َيَُْخُذُهْم قـَْوُمَك فـَيَـْفَضُحوُهْم، َوقَ فـََقاَلْت: اَي أَبـََتاُه َأْدرإْك فإتـْ
َنا فـَْلُيَضييإفإ الريإَجاَل َفَجاَءُهْم َوََلْ يـُْعلإْم أَ  يَف رَُجاًل َحَّتَّ قَاُلوا: َحلَّ َعَليـْ َحًدا إإَلَّ بـَْيَت َأْهلإ ُلوٍط، َفَخَرَجتإ اْمَرأَتُُه قـَْوُمُه هَنَْوُه َأْن ُيضإ
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ْثَل ُوُجوهإهإْم َقطُّ، َفَجاَءُه قـَْوُمُه يـُْهَرُعوَن إإلَْيهإ، فـََلمَّا أَتـَْوُه قَاَل هَلُْم ُلوٌط:  فََأْخََبَْت قـَْوَمُه، قَاَلْت: إإنَّ فإ بـَْيتإ ُلوٍط رإَجاًَل   َما رَأَْيُت مإ
ْنُكْم رَُجٌل ُرَشْيٌد َهُؤََلءإ بـََناِتإ ُهنَّ َأْطُهُر   َهَك   َلُكْم َمإَّا»اَي قـَْومإ اتَـُّقوا اَّللََّ َوََل َُتُْزونإ فإ َضْيفإي أَلَْيَس مإ تُرإيُدوَن« ، قَاُلوا َلُه: َأَو ََلْ نـَنـْ

ْنُه َما َعَرَضُه َعَلْيهإْم، قَاَل: إإْن ُتَضييإَف الريإَجاَل َقْد َعلإْمَت َأنَّ َما لََنا فإ بـََناتإَك مإْن َحقٍي، َوإإنََّك لَتَـْعَلُم َما نُرإيُد، فـََلمَّا   ََلْ يـَْقبَـُلوا مإ
َ بإُكْم قـُوَّ  ريًَة َِتْنَـُعِنإ ًة َأْو آوإي إإىَل رُْكٍن َشدإيٍد« يـَُقوُل َصَلَواُت اَّللَّإ َعَلْيهإ: »َلْو َأنَّ ِلإ أَْنَصارًا يـَْنُصُروينإ َعَلْيُكْم أَ »َلْو َأنَّ ِلإ ْو َعشإ

« َوَلمَّا قَاَل ُلوٌط: "   ُتْم تُرإيُدونَُه مإْن َأْضَيافإ ئـْ َنُكْم َوَبنْيَ َما جإ ْنُكْم حَلَاَلْت بـَيـْ ًة َأْو آوإي إإىَل رُْكٍن َشدإيٍد َبَسَط مإ َ بإُكْم قـُوَّ َلْو َأنَّ ِلإ
َأْعيـُنَـُهْم َوَخَرُجوا َيُدوُس بـَْعُضُهْم فإ آََثرإ بـَْعٍض ُعْمَيااًن، يـَُقوُلوَن: َْبإيُل َجَناَحْيهإ فـََفَقأَ  يَنئإٍذ جإ النََّجا النََّجا، فَإإنَّ فإ بـَْيتإ ُلوٍط    حإ

نَـُهْم{ ]القمر:  َأْسَحَر قـَْوٍم فإ  [ َوقَاُلوا: اَي ُلوُط إإانَّ 37 اأْلَْرضإ َفَذلإَك قـَْوُل اَّللَّإ َعزَّ َوَجلَّ }َوَلَقْد رَاَوُدوُه َعْن َضْيفإهإ َفَطَمْسَنا َأْعيـُ
ْهلإَك بإقإطإٍع مإَن اللَّْيلإ َوََل يـَْلَتفإْت مإنْ  ُلوا إإلَْيَك، فََأْسرإ ِبَإ ُكْم َأَحٌد إإَلَّ اْمَرأَُتَك فَاتَّبإْع آََثَر َأْهلإَك، يـَُقوُل: »َواْمُضوا ُرُسُل رَبيإَك َلْن َيصإ

نـُؤْ  « َوقَاَل ُلوٌط: َأْهلإُكوُهُم السَّاَعَة فـََقاُلوا: إإانَّ ََلْ  ُ إإىَل الشَّامإ لصُّْبحإ أَلَْيَس الصُّْبُح بإَقرإيبٍ َحْيُث تـُْؤَمُروَن فََأْخَرَجُهُم اَّللَّ  َمْر إإَلَّ ابإ
َناُهْم بإَسَحٍر{ ]القمر: فـََلمَّا َأْن َكاَن السََّحُر َخَرَج ُلوٌط َوَأْهُلُه َعَدا اْمَرأَتإهإ َفَذلإَك قـَْوُل اَّللَّإ َعزَّ َوَجلَّ: }إإَلَّ آَل لُ   [ 34وٍط ََنَّيـْ

 َجاُه.   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم َوَلْم ُيَخر ِ 
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط مسلم

 ذِكْرُ صَالِحٍ النَّبِيِّ صَلَّى اهللُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
4068  -  ،ُّ ، ثنا يـَْعُقوُب ْبُن َكْعٍب احْلََليبإ يُّ ثـََنا أَبُو زََكرإايَّ اْلَعْنََبإيُّ، ثنا أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ اْلُبوَشْنجإ ثنا َحْرَمَلُة ْبُن َعْبدإ اْلَعزإيزإ ْبنإ   َحدَّ

، َعْن أَبإيهإ، َعْن َجديإهإ، قَاَل: نـََزْلنَ  ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »َمْن َكاَن الرَّبإيعإ ْبنإ َسَْبََة، َحدََّثِنإ َأيبإ ا احلْإْجَر فإ َغْزَوةإ تـَُبوَك فـََقاَل النَّيبإ
ُهْم َمْن َحاَس احْلَْيَس فَ  نـْ نَي َومإ ُهْم َمْن َعَجَن اْلَعجإ نـْ              أَْلُقوُه  َعمإَل مإْن َهَذا اْلَماءإ طََعاًما فـَْليـُْلقإهإ« قَاَل: َفمإ

َجاُه.@ قال الحاف  ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ     ظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح

، ثنا َجديإي، ثنا ُمَسدٌَّد، ثنا َحجَّاُج ْبُن حُمَمٍَّد، َعْن َأيبإ َبكْ   -   4069 ثـََنا إإْْسَاعإيُل ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ اْلَفْضلإ رإ ْبنإ َعْبدإ اَّللَّإ، َعْن َحدَّ
َقاَل: ُأَحديإثُُكْم َعْن َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َشْهرإ ْبنإ َحْوَشٍب، َعْن َعْمرإو ْبنإ َخارإَجَة، قَاَل: قـُْلَنا َلُه: َحديإثـَْنا َحدإيَث َْثُوَد. فَـ 

نـَْيا، َفطَاَل َأْعَمارَُهْم َحَّتَّ جَ  ُ فإ الدُّ َعَل َأَحُدُهْم يـَْبِنإ اْلَمْسَكَن مإَن اْلَمَدرإ  َوَسلََّم، َعْن َْثُوَد، وََكاَنْت َْثُوُد قـَْوَم َصالإٍح َأْعَمَرُهُم اَّللَّ
َهدإُم وَ  بـُُيوًًت َفرإهإنَي فـََنَحُتوَها َوَجابُوَها َوجَ فـَيَـنـْ َُذوا مإَن اجلْإَبالإ  ُهْم َحيي، فـََلمَّا رََأْوا َذلإَك اَتَّ نـْ وَُّفوَها، وََكانُوا فإ َسَعٍة مإْن  الرَُّجُل مإ

هإْم، فـََقاُلوا: اَي َصالإُح ادُْع لََنا رَبََّك لإَيْخُرَج لََنا آيًَة نـَْعَلُم أَنَّ  ْرُِبَا َمَعائإشإ َك َرُسوُل اَّللَّإ، َفَدَعا َصالإٌح رَبَُّه فََأْخَرَج هَلُُم النَّاَقَة، وََكاَن شإ
َها ا َها، َوَعنإ اْلَماءإ َوَحَلُبوا َعنـْ َا َخلُّوا َعنـْ ْرِبإ ْرُِبُْم يـَْوًما َمْعُلوًما، فَإإَذا َكاَن يـَْوُم شإ َقاٍء فََأْوَحى ْلَماَء، َفَمَلُئوا ُكلَّ إإاَنٍء َووإ يـَْوًما َوشإ َعاٍء َوسإ

ُ إإىَل َصالإٍح َأنَّ قـَْوَمَك َسيَـْعقإُروَن اَنقـََتَك، فـََقاَل هَلُْم فـََقاُلوا: َما ُكنَّا لَنَـْفَعَل. قَاَل: »إإْن َلَْ  ُك َأْن يُوَلَد فإيُكْم اَّللَّ  تـَْعقإُروَها أَنـُْتْم يُوشإ
قَاَل: وََكاَن فإ  «،  اْلَمْوُلودإ فـََواَّللَّإ ََل َنَإُدُه إإَلَّ قـَتَـْلَناُه، قَاَل: »فَإإنَُّه ُغاَلٌم َأْشَقُر َأْزَرُق َأْصَهبَ َمْوُلوٌد يـَْعقإُرَها« قَاَل: َما َعاَلَمُة َذلإكَ 

َنٌة ََل ُيَإدُ  َا اْبٌن يـَْرَغُب َعنإ اْلَمَناكإحإ َولإْْلَخرإ ابـْ ََحدإُهإ نَـُهَما جَمْلإٌس، فـََقاَل   اْلَمدإيَنةإ َشْيَخانإ َعزإيَزانإ َمنإيَعانإ ألإ هَلَا ُكُفًوا َفَجَمَع بـَيـْ
ُد َلُه ُكُفًوا، قَاَل: فَإإنَّ ابـَْنيتإ ُكْفٌء   بإهإ: َما َمنَـَعَك َأْن تـَُزويإَج ابـَْنَك؟ قَاَل: ََل َأجإ َلُه َوَأاَن ُأَزويإُج ابـَْنَك فـََزوََّجُه فـَُولإَد َأَحُدُُهَا لإَصاحإ
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نَـُهَما َذلإَك اْلَموْ  ُدوَن فإ اأْلَْرضإ َوََل ُيْصلإُحوَن، قَاَل هَلُْم َصالإٌح: " إإَنََّ بـَيـْ ا يـَْعقإُرَها َمْوُلوٌد فإيُكْم ُلوُد وََكاَن فإ اْلَمدإيَنةإ َْثَانإَيُة رَْهٍط يـُْفسإ
ا َيُطوُفوَن فإ اْلَقْريَةإ، فَإإَذا َوَجُدوا اْمَرَأًة ِتَُْخُض َنَظُروا َما َوَلُدَها،  فَاْخَتاُروا َْثَانإَيَة نإْسَوٍة قـََوابإَل مإَن اْلَقْريَةإ َوَجَعُلوا َمَعُهْم َشْرطًا َفَكانُو 

َها، فـََلمَّا َوَجُدوا َذلإَك ا َهَذا ْلَمْوُلوَد َصَرْخَن النيإْسَوُة، قـُْلَن  فَإإْن َكاَن ُغاَلًما فـََلبإُثوا يـَْنظُُروَن َما ُهَو، َوإإْن َكاَنْت َجارإيًَة اْعَرُضوا َعنـْ
َنُه، َوقَالُ  نَـُهْم َوبـَيـْ وا: إإْن َكاَن َصالإٌح َأرَاَد َهَذا قـَتَـْلَناُه وََكاَن الَّذإي يُرإيُد َرُسوُل اَّللَّإ َصالإٌح، فََأرَاَد الشَُّرُط َأْن َيَُْخُذوُه َفَحاَل َجدَّاُه بـَيـْ

بُّ فإ الشَّْهرإ َشَباَب َغرْيإهإ َشرَّ َمْوُلوٍد وََكاَن َيُشبُّ فإ اْليَـْومإ َشَباَب َغرْيإهإ فإ ا بُّ فإ اجْلُُمَعةإ َشَباَب َغرْيإهإ فإ الشَّْهرإ، َوَيشإ جْلُُمَعةإ، َوَيشإ
َنسْ  ، فـََقاُلوا:  َوالشَّْيَخانإ ُيْصلإُحوَن  َوََل  اأْلَْرضإ  ُدوَن فإ  يـُْفسإ الَّذإيَن  الثََّمانإَيُة  فَاْجَتَمَع  َنا  فإ السََّنةإ  َعَليـْ لإَمْنزإلَتإهإ تَـْعمإُل  اْلُغاَلَم  َهَذا 

ُد َصالإٍح فإيهإ يَبإيُت َوَشَرفإ َجدَّْيهإ َفَكانُوا تإْسَعًة وََكاَن َصالإٌح ََل يـََناُم َمَعُهْم فإ اْلَقْريَةإ َبْل َكاَن فإ اْلََبإيَّةإ فإ مَ  ٍد، يـَُقاَل َلُه: َمْسجإ ْسجإ
، فَإإَذا َأْصَبَح َأًَتُهْم فـََوعَ  للَّْيلإ للَّْيلإ فـََباَت فإيهإ قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَليْ ابإ هإ َوَسلََّم:  َظُهْم َوذَكََّرُهْم، َوإإَذا َأْمَسى َخَرَج فإيهإ يَبإيُت ابإ

ْرٍب َعَلى َطرإيقإ َصالإٍح، فَاْختَـَبأَ  َنا قـَتَـْلَناُه  " َوَلمَّا َأرَاُدوا َأْن مَيُْكُروا بإَصالإٍح َمَشْوا َحَّتَّ أَتـَْوا َعَلى شإ  فإيهإ َْثَانإَيٌة: َوقَاُلوا إإَذا َخَرَج َعَليـْ
النَّاقَ  إإىَل  َوَمَشْوا  فَاْجَتَمُعوا  َعَلْيهإْم  فَاْستَـَوْت  اأْلَْرَض   ُ فََأَمَر اَّللَّ َناُهْم  فـَبَـيـَّتـْ َأْهَلُه  َنا  فـََقاَل الشَّقإيُّ َوأَتـَيـْ قَائإَمٌة  َها  ةإ َوهإَي َعَلى َحْوضإ

ََحدإهإ  َعُث رَُجاًل إإَلَّ يـَُعاظإُمُه ْم: اْئتإَها فَاْعقإْرَها فََأًَتَها فـَتَـَعاَظَمُه َذلإَك فََأْضَرَب َعْن َذلإَك، فـَبَـَعَث آَخَر فََأْعَظَم َذلإَك َفَجَعَل ألإ ََل يـَبـْ
َها َوَتطَاَوَل َفَضَرَب ُعْرُقوَِبَا، فـََوقـََعْت   ًا فـََقاَل: َأْدرإكإ النَّاَقَة فـََقْد  َذلإَك مإْن َأْمرإَها َحَّتَّ َمَشى إإلَيـْ ُهْم َصاحلإ نـْ تـَرُْكُض فَأََتى رَُجٌل مإ

َا َعَقَرَها ُفاَلٌن ََل َذْنَب لََنا قَاَل: اْنظُ  َّ اَّللَّإ: إإَنَّ يَلَها، فَإإْن َأْدرَْكُتمُ ُعقإَرْت فََأقْـَبَل َوَخَرُجوا يـَتَـَلقَّْونَُه، اَي َنيبإ وُه فـََعَسى  ُروا َهْل ُتْدرإُكوَن َفصإ
يُل أُمَُّه َتْضَطرإُب أََتى َجَباًل  ُ َأْن يـَْرَفَع َعْنُكُم اْلَعَذاَب َفَخَرُجوا َيْطُلُبونَُه َوَلمَّا رََأى اْلَفصإ ريًا، َفَصعإَد َوَذَهُبوا    اَّللَّ يـَُقاَل لَُه اْلغَارَُة َقصإ

ُ إإىَل اجْلََبلإ َفطَاَر فإ السَّ  يُل َبَكى َحَّتَّ َيَُْخُذوُه، فََأْوَحى اَّللَّ َماءإ َحَّتَّ َما يـََنالُُه الطَّرْيُ، قَاَل: »َوَدَخَل َصالإٌح اْلَقْريََة، فـََلمَّا رَآُه اْلَفصإ
ًا فـََرَغا رَْغَوًة، ُثَّ رََغا ُأْخَرى، ُثَّ رََغا ُأْخَرى، فـََقاَل َصالإٌح لإكُ  َجُل يـَْوٍم َِتَتـَُّعوا فإ َدارإُكْم ليإ رَْغَوٍة أَ َساَلْت ُدُموُعُه، ُثَّ اْستَـْقَبَل َصاحلإ

ٍم، َذلإَك َوْعٌد َغرْيُ َمْكُذوٍب إإَلَّ َأنَّ آيََة اْلَعَذابإ َأنَّ اْليَـْوَم اأْلَوََّل ُتْصبإُح ُوُجوُههُ  ْم ُمْصَفرٌَّة، َواْليَـْوَم الثَّاينإ حُمَْمرٌَّة، َواْليَـْوَم َثاَلثََة َأايَّ
خْلَُلوقإ َصغإريَُهْم وََكبإريَُهْم ذََكَرُهْم َوإإاَنثـَُهْم، فـََلمَّ الثَّالإَث ُمْسَودًَّة، فـََلمَّ  َا طُلإَيْت ابإ مْجَعإهإْم ا َأْصَبُحوا إإَذا ُوُجوُهُهْم َكَأَنَّ ا َأْمَسْوا َصاُحوا ِبَإ

لديإَماءإ َفَصاُحوا َأََل َقْد َمَضى يـَْوٌم مإَن اأْلََجلإ َوَحَضرَُكُم اْلَعَذاُب، فـََلمَّا َأْصَبُحوا يـَْوَم الثَّ  َبْت ابإ َا ُخضإ اينإ إإَذا ُوُجوُهُهْم حُمَْمرٌَّة َكَأَنَّ
مْجَعإهإْم َأََل َقْد َمَضى يـَْوَمانإ مإَن    اأْلََجلإ َوَحَضرَُكُم اْلَعَذاُب فـََلمَّا َأْصَبُحوا َوَضجُّوا َوَبَكْوا َوَعَرُفوا أَنَُّه اْلَعَذاُب، فـََلمَّا َأْمَسْوا َصاُحوا ِبَإ
يًعا َأََل َقْد َحَضرَُكُم ا ْلَقارإ َفَصاُحوا مجَإ َا طُلإَيْت ابإ ْلَعَذاُب فـََتَكفَُّنوا َوحَتَنَُّطوا وََكاَن َحُنوَطُهُم اْليَـْوَم الثَّالإَث، إإَذا ُوُجوُهُهْم ُمْسَودٌَّة َكَأَنَّ

، وََكاَنْت َأْكَفاهُنُُم اأْلَْنطَاَع، ُثَّ أَْلقَ  أْلَْرضإ َفَجَعُلوا يـَُقليإُبوَن أَْبَصارَُهْم إإىَل السََّماءإ َمرًَّة َوإإىَل اأْلَْرضإ َمرًَّة ََل  الصََّْبُ َواْلُمرُّ ْوا أَنـُْفَسُهْم ابإ
ُرقًا، فـََلمَّا َأْصَبُحوا اْليَـْوَم ًعا َوفُـ َيْدُروَن مإْن َحْيُث َيَْتإيُهُم اْلَعَذاُب مإْن فـَْوقإهإْم مإَن السََّماءإ َأْو مإْن حَتْتإ َأْرُجلإهإْم مإَن اأْلَْرضإ ُخشَّ 
ُهْم َصْيَحٌة مإَن السََّماءإ فإيَها َصْوُت ُكليإ َصاعإَقٍة َوَصْوُت ُكليإ َشْيٍء َلُه َصْوٌت فإ اأْلَْرضإ   فـَتَـَقطََّعْت قـُُلوُِبُْم فإ ُصُدورإهإْم، الرَّابإَع أَتـَتـْ

 فََأْصَبُحوا فإ دإاَيرإهإْم َجاْثإإنَي«  
َد ِبِه َشْهُر ْبُن َحْوَشٍب َوَلْيَس َلُه إِ @ قال ال   ْسَناٌد َغْيَرَها َوَلْم َيْسَتْغِن َعنْ حافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َجاِمٌع ِلِذْكِر َهََلِك آِل َثُموَد َتَفرَّ

ِة اْلَحِديِث الطَِّويِل َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم " ِإْخَراِجِه َوَلُه َشاِهٌد َعَلى َسِبيِل ااِلْخِتَصاِر ِبِإْسَناٍد َصِحيٍح َدلَّ    َعَلى ِصحَّ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: أبو بكر بن عبد هللا واه 

، ثنا أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن اْلَفَرجإ ا - 4070 لريإييإ ُّ ابإ ثـََنا أَبُو َبْكٍر إإْْسَاعإيُل ْبُن حُمَمٍَّد الزَّْعَفَراينإ ُق، ثنا َحجَّاُج ْبُن حُمَمٍَّد، قَاَل: أْلَْزرَ َحدَّ
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ْعُت َجابإَر ْبَن َعْبدإ اَّللَّإ، يـَُقوُل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ صَ  لَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َلمَّا أََتى َعَلى احلْإْجرإ َوقَاَل اْبُن ُجَرْيٍج: ثنا أَبُو الزَُّبرْيإ، قَاَل: ْسَإ
هَلُْم اَنقًَة  ُثَّ قَاَل: »َأمَّا بـَْعُد َفاَل َتْسأَُلوا َرُسوَلُكُم اْْلاَيتإ َهَذا قـَْوُم َصالإٍح َسأَُلوا َرُسوهَلُُم اْْليََة فـَبَـعَ محَإَد اَّللََّ َوأَْثََّن َعَلْيهإ   ُ َث اَّللَّ

 ا«  َفَكاَنْت َترإُد مإْن َهَذا اْلَفجيإ َوَتْصُدُر مإْن َهَذا اْلَفجيإ فـََتْشَرُب َماَءُهْم يـَْوَم وإْردإهَ 
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط مسلم

 ذِكْرُ شُعَيْبٍ النَّبِيِّ صَلَّى اهللُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
النـَّْيَسابُورإيُّ، ثنا َعلإيُّ ْبُن مإْهَراَن، ثنا َسَلَمُة َأْخََباََن أَبُو احْلََسنإ حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبنإ َشبـَُّوْيهإ اْلَمْرَوزإيُّ، ثنا َجْعَفُر ْبُن حُمَمٍَّد    -   4071

ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم   ، َعْن حُمَمَّدإ ْبنإ إإْسَحاَق، قَاَل: َوُشَعْيُب ْبُن مإيَكائإيَل النَّيبإ ُ نَبإيًّا َفَكاَن مإْن َخََبإهإ َوَخََبإ ْبُن اْلَفْضلإ بـََعَثُه اَّللَّ
َما   اأْلَ قـَْومإهإ  قَاَل: »َذاَك َخطإيُب  إإَذا ذََكَرُه  َوَسلََّم  َعَلْيهإ  َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ  اْلُقْرآنإ وََكاَن  ُ فإ  قـَْوَمهُ ذََكَر اَّللَّ لإُمَراَجَعتإهإ   ْنبإَياءإ« 

 * سكت عنه الذهبي في التلخيص. 
 * إسناده ضعيف، وهو معضل. 

 تُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا ذِكْرُ يُوسُفَ بْنِ يَعْقُوبَ صَلَوَا 
ثـََنا َعلإيُّ ْبُن    -  4082 ُّ، َوَحدَّ ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثنا حُمَمَُّد ْبُن إإْسَحاَق الصَّغَاينإ مَحَْشاٍذ اْلَعْدُل، ثنا حُمَمَُّد ْبُن  َحدَّ

َبَأ ََثبإٌت، َعْن أََنٍس، َعنإ  َغالإبإ ْبنإ َحْرٍب، َوإإْسَحاُق ْبُن احلََْسنإ ْبنإ   َمْيُموٍن، قَاُلوا: ثنا َعفَّاُن ْبُن ُمْسلإٍم، ثنا مَحَّاُد ْبُن َسَلَمَة، أَنـْ
يإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، قَاَل: »ُأْعطإَي يُوُسُف َوأُمُُّه َشْطَر احْلُْسنإ                       «النَّيبإ

َجاُه.  @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا  : َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم َوَلْم ُيَخرِ 
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط مسلم

 (: حسن. 1063* صحيح الجامع )

، ثنا َسَلَمُة ْبُن  َأْخََبينإ حُمَمَُّد ْبُن يُوُسَف اْلَعْدُل، ثنا حُمَمَُّد ْبُن عإْمَراَن النََّسوإيُّ، ثنا  -  4087 َأمْحَُد ْبُن زَُهرْيٍ، ثنا اْلَفْضُل ْبُن َغاِنٍإ
، َعْن َأيبإ َهاُروَن، َعْن َأيبإ َسعإيٍد اخْلُْدرإ  مإ ، َحدََّثِنإ حُمَمَُّد ْبُن إإْسَحاَق، َعْن َرْوحإ ْبنإ اْلَقاسإ ْعُت َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى اْلَفْضلإ ، قَاَل: ْسَإ ييإ

َعَلْيهإ وَ  نَي رَآُه فإ السََّماءإ الثَّالإَثةإ، قَاَل: " رَأَْيُت رَُجاًل ُصورَتُُه َكُصورَةإ هللاُ  َلَة اْلَبْدرإ،    َسلََّم يـَُقوُل َوُهَو َيصإُف يُوُسَف حإ اْلَقَمرإ لَيـْ
َْبإيُل َمْن َهَذا؟ قَاَل: َهَذا َأُخوَك يُوُسُف " قَاَل اْبُن إإْسَحاَق: وََكاَن اَّللَُّ  َبةإ َما ََلْ فـَُقْلُت: اَي جإ  َقْد َأْعَطى يُوُسَف مإَن احْلُْسنإ َواهْلَيـْ

ُ َأْعَلُم إإنَُّه ُأْعطإَي نإْصفَ  َلُه، َوََل بـَْعَدُه َحَّتَّ َكاَن يـَُقاَل: َواَّللَّ َم النيإْصُف اْْلَخُر َبنْيَ النَّاسإ   يـُْعطإهإ َأَحًدا مإَن اْلَعاَلمإنَي قـَبـْ  احْلُْسنإ َوُقسإ
 لذهبي في التلخيص. * سكت عنه ا

 * قال الشيخ عبد السَلم علوش: أبو هارون العبدي متهم، ومحمد عنعن فيه، وسلمة كثير الخطأ. 

ثـََنا َأمْحَُد ْبُن َسْهٍل اْلَفقإيُه بإُبَخاَرى، ثنا َصالإُح ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ َحبإيٍب احْلَافإُظ، ثنا َأمْحَُد ْبُن    -  4088 ، ثنا  عإْمَراَن اأْلَمحَْ َحدَّ يُّ سإ
ٍي  حُمَمَُّد ْبُن ُفَضْيٍل، ثنا يُوُنُس ْبُن َأيبإ إإْسَحاَق، َعْن َأيبإ بـُْرَدَة، َعْن َأيبإ ُموَسى، َأنَّ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّ  ْعَرايبإ ى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم نـََزَل ِبَإ

ُّ َسْل َحاَجَتَك« قَاَل: ايَ   َرُسوَل اَّللَّإ، اَنَقًة بإَرْحلإَها َوَأْعنـَُز ََيُْلبـَُها َأْهلإي. قَاهَلَا َمرََّتنْيإ، فـََقاَل َلُه َرُسوُل فََأْكَرَمُه، فـََقاَل َلُه: »اَي َأْعَرايبإ
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ْثَل َعُجوزإ َبِنإ إإْسَرائإيَل؟« فـََقاَل َأْصَحابُُه: ايَ  ، َوَما َعُجوُز َبِنإ إإْسَرائإيَل؟  َرُسوَل اَّللَّإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »َأَعَجْزَت َأْن َتُكوَن مإ
، فـََقاَل َلُه ُعَلَماُء َبِنإ إإْسرَ  رَي بإَبِنإ إإْسَرائإيَل فَُأضإلَّ َعنإ الطَّرإيقإ ائإيَل: َْنُْن ُْنَديإُثَك َأنَّ يُوُسَف َأَخَذ  قَاَل: " إإنَّ ُموَسى َأرَاَد َأْن َيسإ

َنا َمَواثإيَق اَّللَّإ َأْن ََل َُنُْرجَ  ُقَل عإظَاَمُه َمَعَنا، قَاَل: َوأَيُُّكْم َيْدرإي أَْيَن َقَْبُ يُوُسَف؟ قَاُلوا: َما َتْدرإي أَْينَ َعَليـْ  َقَْبُ   مإْن مإْصَر َحَّتَّ نـَنـْ
َها فـََقاَل ُدليإيِنإ َعَلى َقَْبإ يُوُسَف فـََقاَلْت: ََل َواَّللَّإ   ََل َأفْـَعُل َحَّتَّ َأُكوَن َمَعَك فإ اجْلَنَّةإ،  يُوُسَف إإَلَّ َعُجوُز َبِنإ إإْسَرائإيَل، فََأْرَسَل إإلَيـْ

َأْعطإَها ُحْكَمَها فََأْعطَاَها ُحْكَمَها فَأََتْت ُِبَرْيًَة، فَـ  َلُه:  اْلَماَء. فـََلمَّا  قَاَل: " وََكرإَه َرُسوُل اَّللَّإ َما قَاَلْت َفقإيَل  ُبوا َهَذا  َقاَلْت: أَْنضإ
: اْحفإُروا ْثُل َضْوءإ النـَّهَ  َنَضُبوُه قَاَلتإ  ارإ  َهُهَنا فـََلمَّا َحَفُروا إإَذا عإظَاُم يُوُسَف، فـََلمَّا َأقـَلُّوَها مإَن اأْلَْرضإ فَإإَذا الطَّرإيُق مإ

َجاُه. ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ     @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 الْكَلِيمِ مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ وَأَخِيهِ هَارُونَ بْنِ عِمْرَانَ ذِكْرُ النَّبِيِّ  
ثـََنا أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب احْلَافإُظ، ثنا َعلإيُّ ْبُن احلََْسنإ، ثنا أَبُو ظُُفٍر َعْبُد السَّ   -  4100 اَلمإ ْبنإ ُمَطهٍَّر، ثنا َجْعَفُر ْبُن  َحدَّ

َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم قَاُسَلْيَماَن، َعنْ  ُ َعْنُه، َأنَّ النَّيبإ َي اَّللَّ ، َعْن أََنسإ ْبنإ َمالإٍك َرضإ يإ َل: »ُموَسى ْبُن عإْمَراَن َصفإيُّ  ََثبإٍت اْلبـَُناينإ
 اَّللَّإ«

َجاُه.    @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم َوَلْم ُيَخرِ 
 * قال الشيخ عبد السَلم علوش: عبد السَلم بن مطهر ليس على شرط مسلم، والسند صحيح. 

ُّ، ثنا حُمَمَّدُ   -  4105 ْسَفَرايإيِنإ ْبُن َأمْحََد ْبنإ اْلََبَاءإ، ثنا َعْبُد اْلُمْنعإمإ ْبُن إإْدرإيَس، َعْن أَبإيهإ، َعْن َوْهبإ   َأْخََباََن احلََْسُن ْبُن حُمَمٍَّد اإْلإ
َ اْلمإْنطإقإ يـََتَكلَُّم فإ تـَُؤَدٍة َويـَُقولُ  يَح الليإَسانإ َبنييإ ْلٍم وََكاَن َأْطوَ ْبنإ ُمنَـبيإٍه، قَاَل: َكاَن َهاُروُن ْبُن عإْمَراَن َفصإ َل مإْن ُموَسى  بإعإْلٍم َوحإ

ْسًما َوَأْعَظَمُهَما أَْلَواًحا، وََكا نيإ، وََكاَن َأْكثـََرُُهَا حَلًْما َوأَبـَْيَضُهَما جإ َن ُموَسى رَُجاًل َجْعًدا آَدَم ُطَواًَل َكأَنَُّه مإْن َطْوًَل َوَأْكََبَُُهَا فإ السيإ
ُ نَبإيًّا إإَلَّ وَ  َعثإ اَّللَّ هإ َوَسلََّم، َقْد َكاَنْت َعَلْيهإ َشاَمُة النـُّبـُوَّةإ فإ َيدإهإ اْلُيْمََّن إإَلَّ َأْن َيُكوَن نَبإيـَُّنا حُمَمٌَّد َصلَّى هللاُ َعَليْ رإَجالإ َشُنوَءَة، َوََلْ يـَبـْ

َعَلْيهإ َوَسلََّم َعنْ  َذلإَك فـََقاَل: »َهذإهإ الشَّاَمُة الَّيتإ َبنْيَ َكتإَفيَّ َشاَمُة   فَإإنَّ َشاَمَة النـُّبـُوَّةإ َكاَنْت َبنْيَ َكتإَفْيهإ َوَقْد ُسئإَل نَبإيـَُّنا َصلَّى هللاُ 
َّ بـَْعدإي َوََل َرُسوَل«  َنَُّه ََل َنيبإ  اأْلَْنبإَياءإ قـَْبلإي ألإ

 * معضل إسناده ضعيف جدا.

 وَسَلَّمَ ذِكْرُ أَيُّوبَ بْنِ أَمُوصَ نَبِيِّ اللَّهِ الْمُبْتَلَى صَلَّى اهللُ عَلَيْهِ  
ثـََنا أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ الزَّاهإُد إإْماَلًء، ثنا َأمْحَُد ْبُن مإْهَراَن، ثنا ُشَعْيبُ  -  4115 ْبُن احْلََكمإ ْبنإ َأيبإ َمْرمَيَ، ثنا اَنفإُع  َحدَّ

َها ُ َعْنُه، َأنَّ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، قَاَل:  ْبُن يَزإيَد، َأْخََبينإ ُعَقْيُل ْبُن َخالإٍد، َعنإ اْبنإ شإ َي اَّللَّ ٍب، َعْن أََنسإ ْبنإ َمالإٍك َرضإ
َّ اَّللَّإ لَبإَث بإهإ َباَلُؤُه َخَْس َعْشَرَة َسَنًة فـََرَفَضُه اْلَقرإيُب َواْلَبعإيُد إإَلَّ رَُجلَ  انإهإ َكااَن مإْن َأَخصيإ إإْخَوانإهإ، َقْد  نْيإ مإْن إإْخوَ " إإنَّ أَيُّوَب َنيبإ
بإهإ َذاَت يـَْوٍم: نـَْعَلُم َواَّللَّإ َلَقْد َأْذَنَب أَ  يُّوُب َذنـًْبا َما َأْذنـََبُه َأَحٌد مإَن اْلَعاَلمإنَي فـََقاَل َكااَن يـَْغُدَوانإ إإلَْيهإ َويـَُروَحاَن، فـََقاَل َأَحُدُُهَا لإَصاحإ

ُبُه: َوَما ذَ  ُ َفَكَشَف َعْنُه َما بإهإ فـََلمَّا رَاًحا إإىَل أَيُّوبَ َلُه َصاحإ َ َعْشَرَة َسَنًة ََلْ يـَْرمَحُْه اَّللَّ إ الرَُّجُل َحَّتَّ ذََكَر  اَك؟ قَاَل: ُمْنُذ َْثَاينإ ََلْ َيْصَبإ
،  َلُه َذلإَك، فـََقاَل َلُه أَيُّوُب: ََل َأْدرإي َما تـَُقوُل َغرْيَ َأنَّ اَّللََّ يـَْعَلُم أَ  ُع إإىَل بـَْييتإ لرَُّجَلنْيإ يـَتَـَنازََعانإ َيْذُكَرانإ اَّللََّ فََأْرجإ ينيإ ُكْنُت َأُمرُّ ابإ



273 
 

َاَجتإهإ، فَإإَذا َقَضى َحاَجتَ  ُ إإَلَّ فإ َحقٍي، وََكاَن ََيُْرُج حلإ َيَة َأْن يُْذَكَر اَّللَّ ُهَما َكَراهإ ُلَغ، فـََلمَّا    ُه َأْمَسَكتإ اْمَرأَتُُه بإَيدإهإ فَُأَكفيإُر َعنـْ َحَّتَّ يـَبـْ
ُمْغَتَسلٌ  إإىَل أَيُّوَب فإ َمَكانإهإ َأنإ ارُْكْض بإرإْجلإَك َهَذا   ُ َها فََأْوَحى اَّللَّ اَبرإٌد َوَشَراٌب، فَاْستَـْبطَأَْتُه فـَتَـَلقَّْتُه   َكاَن َذاَت يـَْوٍم أَْبطََأ َعَليـْ

ُ َما بإهإ   َها َقْد َأْذَهَب اَّللَّ َّ اَّللَّإ َوَأقْـَبَل َعَليـْ ُ فإيَك َهْل رَأَْيَت َنيبإ  َهَذا مإَن اْلَباَلءإ َوُهَو َأْحَسُن َما َكاَن، فـََلمَّا رَأَْتُه قَاَلْت: َأْي اَبَرَك اَّللَّ
يًحا، قَاَل: فَإإينيإ َأاَن هُ  ْنَك إإْذ َكاَن َصحإ تَـَلى؟ َواَّللَّإ َعَلى َذلإَك َما رَأَْيُت رَُجاًل َأْشَبَه بإهإ مإ َو، قَاَل: وََكاَن َلُه أَْنَدرَانإ أَْنَدٌر لإْلَقْمحإ اْلُمبـْ
ُ َسَحابـََتنْيإ، فـََلمَّا َكاَنْت َأَحُدُُهَا َعَلى أَْنَدرإ اْلَقْمحإ َأفْـَرَغْت فإيهإ  الذََّهَب َحَّتَّ فَاَض َوَأفْـَرَغتإ اأْلُْخَرى    وأَْنَدٌر لإلشَّعإريإ، فـَبَـَعَث اَّللَّ

 َورإَق َحَّتَّ فَاَض  فإ أَْنَدرإ الشَّعإريإ الْ 
َجاُه.  ْيَخْيِن َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط البخاري ومسلم 
 الصحيح.رواه أبو يعلى والبزار، ورجال البزار رجال (: 13800* قال الحافظ الهيثمي )

 ذِكْرُ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا نَبِيِّ اللَّهُ عَلَيْهِمَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 
ثـََنا أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ الشَّافإعإيُّ مإْن َأْصلإ كإَتابإهإ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َشدَّاٍد اْلمإ   -  4152 ، ثنا أَبُو نـَُعْيٍم، ثنا َعْبُد  َفَحدَّ ْسَمعإيُّ

ُ إإىَل حُمَمٍَّد َصلَّى اَّللَّإ ْبُن َحبإيبإ ْبنإ َأيبإ ََثبإٍت، َعْن أَبإيهإ، َعْن َسعإيدإ ْبنإ ُجَبرْيٍ، َعنإ   ُهَما، قَاَل: »َأْوَحى اَّللَّ ُ َعنـْ َي اَّللَّ اْبنإ َعبَّاٍس َرضإ
ْبنإ ابـَْنتإَك َسبْ   عإنَي أَْلًفا َوَسْبعإنَي أَْلًفا«  هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم إإينيإ قـَتَـْلُت بإَيْحََي ْبنإ زََكرإايَّ َسْبعإنَي أَْلًفا، َوإإينيإ قَاتإٌل ابإ

 َرَواُه مُحَْيُد ْبُن الرَّبإيعإ اخْلَزَّاُز َعْن َأيبإ نـَُعْيمٍ َوَقْد 
 (: ال يصح. 2/206* قال الحافظ ابن الجوزي في الموضوعات )

 * قال الشيخ عبد السَلم علوش: هذا خبر منكر. 

 مَا ذِكْرُ نَبِيِّ اللَّهِ وَرُوحِهِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ 
ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثنا اْلَعبَّاُس ْبُن حُمَمٍَّد الدُّورإيُّ، ثنا ُسَرْيُج ْبُن النـُّْعمَ   -   4153 انإ اجْلَْوَهرإيُّ، ثنا فـَُلْيُح ْبُن  َحدَّ

، َعْن َعْبدإ الرَّمْحَنإ ْبنإ َأيبإ َعْمَرَة، َعْن أَ  ُ َعْنُه، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ  ُسَلْيَماَن، َعْن هإاَللإ ْبنإ َعلإيٍي َي اَّللَّ يبإ ُهَريـَْرَة َرضإ
ٍت أُمَّ  َرةإ اأْلَْنبإَياُء إإْخَوٌة لإَعالَّ نـَْيا َواْْلخإ ٌد َولَ َوَسلََّم: »َأاَن َأْوىَل النَّاسإ بإعإيَسى اْبنإ َمْرمَيَ فإ الدُّ ْيَس بـَْيِنإ َوَبنْيَ َهاُُتُْم َشَّتَّ َودإينـُُهْم َواحإ

ي«    عإيَسى اْبنإ َمْرمَيَ َنيبإ
ْيَخْيِن "   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط البخاري ومسلم 

ْنٍد،  َحدََّثِنإ َعلإيُّ ْبُن عإيَسى، ثنا َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّدٍ   -  4157  اأْلَْزَهرإيُّ، ثنا َعلإيُّ ْبُن ُحْجٍر، ثنا َعلإيُّ ْبُن ُمْسهإٍر، َعْن َداُوَد ْبنإ َأيبإ هإ
َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم فـََقاُلوا: َما تـَقُ  ، َعْن َجابإٍر َأنَّ َوْفَد ََنَْراَن أَتـَُوا النَّيبإ يإ ؟ فـََقاَل: »ُهَو ُروُح وُل فإ عإيَسى اْبنإ َمْرميََ َعنإ الشَّْعيبإ

َوَذاَك َأَحبُّ إإلَْيُكْم؟« قَاُلوا: نـََعْم. قَاَل:  اَّللَّإ وََكلإَمُتُه َوَعْبُد اَّللَّإ َوَرُسولُُه« قَاُلوا َلُه: َهْل َلَك َأْن ُناَلعإَنَك أَنَُّه لَْيَس َكَذلإَك؟ قَاَل: »
ُّ َصلَّى هللاُ َعلَ  ُتْم« َفَجاَء النَّيبإ ئـْ ئإْن  ْيهإ َوَسلََّم َومَجََع َوَلَدُه َواحلََْسَن َواحْلَُسنْيَ فـََقاَل رَئإيُسُهْم: ََل ُتاَلعإُنوا َهَذا الرَُّجَل فـََواَّللَّإ لَ »فَإإَذا شإ
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َا َأرَاَد َأْن ُياَلعإنَ  مإ إإَنَّ ُتُموُه لَُيْخَسَفنَّ َأَحُد اْلَفرإيَقنْيإ. َفَجاُءوا فـََقاُلوا: اَي َأاَب اْلَقاسإ َك ُسَفَهاُؤاَن َوإإانَّ ْنُإبُّ َأْن تـُْعفإيَـَنا قَاَل: »َقْد ََلَعنـْ
ُتُكْم« ُثَّ قَاَل: »إإنَّ اْلَعَذاَب َقْد َأَظلَّ ََنَْراَن«   َأْعَفيـْ

َجاُه.    @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم َوَلْم ُيَخرِ 
 هللا: على شرط مسلم# قال الحافظ الذهبي رحمه 

 * قال الشيخ عبد السَلم علوش: صحيح.

ُّ، ثنا َجديإي، ثنا أَبُو ََثبإٍت حُمَمَّدُ   -  4158 ُّ، ثنا  َأْخََبينإ إإْْسَاعإيُل ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ اْلَفْضلإ ْبنإ حُمَمٍَّد الشَّْعَراينإ  ْبُن ُعبَـْيدإ اَّللَّإ اْلَمَدائإِنإ
ُ َعْنُه، قَاَل: قَاَل رَ إإْْسَاعإيُل ْبُن َجْعفَ  َي اَّللَّ ُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ ٍر، َعْن يَزإيَد ْبنإ َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ ُقَسْيٍط، َعْن أَبإيهإ، َعْن َأيبإ ُهَريـَْرَة َرضإ

لُّ اْلَمْوُلوُد َصارإًخا، إإَلَّ َما َكاَن مإْن َمْرمَيَ َواْبنإَها، فَإإنَّ أُمََّها  َعَلْيهإ َوَسلََّم: " ُكلُّ َوَلدإ آَدَم الشَّْيطَاُن اَنئإٌل مإْنُه تإْلَك الطَّْعَنَة َوهَلَا َيْسَتهإ 
يمإ َفَضَرَب ُدوهنََ  َها يـَْعِنإ أُمََّها قَاَلْت: إإينيإ ُأعإيُذَها بإَك َوُذريإيَـّتَـَها مإَن الشَّْيطَانإ الرَّجإ نَي َوَضَعتـْ َا ا احلْإَجاَب َفطََعَن فإيهإ فـَتَـَقبـََّلهَ حإ ا َرِبُّ

َها إإىَل َخالَتإَها أُميإ ََيََْي   بَـتَـَها نـََباًًت َحَسًنا َوَهَلَكْت أُمَُّها َفَضمَّتـْ  بإَقُبوٍل َحَسٍن َوأَنـْ
َجاُه«   ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: »َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 .# قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح

ثـََنا أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبنإ اَبَلَوْيهإ، ثنا بإْشُر ْبُن ُموَسى، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َسعإيدإ ْبنإ اأْلَ   -  4159 ،  َحدَّ ، ثنا ُحَسنْيُ ْبُن َعلإيٍي يإ ْصبَـَهاينإ
َي اَّللَُّ  َيْأُتوَن عإيَسى َعْن زَائإَدَة، َعْن َمْيَسَرَة، َعْن عإْكرإَمَة، َعنإ اْبنإ َعبَّاٍس َرضإ ُهَما، َأنَّ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم قَاَل: " فـَ  َعنـْ

لشََّفاَعةإ فـَيَـُقوُل: َهْل تـَْعَلُموَن َأَحًدا ُهَو َكلإَمُة اَّللَّإ َوُروُحُه َوُيَْبإُئ اأْلَْكَمَه َواأْلَبـَْرَص َوَيُْ   وَن: ََل  يإي اْلَمْوَتى َغرْيإي؟ فـَيَـُقولُ ابإ
َجاُه. ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ      @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح

ثـََنا أَبُو الطَّييإبإ حُمَمَُّد ْبُن حُمَمٍَّد الشَّعإريإيُّ، ثنا السَّرإيُّ ْبُن ُخَزمْيََة، ثنا ُمْسلإُم    -   4161 ْبُن إإبـَْراهإيَم، ثنا َجرإيُر ْبُن َحازإٍم، ثنا َحدَّ
ُ َعْنُه، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوسَ  َي اَّللَّ ريإيَن، َعْن َأيبإ ُهَريـَْرَة َرضإ لََّم: »ََلْ يـََتَكلَّْم فإ اْلَمْهدإ إإَلَّ َثاَلثٌَة عإيَسى حُمَمَُّد ْبُن سإ

طََة بإْنتإ فإْرَعْوَن« اْبُن َمْرمَيَ، َوشَ  ُب ُجَرْيٍج، َواْبُن َماشإ  اهإُد يُوُسَف، َوَصاحإ
َجاُه "  ْيَخْيِن َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط البخاري ومسلم 
 باطل بهذا اللفظ (: 880الضعيفة )السلسلة * 

، ثنا يـَْعَلى ْبُن ُعبَـ   -  4162 ْيٍد، ثنا حُمَمَُّد ْبُن إإْسَحاَق، َعْن  َأْخََبينإ أَبُو الطَّييإبإ حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد احلْإريإيُّ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ اْلَوهَّابإ
، َعْن عَ  ْعُت َأاَب ُهَريـَْرَة، يـَُقوُل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلَّ َسعإيدإ ْبنإ َأيبإ َسعإيٍد اْلَمْقَُبإييإ َم:  طَاٍء، َمْوىَل أُميإ َحبإيَبَة قَاَل: ْسَإ

طًا َولََيْسُلَكنَّ َفجًّا َحاجًّا، َأْو ُمْعَتمإًرا أَ   بإنإييإتإهإَما َولََيْأتإنَيَّ َقَْبإي َحَّتَّ ُيَسليإَم وْ »لَيَـْهبإَطنَّ عإيَسى اْبُن َمْرمَيَ َحَكًما َعْدًَل، َوإإَماًما ُمْقسإ
ي إإْن رَأَيـُْتُموُه فـَُقوُلوا: أَبُو ُهَريـَْرَة يـُْقرإُئكَ    السَّاَلَم  َوأَلَرُدََّن َعَلْيهإ« يـَُقوُل أَبُو ُهَريـَْرَة: " َأْي َبِنإ َأخإ

َياَقِة«  @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: »َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإْلِ  َجاُه ِبَهِذِه السِ   ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ 
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح
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 (: منكر بهذا التمام.1450الضعيفة )السلسلة 

طَفَى صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ الطَّاهِرِينَ مِنْ  ذِكْرُ أَخْبَارِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِنيَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّنيَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ الْمُصْ 

 وَقْتِ وِلَادَتِهِ إِلَى وَقْتِ وَفَاتِهِ 
ثـََنا أَبُ  -  4167 َكََّة، ثنا َعلإيي الصَّفَّاُر، ثنا أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ حُمَمَّ َحدَّ ُد ْبُن َعلإييإ ْبنإ زَْيٍد، ثنا  و َعْوٍن حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبنإ َماَهاَن اجْلَزَّاُر ِبإ

رإ ْبنإ مإْسَماٍر،   ، ثنا إإبـَْراهإيُم ْبُن اْلُمَهاجإ ييإ،  إإبـَْراهإيُم ْبُن اْلُمْنذإرإ احلْإَزامإيُّ َعْن حُمَمَّدإ ْبنإ اْلُمْنَكدإرإ، َوَصْفَواَن ْبنإ ُسَلْيٍم، َعْن يَزإيَد الرَّقَاشإ
ُ َعْنُه، قَاَل: »بُعإَث َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم بـَْعَد َْثَانإ  َي اَّللَّ ُهْم  َعْن أََنسإ ْبنإ َمالإٍك َرضإ َأْربـََعُة آََلٍف َيةإ آََلٍف مإَن اأْلَْنبإَياءإ مإنـْ

 مإْن َبِنإ إإْسَرائإيَل«  
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: إبراهيم ويزيد واهيان 

 (: ضعيف.6090* السلسلة الضعيفة )

الشَّهإيُد، ثنا أَبُو الرَّبإيعإ ُسَلْيَماُن ْبُن َداُوَد َحدََّثِنإ حُمَمَُّد ْبُن َصالإحإ ْبنإ َهانإٍئ، ثنا أَبُو زََكرإايَّ ََيََْي ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ ََيََْي    -   4170
، َعْن أَنَ  ييإ ُّ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن ََثبإٍت، ثنا َمْعَبُد ْبُن َخالإٍد اأْلَْنَصارإيُّ، َعْن يَزإيَد الرَّقَاشإ ُ َعْنُه، قَاَل: قَاَل الزَّْهَراينإ َي اَّللَّ سإ ْبنإ َمالإٍك َرضإ

ٍي، ُثَّ َكاَن عإ َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّ  يَسى اْبُن َمْرمَيَ ُثَّ ُكْنُت َأاَن ى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »َكاَن فإيَما َخاَل مإْن إإْخَواينإ مإَن اأْلَْنبإَياءإ َْثَانإَيُة آََلفإ َنيبإ
 بـَْعَدُه«

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: سنده واه 
 . لعبدي وهو ضعيففيه محمد بن ثابت ا (: 8/214* قال الهيثمي )

َبٍل، ثنا َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ   -   4171 َبَأ َعْبُد اَّللَّإ ْبُن َأمْحََد ْبنإ َحنـْ ثـََنا أَبُو َبْكرإ ْبُن إإْسَحاَق، أَنـْ أَيُّوَب، ثنا إإبـَْراهإيُم ْبُن َسْعٍد،   َحدَّ
ُهَما، قَاَل: " َقدإَم َرُسوُل اَّللَّإ َعْن حُمَمَّدإ ْبنإ إإْسَحاَق، َعْن حُمَمَّدإ ْبنإ   ُ َعنـْ َي اَّللَّ عإْكرإَمَة، َعْن َسعإيدإ ْبنإ ُجَبرْيٍ، َعنإ اْبنإ َعبَّاٍس َرضإ

َعُة آََلفإ َسَنٍة "  نـَْيا َسبـْ َا َهذإهإ الدُّ  َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم اْلَمدإيَنَة َواْليَـُهوُد تـَُقوُل: إإَنَّ
 التلخيص.  * سكت عنه الذهبي في

 * قال الشيخ عبد السَلم علوش: سنده ضعيف. 

ثـََنا أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد اْلَفقإيُه بإُبَخاَرى، ثنا َصالإُح ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ َحبإيٍب احْلَافإظُ   -   4172 ، ثنا إإبـَْراهإيُم ْبُن احْلَجَّاجإ َفَحدَّ
، ثنا مَحَّاُد ْبُن َسَلَمَة، َعْن َعلإييإ ْبنإ زَْيٍد، َعْن يُوُسَف ْبنإ مإْهَراَن،  يإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم قَاَل:   السَّامإيُّ َعنإ اْبنإ َعبَّاٍس، َعنإ النَّيبإ

أَْلُف َسَنٍة، َوَبنْيَ إإبـَْراهإيَم َوُموَسى   »َكاَن ُعْمُر آَدَم أَْلَف َسَنٍة« قَاَل اْبُن َعبَّاٍس: »َوَبنْيَ آَدَم َونُوٍح أَْلُف َسَنٍة، َوَبنْيَ نُوٍح َوإإبـَْراهإيمَ 
 تُّ مإاَئةإ َسَنٍة«  مإاَئةإ َسَنٍة، َوَبنْيَ ُموَسى َوعإيَسى َخُْس مإاَئةإ َسَنٍة، َوَبنْيَ عإيَسى َوحُمَمٍَّد َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم سإ َسْبُع 

ِحيَحَة َعْن َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى هللُا   َواَيَة الصَّ ْمُت الرِ  « َوَقْد @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: »َوَقْد َقدَّ َعَلْيِه َوَسلََّم َأنَُّه َلْيَس َبْيَنُه َوَبْيَن ِعيَسى َنِبيٌّ
يُت َأْخَباًرا ِفي َخاِلِد ْبِن ِسَناٍن َواْبَنِتِه الَِّتي َدَخَلْت َعَلى َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلَّ   ْوُمُه« َم َوَقْوِلِه: »َأْنِت ِبْنُت َأِخي َنِبيٍ  َضيََّعُه قَ ُروِ 

 * قال الشيخ عبد السَلم علوش: لم أجد المرفوع إال عند الحاكم، وعاي بن زيد ضعيف. 
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ْلَعزإيزإ، ثنا ُمَعلَّى ْبُن َمْهدإيٍي، َأْخََباََن أَبُو َبْكرإ ْبُن إإْسَحاَق اْلَفقإيُه، َوَجْعَفُر ْبُن حُمَمٍَّد اخْلََلدإيُّ، قَاََل: ثنا َعلإيُّ ْبُن َعْبدإ ا  -   4173
َي اَّللَُّ  َناٍن ثنا أَبُو َعَوانََة، َعْن َأيبإ يُوُنَس، َعْن عإْكرإَمَة، َعنإ اْبنإ َعبَّاٍس َرضإ ُهَما، َأنَّ رَُجاًل، مإْن َبِنإ َعْبٍس يـَُقاَل َلُه َخالإُد ْبُن سإ  َعنـْ

، قَاَل: فـََقاَل َلُه ُعَمارَُة ْبُن زإاَيٍد، رَُجٌل مإْن قـَْومإ  َلَّ َحقًّا هإ: َواَّللَّإ َما قـُْلَت لََنا اَي َخالإُد َقطُّ إإ قَاَل لإَقْومإهإ: إإينيإ ُأْطفإُئ َعْنُكْم اَنَر احْلََدََثنإ
زإاَيٍد فإ َثاَلثإنَي مإْن قـَْومإهإ َحَّتَّ أَتـَْوَها َوهإَي َفَما َشْأُنَك َوَشَأُن اَنرإ احْلََدََثنإ تـَْزُعُم أَنََّك ُتْطفإئـَُها قَاَل: فَاْنطََلَق َواْنطََلَق َمَعُه ُعَمارَُة ْبُن 

ُة َأْشَجَع َفَخطَّ هَلُْم َخالإٌد ُخطًَّة فََأْجَلَسُهْم فإيَها فـََقاَل: إإْن أَْبطَْأُت َعَلْيُكْم َفاَل َتْدُعوينإ  ََتُْرُج مإْن َشقيإ َجَبٍل مإْن َحرٍَّة يـَُقاَل هَلَا َحرَّ 
َبُع بـَْعُضَها بـَْعًضا قَاَل: فَاْستَـْقبَـَلَها َخالإٌد َفَضَرَِبَا بإَعَصاهُ  َا َخْيٌل ُشُقٌر يـَتـْ ي َفَخَرَجْت َكَأهنَّ ْسْإ وُل: َبَدا َبَدا َبَدا ُكلُّ ُهًدى َوُهَو يـَقُ   ابإ
قَّ قَاَل: فَأَْبطَ  َها َوثـََناَي بإَيدإي َحَّتَّ َدَخَل َمَعَها الشيإ نـْ َأ َعَلْيهإْم قَاَل: فـََقاَل ُعَمارَُة ْبُن زإاَيٍد:  زََعَم اْبُن رَاعإَيةإ اْلمإْعزى َأينيإ ََل َأْخَرُج مإ

ُبُكْم َحيًّا َلقَ  هإ  َواَّللَّإ َلْو َكاَن َصاحإ ْسْإ هإ، قَاَل: فـََقاُلوا: إإنَُّه َقْد هَنَااَن َأْن َنْدُعَوَه ابإ ْسْإ هإ ْد َخَرَج إإلَْيُكْم بـَْعُد، قَاُلوا: اْدُعوُه ابإ ْسْإ َفَدَعْوُه ابإ
ي َقْد   ْسْإ َ ابإ هإ فـََقاَل: َأََلْ َأهْنَُكْم َأْن َتْدُعوينإ َواَّللَّإ قـَتَـْلُتُموينإ فَاْدفإُنوينإ فَإإَذا َمرَّْت بإُكُم احْلُُمُر فإيَها قَاَل: َفَخَرَج إإلَْيهإْم َوَقْد َأَخَذ بإَرْأسإ

َارٌ  ُدوينإ َحيًّا، قَاَل: َفَدفـَُنوُه َفَمرَّْت ِبإإُم احْلُُمُر فإيَها محإ َاٌر أَْبََتُ فَانـَْتبإُشوينإ فَإإنَُّكْم َسَتجإ ُبَشُه.    أَْبََتُ فـَُقْلَنا: انـُْبُشوُه فَإإنَُّه َأَمَرانَ محإ َأْن نـَنـْ
ُبُشُه أََبًدا، قَاَل: َوَقدْ  ُبُش َمْوًَتاَن َواَّللَّإ ََل نـَنـْ َكاَن َأْخََبَُهْم َأنَّ فإ عإَكمإ اْمَرأَتإهإ َلْوَحنْيإ فَإإَذا   قَاَل ُعَمارَُة ْبُن زإاَيٍد: ََل حُتَديإُث ُمَضُر َأانَّ نـَنـْ

 َسأَُلوَها ا فَإإنَُّكْم َسََتَْوَن َما َتْسأَُلوَن َعْنُه َوقَاَل: ََل مَيَسَُّهَما َحائإٌض، قَاَل: فـََلمَّا رََجُعوا إإىَل اْمَرأَتإهإ َأْشَكَل َعَلْيُكْم َأْمٌر فَاْنظُُروا فإيهإمَ 
َا َكاَن فإيهإَما مإْن عإْلٍم قَاَل: فـََقاَل أَبُو يُونُ  ُهَما َوهإَي َحائإٌض قَاَل: َفَذَهَب ِبإ ُهَما فََأْخَرَجتـْ َاُك ْبُن َحْرٍب ُسئإَل َعْنُه  َعنـْ َس: قَاَل ْسإ
َاُك بْ  ي َأَضاَعُه قـَْوُمُه« َوقَاَل أَبُو يُوُنَس: قَاَل ْسإ ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم فـََقاَل: »َذاَك َنيبإ َناٍن أََتى النَّيبإ ُن َحْرٍب: إإنَّ اْبَن َخالإدإ ْبنإ سإ

َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوسَ  ي«  النَّيبإ ْبنإ َأخإ  لََّم فـََقاَل: »َمْرَحًبا ابإ
َجاُه، َفِإنَّ َأَبا ُيوُنَس هُ  َو الَِّذي َرَوى َعْن ِعْكِرَمَة ُهَو َحاِتُم ْبُن @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط اْلُبَخاِريِ  َوَلْم ُيَخرِ 

ا َجمِ  ا َمْوُت َخاِلِد ْبِن ِسَناٍن َهَكَذا َفُمخْ َأِبي َصِغيَرَة َوَقِد اْحَتجَّ َتَلٌف ِفيِه« َفِإنِ ي َسِمْعُت َأَبا يًعا ِبِه َواْحَتجَّ اْلُبَخاِريُّ ِبَجِميِع َما َيِصحُّ َعْن ِعْكِرَمَة، َفَأمَّ
، اْْلَْنَدُلِسيِ يَن َوَجَماَعُتُهْم ِعْنِدي ِثَقاٌت َيْذُكُروَن: »َأنَّ اْْلَْصَبِغ َعْبَد اْلَمِلِك ْبِن َنْصٍر، َوَأَبا ُعْثَماَن َسِعيِد ْبِن َنْصٍر، َوَأَبا َعبْ  ِ ْبَن َصاِلٍح اْلَمَعاِفِريَّ ِد َّللاَّ

ِل، َوَأنَُّهْم َرَأْوا ِفي َأْعَلى اْلَجَبِل ِفي َغاٍر ُهَناَك  ْحِر َعَلى اْلَجبَ َبْيَنُهْم َوَبْيَن اْلَقْيَرَواِن َبْحٌر َوِفي َوَسِطَها َجَبٌل َعِظيٌم، اَل َيْصَعُدُه َأَحٌد، َوِإنَّ َطِريَقَها ِفي اْلبَ 
نَُّه ِمْنُه َشْيٌء، َوِإنَّ َجَماَعَة َأْهِل النَّاِحَيِة َيْشَهُدوَن أَ   َرُجًَل َعَلْيِه ُصوٌف َأْبَيُض ُمْحَتِبًيا ِفي ُصوٍف َأْبَيَض، َوَرْأُسُه َعَلى َيَدْيِه، َكَأنَُّه َناِئٌم َلْم َيَتَغيَّْر 

ُ َتَعاَلى َأْعَلُم«   َخاِلُد ْبُن ِسَناٍن َوَّللاَّ
 رواه الطبراني موقوفا، وفيه المعلى بن مهدي، ضعفه أبو حاتم قال: يأتي أحيانا بالمناكير. قلت: وهذا منها.(: 13817قال الحافظ الهيثمي )

طَفَى صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ الطَّاهِرِينَ مِنْ  ذِكْرُ أَخْبَارِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِنيَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّنيَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ الْمُصْ 

 وَقْتِ وِلَادَتِهِ إِلَى وَقْتِ وَفَاتِهِ 
ثـََنا أَبُ   -  4174 ، قَاَل: َحدََّثِنإ و اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثنا َأمْحَُد ْبُن َعْبدإ اجْلَبَّارإ، ثنا يُوُنُس ْبُن بَُكرْيٍ، َعنإ اْبنإ إإْسَحاقَ َحدَّ

َك، ثـَْوُر ْبُن يَزإيَد، َعْن َخالإدإ ْبنإ َمْعَداَن، َعْن َأْصَحابإ َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلَّمَ  اَْن َعْن نـَْفسإ ُْم قَاُلوا: اَي َرُسوَل اَّللَّإ، َأْخَبإ ، َأهنَّ
َها نُوٌر َأضَ  نـْ نَي مَحََلْت يبإ أَنَُّه َخَرَج مإ اَءْت َلُه ُبْصَرى َوُبْصَرى مإْن َأْرضإ فـََقاَل: »َدْعَوُة َأيبإ إإبـَْراهإيَم، َوُبْشَرى عإيَسى، َورََأْت أُميإي حإ

»  الشَّامإ
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َحاَبِة َفِإَذا أَ اإلمام الحاكم رحمه هللاُ  َحاِكمَقاَل الْ *  ْسَنَد َحِديًثا ِإَلى : َخاِلُد ْبُن َمْعَداَن ِمْن ِخَياِر التَّاِبِعيَن، َصِحَب ُمَعاَذ ْبَن َجَبٍل َفَمْن َبْعَدُه ِمَن الصَّ
َجاُه.   ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ  َحاَبِة َفِإنَُّه َصِحيُح اإلِْ  الصَّ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح

ُم ْبُن َمْرَثٍد الطَََّبَا  -  4176 ُّ، ثنا يـَْعُقوُب ْبُن حُمَمٍَّد الزُّْهرإيُّ،  َأْخََباََن أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ َعْبدإ اَّللَّإ اْلبَـْغَدادإيُّ، ثنا َهاشإ ينإ
يبإ َعْوٍن، َعنإ اْلمإْسَورإ ْبنإ ََمَْرَمَة، َعنإ اْبنإ َعبَّاٍس، َعْن أَبإيهإ، قَاَل: " قَاَل َعْن َعْبدإ اْلَعزإيزإ ْبنإ عإْمَراَن، ثنا َعْبُد اَّللَّإ ْبُن َجْعَفٍر، َعْن أَ 

َتاءإ فـَنَـَزْلَنا َعَلى َحَْبٍ مإَن اْليَـُهودإ فـََقاَل ِلإ رَُجٌل  : َقدإْمَنا اْلَيَمَن فإ رإْحَلةإ الشيإ اْلُمطَّلإبإ َأَتََْذُن  مإْن َأْهلإ الزَّبُورإ: اَي َعْبدَ َعْبُد اْلُمطَّلإبإ
َ إإْحَدى  ِلإ َأْن أَْنظَُر إإىَل َبَدنإَك َما ََلْ َيُكْن َعْورًَة؟ قَاَل: فـََفَتَح إإْحَدى َمْنَخَريَّ فـََنَظَر فإيهإ، ُثَّ َنَظَر فإ   اأْلُْخَرى فـََقاَل: َأْشَهُد َأنَّ فإ

َذلإَك فإ َبِنإ زُْهَرَة َفَكْيَف َذلإَك؟ فـَُقْلُت: ََل َأْدرإي: قَاَل: َهْل َلَك مإْن َشاَعٍة؟ قَاَل:   َيَدْيَك ُمْلًكا َوفإ اأْلُْخَرى النـُّبـُوََّة، َوَأَرى
َمكََّة فـَتَـَزوََّج َهالََة   َعْبُد اْلُمطَّلإبإ إإىَل   قـُْلُت: َوَما الشَّاَعُة؟ قَاَل: َزْوَجٌة، قـُْلُت: َأمَّا اْليَـْوَم َفاَل، قَاَل: إإَذا َقدإْمَت فـَتَـَزوَّْج فإيهإْم فـََرَجعَ 

َنَة بإْنَت َوْهٍب فـََوَلَدْت َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى بإْنَت َوْهبإ ْبنإ َعْبدإ َمَناٍف فـََوَلَدْت َلُه مَحَْزَة َوَصفإيََّة َوتـََزوََّج َعْبُد اَّللَّإ ْبُن َعْبدإ اْلُمطَّلإبإ آمإ 
نيَ  َنَة: فـََلَح َعْبُد اَّللَّإ َعَلى أَبإيهإ " هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم فـََقاَلْت قـَُرْيٌش حإ   تـََزوََّج َعْبُد اَّللَّإ آمإ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: يعقوب وشيخه ضعيفان 
 رواه الطبراني، وفيه عبد العزيز بن عمران وهو متروك. (: 13885* قال الحافظ الهيثمي )

، ثنا يـَْعُقوُب ْبُن ُسْفَياَن، ثنا أَبُو َغسَّاَن حُمَمَّ   -  4177 يُّ ثـََنا أَبُو حُمَمٍَّد َعْبُد اَّللَّإ ْبُن َجْعَفٍر اْلَفارإسإ ُّ، َحدََّثِنإ َحدَّ ُد ْبُن ََيََْي اْلكإَناينإ
، َعنإ اْبنإ إإْسَحاَق، قَاَل: َكاَن هإَشاُم ْبُن ُعْرَوَة َُيَديإُث َعْن أَبإيهإ، ُهَما، قَاَلْت: " َكاَن يـَُهودإيي َقْد َسَكَن    َأيبإ ُ َعنـْ َي اَّللَّ َعْن َعائإَشَة َرضإ

َلُة الَّيتإ ُولإَد فإيَها َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم قَ  َا فـََلمَّا َكاَنتإ اللَّيـْ ُر ِبإ ْيٍش، َهْل اَل فإ جَمْلإٍس مإْن قـَُرْيٍش: اَي َمْعَشَر قـُرَ َمكََّة يـَتَّجإ
ُ َأْكََبُ َأمَّا إإَذا َأْخطََأُكْم   َلَة َمْوُلوٌد؟ فـََقاُلوا: َواَّللَّإ َما نـَْعَلُمُه، قَاَل: اَّللَّ َفاَل ِبََْس، فَاْنُظُروا َواْحَفُظوا َما َأُقوُل َلُكْم، ُولإَد ُولإَد فإيُكُم اللَّيـْ

ريَ  ُّ َهذإهإ اأْلُمَّةإ اأْلَخإ َلَة َنيبإ َلَتنْيإ، َوَذلإكَ َهذإهإ اللَّيـْ ُنَّ ُعْرُف فـََرٍس، ََل يـَْرَضُع لَيـْ  َأنَّ ةإ َبنْيَ َكتإَفْيهإ َعاَلَمٌة فإيَها َشَعَراٌت ُمتَـَواتإَراٌت َكَأهنَّ
هإْم وَ  ُبوَن مإْن قـَْولإهإ َوَحدإيثإهإ، فـََلمَّا  عإْفرإيًتا مإَن اجلْإنيإ َأْدَخَل ُأْصبـَُعْيهإ فإ َفمإهإ، َفَمنَـَعُه الرََّضاَع، فـََتَصدََّع اْلَقْوُم مإْن جَمْلإسإ ُهْم ُمتَـَعجيإ

ُهْم َأْهَلُه فـََقاُلوا: َقْد ُولإَد لإَعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َعْبدإ الْ  نـْ ُمطَّلإبإ ُغاَلٌم َْسَّْوُه حُمَمًَّدا فَاْلتَـَقى اْلَقْوُم فـََقاُلوا:  َصاُروا إإىَل َمَنازإهلإإْم َأْخََبَ ُكلُّ إإْنَساٍن مإ
ْعُتْم َحدإيَث اْليَـُهودإييإ َوَهْل بـََلَغُكْم َمْولإُد َهَذا اْلُغاَلمإ فَاْنطََلُقوا َحَّتَّ َجاُءوا اْليَـُهودإيَّ فَ هَ  َأْخََبُوُه اخْلَََبَ قَاَل: فَاْذَهُبوا َمعإي َحَّتَّ ْل ْسَإ

َنَة فـََقاَل: َأْخرإ  َنا ابـَْنكإ فََأْخَرَجْتُه، وََكَشُفوا َلُه َعْن َظْهرإهإ فـََرَأى تإْلَك الشَّاَمةإ فـََوَقَع أَْنظَُر إإلَْيهإ َفَخَرُجوا َحَّتَّ َأْدَخُلوُه َعَلى آمإ ي إإلَيـْ جإ
ُة مإْن بَ  يًّا َعَلْيهإ فـََلمَّا َأفَاَق قَاُلوا: َويـَْلَك َما َلَك؟ قَاَل: َذَهَبْت َواَّللَّإ النـُّبـُوَّ بإهإ اَي َمْعَشَر قـَُرْيٍش، َأَما  ِنإ إإْسَرائإيَل فـَُرْحُتْم  اْليَـُهودإيُّ َمْغشإ
ذإيَن قَاَل هَلُُم اْليَـُهودإيُّ: َما قَاَل هإَشاُم ْبُن  َواَّللَّإ لََيْسُطَونَّ بإُكْم َسْطَوًة ََيُْرُج َخََبَُها مإَن اْلَمْشرإقإ َواْلَمْغرإبإ وََكاَن فإ النـََّفرإ يـَْوَمئإٍذ الَّ 

َبُة ْبُن رَبإيَعَة َشابي فـَْوَق اْلُمْحتَـ اْلَولإيدإ ْبنإ اْلُمغإريَةإ َوُمَسافإ  َلمإ فإ نـََفٍر مإْن  ُر ْبُن َأيبإ َعْمٍرو َوُعبَـْيَدُة ْبُن احْلَارإثإ ْبنإ َعْبدإ اْلُمطَّلإبإ َوُعتـْ
 َبِنإ َمَناٍف َوَغرْيإهإْم مإْن قـَُرْيٍش  

ْسَناِد وَ  َجاُه َوَقْد َتَواَتَرِت اْْلَْخَباُر َأنَّ َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ُوِلَد َمْخُتوًنا  @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ َلْم ُيَخرِ 
َقاِق اْلَمْعُروِف ِبِزَقاقِ  اِر الَِّتي ِفي الزِ  اُر الَِّتي َكاَنْت  اْلَمدْ َمْسُروًرا َوُوِلَد َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِفي الدَّ َكِل ِبَمكََّة، َوَقْد َصلَّْيُت ِفيِه َوِهَي الدَّ
 َدُه«  َبْعَد ُمَهاَجِر َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِفي َيِد َعِقيِل ْبِن َأِبي َطاِلٍب ِفي َأْيِدي َوَلِدِه َبعْ 
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ُّ، ثنا َحجَّاُج ْبُن حُمَمَّدٍ   -  4180 ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثنا حُمَمَُّد ْبُن إإْسَحاَق الصَّغَاينإ ، ثنا يُوُنُس ْبُن َأيبإ إإْسَحاَق،  َحدَّ
يَ  َرضإ َعبَّاٍس  اْبنإ  َعنإ  ُجَبرْيٍ،  ْبنإ  َسعإيدإ  َعْن  أَبإيهإ،  «    َعْن  اْلفإيلإ َعاَم  َوَسلََّم  َعَلْيهإ  هللاُ  َصلَّى   ُّ النَّيبإ »ُولإَد  قَاَل:  ُهَما،  َعنـْ  ُ  اَّللَّ

َجاُه.  ْيَخْيِن َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط مسلم

، ثنا أَ َحدَّثـَنَ   -   4181 ْلُكوفَةإ، ثنا احْلَُسنْيُ ْبُن مُحَْيدإ ْبنإ الرَّبإيعإ يُّ ابإ ، ثنا َحجَّاُج ْبُن حُمَمٍَّد،  اُه أَبُو َسعإيٍد َأمْحَُد ْبُن حُمَمٍَّد اأْلَمْحَسإ يبإ
ُّ َصلَّى هللاُ َعْن يُوُنَس ْبنإ َأيبإ إإْسَحاَق، َعْن َأيبإ إإْسَحاَق، َعْن َسعإيدإ ْبنإ ُجَبرْيٍ، َعنإ اْبنإ عَ  ُهَما، قَاَل: »ُولإَد النَّيبإ ُ َعنـْ َي اَّللَّ بَّاٍس َرضإ

  »  َعَلْيهإ َوَسلََّم يـَْوَم اْلفإيلإ
ِبيِع ِبَهِذِه اللَّْفَظِة ِفي َهَذا اْلَحِديِث َوَلْم ُيَتاَبْع  َد ُحَمْيُد ْبُن الرَّ  َعَلْيهِ @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َتَفرَّ

َْرَو، ثنا َجْعَفُر ْبُن حُمَمٍَّد النـَّْيسَ  -  4182 ثـََنا أَبُو احلََْسنإ حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبنإ َشبـَُّوْيهإ الرَّئإيُس ِبإ ابُورإيُّ، ثنا َعلإيُّ ْبُن مإْهَراَن، ثنا  َحدَّ
، َعْن حُمَمَّدإ ْبنإ إإْسَحاَق، قَاَل: »ُولإَد َرُسوُل اَّللَّإ  َلًة َمَضْت مإْن َشْهرإ رَبإيٍع َسَلَمُة ْبُن اْلَفْضلإ ثـَْنيَتْ َعْشَرَة لَيـْ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َلإ

 »  اأْلَوَّلإ

، ثنا َخا -  4184 طإيُّ ثـََنا أَبُو َجْعَفٍر اْلبَـْغَدادإيُّ، ثنا َعلإيُّ ْبُن َعْبدإ اْلَعزإيزإ، ثنا َعْمُرو ْبُن َعْوٍن اْلَواسإ اَّللَّإ، َعْن  لإُد ْبُن َعْبدإ َحدَّ
ْنٍد، َعنإ اْلَعبَّاسإ ْبنإ َعْبدإ الرَّمْحَنإ، َعْن كإْندإيرإ ْبنإ َسعإيٍد، َعْن أَبإيهإ قَاَل: َحَجْجتُ   فإ اجْلَاهإلإيَّةإ فَإإَذا َأاَن بإَرُجٍل،  َداُوَد ْبنإ َأيبإ هإ

ْلبَـْيتإ َوُهَو يـَْرَتَإُز َويـَُقوُل:  َيُطوُف ابإ
 ]البحر الرجز[ 

 دَّ إإَِلَّ رَاكإيبإ حُمَمًَّدا ... رُدَُّه إإَِلَّ َواْصطَنإْع عإْندإي َيَداَربيإ رُ 
ْبنإ اْبنإهإ حُمَمٍَّد فإ طََلبإ إإبإٍل َلُه َوَلَْ  ٍم بـََعَث ابإ َعْثُه فإ َحاَجٍة، إإَلَّ َأَْنََح فإيَها  فـَُقْلُت: َمْن َهَذا؟ فـََقاُلوا: َعْبُد اْلُمطَّلإبإ ْبُن َهاشإ  يـَبـْ

بإُل فَاْعتَـنَـَقُه َوقَاَل: اَي ُبَِنَّ َلَقْد َجزإْعُت عَ وَ  َلْيَك َجَزًعا ََلْ َأْجَزْعُه َعَلى َشْيٍء َقطُّ َواَّللَّإ  َقْد أَْبطََأ َعَلْيهإ فـََلْم يـَْلَبْث َأْن َجاَء حُمَمٌَّد َواإْلإ
 ًدا  ََل أَبـَْعُثَك فإ َحاَجٍة أََبًدا، َوََل تـَُفارإُقِنإ بـَْعَد َهَذا أَبَ 

ْيَخاِن مِ  َجاُه َوَقِد اتََّفَق الشَّ   ْن َأَساِمي َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيهِ @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم َوَلْم ُيَخرِ 
ٍد َوَأْحَمَد َواْلَحاِشِر َواْلَعاِقِب َواْلَماِحي  «  َوَسلََّم َعَلى ُمَحمَّ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط مسلم

 * قال الشيخ عبد السَلم علوش: العباس بن عبد الرحمن ليس من رجال الشيخين، وليس بالقوي. 

دإ ْبنإ َشرإيٍك، َوَأمْحَُد ْبُن    -   4188 ْلَحاَن، قَاََل: ثنا َعْمُرو ْبُن ثنا َعلإيُّ ْبُن مَحَْشاَذ اْلَعْدُل، ثنا ُعبَـْيُد ْبُن َعْبدإ اْلَواحإ إإبـَْراهإيَم ْبنإ مإ
َهاٍب، َعْن أََنٍس، قَ  ُّ، ثنا اْبُن هلَإيَعَة، َعْن يَزإيَد ْبنإ َأيبإ َحبإيٍب، َوُعَقْيٍل، َعنإ اْبنإ شإ يإ َخالإٍد احْلَرَّاينإ اَل: " َلمَّا ُولإَد إإبـَْراهإيُم اْبُن النَّيبإ

َْبإيُل فـََقاَل: السَّاَلُم َعَلْيَك اَي َأاَب إإبـَْراهإيَم " َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوسَ   لََّم َأًَتُه جإ
 * سكت عنه الذهبي في التلخيص. 
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 * إسناده ضعيف. 

َثمإ اْلَقاضإي، ثنا عُ   -   4189 َْرَو، ثنا أَبُو اأْلَْحَوصإ حُمَمَُّد ْبُن اهْلَيـْ ُّ، ِبإ بَـْيُد ْبُن إإْسَحاَق اْلَعطَّاُر، ثنا َحدََّثِنإ َبْكُر ْبُن حُمَمٍَّد الصَّرْيَفإ
 ، ُم ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ حُمَمَّدإ ْبنإ َعقإيٍل، َحدََّثِنإ َأيبإ ، َعْن َجابإرإ ْبنإ َعْبدإ اَّللَّإ، قَاَل: َصعإَد َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى   اْلَقاسإ َحدََّثِنإ َأيبإ

ْنََبإ َفَحمإَد اَّللََّ َوأَْثََّن َعَلْيهإ ُثَّ قَاَل: »َمْن َأاَن؟« قـُْلَنا: َرُسوُل اَّللَّإ  ؟« قـُْلَنا: أَْنَت ، قَاَل: »نـََعْم، َوَلكإْن َمْن َأانَ هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َعَلى اْلمإ
مإ ْبنإ َعْبدإ َمَناٍف قَاَل: »َأاَن َسييإُد َوَلدإ آَدَم وَ   ََل َفْخَر«  حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َعْبدإ اْلُمطَّلإبإ ْبنإ َهاشإ

َجاُه. ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ     @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 . فظ الذهبي رحمه هللا: ال وهللا القاسم بن محمد بن عبد هللا بن محمد بن عقيل متروك تالف# قال الحا

رواه الطبراني في اْلوسط، ورجاله وثقوا على ضعف كثير في عبيد بن إسحاق العطار، والقاسم بن محمد (: 18509)* قال الحافظ الهيثمي 
 بن عبد هللا بن محمد بن عقيل. 

، ثنا أَبُو ََيََْي، ثنا  َأْخََبينإ إإبـَْراهإيُم ْبُن حُمَمٍَّد اْلُمزَكيإي، َوحُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب احْلَافإُظ، قَاََل: ثنا حُمَمَُّد ْبُن إإْسحَ  -  4191 اَق الثَـَّقفإيُّ
طَّلإُب ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ قـَْيسإ ْبنإ ََمَْرَمَة، َعْن أَبإيهإ، َعْن  َصَدَقُة ْبُن َسابإٍق، قَاَل: قـََرْأُت َعَلى حُمَمَّدإ ْبنإ إإْسَحاَق، قَاَل: َحدََّثِنإ مُ 

لَ  َ أَبُوُه َوأُمُُّه ُحبـْ  ى بإهإ«  َجديإهإ، أَنَُّه ذََكَر وإََلَدَة َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم فـََقاَل: »تـُُوفيإ
َجاُه.   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديثٌ   َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم َوَلْم ُيَخرِ 

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط مسلم

، بإبَـْيتإ اْلَمْقدإسإ   -  4192 ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثنا يُوُسُف ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ اخْلَُوارإْزمإيُّ ، ثنا أَبُو َسعإيٍد ََيََْي ْبُن َحدَّ
، ثنا ََيََْي ْبُن مَيَاٍن، ثنا ُسْفَياُن، َعْن َعْلَقَمَة ْبنإ َمْرَثٍد، َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ   ُسَلْيَماَن اجْلُْعفإيُّ َعْن ُسَلْيَماَن ْبنإ بـَُرْيَدَة، َعْن أَبإيهإ، »َأنَّ النَّيبإ

  »  َوَسلََّم زَاَر َقَْبَ أُميإهإ فإ أَْلفإ ُمَقنٍَّع َفَما رُئإَي َأْكثـَُر اَبكإًيا مإْن َذلإَك اْليَـْومإ
َجاُه " ِإنََّما َأْخَرَج ُمْسِلٌم َوْحَدُه َحِديَث ُمَحاِرِب ْبِن ِدَثاٍر َعِن اْبِن @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى شَ  ْيَخْيِن َوَلْم ُيَخرِ  ْرِط الشَّ

 ُبَرْيَدَة َعْن َأِبيِه: »اْسَتْأَذْنُت َربِ ي ِفي ااِلْسِتْغَفاِر ِْلُمِ ي َفَلْم َيْأَذْن ِلي«  
 البخاري ومسلم  # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط

، ثنا حُمَمَُّد ْبُن ُكَناَسَة، ثنا هإَشاُم ْبنُ   -  4204  ُعْرَوَة، َعْن أَبإيهإ، قَاَل: َحدََّثِنإ حُمَمَُّد ْبُن َصالإحإ ْبنإ َهانإٍئ، ثنا احْلَُسنْيُ ْبُن اْلَفْضلإ
ُ بإبَـْيَضاَء«  َسأَْلُت َعائإَشَة َهْل َشاَب َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلَّ   َم؟ فـََقاَلْت: »َما َشانَُه اَّللَّ

َجاُه.  ْسَناِد َمْحُفوٌظ َعْن ِهَشاٍم َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح محفوظ

أَنـْبَ   -   4207 ْبُن إإْسَحاَق،  َبْكرإ  أَبُو  ثـََنا  ْبُن  َحدَّ َقرإيُّ، ثنا َعْبُد اَّللَّإ  نـْ َداُوَد اْلمإ ْبُن  ْبُن احْلََسنإ السُّكَّرإيُّ، ثنا ُسَلْيَماُن  َأ احْلَُسنْيُ 
يَ  َ َُيَديإُث، َعْن َعدإييإ ْبنإ ََثبإٍت، َعْن َسعإيدإ ْبنإ ُجَبرْيٍ، َعنإ اْبنإ َعبَّاٍس َرضإ ْعُت َأيبإ ُهمَ إإْدرإيَس، قَاَل: ْسَإ ُ َعنـْ يإ  اَّللَّ ا، قَاَل: »َكاَن لإلنَّيبإ

 َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم فـََرٌس يُْدَعى اْلُمْرَتَإَز« 
َجاُه.  ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح
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ْلُكوَفةإ، ثنا َعْبُد اَّللَّإ ْبُن َغنَّاٍم، ثنا إإبـَْراهإيُم ْبُن إإْسَحا  -  4208 ثـََناُه َأمْحَُد ْبُن ََيََْي اْلُمْقرإُئ، ابإ ،  َحدَّ بَّاُن ْبُن َعلإيٍي ، ثنا حإ َق اجْلُْعفإيُّ
، َعْن ََيََْي ْبنإ اجْلَزَّارإ، َعْن َعلإييٍ  ، َعنإ احْلََكمإ ، قَاَل: »َكاَن لإَرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم فـََرٌس يـَُقاَل لَُه َعْن إإْدرإيَس اأْلَْودإييإ

ُفُه ُذو الْ  َارَُه ُعَفرْيٌ، َودإْرُعُه اْلَفُصوُل، َوَسيـْ  َفَقارإ«  اْلُمْرَتَإُز، َواَنقـَُتُه اْلَقْصَوى، َوبـَْغَلُتُه َدْلَدٌل، َومحإ
 . هللا: حبان بن علي ضعفوه# قال الحافظ الذهبي رحمه 

 (: ضعيف.4473* ضعيف الجامع )

َماُم أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن إإسْ   -  4211 َحاَق، ثنا أَبُو َسعإيٍد اأْلََشجُّ، ثنا َأْخََبينإ َعْبُد اَّللَّإ ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ َعلإييإ ْبنإ زإاَيٍد اْلَعْدُل، ثنا اإْلإ
َي اَّللَُّ  َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم قَاَل: »ََل َتُسبُّوا َورَقََة أَبُو ُمَعاوإيََة، َعْن هإَشامإ ْبنإ ُعْرَوَة، َعْن أَبإيهإ، َعْن َعائإَشَة َرضإ َها، َأنَّ النَّيبإ  َعنـْ

 فَإإينيإ رَأَْيُت َلُه َجنًَّة َأْو َجنـََّتنْيإ«  
َجاُه، َواْلَغَرُض فِ  ْيَخْيِن َوَلْم ُيَخرِ   .ي ِإْخَراِجهِ @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط البخاري ومسلم 
رواه البزار متصَل ومرسَل، وزاد في المرسل: كان بين أخي ورقة وبين رجل كَلم، فوقع الرجل في ورقة ليغضبه.« (:  16175قال الهيثمي )

 والباقي بنحوه، ورجال المسند والمرسل رجال الصحيح.

َعنإ اْبنإ إإْسَحاَق، قَاَل:   َما َحدَّثَنإيهإ أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثنا َأمْحَُد ْبُن َعْبدإ اجْلَبَّارإ، ثنا يُوُنُس ْبُن بَُكرْيٍ، -  4212
، وََكاَن َواعإَيًة قَاَل: قَاَل َورََقُة ْبُن نـَْوَفلإ ْبنإ َأَسدإ ْبنإ  َحدََّثِنإ َعْبُد اْلَملإكإ ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َأيبإ ُسْفَياَن ْبنإ اْلَعاَلءإ ْبنإ َجارإيََة ا لثَـَّقفإيُّ

ْعرً   ا: » َعْبدإ اْلُعزَّى، فإيَما َكاَنْت َخدإَُيُة ذََكَرْت َلُه مإْن أُُمورإ َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: شإ
 ]البحر البسيط[ 

ُ مإْن غإرَيإ اَي لإلريإَجالإ َوَصْرفإ ال  دَّْهرإ َواْلَقَدرإ ... َوَما لإَشْيٍء َقَضاُه اَّللَّ
َفإييإ اْلَغْيبإ مإْن َخََبإ  ََها ... َوَما هَلَا ِبإ ُْخَبإ  َحَّتَّ َخدإَُيُة َتْدُعوينإ ألإ

ََها ... َأْمًرا ُأرَاُه َسَيْأِتإ النَّاَس مإْن ُأَخرإ  ُْخَبإ  َجاَءْت لََتْسأََلِنإ َعْنُه ألإ
ْعُت بإهإ ... فإيَما َمَضى مإْن َقدإميإ الدَّْهرإ َواْلَعْصرإ َفَخَبََّ  ْمٍر َقْد ْسَإ  ْتِنإ ِبَإ

ُعوٌث إإىَل اْلَبَشرإ  َْبإيُل أَنََّك َمبـْ ُُه ... جإ نَّ َأمْحََد َيَْتإيهإ فـَُيْخَبإ  ِبَإ
ي اخْلَرْيَ  َلُه فـََرجيإ ُزُه ... َلكإ اإْلإ نَي يـُْنجإ   َوانـَْتظإرإيفـَُقْلُت َعلَّ الَّذإي تـُْرجإ

َنا َكْي ُنَسائإَلُه ... َعْن َأْمرإهإ َما يـََرى فإ النـَّْومإ َوالسََّهرإ  لإيهإ إإلَيـْ  َوَأْرسإ
ْنُه َأَعاِلإ اجلْإْلدإ َوالشَّْعرإ  نَي َأًَتاَن َمْنطإًقا َعَجًبا ... َتقإُف مإ  فـََقاَل حإ

 رٍَة ُأْكمإَلْت مإْن َأْهَيبإ الصَُّورإ إإينيإ رَأَْيُت َأمإنَي اَّللََّ َواَجَهِنإ ... فإ ُصو 
 ُثَّ اْسَتَمرَّ وََكاَن اخْلَْوُف يُْذعإُرينإ ... َمإَّا ُيَسليإُم مإْن َحْوِلإ مإَن الشََّجرإ 

َزَل السَُّورإ  ُلو ُمنـْ َعُث تـَتـْ  فـَُقْلُت َظِنيإ َوَما َأْدرإي أََيْصُدُقِنإ ... َأْن َسْوَف تـُبـْ
 ْعَلْنَت َدْعَوَُتُْم ... مإَن اجلْإَهادإ بإاَل َمنٍي َوََل َكَدرإ« َوَسْوَف آتإَيَك إإْن أَ 
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ُّ، ثنا َجديإي، ثنا إإبـَْراهإيُم ْبُن اْلُمْنذإرإ احلْإزَ  -  4213 ، ثنا َعْبُد اْلَعزإيزإ ْبُن َأيبإ  َأْخََبينإ إإْْسَاعإيُل ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ اْلَفْضلإ الشَّْعَراينإ امإيُّ
يإ ُثَّ اللَّْيثإييإ قَ ََثبإٍت الزُّهْ  ، َعْن قـََباثإ ْبنإ َأْشَيَم اْلكإَناينإ اَل: »تـَنَـبََّأ َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ  رإيُّ، ثنا الزَُّبرْيُ ْبُن ُموَسى، َعْن َأيبإ احْلَُوْيرإثإ

  »  َعَلْيهإ َوَسلََّم َعَلى رَْأسإ َأْربَعإنَي مإَن اْلفإيلإ
َجاُه، ِإنََّما َأْخَرَج اْلُبَخاِريُّ َحِديَث ِعْكِرَمَة َعِن اْبِن عَ @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ    بَّاٍس: ُبِعَث َوُهَو اْبنُ : َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

ِة َحِديِث َقَباثِ  ِليُل َعَلى ِصحَّ  ْبِن َأْشَيَم اْخِتَياُر َسيِ ِد التَّاِبِعيَن َهَذا اْلَقْوَل "  َأْرَبِعيَن. َوالدَّ
ُد ْبُن اْلُمَؤمَِّل ْبِن اْلَحَسِن، ثنا اْلَفْضُل ْبُن ُمَحمٍَّد ثنا َأْحَمُد ْبُن َحْنَبٍل ثنا َيحْ    اِري ِ َيى ْبُن َسِعيٍد اْلَقطَّاُن َعْن َيْحَيى ْبِن َسِعيٍد اْْلَْنَص َكَما َأْخَبَرِني ُمَحمَّ

 ِعيَن« َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِ ِب َقاَل: »ُأْنِزَل َعَلى النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َوُهَو اْبُن َثََلٍث َوَأْربَ 
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: عبد العزيز بن أبي ثابت واه 

ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعقُ  -  4214 وَب، ثنا َأمْحَُد ْبُن َعْبدإ اجْلَبَّارإ، ثنا يُوُنُس ْبُن بَُكرْيٍ، َعْن هإَشامإ ْبنإ ُعْرَوَة، َعْن أَبإيهإ، "  َحدَّ
َعَلْيهإ َوَسلَّمَ  َا قَاَلْت: َلمَّا أَْبطََأ َعْن َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ  َها، َأهنَّ َعنـْ  ُ َي اَّللَّ مإْن َذلإَك َجَزًعا َشدإيًدا   اْلَوْحُي َجزَعَ   َعْن َخدإَُيَة َرضإ

ُ: }َما َودََّعَك   [  3رَبَُّك َوَما قـََلى{ ]الضحى: فـَُقْلُت: َمإَّا رَأَْيُت مإَن َجَزعإهإ َلَقْد َقاَلَك رَبَُّك لإَما يـََرى مإْن َجَزعإَك، فَأَنـَْزَل اَّللَّ
ْسَناِد وَ  ْرَساٍل ِفيِه« @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ َجاُه إلِ  َلْم ُيَخرِ 

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح مرسل 

ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثنا َأمْحَُد ْبُن َعْبدإ اجْلَبَّارإ، ثنا يُوُنُس ْبُن بَُكرْيٍ، ثنا يَ   -  4219 زإيُد ْبُن زإاَيدإ ْبنإ َأيبإ اجْلَْعدإ، َحدَّ
، قَاَل: رَأَْيُت َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَليْ َعنْ  يإ هإ َوَسلََّم َمرَّ بإُسوقإ ذإي اْلَمَجازإ َوَأاَن  َجامإعإ ْبنإ َشدَّاٍد، َعْن طَارإقإ ْبنإ َعْبدإ اَّللَّإ اْلُمَحارإيبإ

ْعُتُه يـَُقوُل: »ايَ  حلْإَجارَةإ  فإ بإَياَعٍة ِلإ َفَمرَّ َوَعَلْيهإ ُحلٌَّة مَحَْراُء َفَسمإ بَـُعُه يـَْرمإيهإ ابإ ُ تـُْفلإُحوا« َورَُجٌل يـَتـْ  أَيُـَّها النَّاُس، ُقوُلوا ََل إإَلَه إإَلَّ اَّللَّ
َبِنإ َعْبدإ اْلُمطَّلإبإ فـََلمَّا    قإيَل: ُغاَلٌم مإنْ َقْد َأْدَمى َكْعَبُه َوُهَو يـَُقوُل: اَي أَيُـَّها النَّاُس، ََل ُتطإيُعوا َهَذا فَإإنَُّه َكذَّاٌب، فـَُقْلُت: َمْن َهَذا؟ فَ 

ْساَلَم َخَرْجَنا مإَن الرََّبَذةإ َوَمَعَنا ظَعإيَنٌة لََنا َحَّتَّ نـََزْلَنا َقرإيًبا مإَن اْلَمدإيَنةإ  ُ اإْلإ َنا َْنُْن قـُُعوًدا إإْذ َأًَتاَن رَُجٌل َعَلْيهإ ثـَْواَبنإ َأْظَهَر اَّللَّ  فـَبَـيـْ
َنا فـََقالَ  ا: نـََعْم، فـََقاَل: بإَكْم؟ : مإْن أَْيَن اْلَقْوُم؟ فـَُقْلَنا: مإَن الرََّبَذةإ، َوَمَعَنا مَجٌَل َأمْحَُر فـََقاَل: تَبإيُعوينإ َهَذا اجْلََمَل؟ فـَُقْلنَ َفَسلََّم َعَليـْ

يطَانإ اْلَمدإيَنةإ فـَُقْلَنا: بإَكَذا وََكَذا َصاًعا مإْن َِتٍْر، قَاَل: َأَخْذتُُه، َوَما اْستَـْقَصى فََأَخَذ ِبإإطَامإ   اجْلََملإ َفَذَهَب بإهإ َحَّتَّ تـََواَرى فإ حإ
فـََقاُلوا: تـُْعُطوَن مَجََلُكْم َمْن ََل تـَْعرإُفوَن؟  فـََقاَل بـَْعُضَنا لإبَـْعٍض: تـَْعرإُفوَن الرَُّجَل؟ فـََلْم َيُكْن مإْن َأَحٍد يـَْعرإفُُه َفاَلَم اْلَقْوُم بـَْعُضُهْم بـَْعًضا  

لَ فـََقاَلتإ ا ْلَقَمرإ لَيـْ ًئا َأْشَبَه ابإ يُّ لظَّعإيَنُة: َفاَل َتاَلَوُموا فـََلَقْد رَأَيـَْنا رَُجاًل ََل يـَْغدإُر بإُكْم َما رَأَْيُت َشيـْ َة اْلَبْدرإ مإْن َوْجهإهإ، فـََلمَّا َكاَن اْلَعشإ
ُتْم مإَن الرََّبَذةإ؟ قـُْلَنا: نـََعْم، قَاَل: َأاَن َرُسوُل َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى َأًَتاَن رَُجٌل فـََقاَل: السَّاَلُم َعَلْيُكْم َوَرمْحَُة اَّللَّإ َوبـَرََكاتُ  ئـْ ُه أَأَنـُْتُم الَّذإيَن جإ

وا« فََأَكْلَنا مإَن التَّْمرإ َحَّتَّ َشبإْعَنا،  َحَّتَّ َتْستَـْوفُ   هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم إإلَْيُكْم َوُهَو »َيَُْمرُُكْم َأْن ََتُْكُلوا مإْن َهَذا التَّْمرإ َحَّتَّ َتْشبَـُعوا َوَتْكَتاُلوا
َنا، ُثَّ َقدإْمَنا اْلَمدإيَنَة مإَن اْلَغدإ فَإإَذا َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ وَ  ْعُتُه َواْكتَـْلَنا َحَّتَّ اْستَـْوفـَيـْ ْنََبإ َفَسمإ َسلََّم قَائإٌم ََيُْطُب النَّاَس َعَلى اْلمإ

َْن تـَُعوُل: أُمََّك، َوَأاَبَك، َوُأْخَتَك، َوَأَخاَك، َوَأْداَنَك، َأْداَنَك" َوُثَّ رَ يـَُقوُل: " َيُد   ُجٌل مإَن اأْلَْنَصارإ فـََقاَل: اَي اْلُمْعطإي اْلُعْلَيا َواْبَدْأ ِبإ
اهإلإيَّةإ َفُخْذ لََنا بإثَْأرإاَن، فـََرَفَع َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َيَدْيهإ َرُسوَل اَّللَّإ، َهُؤََلءإ بـَُنو ثـَْعَلَبَة ْبنإ يـَْربُوَع الَّذإيَن قـَتَـُلوا ُفاَلاًن فإ اجلَْ 

 َحَّتَّ رَأَْيُت بـََياَض إإْبطَْيهإ فـََقاَل: »ََل ََتِْنإ أُمي َعَلى َوَلٍد، ََل ََتِْنإ أُمي َعَلى َوَلٍد«  
َجاُه" @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِدي  ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   ٌث َصِحيُح اإلِْ
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 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح

 وَمِنْ كِتَابِ آيَاتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اهللُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّتِي هِيَ دَلَائِلُ النُّبُوَّةِ 
 

ُّ، ثنا َعْبُد الرَّمْحَنإ   -  4226 ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثنا َهاُروُن ْبُن ُسَلْيَماَن اأْلَْصبَـَهاينإ ، ثنا ُشْعَبُة، َعْن َحدَّ  ْبُن َمْهدإيٍي
ْعُت َأاَب َسعإيدٍ  َبَة، يـَُقوُل: ْسَإ ْعُت َعْبَد اَّللَّإ ْبَن َأيبإ ُعتـْ اخْلُْدرإيَّ، يـَُقوُل: »َكاَن َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم ُيْكثإُر    قـََتاَدَة، قَاَل: ْسَإ

َي َمَع اْلَعْبدإ  ُر اخْلُْطَبَة، َوََل َيْستَـْنكإُف َأْن مَيْشإ  ْن َحاَجتإهإْم«  َواأْلَْرَمَلةإ َحَّتَّ يـَْفرَُغ هَلُْم مإ الذيإْكَر، َويَقإلُّ اللَّْغَو، َويُطإيُل الصَّاَلَة، َويـَُقصيإ
َجاُه.  َقاَل اْلَحاِكُم: " َوقَ  ْيَخْيِن َوَلْم ُيَخرِ  ِحيَحَة ِفي @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ ْمُت َهِذِه اْْلََحاِديَث الصَّ ْد َقدَّ

َدَنا اْلُمْصَطَفى  ِ َعزَّ َوَجلَّ: }َوَلَقِد اْخَتْرَناُهْم َعَلى ِعْلٍم َعَلى اْلَعاَلِميَن{ ]الدخان: َداَلِئِل النُُّبوَِّة ِمْن َأْخََلِق َسيِ  ُ 32ِلَقْوِل َّللاَّ ِ َعزَّ َوَجلَّ: }َّللاَّ [ َوَقْوِل َّللاَّ
ِك ِبَمْجُنوٍن َوِإنَّ َلَك َْلَْجًرا َغْيَر َمْمُنوٍن َوِإنََّك [ َوَقْوِلِه َتَعاَلى: }ن َواْلَقَلِم َوَما َيْسُطُروَن َما  124َأْعَلُم َحْيُث َيْجَعُل ِرَساَلَتُه{ ]اْلنعام:   َأْنَت ِبِنْعَمِة َربِ 

ِحيَحَة َبْعَدَها " 2ِلَعَلى ُخُلٍق َعِظيٍم{ ]القلم:   [ َفاْسَمِع اآْلَياِت الصَّ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط البخاري ومسلم 

ثـََنا أَبُو َسعإيٍد َعْمُرو ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ َمْنُصوٍر اْلَعْدُل، ثنا أَبُو احلََْسنإ حُمَمَُّد ْبُن إإْسَحاَق ْبنإ إإ   -  4228 ، ثنا أَبُو  َحدَّ بـَْراهإيَم احْلَْنظَلإيُّ
َأ َعْبُد الرَّمْحَنإ ْبُن زَْيدإ ْبنإ َأْسَلَم، َعْن أَبإيهإ، َعْن َجديإهإ، َعْن ُعَمَر احْلَارإثإ َعْبُد اَّللَّإ ْبُن ُمْسلإٍم اْلفإْهرإيُّ، ثنا إإْْسَاعإيُل ْبُن َمْسَلَمَة، أَنـْبَ 

َعَلْيهإ َوَسلََّم: " َلمَّا اْقََتََف آَدمُ  َعْنُه، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ   ُ َي اَّللَّ َقيإ   اخْلَطإيَئَة قَاَل: اَي َربيإ َأْسأَُلكَ ْبنإ اخْلَطَّابإ َرضإ  ِبإ
، ألإَ  ُ: اَي آَدُم، وََكْيَف َعَرْفَت حُمَمًَّدا َوََلْ َأْخُلْقُه؟ قَاَل: اَي َربيإ ، فـََقاَل اَّللَّ َّ مإْن  حُمَمٍَّد َلَما َغَفْرَت ِلإ نََّك َلمَّا َخَلْقَتِنإ بإَيدإَك َونـََفْخَت فإ

ي فـََرأَْيُت َعَلَى قـََوائإمإ اْلَعْرشإ  َك رَفـَْعُت رَْأسإ َك إإَلَّ َأَحبَّ   ُروحإ ْف إإىَل اْسْإ ُ حُمَمٌَّد َرُسوُل اَّللَّإ فـََعلإْمُت أَنََّك ََلْ ُتضإ َمْكُتواًب ََل إإَلَه إإَلَّ اَّللَّ
َقيإهإ فـََقْد َغَفرْ  بُّ اخْلَْلقإ إإَِلَّ اْدُعِنإ ِبإ ُ: َصَدْقَت اَي آَدُم، إإنَُّه أَلُحإ  َوَلْوََل حُمَمٌَّد َما َخَلْقُتَك    ُت َلكَ اخْلَْلقإ إإلَْيَك، فـََقاَل اَّللَّ

ْحَمِن ْبنِ  ُل َحِديٍث َذَكْرُتُه ِلَعْبِد الرَّ ْسَناِد َوُهَو َأوَّ  َزْيِد ْبِن َأْسَلَم ِفي َهَذا اْلِكَتاِب«  @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: بل موضوع

 (: موضوع.25السلسلة الضعيفة )* 

4231 -  ُّ ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ َأمْحَُد ْبُن َسعإيٍد اْلَمْعَداينإ بإُبَخاَرى، ثنا َعْبُد اَّللَّإ ْبُن حَمُْموٍد، ثنا َعْبَداُن ْبُن َسيَّاٍر، ثنا َأمْحَُد ْبُن َعْبدإ  َحدَّ
، َعْن مَ  ، ثنا يَزإيُد ْبُن يَزإيَد اْلبَـَلوإيُّ، ثنا أَبُو إإْسَحاَق اْلَفَزارإيُّ، َعنإ اأْلَْوزَاعإييإ ُ َعْنُه،  ْكُحوٍل، َعْن أََنسإ ْبنإ َمااَّللَّإ اْلََبْقإيُّ َي اَّللَّ لإٍك َرضإ

ادإي يـَُقوُل: اللَُّهمَّ اْجَعْلِنإ مإْن أُمَّةإ حُمَمٍَّد قَاَل: " ُكنَّا َمَع َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم فإ َسَفٍر فـَنَـَزْلَنا َمْنزإًَل فَإإَذا رَُجٌل فإ اْلوَ 
: َمْن أَنْ اْلَمْرُحوَمةإ اْلَمْغُفورَةإ، اْلُمثَابإ هلََ  َت؟ ا قَاَل: فََأْشَرْفُت َعَلى اْلَوادإي فَإإَذا رَُجٌل ُطولُُه َأْكثـَُر مإْن َثاَلثإ مإاَئةإ ذإرَاٍع، فـََقاَل ِلإ

ا َيْسَمُع َكاَلَمَك، قَاَل: فَْأتإهإ ذَ قَاَل: قـُْلُت: أََنُس ْبُن َمالإٍك َخادإُم َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، قَاَل: أَْيَن ُهَو؟ قـُْلُت: ُهَو  
َّ َصلَّى هللاُ َعَليْ  هإ َوَسلََّم فََأْخََبْتُُه َفَجاَء َحَّتَّ َلقإَيُه فـََعانـََقُه َوَأْقرإْئُه مإِنيإ السَّاَلَم َوُقْل َلُه: َأُخوَك إإْلَياُس يـُْقرإُئَك السَّاَلَم، فَأَتـَْيُت النَّيبإ

َا آُكُل فإ ُكليإ َسَنٍة يـَْوًما، َوَهَذا يـَْوُم فإْطرإ َوَسلََّم َعَلْيهإ، ُثَّ قَـ  ي، فَآُكُل َأاَن َوأَْنَت فـَنَـَزَلْت َعَدا يـََتَحدَََّثنإ فـََقاَل َلُه: اَي َرُسوَل اَّللَّإ، إإينيإ إإَنَّ
ٌز َوُحوٌت وََكَرْفٌس، فََأَكاَل َوَأْطَعمَ  َها ُخبـْ ُتُه َمرَّ َعَلى السََّحابإ َْنَْو َعَلْيهإَما َمائإَدٌة مإَن السََّماءإ َعَليـْ َنا اْلَعْصَر ُثَّ َودََّعُه ُثَّ رَأَيـْ اينإ َوَصلَّيـْ

 السََّماءإ 
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َجاُه.   ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: بل موضوع قبح هللا من وضعه 

يُّ مإْن َأْصلإ كإَتابإهإ، ثنا َجْعَفُر ْبُن    -  4236 َدَرْستَـَوْيهإ، ثنا اْلَيَماُن ْبُن َسعإيٍد  َحدََّثِنإ أَبُو حُمَمٍَّد احْلََسُن ْبُن إإبـَْراهإيَم اأْلَْسَلمإيُّ اْلَفارإسإ
  ، ، ثنا ََيََْي ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ اْلمإْصرإيُّ، ثنا َعْبُد الرَّزَّاقإ يصإيُّ ، َعْن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ ُعَمَر، قَاَل: ُكنَّا  اْلمإصيإ ، َعْن َساَلٍإ َعْن َمْعَمٍر، َعنإ الزُّْهرإييإ

ي، عَ  ي َجْهَورإيي َبَدوإيي مَيَاينإ َعَلْيهإ َوَسلََّم إإْذ َدَخَل َأْعَرايبإ دإ، َلى اَنقٍَة مَحَْراَء فََأاَنَخ بإبَ ُجُلوًسا َحْوَل َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ  ابإ اْلَمْسجإ
يإ َسرإَقٌة، قَاَل: »َأُثَّ بـَييإَنٌة؟« قَاُلوا: نـََعْم اَي َفَدَخَل َفَسلََّم ُثَّ قـََعَد فـََلمَّا َقَضى َْنَْبُه، قَاُلوا: اَي َرُسوَل اَّللَّإ، إإنَّ النَّاَقَة الَّيتإ حَتَْت اأْلَعْ  َرايبإ

يإ إإْن قَاَمْت َعَلْيهإ اْلبَـييإَنُة َوإإْن ََلْ تـَُقْم فـَُردَُّه إإَِلَّ« قَاَل: فََأْطَرَق اأْلَ َرُسوَل اَّللَّإ، قَاَل: »اَي َعلإيُّ ُخْذ َحقَّ  ُّ َساَعًة  اَّللَّإ مإَن اأْلَْعَرايبإ ْعَرايبإ
َْمرإ اَّللَّإ َوإإَلَّ فَادْ  ُّ ألإ ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »ُقْم اَي َأْعَرايبإ : َوالَّذإي بـََعَثَك  فـََقاَل َلُه النَّيبإ ُجَّتإَك« فـََقاَلتإ النَّاَقُة مإْن َخْلفإ اْلَبابإ ُل ِبإ

ُّ َصلَّى   َواُه، فـََقاَل َلُه النَّيبإ ْلَكَراَمةإ اَي َرُسوَل اَّللَّإ، إإنَّ َهَذا َما َسَرَقِنإ َوََل َمَلَكِنإ َأَحٌد سإ لَّذإ ابإ ُّ ابإ ي أَْنطََقَها هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »اَي َأْعَرايبإ
؟« قَاَل: قـُْلُت: اللَُّهمَّ إإنََّك َلْسَت بإَربٍي اْسَتْحَدثـَْناَك َوََل َمَعَك إإَلٌه َأَعانَ  َك َعَلى َخْلقإَنا َوََل َمَعَك َربي فـََنُشكُّ بإُعْذرإَك َما الَّذإي قـُْلتإ

ُّ َصلَّى   فإ رُبُوبإيَّتإَك أَْنَت رَبُـَّنا َكَما نـَُقوُل َوفـَْوَق َما يـَُقولُ  ، فـََقاَل َلُه النَّيبإ اْلَقائإُلوَن َأْسأَُلَك َأْن ُتَصليإَي َعَلى حُمَمٍَّد َوَأْن ُتََبيإَئِنإ بإََبَاَءِتإ
َتدإُروَن أَ  ُّ َلَقْد رَأَْيُت اْلَماَلئإَكَة يـَبـْ ْلَكَراَمةإ اَي َأْعَرايبإ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »َوالَّذإي بـََعَثِنإ ابإ اأْلَزإقَّةإ َيْكتـُُبوَن َمَقالََتَك فََأْكثإرإ الصَّاَلَة فْـَواَه  هللاُ 

رإهإْم ثإَقاٌت َوََيََْي ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ اْلمإْصرإيُّ َهَذا َلْسُت َأْعرإفُُه بإ   َعَداَلٍة، َوََل َجْرٍح " َعَليَّ« ُرَواُة َهَذا احْلَدإيثإ َعْن آخإ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: هو كذب 

َراُر ْبُن صُ   -  4241 ، ثنا ضإ يُّ ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثنا إإبـَْراهإيُم ْبُن ُسَلْيَماَن اْلَُبُلُّسإ َرَد، ثنا َعائإُذ ْبُن َحبإيٍب، ثنا  َحدَّ
، َعْن َعْبدإ الرَّمْحَنإ ْبنإ  يإ ُهَما، قَاَل: َكاَن ُفاَلٌن َُيْلإُس إإىَل  إإْْسَاعإيُل ْبُن َأيبإ َخالإٍد، َعْن َعْبدإ اَّللَّإ اْلُمَزينإ ُ َعنـْ َي اَّللَّ ديإيقإ َرضإ  َأيبإ َبْكٍر الصيإ

ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم بإَشْيٍء اْختَـَلَج وَ  يإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم فَإإَذا َتَكلََّم النَّيبإ ُّ َصلَّى هللاُ النَّيبإ  َعَلْيهإ َوَسلََّم:  ْجُهُه فـََقاَل َلُه النَّيبإ
 »ُكْن َكَذلإَك« فـََلْم يـََزْل َُيَْتلإُج َحَّتَّ َماَت  

َجاُه.  ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: ضرار بن صرد واه 

 (: منكر.6473* السلسلة الضعيفة )

ُّ ِبإإْصَر، َحدََّثِنإ أَبُو  َحدََّثِنإ أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن َداُوَد ْبنإ ُسَلْيَماَن الزَّاهإُد، ثنا أَبُو َعلإيٍي حُمَمَُّد ْبُن حُمَمٍَّد اأْلَشْ  - 4242 َعُث اْلُكوفإ
، َعْن أَبإيهإ،  احلََْسنإ ُموَسى ْبُن إإْْسَاعإيَل ْبنإ ُموَسى ْبنإ َجْعَفرإ ْبنإ حُمَمٍَّد، َحدََّثِنإ  ، َعْن أَبإيهإ، َعْن َجديإهإ، َعْن أَبإيهإ حُمَمَّدإ ْبنإ َعلإيٍي  َأيبإ

، َكاَن يـَُقاَل َلهُ  ُ َعْنُه، َأْن يـَُهودإايًّ َي اَّللَّ  َصلَّى  ُجَرُْيإَرُة َكاَن َلُه َعَلى َرُسولإ اَّللَّإ   َعْن َجديإهإ احْلَُسنْيإ، َعْن أَبإيهإ َعلإييإ ْبنإ َأيبإ طَالإٍب َرضإ
َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم فـََقاَل َلُه: »اَي يـَُهودإيُّ، َما  عإْندإي َما ُأْعطإيَك« قَاَل: فَإإينيإ ََل أُفَارإُقَك  هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َداَننإرُي فـَتَـَقاَضى النَّيبإ

، فـََقاَل َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ وَ  َسلََّم: »إإًذا َأْجلإُس َمَعَك« َفَجَلَس َمَعُه َفَصلَّى َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم فإ  اَي حُمَمَُّد َحَّتَّ تـُْعطإَيِنإ
َرَة َواْلَغَداَة وََكاَن َأْصَحاُب َرُسولإ اَّللَّإ  عإ الظُّْهَر َواْلَعْصَر َواْلَمْغرإَب َواْلعإَشاَء اْْلخإ هإ َوَسلََّم يـَتَـَهدَُّدونَُه،  َصلَّى هللاُ َعَليْ   َذلإَك اْلَمْوضإ
َعَلْيهإ َوَسلََّم فـََقاَل: »َما الَّذإي َتْصنَـُعوَن بإهإ؟« فـََقاُلو  ا: اَي َرُسوَل اَّللَّإ، يـَُهودإيي ََيْبإُسَك،  َويـَتَـَوعَُّدونَُه فـََفطإَن َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ 
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ْن ََل َم: »َمنَـَعِنإ َريبيإ َأْن َأْظلإَم ُمَعاَهًدا َوََل َغرْيَُه« فـََلمَّا تـََرحََّل النـََّهاُر قَاَل اْليَـُهودإيُّ: َأْشَهُد أَ فـََقاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلَّ 
ُ َوَأْشَهُد َأنَّ حُمَمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسولُُه، َوقَاَل: َشْطُر َماِلإ فإ َسبإيلإ اَّللَّإ َأَما َوا َْنظَُر إإىَل  إإَلَه إإَلَّ اَّللَّ َّللَّإ َما فـََعْلُت الَّذإي فـََعْلُت بإَك إإَلَّ ألإ
لشَّامإ  َبَة َوُمْلُكُه ابإ َكََّة، َوُمَهاَجُرُه بإطَيـْ لَْيَس بإَفظٍي َوََل َغلإيٍظ َوََل َسخَّاٍب فإ اأْلَْسَواقإ   نـَْعتإَك فإ التـَّْورَاةإ: حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ َمْولإُدُه ِبإ

ُ َوأَنََّك َرُسوُل اَّللَّإ، َهَذا َماَوََل  ، َوََل قـَْولإ اخْلََنا، َأْشَهُد َأْن ََل إإَلَه إإَلَّ اَّللَّ ْلُفْحشإ ُ، وََكاَن اْليَـُهودإيُّ   ُمتَـَزيٍي ابإ َا َأرَاَك اَّللَّ ِلإ فَاْحُكْم فإيهإ ِبإ
 َكثإرَي اْلَمالإ 

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: حديث منكر بمرة 
 (: ضعيف.5893عيف الجامع )* ض
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ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثنا اْلَعبَّاُس ْبُن حُمَمٍَّد الدُّورإيُّ، ثنا ََيََْي ْبُن َمعإنٍي،  -  4243 ثنا ُعْقَبُة اْلُمَجدَُّر، َعْن هإَشامإ  َحدَّ
يإ َصلَّى   َها، َعنإ النَّيبإ ُ َعنـْ َي اَّللَّ َ أَبُو ْبنإ ُعْرَوَة، َعْن أَبإيهإ، َعْن َعائإَشَة َرضإ هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم قَاَل: »َما زَاَلْت قـَُرْيٌش َكاعًَّة َحَّتَّ تـُُوفيإ

 طَالإٍب« 
َجاُه.  ْيَخْيِن َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ

 *  قال الشيخ عبد السَلم علوش: عقبة المجدر ليس بذاك. 

ُّ، ثنا َجديإي، ثنا إإبـَْراهإيُم ْبُن اْلُمْنذإرإ احلْإزَ   -   4246 ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن فـَُلْيٍح، َعْن  َأْخََبينإ إإْْسَاعإيُل ْبُن اْلَفْضلإ ْبنإ حُمَمٍَّد الشَّْعَراينإ امإيُّ
َهاٍب: »َأنَّ ُعْثَماَن ْبَن َعفَّاَن، َواْمَرأَ  َرْينإ مإْن  ُموَسى ْبنإ ُعْقَبَة، َعنإ اْبنإ شإ تُُه رُقْـَيُة بإْنُت َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َخَرَجا ُمَهاجإ

َق الشَّْيَخانإ َعَلى  َرا إإىَل اْلَمدإيَنةإ« َقدإ اتَـّفَ َمكََّة إإىَل احْلََبَشةإ اأْلُوىَل، ُثَّ َقدإَما َعَلى َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َمكََّة، ُثَّ َهاجَ 
، َعنإ   ، َعْن ُعْرَوَة، َعْن ُعبَـْيدإ اَّللَّإ ْبنإ َعدإيٍي َبَة َوَغرْيإهإ َعنإ الزُّْهرإييإ اْلمإْسَورإ ْبنإ ََمَْرَمَة، فإ ُخُروجإ ُعْثَماَن إإْخَراجإ َحدإيثإ اْبنإ َأيبإ َشيـْ

َفلإَذلإَك اْخَتَصْرُت َعَلى رإَوايَةإ ُموَسى ْبنإ ُعْقَبَة َعنإ اْبنإ إإْسَحاَق، َوذََكَر فإ ْبنإ َعفَّاَن إإىَل َأْرضإ احْلََبَشةإ َوَساقَا احْلَدإيثَ   بإُطولإهإ 
َها "  فإ احْلََبشإ َأْحَسنَ اْلَمغَازإي َأنَّ رُقْـَيَة بإْنَت َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم فإيَما ذََكُروا ََلْ يـَُر فإ اْلَعَربإ َوََل  نـْ   مإ

 * سكت عنه الذهبي في التلخيص. 
 * مرسل.

َثُم ْبُن َخالإٍد، ثنا أَبُو َغسَّ  -  4249 ُّ، ثنا اهْلَيـْ َباينإ اَن النـَّْهدإيُّ، ثنا اأْلَْجَلُح ْبُن  َأْخََباََن أَبُو احْلََسنإ َعلإيُّ ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ ُعْقَبَة الشَّيـْ
، َعْن َجابإرإ ْبنإ َعْبدإ اَّللَّإ، قَاَل: َلمَّا َقدإَم   يإ َجْعَفُر ْبُن َأيبإ طَالإٍب مإْن َأْرضإ احْلََبَشةإ قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعْبدإ اَّللَّإ، َعنإ الشَّْعيبإ

َييإهإَما َأاَن َأفْـَرُح بإَفْتحإ َخْيََبَ َأْم بإُقُدومإ َجْعَفٍر«    َعَلْيهإ َوَسلََّم: »َما َأْدرإي ِبإ
ْسَنادِ  َجاُه.@ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ     َوَلْم ُيَخرِ 

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح

ْبُن ََيََْي ْبنإ َسعإيٍد اأْلَُموإيُّ، ثنا  َحدََّثِنإ أَبُو اْلَفْضلإ حُمَمَُّد ْبُن إإبـَْراهإيَم اْلُمزَكيإي، ثنا احْلَُسنْيُ ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ زإاَيٍد، ثنا َسعإيُد    -  4250
، ثنا حُمَمَُّد ْبُن إإْسَحاَق، ثنا يَزإيُد ْبُن َأيبإ َحبإيٍب، َعْن َمْرَثدإ ْبنإ  ، َعْن   َأيبإ يَلَة الصَُّناِبإإيي ُّ، َعْن َعْبدإ الرَّمْحَنإ ْبنإ َغسإ َعْبدإ اَّللَّإ اْليَـَزينإ

، قَاَل: »ُكنَّا َأَحَد َعَشَر فإ اْلَعَقَبةإ اأْلُوىَل، مإَن اْلَعامإ اْلُمْقبإلإ فـََبايـَْعَنا َرسُ  َعَة وَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلَّ ُعَباَدَة ْبنإ الصَّامإتإ َم بـَيـْ
َنا احْلَْرَب«    النيإَساءإ قـَْبَل َأْن يـَْفرإَض َعَليـْ

َجاُه.   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم َوَلْم ُيَخرِ 
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط مسلم
 * قال الشيخ عبد السَلم علوش: حديث صحيح. 

َبَأ ُعبَـْيُد ْبُن َشرإيٍك، ثنا ََيََْي ْبُن بَُكرْيٍ، َحدََّثِنإ اللَّْيُث، َعنْ   -  4252 ثـََنا أَبُو َبْكرإ ْبُن إإْسَحاَق، أَنـْ َهاٍب،    َحدَّ َعقإيٍل، َعنإ اْبنإ شإ
َلةإ اْلَعَقَبةإ َوَبنْيَ ُمَهاَجرإ َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعلَ  َعُة اأْلَْنَصارإ َرُسوَل  قَاَل: »َكاَن َبنْيَ لَيـْ َها وََكاَنْت بـَيـْ نـْ ْيهإ َوَسلََّم َثاَلثَُة َأْشُهٍر، َأْو َقرإيًبا مإ
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َعَليْ  َوَقدإَم َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ  اْلَعَقَبةإ فإ ذإي احلْإجَّةإ،  َلَة  لَيـْ َوَسلََّم  َعَلْيهإ  اْلَمدإيَنَة فإ َشهْ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ  َوَسلََّم  « هإ  اأْلَوَّلإ رَبإيٍع   رإ 
 * سكت عنه الذهبي في التلخيص. 

 * قال الشيخ عبد السَلم علوش: مرسل صحيح. 

َْمَداَن، ثنا إإبـَْراهإيُم ْبُن احْلَُسنْيإ ْبنإ دإيزإيَل،  -  4255 رإ  ثنا إإبـَْراهإيُم ْبُن اْلُمْنذإ َأْخََباََن أَبُو النَّْصرإ َأمْحَُد ْبُن اْلَفْضلإ اْلَكاتإُب ِبإ
َنَة، َعْن َعْمرإو ْبنإ دإيَناٍر، قَاَل: قـُْلُت لإُعْرَوَة ْبنإ الزَُّبرْيإ: َكْم لَبإ  ، ثنا ُسْفَياُن ْبُن ُعيَـيـْ ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم ِبإَكََّة؟  اخْلَُزامإيُّ َث النَّيبإ

نإنَي، قـُْلُت: فَإإنَّ اْبَن َعبَّاٍس يـَُقوُل: »لَبإثَ  َا َأَخَذُه مإْن قـَْولإ الشَّاعإرإ، قَاَل ُسْفَياُن ْبُن  قَاَل: َعْشُر سإ  بإْضَع َعْشَرَة َحجًَّة« قَاَل: إإَنَّ
ْعُت َعُجوزًا مإَن اأْلَْنَصارإ تـَُقوُل: رَأَْيُت اْبَن َعبَّاٍس ََيَْتلإُف إإ  َنَة: ثنا ََيََْي ْبُن َسعإيٍد قَاَل: ْسَإ ْرَمةإ ْبنإ قـَْيٍس يـَتَـَعلَّ ُعيَـيـْ ْنُه َهذإهإ  ىَل صإ ُم مإ

 اأْلَبـَْياَت: 
 ثـََوى فإ قـَُرْيٍش بإْضَع َعْشَرَة َحجًَّة ... يُذَكيإُر َلْو أَْلَفى َصدإيًقا ُمَواتإَيا

مإ نـَْفَسُه ... فـََلْم يـََر َمْن يـُْؤوإي َوََلْ يـََر َداعإَيا  َويـَْعرإُض فإ َأْهلإ اْلَمَواسإ
َيا فـََلمَّا َأًَتاَن َواْستَـَقرَّْت بإهإ ال َبَة رَاضإ  نـََّوى ... َوَأْصَبَح َمْسُرورًا بإطَيـْ

 َوَأْصَبَح َما ََيَْشى ُظاَلَمَة ظَاَلٍإ ... بَعإيٍد َوَما ََيَْشى مإَن النَّاسإ اَبغإَيا
َيا   َبَذْلَنا َلُه اأْلَْمَواَل مإْن ُجليإ َمالإَنا ... َوأَنـُْفَسَنا عإْنَد اْلَوَغى َوالتََّأسيإ

َقٍي َوإإْن َكاَن احْلَبإيُب اْلُمَواتإَيانـَُعادإي الَّذإ   ي َعاَدى مإَن النَّاسإ ُكليإهإْم ... ِبإ
 َونـَْعَلُم َأنَّ اَّللََّ ََل َشْيَء َغرْيُُه ... َوَأنَّ كإَتاَب اَّللَّإ َأْصَبَح َهادإاَي » 

ْيَخْيِن  َدَنا  @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ ُة َعَلى َمَقاِم َسيِ  َجاُه، َوُهَو َأْوَلى َما َتُقوُم ِبِه اْلُحجَّ َوَلْم ُيَخرِ 
 اْلُمْصَطَفى َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِبَمكََّة ِبْضَع َعْشَرَة َسَنًة َوَلُه َشاِهٌد َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم«  

 .خاري ومسلم# قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط الب

ُّ، ثنا َجديإي، ثنا إإبـَْراهإيُم ْبُن اْلُمْنذإرإ احلْإَزا  -  4257 ثـََنا إإْْسَاعإيُل ْبُن اْلَفْضلإ ْبنإ حُمَمٍَّد الشَّْعَراينإ ، ثنا ُحَسنْيُ ْبُن زَْيٍد، َعْن َحدَّ مإيُّ
َهابإ ْبنإ َعْبدإ رَبيإهإ، َعْن ُعَمَر ْبنإ َعلإيٍي قَاَل: َمَشْيُت َمَع حُمَمَّدإ ْبنإ َعلإ  َي شإ ، َعْن أَبإيهإ، َعْن َعلإيٍي َرضإ ، َحدََّثِنإ ، فـََقاَل: َأْشَهُد َأنَّ َأيبإ يٍي

َكََّة َثاَلَث َعْشَرَة سَ  ُهْم، »َأنَّ اَّللََّ َعزَّ َوَجلَّ َعمََّر نَبإيَُّه َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم ِبإ ُ َعنـْ  َنًة«  اَّللَّ
َواَياِت الَِّتي َأْخرَ @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحدِ  َواَياُت َعَلى َهِذِه َمَع الرِ  َجاُه »َوَقِد اتََّفَقِت الرِ  ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ  َجاَها، َعْن َعْبِد يٌث َصِحيُح اإلِْ

ْت َأَساِنيدُ  ا َخَبُر َأَنٍس، َوُمَعاِوَيَة َوِإْن َصحَّ ُ َعْنُهَما، َفَأمَّ ِ ْبِن َعبَّاٍس َرِضَي َّللاَّ    ُهَما ِفي َعْشِر ِسِنيَن َفَلْيَس َعَلْيِهَما اْلَقْوُل َواْلَعَمُل« َّللاَّ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح

ثنا ُموَسى اأْلَْنَصارإيُّ، ثنا َسْعُد  َأْخََباََن اأْلُْسَتاُذ أَبُو اْلَولإيدإ، َوأَبُو َبْكرإ ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ، قَاََل: َأْخََباََن احْلََسُن ْبُن ُسْفَياَن،  -  4261
ُ َعْنُه،  َي اَّللَّ ي، َعْن َأيبإ ُهَريـَْرَة َرضإ َأنَّ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم قَاَل: »اللَُّهمَّ إإنََّك  ْبُن َسعإيٍد اْلَمْقَُبإيُّ، َحدََّثِنإ َأخإ

ُ اْلَمدإيَنَة    َأْخَرْجَتِنإ مإْن َأَحبيإ اْلبإاَلدإ إإَِلَّ، فََأْسكإِنيإ َأَحبَّ اْلبإاَلدإ إإلَْيَك« ، فََأْسَكَنُه اَّللَّ
  .اُتُه َمَدِنيُّوَن ِمْن َبْيِت َأِبي َسِعيٍد اْلَمْقُبِري ِ @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث ُروَ 
 ، فقد ثبت أن أحب البَلد إلى هللا مكة، وسعد ليس بثقة. # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: لكنه موضوع
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ثـََنا أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن إإْسَحاَق، ثنا زإاَيُد ْبُن اخْلَلإيلإ التُّْسََتإيُّ،  -  4263 ثنا َكثإرُي ْبُن ََيََْي، ثنا أَبُو َعَوانََة، َعْن َأيبإ بـَْلٍج، َعْن   َحدَّ
يإ  ُهَما قَاَل: " َشَرى َعلإيي نـَْفَسُه، َولَبإَس ثـَْوَب النَّيبإ ُ َعنـْ َي اَّللَّ  َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، ُثَّ اَنَم َعْمرإو ْبنإ َمْيُموٍن، َعنإ اْبنإ َعبَّاٍس َرضإ

َلْيهإ َوَسلََّم أَْلَبَسُه بـُْرَدًة، وََكاَنْت وََكاَن اْلُمْشرإُكوَن يـَْرُموَن َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، َوَقْد َكاَن َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ عَ   َمَكانَُه،
َعَلْيهإ َوَسلََّم، َفَجعَ  َّ َصلَّى هللاُ  َعَلْيهإ َوَسلََّم، َوَقْد لَبإَس بـُْرَدًة،  قـَُرْيٌش تُرإيُد َأْن تـَْقُتَل النَّيبإ َّ َصلَّى هللاُ  ُلوا يـَْرُموَن َعلإيًّا، َويـََرْونَُه النَّيبإ

ُ َعْنُه يـََتَضوَُّر، فَإإَذا ُهَو َعلإيي فـََقاُلوا: إإنََّك َلَلئإيٌم إإنََّك لَتَـَتَضوَُّر،   َي اَّللَّ ُبَك ََل يـَتَ َوَجَعَل َعلإيي َرضإ َضوَُّر َوَلَقدإ اْستَـْنَكْراَنُه  وََكاَن َصاحإ
 مإْنَك  

َجاُه، َوَقْد َرَواُه َأُبو َداُوَد الطََّيالِ  ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   ِسيُّ َوَغْيُرُه، َعْن َأِبي َعَواَنَة ِبِزَياَدِة َأْلَفاظٍ @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 رحمه هللا: صحيح# قال الحافظ الذهبي 

ُفٍذ اْلبَـزَّاُر، ثنا ََيََْي ْبُن َعبْ  -  4264 َْرَو، ثنا ُعبَـْيُد ْبُن قـُنـْ ُّ ِبإ ثـََنا َبْكُر ْبُن حُمَمٍَّد الصَّرْيَفإ ُّ، ثنا قـَْيُس ْبُن  َوَقْد َحدَّ دإ احْلَمإيدإ احلْإمَّاينإ
، ثنا َحكإيُم ْبُن ُجَبرْيٍ، َعْن َعلإييإ ْبنإ احلُْ  َسنْيإ قَاَل: »إإنَّ َأوََّل َمْن َشَرى نـَْفَسُه اْبتإغَاَء رإْضَوانإ اَّللَّإ َعلإيُّ ْبُن َأيبإ طَالإٍب« َوقَاَل الرَّبإيعإ

ْعًرا  َعلإيي عإْنَد َمبإيتإهإ َعَلى فإَراشإ َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم شإ
 ]البحر الطويل[

ي َخرْيَ َمْن  حْلََجرإ َوقإيُت بإنَـْفسإ ْلبَـْيتإ اْلَعتإيقإ َوابإ  َوطإَئ احلََْصا ... َوَمْن طَاَف ابإ
َلُه مإَن اْلَمْكرإ   َرُسوَل إإَلٍه َخاَف َأْن مَيُْكُروا بإهإ ... فـََنجَّاُه ُذو الطَّْولإ اإْلإ

َْتٍ  َلهإ َوفإ سإ ْفظإ اإْلإ  َواَبَت َرُسوُل اَّللَّإ فإ اْلغَارإ آمإًنا ... ُموًقى َوفإ حإ
ي َعَلى اْلَقْتلإ َواأْلَْسرإ   َوبإتُّ ُأرَاعإيُهْم َوََلْ يـَتَّهإُموَنِنإ ... َوَقْد َوطَّْنُت نـَْفسإ

 * سكت عنه الذهبي في التلخيص. 
 * قال الشيخ عبد السَلم علوش: سنده تالف. 

، ثن  -   4266 يُّ َْرَو، ثنا أَبُو يـَْعُقوَب إإْسَحاُق ْبُن إإبـَْراهإيَم السَّْرَخسإ ثـََنا َعلإيُّ ْبُن حُمَمٍَّد احْلَمَّادإيُّ ِبإ ا َعْبُد الرَّمْحَنإ ْبُن َعْلَقَمَة َحدَّ
، َعْن ُشْعَبَة، َومإْسَعٍر، َعْن َعْمرإو   َّ اْلَمْرَوزإيُّ، ثنا َعْبُد اَّللَّإ ْبُن اْلُمَباَركإ ُ َعْنُه، َأنَّ النَّيبإ َي اَّللَّ ، َعْن َعلإيٍي َرضإ ْبنإ ُمرََّة، َعْن َأيبإ اْلَبْخََتإييإ

ُر َمعإي؟ قَاَل: أَبُو َبكْ  ديإيُق َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم قَاَل جلإإَْبإيَل َعَلْيهإ الصَّاَلُة َوالسَّاَلُم: " َمْن يـَُهاجإ  ٍر الصيإ
َجاُه.  @ قال الحافظ الحاكم ر  ْسَناِد َواْلَمْتِن َوَلْم ُيَخرِ   حمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 . # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح غريب
 * قال الشيخ عبد السَلم علوش: عبد الرحمن بن علقمة المروزي لم أجده. 

 احلََْسنإ ْبنإ َعبَّاٍد، ثنا َعفَّاُن ْبُن ُمْسلإٍم، ثنا السَّرإيُّ ْبُن ََيََْي، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َأْخََباََن أَبُو َبْكرإ ْبُن إإْسَحاَق، أُنـَبَّْأ ُموَسى ْبنُ  -  4268
ُْم َفَضلُّوا ُعَمَر َعَلى َأيبإ َبْكٍر   ُ َعْنُه، َفَكَأهنَّ َي اَّللَّ ريإيَن، قَاَل: ذََكَر رإَجاٌل َعَلى َعْهدإ ُعَمَر َرضإ ُهَما، قَ سإ ُ َعنـْ َي اَّللَّ اَل: فـَبَـَلَغ َذلإَك  َرضإ

َلٌة مإْن َأيبإ َبْكٍر َخرْيٌ مإْن آلإ ُعَمَر، َولَيَـْوٌم مإْن َأيبإ بَ  ُ َعْنُه، فـََقاَل: َواَّللَّإ َلَليـْ َي اَّللَّ ْكٍر َخرْيٌ مإْن آلإ ُعَمَر، َلَقْد َخَرَج َرُسوُل ُعَمَر َرضإ
ي َساَعًة َبنْيَ َيَدْيهإ، َوَساَعًة َخْلَفُه َحَّتَّ َفطإَن َلُه َرُسوُل اَّللَّإ   اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم لإيَـْنطَلإَق إإىَل   اْلغَارإ َوَمَعُه أَبُو َبْكٍر، َفَجَعَل مَيْشإ
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ي َساَعًة َبنْيَ َيَدْي َوَساَعًة َخْلفإي؟« فـََقا : اَي َرُسوَل اَّللَّإ، َأذَُكُر الطََّلَب لَ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، فـََقاَل: »اَي َأاَب َبْكٍر، َما َلَك َِتْشإ
ي َبنْيَ َيَدْيَك، فـََقاَل: »اَي َأاَب َبْكٍر، َلْو َكاَن َشْيٌء َأْحبَـ  ي َخْلَفَك، ُثَّ َأذََكُر الرَّْصَد، فََأْمشإ ؟« قَاَل:  فََأْمشإ ْبَت َأْن َيُكوَن بإَك ُدوينإ

، َما َكاَنتْ  حْلَقيإ تَـَهَيا إإىَل اْلغَارإ، قَاَل أَبُو َبْكٍر: َمَكاَنَك ايَ   نـََعْم، َوالَّذإي بـََعَثَك ابإ   لإَتُكوَن مإْن ُملإمٍَّة إإَلَّ َأْن َتُكوَن يبإ ُدوَنَك، فـََلمَّا انـْ
 َيْسَتَْبإئإ احْلُْجَرَة، فـََقاَل: َمَكاَنَك اَي َرُسوَل َلَْ َرُسوَل اَّللَّإ، َحَّتَّ َأْسَتَْبإَئ َلَك اْلغَاَر، َفَدَخَل َواْسَتَْبََأُه َحَّتَّ إإَذا َكاَن فإ َأْعاَلُه ذََكَر أَنَُّه  

َلُة   اَّللَّإ، َحَّتَّ َأْسَتَْبإَئ احْلُْجَرَة، َفَدَخَل َواْسَتَْبََأ، ُثَّ قَاَل: اْنزإْل اَي َرُسوَل اَّللَّإ، فـَنَـَزَل، فـََقالَ  ي بإَيدإهإ لإتإْلَك اللَّيـْ ُعَمُر: َوالَّذإي نـَْفسإ
  ُعَمَر  َخرْيٌ مإْن آلإ 

ْيَخْيِن، َلْواَل ِإْرَساٌل ِفيِه َوَلْم  ْسَناِد َعَلى َشْرِط الشَّ َجاُه.   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ  ُيَخرِ 
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح مرسل 

، ثنا ََيََْي   َأْخََباََن أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن َكامإلإ ْبنإ َخَلٍف اْلَقاضإي، ثنا ُموَسى ْبُن إإْسَحاَق اْلَقاضإي، ثنا َمْسُروُق ْبنُ   -  4272 اْلَمْرُزاَبنإ
ْبنإ الزَُّبرْيإ، َوحُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ الرَّمْحَنإ ْبنإ َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ ُحَسنْيٍ،    ْبُن زََكرإايَّ ْبنإ َأيبإ زَائإَدَة، قَاَل: قَاَل اْبُن إإْسَحاَق، َحدََّثِنإ حُمَمَُّد ْبُن َجْعَفرإ 

َها قَاَلْت: »َلمَّا َخَرَج َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ عَ  ُ َعنـْ َي اَّللَّ ًراَعْن ُعْرَوَة ْبنإ الزَُّبرْيإ، َعْن َعائإَشَة َرضإ َوَمَعُه أَبُو   َلْيهإ َوَسلََّم مإَن اْلغَارإ ُمَهاجإ
َما َأْسَفَل مإْن َمكََّة، ُثَّ َمَضى ِبإإَما َحَّتَّ َهَبَط َبْكٍر، َوَعامإُر ْبُن فـَُهرْيََة، ُمْردإفُُه أَبُو َبْكٍر َوَخْلَفُه َعْبُد اَّللَّإ ْبُن أُرَْيقإٍط اللَّْيثإيُّ َفَسَلَك ِبإإ 

لإ َأْسَفَل مإْن ُعْسَفاَن، ُثَّ   اْسَتَجاَز ِبإإَما َعَلى َأْسَفَل َأَمَج، ُثَّ َعاَرَض الطَّرإيَق بـَْعَد َأْن َأَجاَز ُقَدْيًدا، ُثَّ َسَلَك ِبإإَما ِبإإَما َعَلى السَّاحإ
ََة لإ  ََة جَمَاٍح، ُثَّ َسَلَك ِبإإَما ْقٍف، ُثَّ احلْإَجاَز، ُثَّ َأَجاَز ِبإإَما ثَنإيََّة اْلمإَرارإ، ُثَّ َسَلَك ِبإإَما احْلَْفَياَء، ُثَّ َأَجاَز ِبإإَما ُمْدجلإ  اْستَـْبَطَن ِبإإَما ُمْدجلإ

َب، ُثَّ َسَلَك ذإي   َج مإْن ذإي اْلُغْصنإ، ُثَّ بإَبْطنإ ذإي َكْشٍد، ُثَّ َأَخَذ اجْلَُباجإ َج، ُثَّ بإَبْطنإ َمْذحإ ََة، ُثَّ َمْذحإ َسْلٍم مإْن َبْطٍن َأْعَلى ُمْدجلإ
، ُثَّ َسَلَك ثَنإيََّة اْلغَائإرإ، َعْن ميَإنيإ رُُكوبإهإ، ُثَّ َهَبَط َبْطَن رإمٍي فـََقدإَم قـَُباَء عَ َأَخَذ اْلَقاَحةإ ُثَّ   َلى َبِنإ َعْمرإو ْبنإ َعْوٍف«   َهَبَط اْلَعْرجإ

َجاُه.   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم َوَلْم ُيَخرِ 
 سكت عنه الذهبي في التلخيص. * 

 * قال الشيخ عبد السَلم علوش: سنده حسن. 

ثـََنا أَبُو َبْكرإ ْبُن إإْسَحاَق، ثنا أَبُو اْلَولإيدإ، ثنا ُعبَـْيُد اَّللَّإ ْبُن إإاَيدإ ْبنإ َلقإيٍط، ثنا إإاَيُد ْبنُ  -  4273  َلقإيٍط، َعْن قـَْيسإ ْبنإ  َحدَّ
ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َوأَبُو َبْكٍر ُمْسَتْخفإنَي َمرَّا بإَعْبٍد يـَْرَعى َغَنًما، فَاْسَتْسَقيَ النـُّْعَمانإ قَاَل: َلمَّا انْ  اُه مإَن اللَََّبإ، فـََقاَل:  طََلَق النَّيبإ

َتاءإ، َوَقدإ َأْخدَ  َا،  َما عإْندإي َشاٌة حُتَْلُب َغرْيَ َأنَّ َها ُهَنا َعَناقًا مَحََلْت َأوََّل الشيإ َا« َفَدَعا ِبإ َجْت َوَما بَقإَي هَلَا َلََبٌ، فـََقاَل: »ادُْع ِبإ
ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َوَمَسَح َضْرَعَها، َوَدَعا َحَّتَّ أَنـَْزَلْت، قَاَل: َوَجاَء أَبُو ُ َعْنُه ِبإإَجنٍي َفَحَلَب َأاَب  فَاْعتَـَقَلَها النَّيبإ َي اَّللَّ َبْكٍر َرضإ

َّللَّإ َمْن أَْنَت فـََواَّللَّإ َما رَأَْيُت مإ َبْكرٍ  ثْـَلَك َقطُّ، قَاَل: »َأَو تـَُراَك  ، ُثَّ َحَلَب َفَسَقى الرَّاعإَي، ُثَّ َحَلَب َفَشرإَب، فـََقاَل الرَّاعإي: ابإ
ََك؟« قَاَل: نـََعْم، قَاَل: »فَإإينيإ حُمَمٌَّد َرُسوُل اَّللَّإ« ُْم   َتْكُتُم َعَليَّ َحَّتَّ ُأْخَبإ فـََقاَل: أَْنَت الَّذإي تـَْزُعُم قـَُرْيٌش أَنَُّه َصابإٌئ، قَاَل: »إإهنَّ

ْئَت بإهإ َحقي، َوأَنَُّه ََل يـَْفَعُل َما فَـ  ي، َوَأْشَهُد َأنَّ َما جإ ي، َوَأاَن ُمتَّبإُعَك، قَاَل: »إإ لَيَـُقوُلوَن َذلإَك« قَاَل: فََأْشَهُد أَنََّك َنيبإ نََّك  َعْلَت إإَلَّ َنيبإ
 ََل َتْسَتطإيُع َذلإَك يـَْوَمَك، فَإإَذا بـََلَغَك َأينيإ َقْد َظَهْرُت فَْأتإَنا« 

َجاُه. ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ     @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح
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ْلُكوَفةإ، ثنا احْلَُسنْيُ ْبُن مُحَْيدإ ْبنإ   -   4274 ، ابإ يُّ ثـََنا أَبُو َسعإيٍد َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ َعْمٍرو اأْلَمْحَسإ ثـََنا ُسَلْيَماُن َحدَّ  الرَّبإيعإ اخْلَزَّاُز، َحدَّ
َزامإ ْبُن احْلََكمإ ْبنإ أَيُّوَب ْبنإ ُسَلْيَماَن ْبنإ ََثبإتإ ْبنإ َبشَّاٍر اخْلَُزاعإ  يًعا، َعْن حإ ُ ْبُن حُمَمٍَّد اخْلَُزاعإيُّ مجَإ ، َوَساَلإ ي أَيُّوُب ْبُن احْلََكمإ ، ثنا َأخإ يُّ

بإ َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، َأنَّ   َعَلْيهإ َوَسلََّم  َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ ْبنإ هإَشاٍم، َعْن أَبإيهإ هإَشامإ ْبنإ ُحبَـْيشإ ْبنإ ُخَوْيلإٍد َصاحإ
ُ َعْنُه، َوَمْوىَل َأيبإ َبْكٍر َعامإُر ْبُن   َي اَّللَّ ًرا إإىَل اْلَمدإيَنةإ، َوأَبُو َبْكٍر َرضإ فـَُهرْيََة، َوَدلإيُلُهَما اللَّْيثإيُّ َعْبُد اَّللَّإ ْبُن ُأرَْيقإٍط َخَرَج مإْن َمكََّة ُمَهاجإ

ْ أُميإ َمْعبَ  وَها حَلًْما َوَِتًْرا لإَيْشََتُوا ٍد اخْلَُزاعإيَّةإ، وََكاَنتإ اْمَرَأًة بـَْرزًَة َجْلَدًة حَتَْتيبإ بإفإَناءإ اخْلَْيَمةإ، ُثَّ َتْسقإي َوُتْطعإُم، َفَسأَلُ َمرُّوا َعَلى َخْيَميتإ
ًئا مإْن َذلإَك، وََكاَن اْلَقْوُم ُمْرمإلإنَي ُمْسنإتإ  يُبوا عإْنَدَها َشيـْ َها، فـََلْم ُيصإ نـْ نَي، فـََنَظَر َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم إإىَل َشاٍة فإ َكْسرإ مإ

، قَاَل: »هَ  َا مإْن َلََبٍ؟« قَاَلْت: هإَي َأْجَهدُ اخْلَْيَمةإ، فـََقاَل: »َما َهذإهإ الشَّاُة اَي أُمَّ َمْعَبٍد؟« قَاَلْت: َشاٌة َخلََّفَها اجْلَْهُد َعنإ اْلَغَنمإ  ْل ِبإ
َا َحْلًبا فَاحْ  يبإ أَْنَت َوأُميإي، إإْن رَأَْيَت ِبإ َا َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ مإْن َذلإَك، قَاَل: »َأََتَْذنإنَي ِلإ َأْن َأْحُلبَـَها؟« قَاَلْت: ِبَإ َها، َفَدَعا ِبإ لُبـْ

ُ تـََعاىَل، وَ  َا، فـَتَـَفاجَّْت َعَلْيهإ َوَدرَّْت، فَاْجََتَّْت َفَدَعا ِبإإاَنٍء يـَْربإُض الرَّْهُط َعَلْيهإ َوَسلََّم، َفَمَسَح بإَيدإهإ َضْرَعَها، َوَْسَّى اَّللَّ َدَعا هَلَا فإ َشاُتإ
َرُهْم َحَّتَّ َأرَاضُ َفَحَلَب فإيهإ َثجًّا َحَّتَّ َعاَلُه اْلبَـَهاُء، ُثَّ َسَقاَها َحَّتَّ َروإَيْت َوَسَقى َأْصَحابَُه َحَّتَّ َرَوْوا َوَشرإَب آ  وا، ُثَّ َحَلَب فإيهإ  خإ

َها، فـََقلَّ  اَنَء، ُثَّ َغاَدرَُه عإْنَدَها، ُثَّ اَبيـََعَها َواْرحَتَُلوا َعنـْ  َما لَبإَثْت َحَّتَّ َجاَءَها َزْوُجَها أَبُو َمْعَبٍد لإَيُسوَق  الثَّانإَيَة َعَلى َهدٍَّة َحَّتَّ َمَْلَ اإْلإ
الشَّاُء َعازإٌب   َُمُُّهنَّ َقلإيٌل، فـََلمَّا رََأى أَبُو َمْعَبٍد اللَََّبَ َأْعَجَبُه، قَاَل: مإْن أَْيَن َلكإ َهَذا اَي أُمَّ َمْعَبٍد وَ َأْعنـًُزا عإَجافًا يـََتَساوَْكَن ُهَزاًَل 

؟ قَاَلْت: ََل َواَّللَّإ إإَلَّ أَنَُّه َمرَّ بإَنا رَُجٌل ُمَباَرٌك مإْن َحالإهإ  فإيهإ ِلإ اَي أُمَّ َمْعَبٍد، قَاَلْت:  َحائإٌل، َوََل حلوَب فإ اْلبَـْيتإ  َكَذا وََكَذا، قَاَل: صإ
، ََلْ َتعإْبُه َثْجَلٌة، َوََلْ تـُْزرإيهإ َصْعَلةٌ  نَـْيهإ َدعإٌج، َوفإ َأْشَفارإهإ رَأَْيُت رَُجاًل ظَاهإَر اْلَوَضاَءةإ، أَبـَْلَج اْلَوْجهإ، َحَسَن اخْلَْلقإ يٌم، فإ َعيـْ يٌم َقسإ ، َوسإ

َْيتإهإ َكثَاثٌَة، َأزَجُّ َأقْـَرُن، إإْن َصَمَت فـََعَلْيهإ اْلَوقَ َوَطفٌ  اُر، َوإإْن َتَكلََّم َْسَاُه َوَعاَلُه اْلبَـَهاُء،  ، َوفإ َصْوتإهإ َصَهٌل، َوفإ ُعُنقإهإ َسَطٌع، َوفإ حلإ
َقرإ  مإْن  َوَأمْجَُلُه  َوَأْحَسُنُه  بَعإيٍد،  مإْن  َوَأِْبَاُه  النَّاسإ  َنْظٍم،  َأمْجَُل  َخَرزَاُت  َمْنطإَقُه  َهْذٌر، َكَأنَّ  َوََل  نـَْزٌر  ََل  َفْصاًل،  اْلَمْنطإقإ  ُحْلُو  يٍب، 

ُمُه َعنْيٌ مإْن قإَصٍر، ُغْصٌن َبنْيَ ُغْصَننْيإ، فـَُهَو أَنْ  نـُُهْم، َقْدرًا َلُه َضُر الثَّاَلثَةإ َمْنَظًرا َوَأْحسَ يـََتَحدَّْرَن رَبـَْعٌة ََل َتْشَنَأُه مإْن ُطوٍل، َوََل تـَْقَتحإ
ُعوا لإَقْولإهإ، َوإإْن َأَمَر تـََباَدُروا إإىَل َأْمرإهإ، حَمُْفوٌد حَمُْشوٌد ََل  َعابإٌس َوََل ُمَفنٌَّد، قَاَل أَبُو َمْعَبٍد: َهَذا َواَّللَّإ   رُفـََقاُء ََيُفُّوَن بإهإ، إإْن قَاَل: ْسَإ

ُب قـَُرْيٍش الَّذإي ذُكإَر لََنا مإْن أَ  ْمرإهإ َما ذُكإَر، َوَلَقْد َُهَْمُت َأْن َأْصَحَبُه، َوأَلَفْـَعَلنَّ إإْن َوَجْدُت إإىَل َذلإَك َسبإياًل، َوَأْصَبَح َصْوٌت  َصاحإ
ُبُه َوُهَو يـَُقوُل: َكََّة َعالإًيا َيْسَمُعوَن الصَّْوَت، َوََل َيْدُروَن َمْن َصاحإ  ِبإ

 ]البحر الطويل[  
ُ َربُّ النَّا  سإ َخرْيَ َجَزائإهإ ... رَفإيَقنْيإ َحالَّ َخْيَميَتْ أُميإ َمْعَبدإ َجَزى اَّللَّ

هْلَُدى َواْهَتَدْت بإهإ ... فـََقْد فَاَز َمْن َأْمَسى رَفإيَق حُمَمَّدإ   ُُهَا نـََزََلَها ابإ
ُ َعْنُكُم ... بإهإ مإْن فـََعاٍل ََل َُتَاَزى َوُسْؤُددإ   فـََيا َلُقَصيٍي َما َزَوى اَّللَّ

ُ َيْسَعدإ لإيَـهْ   نإ َأاَب َبْكٍر َسَعاَدُة َجديإهإ ... بإُصْحَبتإهإ َمْن ُيْسعإُد اَّللَّ
َْرَصدإ   لإيَـْهنإ َبِنإ َكْعٍب َمَقاُم فـََتاُتإإْم ... َوَمْقَعُدَها لإْلُمْؤمإنإنَي ِبإ

َا َوإإاَنئإَها ... فَإإنَُّكُم إإْن َتْسأَُلوا الشَّاَة   َتْشَهدإ َسُلوا ُأْخَتُكْم َعْن َشاُتإ
 َدَعاَها بإَشاٍة َحائإٍل فـََتَحلََّبْت ... َعَلْيهإ َصرإًَيا َضرََّة الشَّاةإ َمْزَبدإ 
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َالإٍب ... يـَُرديإُدَها فإ َمْصَدٍر بـَْعَد َمْورإدإ   فـَغَاَدرَُه رَْهًنا َلَديـَْها حلإ
َع َحسَّاٌن اهْلَاتإَف بإَذلإَك، َشبََّب ُُيَاوإُب اهْلَاتإ   َف، فـََقاَل:. فـََلمَّا ْسَإ

 ]البحر الطويل[
ُهْم نَبإيـُُّهْم ... َوُقديإَس َمْن َيْسرإي إإلَْيهإْم َويـَْغَتدإي   َلَقْد َخاَب قـَْوٌم زَاَل َعنـْ

 تـََرحََّل َعْن قـَْوٍم َفَضلَّْت ُعُقوهُلُْم ... َوَحلَّ َعَلى قـَْوٍم بإُنوٍر جُمَدَّدإ 
ُمْ  َبعإ احْلَقَّ يـَْرُشدإ  َهَداُهْم بإهإ بـَْعَد الضَّاَلَلةإ َرِبُّ  ... فََأْرَشَدُهْم َمْن يـَتـْ

ُْهَتدإ  ُل قـَْوٍم َتَسفَُّهوا ... َعًمى َوُهَداٌة يـَْهَتُدوَن ِبإ  َوَهْل َيْسَتوإي ُضالَّ
ْسَعدإ  ْنُه َعَلى َأْهلإ يـَْثرإٍب ... رإَكاُب ُهًدى َحلَّْت َعَلْيهإْم ِبَإ  َوَقْد نـََزَلْت مإ

ي يـََرى َما ََل يَـ  ُلو كإَتاَب اَّللَّإ فإ ُكليإ َمْشَهدإ َنيبإ  َرى النَّاُس َحْوَلُه ... َويـَتـْ
 َوإإْن قَاَل فإ يـَْوٍم َمَقاَلَة َغائإٍب ... فـََتْصدإيُقَها فإ اْليَـْومإ َأْو فإ ُضَحى اْلَغدإ » 

َجاهُ  ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ  ِتِه َوِصْدِق ُرَواِتِه ِبَداَلِئَل، َفِمْنَها ُنُزوُل اْلُمْصَطَفى  @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ .  َوُيْسَتَدلُّ َعَلى ِصحَّ
ِه َأْهُل اْلَخْيَمَتْيِن ِمِن اْْلََعاِريِب يَن َساُقوا اْلَحِديَث َعَلى َوْجهِ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِباْلَخْيَمَتْيِن ُمَتَواِتًرا ِفي َأْخَباٍر َصِحيَحٍة َذَواِت َعَدٍد، َوِمْنَها َأنَّ الَّذِ 
َياَدِة َوالنُّْقَصاِن، َوَقْد َأَخُذوُه َلْفًظا َبْعَد َلْفٍظ َعْن َأبِ  َأْخِذ  ي َمْعَبٍد، َوُأمِ  َمْعَبٍد، َوِمْنَها َأنَّ َلُه َأَساِنيَد َكاْْلَْخِذ ِباْلَيِد  الَِّذيَن اَل ُيتََّهُموَن ِبَوْضِع اْلَحِديِث َوالزِ 
بَّ  َواِة َوِمْنَها َأنَّ اْلُحرَّ ْبَن الصَّ ِه اَل ِإْرَساٌل َواَل َوَهٌن ِفي الرُّ اِح النََّخِعيَّ َأَخَذُه َعْن َأِبي َمْعَبٍد َكَما َأَخَذُه َوَلُدُه َعْنُه، َفَأمَّا اْلَوَلِد َعْن َأِبيِه، َواْْلَِب َعْن َجدِ 

بِ  َرَوْيَناُه  الَِّذي  ْسَناُد  حَ اإلِْ ِفي  َعَلْوَنا  َوَقْد  اْْلََعاِرَبِة  ِلْلَعَرِب  َعاٍل  َصِحيٌح  ِإْسَناٌد  َفِإنَُّه  اْلَكْعِبيِ يَن  َعِن  اْلَحِديِث  بَّاِح" ِسَياِقِة  الصَّ ْبِن  اْلُحرِ    ِديِث 
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح

ثـََنا أَبُو َبْكرإ ْبُن إإْسَحاَق، ثنا ُعبَـْيُد بْ  -  4284 ، ثنا َحْشَرُج ْبُن نـَُباَتَة،  َحدَّ ُن َشرإيٍك، ثنا نـَُعْيُم ْبُن مَحَّاٍد، ثنا َعْبُد اَّللَّإ ْبُن اْلُمَباَركإ
 َعَلْيهإ َوَسلََّم  وُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعْن َسعإيدإ ْبنإ مُجَْهاَن، َعْن َسفإيَنَة َمْوىَل َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، قَاَل: َلمَّا َبََّن َرسُ 
ََجٍر فـََوَضَعُه، ُثَّ َجاءَ  ََجٍر فـََوَضَعُه، ُثَّ َجاَء ُعَمُر ِبإ ُ َعْنُه ِبإ َي اَّللَّ َد َجاُء أَبُو َبْكٍر َرضإ ََجٍر فـََوَضَعُه، فـََقاَل َرُسوُل  اْلَمْسجإ ُعْثَماُن ِبإ

 ْمرإ مإْن بـَْعدإي َهَذا« اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »َهُؤََلءإ ُوََلُة اأْلَ 
َجاُه.   ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح

، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َسْهلإ ْبنإ َعسْ  -  4286 َكٍر، ثنا اْبُن َأيبإ َمْرمَيَ، ثنا َحدََّثِنإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب احْلَافإُظ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن إإْسَحاَق الثَـَّقفإيُّ
هُ  ُ َعنـْ َي اَّللَّ َما قَاَل: »َكاَن التَّارإيُخ فإ السََّنةإ الَّيتإ َقدإَم فإيَها َرُسوُل اَّللَّإ حُمَمَُّد ْبُن ُمْسلإٍم، َعْن َعْمرإو ْبنإ دإيَناٍر، َعنإ اْبنإ َعبَّاٍس َرضإ

 َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم اْلَمدإيَنَة َوفإيَها ُولإَد َعْبُد اَّللَّإ ْبُن الزَُّبرْيإ«  
َجاُه.  @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم َولَ   ْم ُيَخرِ 

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط مسلم

، ثنا نـَُعْيُم ْبُن مَحَّاٍد، َحدَّ  - 4287 ثـََنا َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ َسَلَمَة، ثنا ُعْثَماُن ْبُن َسعإيٍد الدَّارإمإيُّ ثـََنا َعْبُد اْلَعزإيزإ ْبُن حُمَمٍَّد، َعْن  َحدَّ
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ْعُت َسعإيَد ْبَن اْلُمَسييإبإ يـَُقوُل: مَجََع ُعَمُر النَّاَس َفَسَأهَلُْم مإْن أَ ُعْثَماَن ْبنإ عُ  ييإ يـَْوٍم ُيْكَتُب التَّارإيُخ؟ بَـْيدإ اَّللَّإ َأيبإ رَافإٍع، قَاَل: ْسَإ
ُ َعْنهُ فـََقاَل َعلإيُّ ْبُن َأيبإ طَالإٍب: »مإْن يـَْومإ َهاَجَر َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوسَ  َي اَّللَّ « فـََفَعَلُه ُعَمُر َرضإ ْركإ  لََّم َوتـََرَك َأْرَض الشيإ

َجاُه. ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ     @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح

ثـََنا أَبُو َسْهٍل َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ زإاَيٍد النَّْحوإيُّ، بإبَـْغَداَد، ثنا َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ عإيسَ   -   4289 ى اْلَقاضإي، ثنا إإْسَحاُق ْبُن  َحدَّ
، َعْن َساَلإإ ْبنإ َأيبإ َحْفَصَة، َعْن مُجَْيعإ  ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن ُفَضْيلإ ُهَما قَاَل:  بإْشٍر اْلَكاهإلإيُّ ُ َعنـْ َي اَّللَّ ، َعنإ اْبنإ ُعَمَر َرضإ ْبنإ ُعَمرْيٍ التـَّْيمإييإ

اَن طَْلَحَة َوالزَُّبرْيإ، َوَبنْيَ ُعْثَماَن ْبنإ َعفَّ إإنَّ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم آَخى َبنْيَ َأْصَحابإهإ، فَآَخى َبنْيَ َأيبإ َبْكٍر َوُعَمَر، َوَبنْيَ  
ي؟ قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ   َوَعْبدإ الرَّمْحَنإ ْبنإ َعْوٍف، فـََقاَل َعلإيي: اَي َرُسوَل اَّللَّإ، إإنََّك َقْد آَخْيَت َبنْيَ َأْصَحابإَك َفَمْن َأخإ

َعْنُه َجْلًدا ُشَجاًعا، فـََقاَل َعلإيي: بـََلى اَي َوَسلََّم: »َأَما تـَْرَضى اَي َعلإيُّ َأْن َأُكوَن َأَخاَك؟« قَاَل اْبُن ُعَمَر:    ُ َي اَّللَّ وََكاَن َعلإيي َرضإ
َرةإ«   نـَْيا َواْْلخإ ي فإ الدُّ  َرُسوَل اَّللَّإ، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »أَْنَت َأخإ

 . بن بشر الكاهلي هالك # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: جميع بن عمير أتهم وإسحاق

َفٍر الزيإْبرإقَاُن، ثنا إإبـَْراهإيُم ْبُن  َأْخََباََن أَبُو َعْمرإو ُعْثَماُن ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ الزَّاهإُد ْبُن السَّمَّاكإ َحقًّا بإبَـْغَداَد، ثنا ََيََْي ْبُن َجعْ   -  4294
، ثنا اْلَولإيُد ْبُن ُمْسلإٍم، َوضَ  ْمَرُة ْبُن رَبإيَعَة، َعْن مَحَّادإ ْبنإ َأيبإ مُحَْيٍد، َعْن َمْكُحوٍل، َعْن عإَياضإ ْبنإ ُسَلْيَماَن، وََكاَنْت حُمَمٍَّد الشَّافإعإيُّ

َياُر أُمَّيتإ فإيَما أَ  ُ َعْنُه، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »خإ َي اَّللَّ َْلُ اأْلَْعَلى، قـَْوٌم َيْضَحُكوَن نـَْبَأينإ اْلمَ َلُه ُصْحَبٌة َرضإ
دَّةإ َعَذابإ َرِبيإإْم َعزَّ َوَجلَّ،   رًّا مإْن َخْوفإ شإ ييإ فإ اْلبـُُيوتإ  َجْهًرا فإ َسَعةإ َرمْحَةإ َرِبيإإْم َعزَّ َوَجلَّ، َويـَْبُكوَن سإ ْلَغَداةإ َواْلَعشإ ُْم ابإ َيْذُكُروَن َرِبَّ

دإ  -الطَّييإَبةإ   َْيدإيهإْم َخْفًضا َورَفْـًعا، َويـُْقبإُلوَن بإُقُلوِبإإْم عَ َويَ -اْلَمَساجإ َنتإهإْم رََغًبا َورََهًبا، َوَيْسأَُلونَُه ِبإ َْلسإ ْوًدا َوَبْدًءا، َفُمئونـَتـُُهْم ْدُعونَُه ِبإ
أَ  َعَلى  ُحَفاًة  اأْلَْرضإ  َيدإبُّوَن فإ  ثَقإيَلًة  هإْم  أَنـُْفسإ َوَعَلى  َخفإيَفًة،  النَّاسإ  مَيُْشوَن َعَلى  بََذٍخ،  َوََل  َمَرٍح  بإاَل   ، النَّْملإ ْقَدامإهإْم َكَدبإيبإ 

، َويـَْلَبُسوَن اخْلُلْ  اْلُقْراَبنإ اْلُقْرآَن، َويـَُقريإبُوَن  يَلةإ، َويـَْقَرُءوَن  ْلَوسإ لسَّكإيَنةإ، َويـَتَـَقرَّبُوَن ابإ َرٌة،  ابإ تـََعاىَل ُشُهوٌد َحاضإ ، َعَلْيهإْم مإَن اَّللَّإ  َقانإ
نـَْيا، َوقـُُلوُِبُْم فإ اوَ  َأْرَواُحُهْم فإ الدُّ اْلبإاَلدإ  اْلعإَباَد، َويـَتَـَفكَُّروَن فإ  يـَتَـَوْسَُّوَن  هَلُْم َهمي إإَلَّ إإَماُمُهْم َأَعدُّوا َعنْيٌ َحافإظٌَة  َرةإ، لَْيَس  ْْلخإ

ْستإْعَداَد   لإُمَقامإهإْم« ، ُثَّ َتاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: }َذلإَك لإَمْن َخاَف َمَقامإي اجلْإَهاَز لإُقُبورإهإْم، َواجْلََواَز لإَسبإيلإهإْم َواَلإ
 [ "  14َوَخاَف َوعإيدإ{ ]إبراهيم:  

ْستإْعَمالإ َهَذا اْلَوْصفإ مإْن ُمَتَصويإَفةإ زََمانإَنا َفُطواَبُه، فـَُهوَ  َْديإ َمْن تـََقدََّمُه، َوالصُّوفإيَُّة: طَائإَفٌة   قَاَل احْلَاكإُم: " َفَمْن ُوفيإَق َلإ اْلُمَقفيإي هلإ
ُهْم َأْشَراٌر ََل َكَما يـَتَـَوُهَُُّه رََعاُع النَّاسإ َوَعَوامُّ  نـْ ُهْم َأْخَياٌر، َومإ نـْ ُهْم مإْن َطَوائإفإ اْلُمْسلإمإنَي، َفمإ نـْ ُهْم، َوَلْو َعلإُموا حَمَلَّ الطَّبَـَقةإ اأْلُوىَل مإ

، َوقـُْرِبإإْم مإْن َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم أَلَْمَسُكوا َعْن َكثإرٍي مإَن اْلَوقإيَعةإ مإنَ  ْساَلمإ فإيهإْم »،« فََأمَّا َأْهُل الصُّفَّةإ َعَلى َعْهدإ   اإْلإ
يَـُهْم فإ اأْلَ  َياقََة َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، فَإإنَّ َأَسامإ َدإيثإهإ َوسإ َها ِبإ نـْ َنا ُمتَـَفريإَقٌة، َوَلْو ذََكْرُت ُكلَّ َحدإيٍث مإ ُقوَلةإ إإلَيـْ ْخَبارإ اْلَمنـْ

، َفذََكْرُت اأْلََسامإ  ْخَبارإ َعَلى َسبإيلإ َي مإْن تإْلَك اأْلَ َمْتنإهإ َلطَاَل بإهإ اْلكإَتاُب، َوََلْ ُيَإْئ بـَْعُض َأَسانإيدإَها َعَلى َشْرطإي فإ َهَذا اْلكإَتابإ
، وَ  ، َوأَبُو ُعبَـْيَدَة َعامإُر ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ اجْلَرَّاحإ يُّ ْختإَصارإ، َوُهْم أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ اْلَفارإسإ ٍر، َوَعْبُد اَّللَّإ ْبُن  اَلإ أَبُو اْليَـْقظَانإ َعمَّاُر ْبُن اَيسإ

ْبنُ  ْقَداُد  َواْلمإ  ،ُّ اهْلَُذِلإ اْلكإ   َمْسُعوٍد  اأْلَْسَودإ  ْبُن  ْقَداُد  اْلمإ َفقإيَل  تـَبَـنَّاُه،  يـَُغوَث  َعْبدإ  ْبُن  اأْلَْسَوُد  َوَقْد َكاَن  ثـَْعَلَبَة،  ْبنإ  ْندإيُّ،  َعْمرإو 
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َبَة ْبنإ َغْزَواَن، َوزَْيُد ْبُن ا َنانإ ْبنإ ُعتـْ ، َوبإاَلُل ْبُن َراَبٍح، َوُصَهْيُب ْبُن سإ خْلَطَّابإ َأُخو ُعَمَر، َوأَبُو َكْبَشَة َمْوىَل َوَخبَّاُب ْبُن اأْلََرتيإ
ُ َمْوىَل َأيبإ  َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، َوأَبُو َمْرَثٍد َكنَّاُز ْبُن ُحَصنْيٍ اْلَعَدوإيُّ، َوَصْفَواُن ْبُن بـَْيضَ  اَء، َوأَبُو َعْبسإ ْبُن َجَْبٍ، َوَساَلإ

َبةَ  َْصٍن اأْلََسدإيُّ، وَ ُحَذيـَْفَة ْبنإ ُعتـْ ، َوُعَكاَشُة ْبُن حمإ ُأََثثََة ْبنإ َعبَّادإ ْبنإ َعْبدإ اْلُمطَّلإبإ ْبُن  ْبُن الرَّبإيعإ  ْبنإ رَبإيَعَة، َومإْسَطُح  َمْسُعوُد 
ُ ْبُن ُعَمرْيإ ْبنإ ََثبإٍت، وََكاَن اْلَقارإيُّ َوُعَمرْيُ ْبُن َعْوٍف َمْوىَل ُسَهْيلإ ْبنإ َعْمٍرو، َوُعَومْيُ ْبُن َساعإَدَة، َوأَبُو لُبَ  ابََة ْبُن َعْبدإ اْلُمْنذإرإ، َوَساَلإ

نـُُهْم َتفإيُض مإَن الدَّْمعإ َحَزاًن{ ]التوبة:   [ ، َوأَبُو اْلبإْشرإ َكْعُب ْبُن َعْمٍرو،  92َأَحُد اْلَبكَّائإنَي مإَن الصََّحابَةإ، َوفإيهإ نـََزَلْت: }َوَأْعيـُ
َبُة ْبُن َمْسُعوٍد اهْلُذَ َوُخبَـْيُب ْبُن يَ  ُّ، وََكاَن َعْبُد اَّللَّإ ْبُن ُعَمَر َساٍف، َوَعْبُد اَّللَّإ ْبُن أُنـَْيٍس، َوأَبُو َذرٍي ُجْنُدُب ْبُن ُجَناَدَة اْلغإَفارإيُّ، َوُعتـْ ِلإ

ُهَما َمإَّْن َيَْوإي إإلَْيهإْم، َويَبإيُت َمَعُهمْ  ُ َعنـْ َي اَّللَّ دإ، وََكاَن ُحَذيـَْفُة ْبُن اْلَيَمانإ أَْيًضا َمإَّْن َيَْوإي إإلَْيهإْم َويَبإيُت   ْبنإ اخْلَطَّابإ َرضإ فإ اْلَمْسجإ
ُّ، َواحْلَجَّاُج ْبُن َعْمٍرو  ، َوأَبُو ُهَريـَْرةَ َمَعُهْم َوأَبُو الدَّْرَداءإ ُعَومْيإُر ْبُن َعامإٍر، َوَعْبُد اَّللَّإ ْبُن زَْيٍد اجْلَُهِنإ ، َوثـَْواَبُن َمْوىَل اأْلَْسَلمإيُّ يُّ  الدَّْوسإ

ٍد، َوََثبإتُ  ُهْم َأمْجَعإنَي،   َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، َوُمَعاُذ ْبُن احْلَارإثإ اْلَقارإيُّ، َوالسَّائإُب ْبُن َخالَّ ُ َعنـْ َي اَّللَّ  ْبُن َودإيَعَة َرضإ
ُ َعْنُه: ِة َوالنَّاِزِليَن َمَعهُ   * َقاَل اْلَحاِكُم َرِضَي َّللاَّ فَّ َقٍة ِفيَها ِذْكُر َأْهِل الصُّ َمْت  " َعلَّْقُت َهِذِه اْْلََساِمَي ِمْن َأْخَباٍر َكِثيَرٍة ُمَتَفرِ  ُم اْلَمْسِجَد، َفِمْنُهْم َمْن َتَقدَّ

اِر ْبِن َياِسٍر، َوَسْلَماُن، َوِبََلٌل، َوُصَهْيٌب، َواْلِمقْ  ِة، ِهْجَرُتُه ِمْثُل َعمَّ فَّ َرُت ِهْجَرُتُه َفَسَكَن اْلَمْسِجَد ِفي ُجْمَلِة َأْهِل الصُّ َداُد، َوَغْيُرُهْم، َوِمْنُهْم َمْن َتَأخَّ
ِة ِإْذ َلْم يأِو ِباْلَمِديَنِة إِ  فَّ اٍل َواَل ُيَعدُّ ِفي اْلُمَهاِجِريَن ِلَقْوِلِه َصلَّى هللُا َعَلْيِه َلى َأْهٍل َواَل مَ َوِمْنُهْم َمْن َأْسَلَم َعاَم اْلَفْتِح، ُثمَّ َوَرَد َمَعُه َوَقَعَد ِفي َأْهِل الصُّ

ِ َعزَّ َوَجلَّ  ا َأْرُجو ِمْن َفْضِل َّللاَّ لِ َوَسلََّم: »اَل ِهْجَرَة َبْعَد اْلَفْتِح، َوَلِكْن ِجَهاٌد َوِنيٌَّة« َوِإنَّ ِممَّ  َواْلَفْقِر ِإَلى َيْوِم  َأنَّ ُكلَّ َمْن َجَرى َعَلى ُسنَِّتِهْم ِفي التََّوكُّ
ا َوَثْرَوٍة َفَمْرُجوٌّ َلُه َذِلَك َأْيًضا ِلَقْوِلِه َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: اْلِقَياَمِة َأنَُّه ِمْنُهْم، َوِممَّْن ُيْحَشُر َمَعُهْم، َوِإنَّ ُكلَّ َمْن َأَحبَُّهْم، َوِإْن َكاَن َيْرِجُع ِإَلى ُدْنيَ 

 َقْوًما ُحِشَر َمَعُهْم«  »َمْن َأَحبَّ 
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: هذا حديث عجيب منكر 

، ثنا ََيََْي  - 4295 ثـََنا أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبنإ اَبَلَوْيهإ، ثنا أَبُو اْلُمَثَّنَّ ُمَعاُذ ْبُن اْلُمَثَّنَّ ْبُن َمعإنٍي، ثنا وَكإيٌع، َعْن أَبإيهإ، َعنإ   َحدَّ
ُ َعْنُه قَاَل: " َما َكاَن: اَي أَيُـَّها ا َي اَّللَّ ، َعْن إإبـَْراهإيَم، َعْن َعْلَقَمَة، َعْن َعْبدإ اَّللَّإ َرضإ ْلَمدإيَنةإ، َوَما َكاَن: اأْلَْعَمشإ لَّذإيَن آَمُنوا أُْنزإَل ابإ

 اَي أَيُـَّها النَّاُس فَبإَمكََّة " 
 * سكت عنه الذهبي في التلخيص. 

 الشيخ عبد السَلم علوش: سنده قوي.* قال 

، ثنا إإْسَحاُق ْبُن   -  4296 إإبـَْراهإيَم، أَنـَْبأَ وَكإيٌع، أَنـَْبَأ  َأْخََباََن أَبُو زََكرإايَّ ََيََْي ْبُن حُمَمٍَّد اْلَعْنََبإيُّ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ السَّاَلمإ
يًنا، َوَحَجْجَنا  إإْسَرائإيُل، َعْن َأيبإ إإْسَحاَق، َعْن َعْبدإ ا ُ َعْنُه قَاَل: »قـََرْأاَن اْلُمَفصََّل حإ َي اَّللَّ لرَّمْحَنإ ْبنإ يَزإيَد، َعنإ اْبنإ َمْسُعوٍد َرضإ
َكََّة لَْيَس فإيَها اَي أَيُـَّها الَّذإيَن آَمُنوا«    ِبإ

ْيَخْيِن  َجاُه. @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ  َوَلْم ُيَخرِ 
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط البخاري ومسلم 

 * قال الشيخ عبد السَلم علوش: سنده صحيح لوال اختَلط أبي اسحاق وتدليسه. 
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ثـََناُه أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثنا َأمْحَُد ْبُن َعْبدإ اجْلَبَّارإ، ثنا يُوُنُس ْبُن بَُكرْيٍ،  -   4297 َعنإ اْبنإ إإْسَحاَق، قَاَل: َحدََّثِنإ   َما َحدَّ
ُهَما قَاَل اْبُن إإْسَحاَق: َوَحدََّثِنإ يَزإيُد ْبُن  ُحَسنْيُ ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ ُعبَـْيدإ اَّللَّإ ْبنإ َعبَّاٍس، َعْن عإْكرإَمَة، َعنإ ابْ  ُ َعنـْ َي اَّللَّ نإ َعبَّاٍس َرضإ

َها فإيَما   ُ َعنـْ َي اَّللَّ نإ  يـََرى النَّائإُم قـَْبَل َمْقَدمإ َضْمَضَم بْ ُروَماَن، َعْن ُعْرَوَة ْبنإ الزَُّبرْيإ قَاََل: " رََأْت َعاتإَكُة بإْنُت َعْبدإ اْلُمطَّلإبإ َرضإ
َها، فـَبَـَعَثْت   َكََّة بإَثاَلثإ لََياٍل ُرْؤاَي، فََأْصَبَحْت َعاتإَكُة فََأْعَظَمتـْ يَها اْلَعبَّاسإ ْبنإ َعْبدإ اْلُمطَّلإبإ َعْمٍرو اْلغإَفارإييإ َعَلى قـَُرْيٍش ِبإ إإىَل َأخإ

َلَة ُرْؤاَي َأفْـَزَعْتِنإ  ي، َلَقْد رَأَْيُت اللَّيـْ َها َشري َوَباَلٌء، فـََقاَل: َوَما هإَي؟ فـََقاَلْت: رَأَْيُت فإيَما   فـََقاَلْت َلُه: اَي َأخإ نـْ لََيْدُخَلنَّ َعَلى قـَْومإَك مإ
، فـََقاَل: اْنفإُروا اَي آَل َغْدٍر لإَمَصارإ  أْلَْبَطحإ النَّاَس اْجَتَمُعوا   عإُكْم فإ َثاَلٍث، فََأَرى يـََرى النَّائإُم َأنَّ رَُجاًل َأقْـَبَل َعَلى بَعإرٍي َلُه فـََوَقَف ابإ

َد، َواْجَتَمَع النَّاُس إإلَْيهإ، ُثَّ َمَثَل بإهإ بَعإريُُه، فَإإَذا   ُهَو َعَلى رَْأسإ اْلَكْعَبةإ، فـََقاَل: اْنفإُروا اَي آَل إإلَْيهإ، ُثَّ ُأَرى بَعإريَُه َدَخَل بإهإ اْلَمْسجإ
ريَُه َمُثَل بإهإ َعَلى رَْأسإ َأيبإ قـُبَـْيٍس، فـََقاَل: اْنفإُروا اَي آَل َغْدٍر لإَمَصارإعإُكْم فإ َثاَلٍث، ُثَّ َأَخَذ َغْدٍر لإَمَصارإعإُكْم فإ َثاَلٍث، ُثَّ إإنَّ بَعإ 

، َأْرَفَضْت فَ  ، فََأقْـبَـَلْت َُتْوإي َحَّتَّ إإَذا َكاَنْت فإ َأْسَفلإ اجْلََبلإ قإَيْت َداٌر مإْن ُدورإ قـَْومإَك، َوََل َما بَ َصْخَرًة، فََأْرَسَلَها مإْن رَْأسإ اجْلََبلإ
فَاْكُتْمَها لَئإْن بـََلَغْت َهذإهإ قـَُرْيًشا لَيـُْؤُذونـََنا،    بـَْيٍت إإَلَّ َدَخَل فإيهإ بـَْعُضَها، فـََقاَل اْلَعبَّاُس: َواَّللَّإ، إإنَّ َهذإهإ َلُرْؤاَي فَاْكُتمإيَها، قَاَلْت: َوأَْنتَ 

َها، َفذََكَرَها اْلوَ َفَخَرَج اْلَعبَّاُس مإْن عإ  َبَة، وََكاَن َلُه َصدإيًقا َفذََكَرَها َلُه َواْسَتْكَتَمُه إإايَّ َا  ْندإَها َوَلقإَي اْلَولإيَد ْبَن ُعتـْ َبإيهإ، فـََتَحدََّث ِبإ لإيُد ألإ
َُطوَف ِبإَ  َد، فَإإَذا أَبُو َجْهٍل فإ نـََفٍر مإْن قـَُرْيٍش فـََفَشا احْلَدإيُث، قَاَل اْلَعبَّاُس: َواَّللَّإ، إإينيإ َلغَاٍد إإىَل اْلَكْعَبةإ ألإ ا إإْذ َدَخْلُت اْلَمْسجإ

، َمََّت َحدََّثْت َهذإهإ النَّبإيَُّة فإيُكمْ  ؟ قـُْلُت: َوَما َذاَك، قَاَل: ُرْؤاَي رََأُْتَا يـََتَحدَّثُوَن، َعْن ُرْؤاَي َعاتإَكَة، فـََقاَل أَبُو َجْهٍل: اَي َأاَب اْلَفْضلإ
، َأْن يـَتَـنَـبََّأ رإَجاُلُكْم َحَّتَّ تـَنـَّبَّأَ َعاتإ  يُتْم اَي َبِنإ َعْبدإ اْلُمطَّلإبإ ، َأَما َرضإ  نإَساؤُُكْم َفَسَنََتَبَُّص بإُكْم َهذإهإ الثَّاَلَث  َكُة بإْنُت َعْبدإ اْلُمطَّلإبإ

، فـََواَّللَّإ َما َكاَن إإلَْيهإ مإِنيإ الَّيتإ ذََكَرْت َعاتإَكُة، فَإإْن َكاَن َحقًّا َفَسَيُكوُن، َوإإَلَّ َكتَـبْـ  َنا َعَلْيُكْم كإَتااًب إإنَُّكْم َأْكَذُب َأْهلإ بـَْيٍت فإ اْلَعَربإ
ََذا، فـََلمَّا َأْمَسْيُت َلَْ  ْعُت ِبإ ًئا َوََل ْسَإ مإْن َبِنإ َعْبدإ اْلُمطَّلإبإ إإَلَّ  تـَْبَق اْمَرَأٌة  مإْن َكبإرٍي إإَلَّ َأينيإ أَْنَكْرُت َما قَاَلْت، فـَُقْلُت: َما رََأْت َشيـْ

قإ اخْلَبإيثإ َأْن يـََقَع فإ رإَجالإُكْم، ُثَّ تـََناَوَل النيإَساَء َوأَنْ  ََذا اْلَفاسإ ، فـَُقْلَن: َأَصََبُِْتْ هلإ َت َتْسَمُع فـََلْم َيُكْن عإْنَدَك فإ َذلإَك َغرْيٌَة؟ أَتـَْتِنإ
ُت فإ اْليَـْومإ ، َوَما َكاَن عإْندإي فإ َذلإَك مإْن َغرْيٍَة إإَلَّ َأينيإ َقْد أَْنَكْرُت َما قَاَل، فَإإْن َعاَد أَلَْكفإيَـنَُّه، فـََقَعدْ فـَُقْلُت: َقْد َواَّللَّإ َصَدْقُتَّ 

ُُه، فـََواَّللَّإ إإينيإ َلُمْقبإٌل َْنَْوُه، وََكاَن رَُجاًل  ًئا فَُأَشاِتإ َحدإيَد اْلَوْجهإ، َحدإيَد اْلَمْنَظرإ، َحدإيَد الليإَسانإ إإْذ َوىلَّ   الثَّالإثإ أَتـََعرَُّضُه لَيَـُقوَل َشيـْ
َُه، َوإإ  ي: اللَُّهُم اْلَعْنُه ُكلَّ َهَذا فـََرقًا مإْن َأْن ُأَشاِتإ دإ َيْشَتدُّ، فـَُقْلُت فإ نـَْفسإ َع َما ََلْ َأْْسَْع َصْوَت َضْمَضَم َْنَْو اَببإ اْلَمْسجإ َذا ُهَو َقْد ْسَإ

أْلَْبَطحإ َقْد َحوََّل رَْحَلُه، َوَشقَّ َقمإيَصُه، َوَجدََع بَعإريَُه، يـَُقوُل: ايَ   ْبنَ   َمْعَشَر قـَُرْيٍش، اللَّطإيَمُة اللَّطإيَمُة َعْمٍرو َوُهَو َواقإٌف َعَلى بَعإريإهإ ابإ
َارَُتُكْم َقْد َعَرَض هَلَا حُمَمٌَّد وَ  ، فـََلْم َيُكْن إإَلَّ اجلْإَهاُز َحَّتَّ َخَرْجَنا،  َأْمَواُلُكْم َمَع َأيبإ ُسْفَياَن، َوَتإ َأْصَحابُُه، فَاْلَغْوُث، َفَشَغَلُه َذلإَك َعِنيإ

َيارإهإْم،  فََأَصاَب قـَُرْيًشا َما َأَصاَِبَا يـَْوَم بَْدٍر، مإْن قـَْتلإ َأْشَرافإهإْم، َوَأَسريإ خإ
 :  فـََقاَلْت َعاتإَكُة بإْنُت َعْبدإ اْلُمطَّلإبإ

َقٍي َوَعاَبُكْم ... بإَتْصدإيقإَها َقلَّ مإَن اْلَقْومإ َهارإبُ َأَلَْ    َتُكنإ الرُّْؤاَي ِبإ
ْدقإ َمْن ُهَو َكاذإُب" لصيإ َا ... يَُكذيإْبَن ابإ  فـَُقْلُتْم َوََلْ َأْكذإْب َكَذْبتإ َوإإَنَّ

 َوذََكَر قإصًَّة َطوإيَلةً 
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: حسين ضعيف. 
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بإٍت، َحدََّثِنإ اْبُن  َأْخََباََن إإْسَحاُق ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ إإْسَحاَق اْلبَـَغوإيُّ، ثنا إإْْسَاعإيُل ْبُن إإْسَحاَق اْلَقاضإي، ثنا أَبُو َثَ  -  4298
، َعْن َسعإيدإ ْبنإ ُجَبرْيٍ، َعنإ ابْ  ُ َعْنُه، َوْهٍب، َأْخََبينإ أَبُو َصْخٍر، َعْن َأيبإ ُمَعاوإيََة اْلَبَجلإييإ َي اَّللَّ نإ َعبَّاٍس، َأنَّ َعلإيَّ ْبَن َأيبإ طَالإٍب َرضإ

 «  - يـَْعِنإ يـَْوَم َبْدٍر  -قَاَل َلُه: »َما َكاَن َمَعَنا إإَلَّ فـََرَسانإ فـََرٌس لإلزَُّبرْيإ، َوفـََرٌس لإْلمإْقَدادإ ْبنإ اأْلَْسَودإ 
، َوَأُبو َصْخٍر حُ @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحي ِ اْلَمِديِنيُّ ْيَخْيِن »،« َفِإنَّ َأَبا َثاِبٍت ُهَو ُمَحمَُّد ْبُن ُعَبْيِد َّللاَّ  َمْيدُ ٌح َعَلى َشْرِط الشَّ

َجاُه.   ، َوُكلُُّهْم ُمتََّفٌق َعَلْيِهْم َوَلْم ُيَخرِ  ْهِنيُّ اُر الدُّ  ْبُن ِزَياٍد، َوَأُبو ُمَعاِوَيَة اْلَبَجِليُّ َعمَّ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط البخاري ومسلم 

ثـََنا أَبُو إإْسَحاَق ْبُن إإبـَْراهإيَم ْبنإ حُمَمَّدإ ْبنإ ََيََْي، َوأَبُو احْلَُسنْيإ ْبُن يـَْعُقوَب احْلَافإُظ، قَاََل   -  4300 : ثنا حُمَمَُّد ْبُن إإْسَحاَق َحدَّ
َبُة ْبُن سَ  ، ثنا قـُتَـيـْ ُ َعْنُه فإ لَيْـ الثَـَّقفإيُّ َي اَّللَّ ، َعْن إإبـَْراهإيَم، َعنإ اأْلَْسَودإ، َعْن َعْبدإ اَّللَّإ َرضإ َلةإ اْلَقْدرإ،  عإيٍد، ثنا َجرإيٌر، َعنإ اأْلَْعَمشإ

َقنْيَ، َصبإيَحتـَُها يـَْوُم َبْدٍر«   ْحَدى َعْشَرَة يـَبـْ  قَاَل: »حَتَرَّْوَها إلإإ
َجاُه. @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهذَ  ْيَخْيِن َوَلْم ُيَخرِ   ا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط البخاري ومسلم 

َبَة، ثنا أَبُو َعَوانََة، َعْن َأيبإ إإْسحَ  -  4301 ثـََنا أَبُو إإْسَحاَق، َوأَبُو احْلَُسنْيإ، قَاََل: ثنا حُمَمَُّد ْبُن قـُتَـيـْ َق، َعنإ اأْلَْسَودإ، َعْن  اَحدَّ
َلَة اْلَقْدرإ لإتإْسَع َعْشَرَة َصبإيَحَة يـَْومإ َبْدٍر، يـَْومَ  ُ َعْنُه قَاَل: »اْلَتمإُسوا لَيـْ َي اَّللَّ «   َعْبدإ اَّللَّإ َرضإ ، يـَْوَم اْلتَـَقى اجْلَْمَعانإ  اْلُفْرقَانإ

َجاُه.   ْيَخْيِن َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َعَلى َشْرِط الشَّ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط البخاري ومسلم 

ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثنا َأمْحَُد ْبُن َعْبدإ اجْلَبَّارإ، ثنا يُونُ   -  4305 ُس ْبُن بَُكرْيٍ، َعنإ اْبنإ إإْسَحاَق، قَاَل: َحدََّثِنإ َحدَّ
نَي َقدإَم ِبإإُم   َعْبُد اَّللَّإ ْبُن َأيبإ َبْكٍر، َعْن ََيََْي ْبنإ َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َعْبدإ الرَّمْحَنإ ْبنإ َأْسَعَد ْبنإ ُزرَارََة، َعنْ  أْلََساَرى حإ َجديإهإ قَاَل: َقدإَم ابإ

يإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم عإْنَد آلإ َعْفَراَء فإ َمَناَحتإهإْم َعَلى َعوْ اْلَمدإيَنَة، وَ  َوَذلإَك  -ٍف َوُمَعويإٍذ اْبَِنْ َعْفَراَء  َسْوَدُة بإْنُت زَْمَعَة َزْوُج النَّيبإ
،  قَاَلْت َسْوَدُة: فـََواَّللَّإ إإينيإ َلعإنْ -قـَْبَل َأْن ُيْضَرَب َعَلْيهإنَّ احلْإَجاُب   َ ِبإإْم، فـََرَجْعُت إإىَل بـَْييتإ َدُهْم إإْذ أُتإيَنا َفقإيَل: َهُؤََلءإ اأْلَُساَرى َقْد ُأِتإ

َيةإ احْلُْجَرةإ  َْبٍل، فـََواَّللَّإ   ، َوَيَداُه جَمُْموَعَتانإ إإىَل َوَرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم فإيهإ، فَإإَذا أَبُو يَزإيَد ُسَهْيُل ْبُن َعْمٍرو فإ اَنحإ ُعُنقإهإ ِبإ
َْيدإيُكْم َأََل ُمتُّْم كإَرا ُتْم ِبإ نَي رَأَْيُت َأاَب يَزإيَد َكَذلإَك َأْن قـُْلُت: َأاَب يَزإيَد، َأْعطَيـْ ًما؟ َفَما انـْتَـبَـْهُت إإَلَّ بإَقْولإ َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى َما َمَلْكُت حإ

َعَلْيهإ َوَسلََّم مإَن اْلبَـيْ  ، َما َمَلْكتُ هللاُ  حْلَقيإ : »اَي َسْوَدُة، َعَلى اَّللَّإ َوَعَلى َرُسولإهإ« فـَُقْلُت: اَي َرُسوَل اَّللَّإ، َوالَّذإي بـََعَثَك ابإ نَي تإ  حإ
حْلَْبلإ َأْن قـُْلُت َما قـُْلُت    رَأَْيُت َأاَب يَزإيَد جَمُْموَعًة َيَداُه إإىَل ُعُنقإهإ ابإ

َجاُه.  @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا  : َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم، َوَلْم ُيَخرِ 
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط مسلم

ثـََنا أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ الصَّفَّاُر، ثنا أَبُو احلََْسنإ َعلإيُّ ْبُن حُمَمٍَّد الثَـّقَ   -   4309 ْنَجاُب ْبُن احْلَارإثإ فإيُّ ابإ َحدَّ ْلُكوَفةإ، ثنا مإ
َنَة، َعْن َعْمرإو ْبنإ دإيَناٍر، َعْن عإْكرإَمَة، َعنإ اْبنإ َعبَّاٍس َرضإ  َي التَّمإيمإيُّ قَاَل: َوزََعَم ُسْفَياُن ْبُن ُعيَـيـْ ُهَما قَاَل: َجاَء َعلإيي َرضإ ُ َعنـْ َي اَّللَّ

ُ َعْنُه بإَسْيفإهإ يـَْوَم ُأُحٍد   ، فـََقاَل َرسُ اَّللَّ َا َقْد َشَفْتِنإ َها: َهاكإي السَّْيَف مُحَْيًدا، فَإإهنَّ ُ َعنـْ َي اَّللَّ وُل اَّللَّإ َصلَّى َقدإ اْْنَََّن، فـََقاَل لإَفاطإَمَة َرضإ
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ْبُن ُحنَـْيٍف، وَ  َأَجاَدُه َسْهُل  َلَقْد  َأَجْدَت الضَّْرَب بإَسْيفإَك  َعَلْيهإ َوَسلََّم: »لَئإْن ُكْنَت  ْبُن ََثبإٍت اأْلَفْـَلُح، هللاُ  ُم  أَبُو ُدَجانََة، َوَعاصإ
 َواحْلَارإُث ْبُن الصيإمَّةإ«  

َجاُه َوَلُه َشاِهٌد َصِحيٌح فِ  ، َوَلْم ُيَخرِ   ي اْلَمَغاِزي " @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط اْلُبَخاِريِ 
 هللا: على شرط البخاري # قال الحافظ الذهبي رحمه 

ثـََناُه أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثنا َأمْحَُد ْبُن َعْبدإ اجْلَبَّارإ، ثنا يُوُنُس ْبُن بَُكرْيٍ، َعنإ  -  4310  اْبنإ إإْسَحاَق، قَاَل: َحدََّثِنإ َحدَّ
ُهَما قَاَل: َلمَّا رََجَع َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ  ُحَسنْيُ ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ ُعبَـْيدإ اَّللَّإ ْبنإ َعبَّاسٍ  ُ َعنـْ َي اَّللَّ ، َعْن عإْكرإَمَة، َعنإ اْبنإ َعبَّاٍس َرضإ

« فََأْعطَاَها عَ  لإي َعْن َهَذا الدَّمإ َفُه، فـََقاَل: »اَي بـُنَـيَُّة اْغسإ نَـَتُه َسيـْ َفُه، فَـ َعَلْيهإ َوَسلََّم َأْعَطى فَاطإَمَة ابـْ لإي  لإيي َسيـْ َقاَل: َوَهَذا فَاْغسإ
ئإْن ُكْنَت َصَدْقَت اْلقإَتاَل اْليَـْوَم َلَقْد  َعْنُه َدَمُه، فـََواَّللَّإ َلَقْد َصَدَقِنإ اْليَـْوَم اْلقإَتاَل، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »لَ 

ُ َصَدَق َمَعَك اْلقإَتاُل اْليَـْوَم َسْهُل ْبُن ُحنَـْيفٍ  َي اَّللَّ َاُك ْبُن َخَرَشَة أَبُو ُدَجانََة« قَاَل اْبُن إإْسَحاَق: َوقَاَل َعلإيُّ ْبُن َأيبإ طَالإٍب َرضإ  َوْسإ
َها السَّاَلُم السَّْيَف »  نَي اَنَوَل فَاطإَمَة َعَليـْ  َعْنُه حإ

 ]البحر الطويل[
، َأفَاطإُم َهاكإي السَّْيَف َغرْيَ َذمإيٍم ... فـََلْسُت بإرإعْ   دإيٍد، َوََل بإَلئإيمإ

 » يمإ ْلعإَبادإ رَحإ  َلَعْمرإي َلَقْد َأْعَذْرُت فإ َنْصرإ َأمْحٍَد ... َوَمْرَضاتإ َربٍي ابإ
 * سكت عنه الذهبي في التلخيص. 

، ثنا ُسَلْيَماُن ْبُن أَيُّوَب ْبنإ  َأْخََبينإ أَبُو احْلَُسنْيإ حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبنإ ِتَإيٍم اْلَقْنَطرإيُّ،  -  4311 بإبَـْغَداَد، ثنا أَبُو إإْْسَاعإيَل السَُّلمإيُّ
، َعْن َجديإي، َعْن ُموَسى ْبنإ طَْلَحَة، َعْن أَبإيهإ طَ  ، َحدََّثِنإ َأيبإ يُّ ُ ُسَلْيَماَن ْبنإ ُموَسى ْبنإ طَْلَحَة الطَّْلحإ َي اَّللَّ ْلَحَة ْبنإ ُعبَـْيدإ اَّللَّإ َرضإ

ْعرإ: عَ  ََذا الشيإ  ْنُه قَاَل: َلمَّا َكاَن يـَْوُم ُأُحٍد اْرََتََزْت ِبإ
 ]البحر الرجز[ 

 ،  َْنُْن مُحَاُة َغالإٍب َوَمالإكإ ... َنُذبُّ َعْن َرُسولإَنا اْلُمَباَركإ
َفاحإ اْلَكْومإ فإ اْلَمَبارإكإ   َنْضرإُب َعْنُه اْليَـْوَم فإ اْلَمَعارإكإ ... َضْرَب صإ

ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم يـَْوَم ُأُحٍد، قَاَل حلإَسَّاَن: »ُقْل فإ طَْلَحَة« ، فَأَْنَشأَ َحسَّ . فـََلمَّ   اُن َوقَاَل:ا اْنَصَرَف النَّيبإ
 ]البحر الطويل[

ْعبإ آَسى حُمَمًَّدا ... َعَلى َسالإٍك َضاَقْت َعَلْيهإ َوَشقَّتإ   طَْلَحُة يـَْوَم الشيإ
 ْيهإ الرَّمَّاَح َوَأْسَلَمْت ... َأْشاَجُعُه حَتَْت السُُّيوفإ َفُشلَّتإ يَقإيهإ بإَكفَّ 

ْساَلمإ َحَّتَّ اْستَـَقلَّتإ   وََكاَن إإَماَم النَّاسإ إإَلَّ حُمَمًَّدا ... َأقَاَم رََحى اإْلإ
 * سكت عنه الذهبي في التلخيص. 

 * قال الشيخ عبد السَلم علوش: خبر ضعيف. 

َبأَ إإْسَحاُق ْبُن  َأْخََبينإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب احْلَافإُظ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن إإْسَحاَق، ثنا احْلََسُن ْبُن عإيَسى، ثنا اْبُن اْلُمَبارَ  -  4313 ، أَنـْ كإ
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َثاَلثإنَي َبنْيَ َضْربٍَة َوطَْعَنٍة َورَْمَيٍة، تـََرصََّع َجبإيُنُه،  ََيََْي، َأْخََبينإ ُموَسى ْبُن طَْلَحَة، »َأنَّ طَْلَحَة رََجَع بإَسْبٍع َوَثاَلثإنَي َأْو َخٍْس وَ 
ْصَبُع الَّيتإ َتلإيَها«    َوُقطإَعْت َسبَّابـَُتُه، َوُشلَّتإ اإْلإ

َجاُه. ْيَخْيِن، َوَلْم ُيَخرِ     @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ
 هبي رحمه هللا: على شرط البخاري ومسلم # قال الحافظ الذ

ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثنا َأمْحَُد ْبُن َعْبدإ اجْلَبَّارإ، ثنا يُوُنُس ْبُن بَُكرْيٍ، َعْن    -   4314 إإْسَحاَق، َعْن ُعْثَماَن ْبنإ َعْبدإ  َحدَّ
ُ َعْنُه قَاَل: َلمَّا َجاَل النَّاُس َعْن َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعلَ الرَّمْحَنإ، َعْن َعائإَشَة بإْنتإ َسْعٍد، َعْن   َي اَّللَّ ْيهإ أَبإيَها َسْعدإ ْبنإ َأيبإ َوقَّاٍص َرضإ

ي، فإإمَّا َأْن أْسَتْشهإَد، َوإإمَّا أَ   َأَْنَُو َحَّتَّ أَْلَقى َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللُا نْ َوَسلََّم تإْلَك اجْلَْوَلَة يـَْوَم ُأُحٍد، تـََنحَّْيُت فـَُقْلُت: َأُذوُد َعْن نـَْفسإ
اْلُمْشرإُكونَ  َأْدرإي َمْن ُهَو فََأقْـَبَل  َما  َأاَن َكَذلإَك إإَذا بإَرُجٍل َُمَميإٍر َوْجُهُه  َنا  َيَدُه مإَن  َعَلْيهإ َوَسلََّم، فـَبَـيـْ َمَْلَ  َقْد رَكإُبوُه،   َحَّتَّ قـُْلُت: 

َنُه هإ فإ ُوُجوهإهإْم فـََنَكُبوا َعَلى َأْعَقاِبإإُم اْلَقْهَقَرى، َحَّتَّ َيَُْتوا اجْلََبَل فـََفَعَل َذلإَك مإَرارًا، َوََل َأدْ احلََْصى، ُثَّ رََمى بإ  رإي َمْن ُهَو َوبـَْيِنإ َوبـَيـْ
ْقَداَد َعْنُه إإْذ قَ  َنا َأاَن ُأرإيُد َأْن َأْسَأَل اْلمإ ْقَداُد ْبُن اأْلَْسَودإ، فـَبَـيـْ َعَلْيهإ َوَسلََّم اْلمإ اَل اْلمإْقَداُد: اَي َسْعُد، َهَذا َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ 

ْبِنإ َشْيٌء مإَن ا ْقَداُد إإلَْيهإ، فـَُقْمُت، َوَلَكأَنَُّه ََلْ ُيصإ َعَلْيهإ أْلََذى، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ  َيْدُعوَك، فـَُقْلُت: َوأَْيَن ُهَو؟ فََأَشاَر ِلإ اْلمإ
َأْرمإي، َوَأُقوُل: اللَُّهمَّ َسْهَمَك فَاْرمإ   َوَسلََّم: »أَْيَن ُكْنَت لإيَـْوٍم اَي َسْعُد؟« فـَُقْلُت: َحْيُث رَأَْيُت َرُسوَل اَّللَّإ فََأْجَلَسِنإ َأَماَمُه، َفَجَعْلتُ 

َعَلْيهإ َوَسلََّم يـَُقوُل: َتُه، إإيًها َسْعُد، فإَداَك َأيبإ    بإهإ َعُدوََّك َوَرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ  ْب لإَسْعٍد، اللَُّهمَّ َسديإْد لإَسْعٍد رََميـْ »اللَُّهمَّ اْسَتجإ
، َوقَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »اللَُّهمَّ َسديإدْ  ْب َدْعَوتَ  َوأُميإي« َفَما مإْن َسْهٍم َأْرمإي بإهإ إإَلَّ َتُه، َوَأجإ ُه، إإيًها َسْعُد« َحَّتَّ رََميـْ
، نـَثـََر َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َما فإ كإَنانَتإهإ، فـَنَـبَـَلِنإ َسْهمً  يًّا، قَاَل: َوُهَو الَّذإي َقْد رَيََّش، وََكاَن إإَذا فـََرْغُت مإْن كإَناَنيتإ ا َنضإ

َا َسْعٌد يـَْوَمئإٍذ َكاَنْت أَْلَف َسْهٍم« . َأَشدَّ مإْن َغرْيإهإ قَاَل الزُّْهرإيُّ: »إإنَّ  َهاَم الَّيتإ رََمى ِبإ   السيإ
َجاُه.  @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم، َوَلْم ُيَخرِ 

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط مسلم.
 : فيه عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي وهو متروك (6/116# قال الحافظ الهيثمي رحمه هللا )

َبَة، ثنا مإ   -   4315 ْلُكوَفةإ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن ُعْثَماَن ْبنإ َأيبإ َشيـْ ثـََنا أَبُو َبْكرإ ْبُن َأيبإ َدارإٍم احْلَافإُظ، ابإ ، َحدََّثِنإ َحدَّ ْنَجاُب ْبُن احْلَارإثإ
َها قَاَلتْ َعلإيُّ ْبُن َأيبإ َبْكٍر الرَّازإيُّ، ثنا   ُ َعنـْ َي اَّللَّ : حُمَمَُّد ْبُن إإْسَحاَق ْبنإ ََيََْي ْبنإ طَْلَحَة، َعْن ُموَسى ْبنإ طَْلَحَة، َعْن َعائإَشَة َرضإ

ُ َعْنُه: " َلمَّا َجاَل النَّاُس َعَلى َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوسَ  َي اَّللَّ ديإيُق َرضإ َم يـَْوَم ُأُحٍد: ُكْنُت َأوََّل َمْن فَاَء إإىَل لَّ قَاَل أَبُو َبْكٍر الصيإ
ْلفإي مإْثلإ الطَّرْيإ، يُرإيُد َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، فـََبُصْرُت بإهإ مإْن بـَْعُد، فَإإَذا َأاَن بإَرُجٍل َقدإ اْعتَـنَـَقِنإ مإْن خَ 

، َوإإَذا َأاَن بإَرُجٍل يـَْرفـَُعُه َمرًَّة َوَيَضُعُه ُأْخَرى، فـَُقْلُت: َأمَّ  هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، ا إإَذا َأْخطََأينإ أَلَْن َأُكوَن َأاَن  فَإإَذا ُهَو أَبُو ُعبَـْيَدَة ْبُن اجْلَرَّاحإ
َنا إإلَْيهإ، فَإإَذا طَْلَحُة يـَْرفـَُعُه َمرًَّة َوَيَضُعُه ُأْخَرى، َوإإَذا ُهَو َمَع َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، َوُيَإيُء طَْلَحُة َفَذاَك َأانَ   َوَأُمرُّ فَانـْتَـَهيـْ

َعَلْيهإ  َأْكَحَلُه، فَإإَذا َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ  َراَحًة، َوَقْد َقطََعْت إإْحَداُهنَّ  تُّوَن جإ تي َوسإ َقْد ُضرإَب َعَلى    بإطَْلَحَة سإ َوْجنَـتَـْيهإ، َوَسلََّم 
َلقإ اْلمإْغَفرإ فإ َوْجنَـتَـْيهإ، فـََلمَّا رََأى أَبُو ُعبَـْيَدَة َما بإَرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى َعَلْيهإ َوَسلََّم اَنَشَدينإ اَّللََّ َلَما َأْن   فـََلزإَقْت َحَلَقَتانإ مإْن حإ هللاُ 

َرى  هإ َوَسلََّم، فَانـْتَـزََع إإْحَداُُهَا بإثـَنَـييإتإهإ َفَمدََّها فـََنَدَرْت َوَنَدَرْت ثَنإيـَُّتُه، ُثَّ َنَظَر إإىَل اأْلُخْ َخلَّْيَت بـَْيِنإ َوَبنْيَ َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَليْ 
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ثَّنإيَّةإ اأْلُْخَرى، َفَمدََّها، فـََنَدَرْت َوَنَدَرْت ثَنإيـَُّتُه، لفـََناَشَدينإ اَّللََّ َلَما َأْن َخلَّْيَت بـَْيِنإ َوَبنْيَ َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم فَانـْتَـَهَزَها ابإ 
 َفَكاَن أَبُو ُعبَـْيَدَة أَثـَْرَم الثَـَّنااَي  

َجاُه.  ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: ابن إسحاق متروك. 

ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثنا َأمْحَُد ْبُن َعْبدإ اجْلَبَّارإ، ثنا يُوُنُس ْبُن بَُكرْيٍ، َعنإ  - 4316 اْبنإ إإْسَحاَق، قَاَل: َفَحدََّثِنإ َحدَّ
ُ َعْنُه قَاَل: »َواَّللَّإ َلَقْد رَأَيـُْتِنإ أَْنظُُر إإىَل  ََيََْي ْبُن َعبَّادإ ْبنإ َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ الزَُّبرْيإ، َعْن أَبإيهإ، َعْن َجديإهإ، أَ  َي اَّللَّ نَّ الزَُّبرْيَ ْبَن اْلَعوَّامإ َرضإ

بَـَها ُمَشميإَراٍت َهَوارإَب َما ُدوَن َأْخذإهإنَّ َقلإيٌل َوََل َكثإرٌي، إإْذ َماَلتإ الرُّمَ  َبَة َوَصَواحإ َحَّتَّ َكَشَفَنا اْلَقْوُم   اُة إإىَل اْلَعْسَكرإ، هإْندإ بإْنتإ ُعتـْ
، فَأُتإيإَنا مإْن َأْداَبرإاَن، َوَصَرَخ َصارإٌخ إإَلَّ َأنَّ حمَُ  مًَّدا قُتإَل فَاْنَكَفْأاَن، َواْنَكَفَأ اْلَقْوُم بـَْعَد َأْن َعْنُه يُرإيُدوَن النـَّْهَب، َوَخلَّْوا َظْهَراَن لإْلَخْيلإ

َنا الليإَواَء َحَّتَّ َما َيْدنُ  «  َأَصبـْ ْنُه َأَحٌد مإَن اْلَقْومإ  و مإ
َجاُه.    @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم َوَلْم ُيَخرِ 

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط مسلم

َكاَن َلُه َرابًّ فإ اجْلَاهإلإيَّةإ،  مَحَّاُد ْبُن َسَلَمَة، َعْن حُمَمَّدإ ْبنإ َعْمٍرو، َعْن َأيبإ َسَلَمَة، َعْن َأيبإ ُهَريـَْرَة، " َأنَّ َعْمَرو ْبَن قـَْيٍس    -  4317
ُحٍد فـََقاَل: أَْيَن    وََكاَن مَيْنَـُعُه َذلإَك الرَّبُّ مإَن اإْلإْساَلمإ َحَّتَّ َيَُْخَذُه، َفَجاَء َذاَت يـَْومٍ  َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َوَأْصَحابَُه ِبُإ

حُ  ُحٍد، َفَسَأَل َعْن قـَْومإهإ، قَاُلوا: ِبُإ يهإ؟ قإيَل: ِبُإ ُحٍد فـََقاَل: أَْيَن بـَُنو َأخإ َفُه َوُرحْمَُه، َولَبإَس ََل َسْعُد ْبُن ُمَعاٍذ؟ َفقإيَل ِبُإ مََّتُه،  ٍد فََأَخَذ َسيـْ
َحَمَل فـََقاَتَل، َفُحمإَل إإىَل َأْهلإهإ َجرإًَيا،  ُثَّ َذَهَب إإىَل ُأُحٍد فـََلمَّا رَآُه اْلُمْسلإُموَن، قَاُلوا: إإلَْيَك َعنَّا اَي َعْمُرو، قَاَل: إإينيإ َقْد آَمْنُت، فَ 

ْئَت َغَضًبا   ْئُت َغَضًبا َّللإَّإ َولإَرُسولإهإ "، فـََقاَل أَبُو َفَدَخَل َعَلْيهإ َسْعُد ْبُن ُمَعاٍذ، فـََقاَل َلُه: جإ يًَّة لإَقْومإَك؟ قَاَل: َبْل جإ َّللإَّإ َولإَرُسولإهإ َأْم محَإ
 ُهَريـَْرَة: »َفَدَخَل اجْلَنََّة َوَما َصلَّى َّللإَّإ َصاَلًة«  

 @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم " 
 مه هللا: على شرط مسلم# قال الحافظ الذهبي رح

، ثنا حُمَمَُّد ْبُن اْلُمغإريَةإ    -   4320 لريإييإ ثـََنا أَبُو َبْكٍر إإْْسَاعإيُل ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ إإْْسَاعإيَل اْلَفقإيُه ابإ السُّكَّرإيُّ، ثنا َعْبُد الرَّمْحَنإ ْبُن  َحدَّ
َّ َصلَّى هللاُ َعْلَقَمَة اْلَمْرَوزإيُّ، ثنا اْلَعطَّاُف ْبُن َخالإٍد الْ  ، َحدََّثِنإ َعْبُد اأْلَْعَلى ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َأيبإ فـَْرَوَة، َعْن أَبإيهإ، َأنَّ النَّيبإ  َمْخُزومإيُّ

ُحٍد فـََقاَل: »اللَُّهمَّ إإنَّ َعْبَدَك َونَبإيََّك َيْشَهُد َأنَّ َهُؤََل  ُشَهَداُء، َوأَنَُّه َمْن زَارَُهْم َوَسلََّم َعَلْيهإْم إإىَل   ءإ َعَلْيهإ َوَسلََّم زَاَر قـُُبوَر الشَُّهَداءإ ِبُإ
َا زَاَرْت قـُُبوَر الشَُّهَداءإ، قَالَ  ، َأهنَّ ْت: " َولَْيَس َمعإي إإَلَّ ُغاَلَمانإ ََيَْفظَانإ يـَْومإ اْلقإَياَمةإ َردُّوا َعَلْيهإ« قَاَل اْلَعطَّاُف: َوَحدَّثـَْتِنإ َخاَليتإ

، قَاُلوا: َواَّللَّإ إإانَّ نـَْعرإُفُكْم َكَما يـَْعرإُف بـَعْ َعَليَّ الدَّابَّ  ُضَنا بـَْعًضا، قَاَلْت: فَاْقَشْعَرْرُت، َة، قَاَلْت: َفَسلَّْمُت َعَلْيهإْم َفَسمإْعُت َردَّ السَّاَلمإ
 فـَُقْلُت: اَي ُغاَلُم اْدُن بـَْغَليتإ فـَرَكإْبتُ 

َجاُه.  @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا ِإسْ   َناٌد َمَدِنيٌّ َصِحيٌح، َوَلْم ُيَخرِ 
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: مرسل. 

 * قال الشيخ عبد السَلم علوش: عبد هللا بن أبي فروة مجهول، والعطاف صدوق له أوهام، والمروزي لم يوثقه إال ابن حبان. 
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ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقو  -  4326 َب، ثنا َأمْحَُد ْبُن َعْبدإ اجْلَبَّارإ، ثنا يُوُنُس ْبُن بَُكرْيٍ، َعْن حُمَمَّدإ ْبنإ َعْبدإ الرَّمْحَنإ، َعنإ َحدَّ
ُهَما قَاَل: قُتإَل رَُجٌل مإَن اْلُمْشرإكإنَي يـَْوَم اخْلَنْ  ُ َعنـْ َي اَّللَّ ، َعْن مإْقَسٍم، َعنإ اْبنإ َعبَّاٍس َرضإ َأْن يـَُواُروُه، »فََأََب  َدقإ َفطََلُبوا احْلََكمإ

و ْبنإ َعْبٍد ُودٍي قـَتَـَلُه َعلإيُّ ْبُن َأيبإ طَالإٍب  َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َحَّتَّ َأْعَطْوُه الديإيََة« ، َوقُتإَل مإْن َبِنإ َعامإرإ ْبنإ ُلَؤيٍي َعْمرإ 
 ُمَباَرزًَة  

َجاُه. @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهذَ  ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ   ا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح.

اْلُمْقَتدإرإيُّ   -   4327 ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ  ُلْؤُلُؤ  ثـََنا  ْبُن إإبـَْراهإيَم ْبنإ َعْبدإ اْلَوهَّابإ  َحدَّ َأمْحَُد  أَبُو الطَّييإبإ  ، فإ َقْصرإ اخْلَلإيَفةإ بإبَـْغَداَد، ثنا 
زإ ْبنإ َحكإيٍم، َعْن  ثَـّْورإيُّ، َعْن ِبَْ اْلمإْصرإيُّ، بإدإَمْشَق، ثنا َأمْحَُد ْبُن عإيَسى اخْلَشَّاُب، بإتإنيإيَس، ثنا َعْمُرو ْبُن َأيبإ َسَلَمَة، ثنا ُسْفَياُن ال 

لإَعْمرإو ْبنإ َعْبدإ ُودٍي يـَْوَم اخْلَْنَدقإ َأْفَضُل   أَبإيهإ، َعْن َجديإهإ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »َلُمَباَرزَُة َعلإييإ ْبنإ َأيبإ طَالإبٍ 
 مإْن َأْعَمالإ أُمَّيتإ إإىَل يـَْومإ اْلقإَياَمةإ«

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: قبح هللا رافضيا افتراه. 
 (: كذب. 400* السلسلة الضعيفة )

 * قال الشيخ عبد السَلم علوش: الخبر موضوع. 

ُّ، ثنا َجديإي، ثنا إإبـَْراهإيُم ْبُن اْلُمْنذإرإ احلْإ  -  4328 ثـََنا إإْْسَاعإيُل ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ اْلَفْضلإ الشَّْعَراينإ ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن فـَُلْيٍح،  َفَحدَّ َزامإيُّ
َهاٍب قَاَل: »قُتإَل مإَن اْلُمْشرإكإنَي يـَْوَم اخْلَْنَدقإ َعْمُرو ْبُن َعْبدإ ُوديٍ  َي    َعْن ُموَسى ْبنإ ُعْقَبَة، َعنإ اْبنإ شإ قـَتَـَلُه َعلإيُّ ْبُن َأيبإ طَالإٍب َرضإ

ُ َعْنُه«   اَّللَّ
ْيَخْيِن " @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا  : ِإْسَناُد َهَذا اْلَمَغاِزي َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ

ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثنا َأمْحَُد ْبُن َعْبدإ اجْلَبَّارإ، ثنا يُوُنُس ْبُن بَُكرْيٍ، َعنإ  -  4329 اْبنإ إإْسَحاَق، قَاَل: َكاَن َحدَّ
 يـَْوُم اخْلَْنَدقإ َخَرَج  ََثلإَث قـَُرْيٍش، وََكاَن َقْد قَاَتَل يـَْوَم َبْدٍر َحَّتَّ أَثـْبَـتَـْتُه اجلْإَراَحُة، َوََلْ َيْشَهْد ُأُحًدا، فـََلمَّا َكانَ  َعْمُرو ْبُن َعْبدإ ُوديٍ 

: اَي َعْمُرو َقْد ُكنْ  ُلُه قَاَل َلُه َعلإيُّ َت تـَُعاهإُد اَّللََّ لإُقَرْيٍش َأْن ََل َيْدُعَو رَُجٌل إإىَل َخلََّتنْيإ إإَلَّ  ُمْعلإًما َلرَيَى َمْشَهَدُه، فـََلمَّا َوَقَف ُهَو َوَخيـْ
ُ َعْنُه: فَإإينيإ َأْدُعوَك إإىَل اَّللَّإ  َي اَّللَّ ْنُه َأَحَدُُهَا، فـََقاَل َعْمٌرو: َأَجْل، فـََقاَل َلُه َعلإيي َرضإ  َعَلْيهإ   َعزَّ َوَجلَّ َوإإىَل َرُسولإهإ َصلَّى هللاُ قَبإْلَت مإ
، فـََقاَل: ََل َحاَجَة ِلإ فإ َذلإَك، قَاَل: فَإإينيإ َأْدُعوَك إإىَل اْلََبَازإ، قَاَل: اَي اْبَن أَ  ْساَلمإ بُّ َأْن َأقـَتـَُلَك،  َوَسلََّم َواإْلإ َ؟ فـََواَّللَّإ َما ُأحإ ي، َلإ خإ

بُّ َأْن َأقـَتـَُلَك، َفَحمإَي َعْمرٌ  ، َوقَاَل: َمْن يـَُبارإُز؟ فـََقاَم فـََقاَل َعلإيي: َلكإِنيإ ُأحإ هإ فـََعَقَرُه، ُثَّ َأقْـَبَل َفَجاَء إإىَل َعلإيٍي و فَاقْـَتَحَم َعْن فـََرسإ
َّ اَّللَّإ، فـََقاَل: إإنَُّه َعْمُرو ْبُن َعْبدإ ُودٍي  ْمٌرو: َأََل رَُجٌل؟ »فََأذإَن َلُه اْجلإْس، فـََناَدى عَ َعلإيي َوُهَو ُمَقنٌَّع فإ احْلَدإيدإ، فـََقاَل: َأاَن َلُه اَي َنيبإ

ُ َعْنُه َوُهَو يـَُقوُل:  َي اَّللَّ  َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم« َفَمَشى إإلَْيهإ َعلإيي َرضإ
 ]البحر الكامل[ 

زْ   ََل تـَْعَجَلنَّ فـََقْد َأًَتَك ... جمُإيٌب َصْوَتَك َغرْيُ َعاجإ
ريٍَة . َهٍة َوَبصإ ْدُق َمْنَجى ُكليإ فَائإزْ ُذو نـُبـْ  .. َوالصيإ
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 إإينيإ أَلَْرُجو َأْن أُقإيَم ... َعَلْيَك اَنئإَحَة اجْلََنائإزْ 
َقى ذإْكُرَها عإْنَد اهْلََزاهإزْ   مإْن َضْربٍَة ََنْاَلَء ... يـَبـْ

َعْبدإ َمَناٍف َأاَن َعلإيُّ ْبُن َأيبإ طَالإٍب، فـََقاَل: عإْنَدَك اَي اْبَن   فـََقاَل َلُه َعْمٌرو: َمْن أَْنَت؟ قَاَل: َأاَن َعلإيي قَاَل: اْبُن َمْن؟ قَاَل: اْبنُ 
ي مإْن َأْعَمامإَك َمْن ُهَو َأَسنُّ مإْنَك فَاْنَصرإْف فَإإينيإ َأْكَرُه َأْن ُأَهرإيَق َدَمَك، فـََقاَل َعلإيي: َلكإِنيإ   َواَّللَّإ َما َأْكَرُه َأْن ُأَهرإيَق َدَمَك،  َأخإ

َفُه َكأَنَُّه ُشْعَلُة اَنٍر، ُثَّ َأقْـَبَل َْنْو َعلإيٍي ُمْغَضًبا َواْستَـْقبَـَلُه َعلإيي بإَدرَ فـََغضإ  قَتإهإ َفَضَربَُه َعْمُرو فإ الدَّرََقةإ فـََقدََّها،  َب، فـَنَـَزَل َفَسلَّ َسيـْ
، َفَسَقَط َوََثَر اْلَعَجاُج، َفَسمإَع َرُسوُل   َوأَثـَْبَت فإيَها السَّْيَف َوَأَصاَب رَْأَسُه َفَشجَُّه، َوَضَربَُه َعلإيي  ُ َعْنُه َعَلى َحَبلإ اْلَعاتإقإ َي اَّللَّ َرضإ

َي اَّللَُّ    تـََعاىَل َعْنُه: اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم التَّْكبإرَي، فـََعَرَف َأنَّ َعلإيًّا قـَتَـَلُه، فـََثمَّ يـَُقوُل َعلإيي َرضإ
ُروا َأْصَحايبإ َأَعَليَّ يـَْقَتحإ  ُهْم َأخيإ  ُم اْلَفَوارإُس َهَكَذا ... َعِنيإ َوَعنـْ

 اْليَـْوَم مَيْنَـُعِنإ اْلفإَراُر َحفإيَظيتإ ... َوُمَصميإٌم فإ الرَّْأسإ لَْيَس بإَنايبإ 
نَي َشدَّ إإلَْيهإ ... َوَحَلْفُت فَاْسَتمإُعوا مإَن اْلكإَتابإ   إإَلَّ اْبَن َعْبٍد حإ

لتـَُّقى ... رَُجاَلنإ َيْضرإاَبنإ ُكلَّ َضرَّابإ إإينيإ أَلَصُ   ديإُق َمْن يـَُهليإُل ابإ
دًََّل ... َكاجْلَذَعإ َبنْيَ دََكادإكإ َوَرَوايبإ  نَي تـَرَْكُتُه ُمَتجإ  َفَصَدْرُت حإ

 َوَعَفْفُت َعْن أَثـَْوابإهإ َوَلْو أَنَِّنإ ... ُكْنُت اْلُمْقطإَر يَزإُن أَثـَْوايبإ 
 ارََة مإْن َسَفاَهةإ َعْقلإهإ ... َوَعَبْدُت َربَّ حُمَمٍَّد بإَصَوابإ َعَبَد احلْإجَ 

ُ َعْنُه َْنَْو َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َوَوْجُهُه يـَتَـَهلَُّل، فَـ  َي اَّللَّ ُ َعْنُه: َهالَّ ُثَّ َأقْـَبَل َعلإيي َرضإ َي اَّللَّ   َقاَل ُعَمُر ْبُن اخْلَطَّابإ َرضإ
ُتُه فَاتَـَّقاينإ بإَسْوَءتإهإ َواْسَتْحيَـيْ  َها، فـََقاَل: َضَربـْ نـْ َتُه دإْرَعُه فـََلْيَس لإْلَعَربإ دإْرًعا َخرْيًا مإ ُلُه  َأْسَلبـْ ُت اْبَن َعميإي َأنإ اْستَـَلَبُه َوَخَرْجُت َخيـْ

. َمْت مإَن اخْلَْنَدقإ َهزإَمًة َحَّتَّ أُْقحإ  ُمنـْ
 ش: السند البن اسحاق صحيح. * قال الشيخ عبد السَلم علو 

، ثنا اْبُن هلَإيَعَة، قَاَل: َأْخََباََن أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ َعْبدإ اَّللَّإ اْلبَـْغَدادإيُّ، ثنا أَبُو ُعاَلثََة حُمَمَُّد ْبُن خَ   -  4331 الإٍد، ثنا َأيبإ
َوديإ  فَّارإ قـَُرْيٍش يـَْوَم اخْلَْنَدقإ مإْن َبِنإ َعامإرإ ْبنإ ُلَؤيٍي، ُثَّ مإْن َبِنإ َمالإكإ ْبنإ َحَسٍل َعْمُرو ْبُن َعْبدإ  قَاَل ُعْرَوُة ْبُن الزَُّبرْيإ: »َوقُتإَل مإْن كُ 

ُ َعْنُه«"   َي اَّللَّ  ْبنإ َنْصرإ ْبنإ َمالإكإ ْبنإ َحَسٍل قـَتَـَلُه َعلإيُّ ْبُن َأيبإ طَالإٍب َرضإ
حُمَمَّدإ ْبنإ إإْسَحاَق َعْمرإو ْبنإ َعْبدإ ُودٍي مإَن اأْلََحادإيثإ اْلُمْسَنَدةإ َوَمًعا، َعْن ُعْرَوَة ْبنإ الزَُّبرْيإ، َوُموَسى ْبنإ ُعْقَبَة، وَ َقْد ذََكْرُت فإ َمْقَتلإ  

، َأنَّ َعْمَرو ْبَن َعبْ  ْلُه، َوََلْ َنْشََتإْك فإ قـَْتلإهإ َغرْيُ َأمإريإ اْلُمْؤمإنإنَي  ْبنإ َيَساٍر َما بـََلَغِنإ لإيَـتَـَقرََّر عإْنَد اْلُمْنصإفإ مإْن َأْهلإ اْلعإْلمإ دإ َودٍي ََلْ يـَْقتـُ
ْستإْقَصاءإ فإيهإ قـَْوُل َمْن قَاَل مإ  َا مَحََلِنإ َعَلى َهَذا اَلإ ُ َعْنُه، َوإإَنَّ َي اَّللَّ : إإنَّ حُمَمََّد ْبَن َمْسلَ َعلإيُّ ْبُن َأيبإ طَالإٍب َرضإ َمَة أَْيًضا  َن اخْلََوارإجإ
، َوَواَّللَّإ َما بـََلَغَنا َهَذا َعْن َأَحٍد مإَن الصََّحابَةإ َوالتَّابإعإنَي رَ  ُهْم، وََكْيَف َُيُوُز َهَذا َوَعلإيي َضَربَُه َضْربًَة، َوَأَخَذ بـَْعَض السَّْلبإ ُ َعنـْ َي اَّللَّ ضإ

ُ َعْنُه يـَُقوُل: »َما بـََلَغَنا َأينيإ تـََرفَـّ  َي اَّللَّ َي َرضإ َمإريإ اْلُمْؤمإنإنَي ُعَمَر ْبنإ اخْلَطَّابإ َرضإ ْعُت َعْن َسْلبإ اْبنإ َعميإي َفََتَْكُتُه« َوَهَذا َجَوابُُه ألإ
َْضَرةإ َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم "  ُ َعْنُه ِبإ  اَّللَّ

 * قال الشيخ عبد السَلم علوش: مرسل ضعيف السند.
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ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثنا َأمْحَُد ْبُن َعْبدإ اجْلَبَّارإ، ثنا يُوُنُس ْبُن بَُكرْيٍ، َعنإ    -  4334 اْبنإ إإْسَحاَق، قَاَل: َحدََّثِنإ َحدَّ
َي   َا قَاَلْت: " َما قـََتَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم  حُمَمَُّد ْبُن َجْعَفرإ ْبنإ الزَُّبرْيإ، َعْن ُعْرَوَة ْبنإ الزَُّبرْيإ، َعْن َعائإَشَة َرضإ َها َأهنَّ ُ َعنـْ اَّللَّ

َا َلعإْندإي َتْضَحُك َظْهَر اْلَبْطنإ، َوإإ  َدًة، َواَّللَّإ إإهنَّ َلْيهإ َوَسلََّم لَيَـْقُتُل  نَّ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ عَ اْمَرَأُة َقطُّ مإْن َبِنإ قـَُرْيظََة إإَلَّ اْمَرَأًة َواحإ
َها: أَْيَن ُفاَلنَُة؟ فـََقاَلْت: َأاَن َواَّللَّإ، قـُْلُت: فـََويـَْلكإ مَ  ْسْإ لسُُّيوفإ إإْذ يـَُقوُل َهاتإٌف ابإ َ، رإَجاهَلُْم ابإ ا َلَك؟ فـََقاَلْت: أُقْـَتُل َواَّللَّإ، قـُْلُت: َوَلإ

ُتُه، فَاْنطََلَق ِبإَ  ََدٍث َأْحَدثـْ َا تـُْقتَ قَاَلْت: حلإ كإَها، َوَقْد َعَرَفْت َأهنَّ َها، وََكثْـَرَة َضحإ َها طإيَبَة نـَْفسإ نـْ  لُ ا، َفَضَرَب ُعنـَُقَها، َفَما أَْنَسى َعَجًبا مإ
َجاُه.   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم، َوَلْم ُيَخرِ 

 * سكت عنه الذهبي في التلخيص. 
 قال الشيخ عبد السَلم علوش: هذا سند صحيح متصل ال علة له.  *

ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثنا َأمْحَُد ْبُن َعْبدإ اجْلَبَّارإ، ثنا يُوُنُس ْبُن بَُكرْيٍ، َعْن    -  4338 حُمَمَّدإ ْبنإ إإْسَحاَق، قَاَل:  َحدَّ
، َعْن َسَلَمَة ْبنإ َعْمرإو بْ  ُ َعْنُه قَاَل: »بـََعَث َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َحدََّثِنإ بـَُرْيَدُة ْبُن ُسْفَياَن ْبنإ بـَُرْيَدَة اأْلَْسَلمإيُّ َي اَّللَّ نإ اأْلَْكوَعإ َرضإ

ُ َعْنُه إإىَل بـَْعضإ ُحُصونإ َخْيََبَ فـََقاَتَل َوُجهإَد َوََلْ َيُكْن فـَْتٌح«   َي اَّللَّ  َعَلْيهإ َوَسلََّم َأاَب َبْكٍر َرضإ
َجاُه.@ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصحِ  ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ     يُح اإلِْ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح

َبَة، -م  4338 َكََّة، ثنا حُمَمَُّد ْبُن ُعْثَماَن ْبنإ َأيبإ َشيـْ ، ِبإ ُ ْبُن اْلَفْصلإ اْْلَدمإيُّ َبَة َساَلإ ٍم، َعنإ اْبنإ   َأْخََباََن أَبُو قـُتَـيـْ ثنا َعلإيُّ ْبُن َهاشإ
َلى َأيبإ لَ  َلى، َعْن َعلإيٍي أَنَُّه قَاَل: اَي َأاَب لَيـْ ، َوعإيَسى، َعْن َعْبدإ الرَّمْحَنإ، َعْن َأيبإ لَيـْ َلى، َعنإ احْلََكمإ َْيََبَ؟ قَاَل: بـََلى يـْ َأَما ُكْنَت َمَعَنا ِبإ

لنَّاسإ َواهْنََزَم َحَّتَّ رََجَع« َواَّللَّإ ُكْنُت َمَعُكْم، قَاَل: فَإإنَّ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلَّ   َم »بـََعَث َأاَب َبْكٍر إإىَل َخْيََبَ َفَساَر ابإ
َجاُه. ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ     @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح

، بإبَـْغَداَد، ثنا َأمْحَُد ْبُن َعْبدإ اجْلَبَّارإ اْلُعطَارإ  -  4339 ثـََنا َمْيُموُن ْبُن إإْسَحاَق ْبنإ احلََْسنإ اهْلَاِشإإيُّ دإيُّ، ثنا يُوُنُس ْبُن ُبَكرْيٍ، ثنا  َحدَّ
ُهَما قَاَل: »َكاَن َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم  اْلُمَسييإُب ْبُن ُمْسلإٍم اأْلَْزدإيُّ، ثنا َعْبُد اَّللَّإ ْبُن بـَُرْيَدَة، َعْن أَبإيهإ رَ  ُ َعنـْ َي اَّللَّ ضإ

َْيََبَ َأَخَذْتُه ال  َا َأَخَذْتُه الشَّقإيَقُة، فـَيَـْلَبُث اْليَـْوَم َواْليَـْوَمنْيإ ََل ََيُْرُج، فـََلمَّا نـََزَل ِبإ ، وَ ُرِبَّ َأنَّ َأاَب َبْكٍر  شَّقإيَقُة، فـََلْم ََيُْرْج إإىَل النَّاسإ
ُ َعْنُه َأَخَذ رَايََة َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، ُثَّ هَنََض فـََقاَتَل قإَتاًَل َشدإيدً  َي اَّللَّ  ا ُثَّ رََجَع«  َرضإ

َجاُه. ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ     @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 لحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح# قال ا 

َْرَو، ثنا َسعإيُد ْبُن َمْسُعوٍد، ثنا ُعبَـْيُد اَّللَّإ   -   4340 ُّ، ِبإ  ْبُن ُموَسى، ثنا نـَُعْيُم ْبُن َحكإيٍم،  َأْخََباََن أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد اْلَمْحُبويبإ
، َعْن َعلإيٍي َرضإ  ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم إإىَل َخْيََبَ، فـََلمَّا َأًَتَها بـََعَث ُعَمُر رَ َعْن َأيبإ ُموَسى احْلََنفإييإ ُ َعْنُه قَاَل: »َساَر النَّيبإ َي َي اَّللَّ ضإ

َأْن   يـَْلبَـُثوا  َأْو َقْصرإهإْم، فـََقاتـَُلوُهْم فـََلْم  َمَعُه النَّاَس إإىَل َمدإيَنتإهإْم  تـََعاىَل َعْنُه، َوبـََعَث   ُ َفَجاُءوا ُُيَبيإُنونَُه هَ اَّللَّ َزُموا ُعَمَر َوَأْصَحابَُه، 
ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم« احْلَدإيُث.   َوُُيَبيإنـُُهْم َفَساَر النَّيبإ
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َجاُه.  ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 يح# قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صح

ثـََنا أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن َسْلَماَن اْلَفقإيُه، بإبَـْغَداَد، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ ُسَلْيَماَن،    -  4341 َبَة، ثنا  َحدَّ ُم ْبُن َأيبإ َشيـْ ثنا اْلَقاسإ
َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َدَفَع الرَّايََة يـَْوَم ََيََْي ْبُن يـَْعَلى، ثنا َمْعقإُل ْبُن ُعبَـْيدإ اَّللَّإ، َعْن َأيبإ الزَُّبرْيإ، َعْن َجابإ  ُ َعْنُه، »َأنَّ النَّيبإ َي اَّللَّ ٍر َرضإ

ُ َأْصَحابَُه َوُُيَبيإُنونُُه«   ُ َعْنُه، فَاْنطََلَق، فـََرَجَع ُُيََبيإ َي اَّللَّ  َخْيََبَ إإىَل ُعَمَر َرضإ
َجاُه. @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َص   ِحيٌح َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم، َوَلْم ُيَخرِ 

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: القاسم بن أبي شيبة واه 

ثـََنا أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ الصَّفَّاُر، إإْماَلًء، ثنا زََكرإايَّ ْبُن ََيََْي ْبُن َمْروَ   -   4342 ، اَن،  َحدَّ ُيوطإيُّ َوإإبـَْراهإيُم ْبُن إإْْسَاعإيَل السيإ
، ثنا َجْعَفُر ْبُن ُسَلْيَماَن، َعنإ اخْلَلإيلإ ْبنإ ُمرََّة، َعْن َعْمرإو ْبنإ   َي قَاََل: ثنا ُفَضْيُل ْبُن َعْبدإ اْلَوهَّابإ دإيَناٍر، َعْن َجابإرإ ْبنإ َعْبدإ اَّللَّإ، َرضإ

ُهَما قَاَل: َلمَّا   ُ َعنـْ َة فـََقاَل: اَي َرُسوَل َكاَن يـَْوُم َخْيََبَ بـََعَث َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم رَُجاًل َفَجَُبَ، َفَجاَء حُمَمَُّد ْبُن َمْسَلمَ اَّللَّ
نـَّْوا لإَقاَء اْلَعُدويإ، َوَسُلوا اَّللََّ اْلَعافإَيَة، فَإإنَُّكْم ََل َتْدُروَن َما  اَّللَّإ، ََلْ َأَر َكاْليَـْومإ َقطُّ، قُتإَل حَمُْموُد ْبُن َمْسَلَمَة، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَّإ: " ََل ِتََ 

يُهمْ  يَنا َونـََواصإ ُْم، َونـََواصإ تَـُلوَن َمَعُهْم، َوإإَذا َلقإيُتُموُهْم، فـَُقوُلوا: اللَُّهمَّ أَْنَت رَبُـَّنا َوَرِبُّ َا تـَْقتـُْلُهْم أَْنَت،  تـُبـْ ُثَّ اْلَزُموا اأْلَْرَض  بإَيدإَك، َوإإَنَّ
ُوا " ُثَّ قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »أَلَبـَْعثَ  نَّ َغًدا رَُجاًل َيُإبُّ اَّللََّ َوَرُسوَلُه َوَيُإبَّانإهإ، ُجُلوًسا، فَإإَذا َغُشوُكْم فَاهْنَُضوا وََكَبيإ

  ُ ُ َعْنُه يـَْوَمئإٍذ َأْرَمُد، فـََقاَل َلُه َرُسوُل اَّللَّإ ََل يـَُوِليإ الدُّبـَُر، يـَْفَتُح اَّللَّ َي اَّللَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ   َعَلى يََدْيهإ« فـََتَشرََّف هَلَا النَّاُس، َوَعلإيي َرضإ
نَـْيهإ، َوَعَقَد لَ  ًعا، فـَتَـَفَل فإ َعيـْ ُر َمْوضإ ْر« فـََقاَل: اَي َرُسوَل اَّللَّإ، َما أُْبصإ ُه َوَدَفَع إإلَْيهإ الرَّايََة، فـََقاَل َعلإيي: اَي َرُسوَل اَّللَّإ،  َوَسلََّم: »سإ

ُ، َوإإينيإ َرُسوُل اَّللَّإ فَإإَذا فـَعَ  ْم ُلوا َذلإَك فـََقْد َحَقُنوا مإِنيإ دإَماَءُهْم َوَأْمَواهلَُ َعاَلَم أُقَاتإُلُهْم؟ فـََقاَل: »َعَلى َأْن َيْشَهُدوا َأنَّ ََل إإَلَه إإَلَّ اَّللَّ
ُ َعَلْيهإ   َساُِبُْم َعَلى اَّللَّإ َعزَّ َوَجلَّ«، قَاَل: فـََلقإيَـُهْم فـََفَتَح اَّللَّ َقيإهإَما، َوحإ  إإَلَّ ِبإ

َجاُه ِبَهِذِه ال ْيَخاِن َعَلى ِإْخَراِج َحِديِث الرَّاَيِة، َوَلْم ُيَخرِ  َياَقِة«  @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َقِد اتََّفَق الشَّ  سِ 
 ال الحافظ الذهبي رحمه هللا: أخرجا ذكر الراية منه # ق

ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثنا اْلَعبَّاُس ْبُن حُمَمٍَّد الدُّورإيُّ، ثنا ََيََْي ْبُن َأيبإ بُكَ   -  4346 رْيٍ، ثنا أَبُو َجْعَفٍر الرَّازإيُّ، َعْن َحدَّ
ينإ َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَليْ ُمَطريإٍف، َعْن َعْبدإ الرَّمحَْ  ُ َعْنُه يـَُقوُل: »َوَلَّ َي اَّللَّ ْعُت َعلإيًّا َرضإ َلى قَاَل: ْسَإ هإ َوَسلََّم ُخَُس نإ ْبنإ َأيبإ لَيـْ

عإهإ َحَياَة َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َوأَبُو َبْكرٍ  ، فـََوَضْعُتُه فإ َمَواضإ ُهَما«  اخْلُُمسإ ُ َعنـْ َي اَّللَّ  َوُعَمَر َرضإ
َجاُه. ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ     @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط البخاري ومسلم.
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: رجاله وثقوا.

ْلُكوَفةإ، ثنا احْلَُسنْيُ ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ ُمْصَعٍب اْلَبَجلإيُّ، ثنا َأمْحَُد ْبُن  َحدََّثِنإ زَْيُد ْبُن عَ   -   4348 ، ابإ َداُوَد، ثنا لإييإ ْبنإ يُوُنَس اخْلَُزاعإيُّ
َي اَّللَُّ  ُهَما قَاَل: " َلمَّا أََتى َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى ُعَمُر ْبُن َعْبدإ اْلَغفَّارإ، ثنا اأْلَْعَمُش، َعْن َعدإييإ ْبنإ ََثبإٍت، َعنإ اْلََبَاءإ ْبنإ َعازإٍب َرضإ  َعنـْ
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َْبإيُل فـََقاَل: إإنَّ اَّللََّ تـََعاىَل َجَعَل جلإَ  لدَّمإ َيطإرُي ِبإإَما هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم قـَْتُل َجْعَفٍر َداَخَلُه مإْن َذلإَك، فََأًَتُه جإ ْعَفٍر َجَناَحنْيإ ُمَضرََّجنْيإ ابإ
 ئإَكةإ َمَع اْلَماَل 

َجاُه.    @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َلُه ُطُرٌق، َعِن اْلَبَراِء َوَلْم ُيَخرِ 
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: كلها ضعيفة عن البراء.  

 (: صحيح.1792* صحيح الجامع )

، ثنا عإي  -  4351 َبَأ حُمَمَُّد ْبُن َشاَذاَن اجْلَْوَهرإيُّ، ثنا زََكرإايَّ ْبُن َعدإيٍي ثـََنا أَبُو َبْكرإ ْبُن إإْسَحاَق، أَنـْ َسى ْبُن يُوُنَس، َعْن َصْفَواَن َحدَّ
ُ َعنْ  َي اَّللَّ ُه قَاَل: َلمَّا اْشَتدَّ َجزَُع َأْصَحابإ َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ  ْبنإ َعْمٍرو، َعْن َعْبدإ الرَّمْحَنإ ْبنإ ُجَبرْيإ ْبنإ نـَُفرْيٍ، َعْن أَبإيهإ َرضإ

َعَلْيهإ َوَسلََّم: »لَُيْدرإَكنَّ الدَّجَّالُ  ْنُكْم  َوَسلََّم َعَلى َمْن قُتإَل يـَْوَم ُمْؤَتَة، قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ  ثْـَلُكْم َأْو َخرْيًا مإ َث َثاَل - قـَْوًما مإ
ُرَها« -َمرَّاٍت  ُ أُمًَّة، َأاَن َأوَّهُلَا، َوعإيَسى اْبُن َمْرمَيَ آخإ  َوَلْن ََيْزإَي اَّللَّ

َجاُه.  ْيَخْيِن َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: ذا مرسل وهو خبر منكر. 

 (: ضعيف.4875ضعيف الجامع )* 

ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثنا َأمْحَُد ْبُن َعْبدإ اجْلَبَّارإ، ثنا يُوُنُس ْبُن بَُكرْيٍ، َعنإ  - 4355  اْبنإ إإْسَحاَق، قَاَل: َحدََّثِنإ َفَحدَّ
ْمَرَأةإ سَ َعْبُد اَّللَّإ ْبُن َأيبإ َبْكرإ ْبنإ َعْمرإو ْبنإ َحْزٍم، عَ  َا قَاَلْت َلإ َها، َأهنَّ ُ َعنـْ َي اَّللَّ َلَمَة ْن َعامإرإ ْبنإ َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ الزَُّبرْيإ، َعْن أُميإ َسَلَمَة َرضإ

َسلََّم َوَمَع اْلُمْسلإمإنَي؟« قَاَلْت: َواَّللَّإ ْبنإ هإَشامإ ْبنإ اْلُمغإريَةإ: »َما ِلإ ََل َأَرى َسَلَمَة ََيُْضُر الصَّاَلَة َمَع َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ وَ 
لَّ َحَّتَّ قـََعَد فإ بـَْيتإهإ َفَما ََيُْرُج، وََكاَن فإ َما َيْسَتطإيُع َأْن ََيُْرَج، ُكلََّما َخَرَج َصاَح بإهإ النَّاُس: اَي فـَرَّاُر، َأفـََرْرُِتْ فإ َسبإيلإ اَّللَّإ َعزَّ َوجَ 

ُ َعْنهُ َغْزَوةإ ُمْؤَتَة مَ  َي اَّللَّ  َع َخالإدإ ْبنإ اْلَولإيدإ َرضإ
َجاُه.   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم، َوَلْم ُيَخرِ 

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط مسلم.
 * قال الشيخ عبد السَلم علوش: حكاية صحيحة اإلسناد.

ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثنا َأمْحَُد ْبُن َعْبدإ اجْلَبَّارإ، ثنا يُوُنُس ْبُن بَُكرْيٍ، َعنإ    -   4357 اْبنإ إإْسَحاَق، َعنإ اْلُمْنذإرإ ْبنإ  َحدَّ
ُهَما، قَالَ  ُ َعنـْ َي اَّللَّ : »بـََعَث َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َعْمَرو ْبَن اْلَعاصإ فإ ثـَْعَلَبَة، َعْن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ بـَُرْيَدَة، َعْن أَبإيهإ َرضإ

ُهَما، فـََلمَّا انـْتَـَهْوا إإىَل َمَكانإ احلَْ  ُ َعنـْ َي اَّللَّ ، َوفإيهإْم أَبُو َبْكٍر َوُعَمُر َرضإ لإ اَنرًا، ْربإ َأَمَرُهْم َعْمٌرو َأْن ََل يـُنَـويإُروا  َغْزَوةإ َذاتإ السَّاَلسإ
ُ َعْنُه، َوَأْخََبَُه أَنَُّه ََلْ َيْستَـعْ  َي اَّللَّ َب ُعَمُر َوَهمَّ َأْن يـََناَل مإْنُه، فـَنَـَهاُه أَبُو َبْكٍر َرضإ ْلُه َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َعَلْيَك فـََغضإ مإ

، فـََهَدَأ َعْنُه ُعَمُر َرضإيَ  حْلَْربإ ُ َعْنُه«  إإَلَّ لإعإْلمإهإ ابإ   اَّللَّ
َجاُه.  ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح

ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثنا َأمْحَُد ْبُن َعْبدإ اجْلَبَّارإ، ثنا  -  4359 يُوُنُس ْبُن بَُكرْيٍ، َعنإ اْبنإ إإْسَحاَق، قَاَل: َحدََّثِنإ َحدَّ
ُهَما قَاَل: مَ  ُ َعنـْ َي اَّللَّ َبَة، َعنإ اْبنإ َعبَّاٍس َرضإ َضى َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم  الزُّْهرإيُّ، َعْن ُعبَـْيدإ اَّللَّإ ْبنإ َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ ُعتـْ
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يـَْنُة َوفإ ُكليإ اْلَقَبائإلإ َعَدٌد  اَم اْلَفْتحإ َحَّتَّ نـََزَل َمرَّ الظَّْهَرانإ فإ َعَشَرةإ آََلٍف مإَن اْلُمْسلإمإنَي، َفَسبـََّعْت ُسَلْيٌم َوأَلََّفْت ُمزَ َوَأْصَحابُُه عَ 
ُروَن  ُهْم َأَحٌد، َوَقْد َعمإَيتإ اأْلَْخَباُر  َوإإْساَلٌم َوَأْوَعَب َمَع َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم اْلُمَهاجإ نـْ َواأْلَْنَصاُر، فـََلْم يـََتَخلَّْف َعْنُه مإ

ْبُد اَّللَّإ َكاَن أَبُو ُسْفَياُن ْبُن احْلَارإثإ َوعَ َعَلى قـَُرْيٍش، َفاَل َيَْتإيَـُهْم َخََبُ َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َوََل َيْدُروَن َما ُهَو َصانإٌع، وَ 
ا َبنْيَ َمكََّة َواْلَمدإيَنةإ، فَاْلَتَمَسا الدُُّخوَل َعَلْيهإ، ْبُن َأيبإ أَُميََّة ْبنإ اْلُمغإريَةإ َقْد َلقإَيا َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم ثَنإيََّة اْلعإَقابإ فإيمَ 

، فـََقاَل: »ََل َحاَجَة ِلإ فإيهإَما، َأمَّا اْبُن َعميإي فـََهَتَك  َفَكلََّمْتُه أُمُّ َسَلَمَة فـََقاَلْت: اَي َرُسولَ  ْهُركإ  اَّللَّإ، اْبُن َعميإَك، َواْبُن َعمَّتإَك، َوصإ
َكََّة َما قَاَل« فـََلمَّا َخَرَج اخْلَََبُ إإلَْيهإمَ  ْهرإي فـَُهَو الَّذإي، قَاَل ِلإ ِبإ َك َوَمَع َأيبإ ُسْفَياَن ْبنإ احْلَارإثإ  ا بإَذلإ عإْرضإي، َوَأمَّا اْبُن َعمَّيتإ َوصإ

 لََنْذَهََبَّ فإ اأْلَْرضإ َحَّتَّ ََنُوَت َعَطًشا َأْو  اْبٌن َلُه فـََقاَل: َواَّللَّإ لََيَأْذَننَّ َرُسوُل َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َأْو َْلُخَذنَّ بإَيدإ اْبِنإ َهَذا، ُثَّ 
ْساَلمإهإ، َواْعتإَذارإهإ  َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َرقَّ هَلَُما َفَدَخاَل َعَلْيهإ فَأَْنَشَدُه أَبُو ُسْفَياَن قـَْوَلُه فإ إإ ُجوًعا، فـََلمَّا بـََلَغ َذلإَك 

 َمإَّا َكاَن َمَضى فإيهإ، فـََقاَل: 
 ]البحر الطويل[

تإ َخْيَل حُمَمَّدإ َلَعْمُرَك إإينيإ يـَْوَم َأمحْإُل رَايًَة ... لإتَـْغلإبَ    َخْيُل الالَّ
َلًة ... فـََهَذا َأَواُن احْلَقيإ َأْهدإي َوَأْهَتدإي  َلَكا لإُمْدلإجإ احْلرَْيَاُن َأْظَلَم لَيـْ
 فـَُقْل لإَثقإيٍف ََل أُرإيُد قإَتاَلُكْم ... َوُقْل لإَثقإيٍف تإْلَك عإْندإي فَاْوَعدإي

ي َوَدلَّ   ِنإ ... إإىَل اَّللَّإ َمْن َطَرْدُت ُكلَّ َمْطَردإ َهَداينإ َهاٍد َغرْيَ نـَْفسإ
ْب لإُمَحمَّدإ   َأفإرُّ َسرإيًعا َجاهإًدا َعْن حُمَمٍَّد ... َوَأدَّعإي َوَلْو ََلْ أَنـَْتسإ

َواُهْم ... َوإإْن َكاَن َذا رَْأٍي يُلإْم َويـَُفنَّدإ   ُهْم ُعْصَبُة َمْن ََلْ يـَُقْل ِبإ
يَـُهْم وَ  َرإضإ  َلْسُت بإاَلفإٍظ ... َمَع اْلَقْومإ َما ََلْ ُأْهَد فإ ُكليإ َمْقَعدإ ُأرإيُد ألإ

 َفَما ُكْنُت فإ اجْلَْيشإ الَّذإي اَنَل َعامإًرا ... َوََل َكلَّ َعْن َخرْيٍ لإَساينإ َوََل َيدإي 
َهاٍم َوُسْرَددإ   قـََبائإُل َجاَءْت مإْن بإاَلٍد بَعإيَدٍة ... تـََوابإُع َجاَءْت مإْن سإ

 َوإإنَّ الَّذإي َأَخَرْجُتْم َوَشَتْمُتْم ... َسَيْسَعى َلُكْم َسْعَي اْمرإٍئ َغرْيإ قـَْعَددإ 
هإ َوَسلََّم فإ  َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَليْ قَاَل: فـََلمَّا أَْنَشَد َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: إإىَل اَّللَّإ َمْن طُرإْدُت ُكلَّ َمْطَردإ، َضَرَب 

أْلَبـَْواءإ، َوهإَي تـَُزوُر َصْدرإهإ، فـََقاَل: »أَْنَت َطَرْدَتِنإ ُكلَّ َمْطَردإ« ، قَاَل اْبُن إإْسَحاَق: »َماَتْت أُمُّ َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ عَ  َلْيهإ َوَسلََّم ابإ
 َخَواهَلَا مإْن َبِنإ النَّجَّارإ«  

َجاُه ، َوَأُبو ُسْفَياَن ْبُن اْلَحاِرِث َأُخو َرُسوِل َّللاَِّ @ قال الحافظ الحاكم رحمه   َصلَّى هللُا َعَلْيِه  هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم، َوَلْم ُيَخرِ 
ِه، ُثمَّ َعاَمَل النَِّبيَّ َصلَّى هللاُ  َضاَعِة َأْرَضَعْتُهَما َحِليَمُة، َواْبُن َعمِ  اُن  َوَسلََّم ِمَن الرَّ  َعَلْيِه َوَسلََّم ِبُمَعاَمََلٍت َقِبيَحٍة، َوَهَجاُه َغْيَر َمرٍَّة َحتَّى َأَجاَبُه َحسَّ

ُ َعْنُه ِبَقِصيَدِتِه الَِّتي، َيُقوُل ِفيَها:  ْبُن َثاِبٍت َرِضَي َّللاَّ
 ]البحر الوافر[ 

ِ ِفي َذا ًدا َفَأَجْبُت َعْنُه ... َوِعْنَد َّللاَّ  َك اْلَجَزاءُ َهَجْوَت ُمَحمَّ
ُ َتَعاَلى، َوَقْد َكانَ  ِحيِح ِلُمْسِلٍم َرِحَمُه َّللاَّ َجٌة ِفي اْلَحِديِث الصَّ ِ   اْلَحِديُث َواْلَقِصيَدُة ِبُطوِلَها ُمَخرَّ ُ َعْنُه َيْسَتْأِذُن َرُسوَل َّللاَّ اُن ْبُن َثاِبٍت َرِضَي َّللاَّ َحسَّ
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 َوُه َفََل َيْأَذُن َلهُ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َأْن َيْهجُ 
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط مسلم

ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثنا َأمْحَُد ْبُن َعْبدإ اجْلَبَّارإ، ثنا يُوُنُس ْبُن بَُكرْيٍ، َعنإ  - 4362  اْبنإ إإْسَحاَق، قَاَل: َحدََّثِنإ َفَحدَّ
َي إإَِلَّ َوََلْ يُوَح   َسْعٍد، قَاَل: »نـََزَلْت فإ َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َأيبإ َسْرٍح« : }َوَمْن َأْظَلُم َمإَّنإ اْفََتَى َعَلى اَّللَّإ َكذإاًب َأوْ ُشَرْحبإيُل ْبُن   قَاَل ُأوحإ

ْثَل َما أَنـَْزَل اَّللَُّ{ ]األنعام:   َخَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َمكََّة فـَرَّ إإىَل ُعْثَماَن [ فـََلمَّا »دَ 93إإلَْيهإ َشْيٌء َوَمْن قَاَل َسأُْنزإُل مإ
ُ َعْنُه، وََكاَن َأَخاُه مإَن الرََّضاَعةإ، فـََغييإَبُه عإْنَدُه َحَّتَّ اْطَمَأنَّ َأْهُل َمكَّةَ  َي اَّللَّ َعَلْيهإ َوَسلََّم ، ُثَّ أََتى بإهإ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ  ْبنإ َعفَّاَن َرضإ

 فَاْسَتْأَمَن«  
َواَيُة ِفي اْلِكَتاَبْيَن َأنَّ َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َأَمَر   ِت الرِ  ِ ْبِن َخَطٍل، َقاَل اْلَحاِكُم: »َقْد َصحَّ ِ ْبِن َسْعٍد َوَعْبِد َّللاَّ َقْبَل ُدُخوِلِه َمكََّة ِبَقْتِل َعْبِد َّللاَّ

ِ ْبِن سَ َفَمنْ  ُ َعْنُه َوِجَناَياِت َعْبِد َّللاَّ اَن َرِضَي َّللاَّ ْعٍد َعَلْيِه ِبِمْصَر ِإَلى َأْن َكاَن َأْمُرُه َما َكاَن َعِلَم َأنَّ  َنَظَر ِفي َمْقَتِل َأِميِر اْلُمْؤِمِنيَن ُعْثَماَن ْبِن َعفَّ
 ِبِه« النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن َأْعَرَف 

 * سكت عنه الذهبي في التلخيص. 
 * قال الشيخ عبد السَلم علوش: حديث مرسل. 

ُر، ثنا َعْبُد اَّللَّإ ْبُن َأيبإ َبْكٍر  -  4365 ْجزإيُّ، ثنا َأمْحَُد ْبُن َعلإيٍي اأْلَابَّ ، ثنا َجْعَفُر ْبُن  َأْخََبينإ َدْعَلُج ْبُن َأمْحََد السيإ اْلُمَقدَّمإيُّ
ُ َعْنُه قَاَل: »َدَخَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّ  َي اَّللَّ ى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َمكََّة يـَْوَم اْلَفْتحإ َوَذقْـُنُه َعَلى رَْحلإهإ  ُسَلْيَماَن، َعْن ََثبإٍت، َعْن أََنٍس َرضإ

ًعا«    ُمَتَخشيإ
َجاُه.    @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم َوَلْم ُيَخرِ 

 * سكت عنه الذهبي في التلخيص. 
 ، وفيه عبد هللا بن أبي بكر المقدمي وهو ضعيف.(: رواه أبو يعلى10238* قال الهيثمي )

ثـََنا َأمْحَُد ْبُن َسْلَماَن اْلَفقإيُه، بإبَـْغَداَد، ثنا احْلََسُن ْبُن ُمْكَرٍم، ثنا ُعْثَماُن ْبُن ُعَمَر، ثنا َعْبدُ   -   4367  اَّللَّإ ْبُن َعامإٍر اأْلَْسَلمإيُّ،  َحدَّ
ُ َعْنُه قَاَل: َنَدَب َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم يـَْوَم ُحَننْيٍ اأْلَْنَصاَر، فـَقَ   َعْن حُمَمَّدإ ْبنإ اْلُمْنَكدإرإ، َعنْ  َي اَّللَّ اَل: »اَي َجابإٍر َرضإ

َنا اَي َرُسوَل اَّللَّإ، قَاَل: »َأْقبإُلوا بإ  َبإيَنا أَْنَت َوأُميإ ْلُكْم َجنَّاٍت  َمْعَشَر اأْلَْنَصارإ«، فََأَجابُوُه: لَبـَّْيَك ِبإ ُوُجوهإُكْم إإىَل اَّللَّإ َوإإىَل َرُسولإهإ يُْدخإ
ُ اْلُمْشرإكإنَي  ََتْرإي مإْن حَتْتإَها اأْلَهْنَاُر« فََأقْـبَـُلوا َوهَلُْم ُحَننْيٌ َحَّتَّ َأْحَدُقوا بإهإ َكْبَكَبًة حُتَاُك َمَناكإبـُُهْم يُـ   َقاتإُلوَن َحَّتَّ َهَزَم اَّللَّ

َجاُه. @ قال الحافظ ال ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ   حاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح

ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثنا َأمْحَُد ْبُن َعْبدإ اجْلَبَّارإ، ثنا يُوُنُس ْبُن بَُكرْيٍ، َعنإ    -  4369 اْبنإ إإْسَحاَق، قَاَل: َحدََّثِنإ َحدَّ
ُم ْبُن ُعَمَر ْبنإ قـََتاَدَة، َعْن َعْبدإ الرَّمْحَنإ ْبنإ َجابإٍر، َعْن أَبإيهإ َجابإرإ بْ  ُهَما، َأنَّ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َعاصإ ُ َعنـْ َي اَّللَّ نإ َعْبدإ اَّللَّإ َرضإ

َع مإْن  ُجَشَم َومإْن َسْعدإ ْبنإ َبْكٍر وَأْوزَا َوَسلََّم َساَر إإىَل ُحَننْيٍ َلمَّا فـَرََغ مإْن فـَْتحإ َمكََّة مَجََع َمالإَك ْبَن َعْوٍف النَّْصرإيَّ مإْن َبِنإ َنْصٍر، وَ 
مإ ْبنإ َعْوفإ ْبنإ َعامإٍر، َوَأْوزََعْت َمَعُهُم اأْلَْحاَلُف مإْن ثَقإ  يٍف، َوبـَُنو َمالإٍك، ُثَّ َساَر ِبإإْم  َبِنإ هإاَلٍل، َواَنًسا مإْن َبِنإ َعْمرإو ْبنإ َعاصإ

َع ِبإإْم َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم بـََعَث إإىَل َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، َوَساَر َمَع اأْلَْمَوالإ   َوالنيإَساءإ َواأْلَبـَْناءإ، فـََلمَّا ْسَإ
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ْلَقْومإ َحَّتَّ تـَْعَلَم لََنا مإْن عإلْ  ، فـََقاَل: »اْذَهْب فَاْدُخْل ابإ َث فإيهإْم يـَْوًما َأْو مإهإْم« َفَدَخَل َفَمكَ َعْبَد الرَّمْحَنإ ْبَن َأيبإ َحْدَرٍد اأْلَْسَلمإيَّ
َعَلْيهإ َوَسلََّم لإُعَمَر ْبنإ اخلَْ  : َأََل َتْسَمُع َما يـَُقوُل اْبُن َأيبإ َحْدَرٍد؟ يـَْوَمنْيإ، ُثَّ َأقْـَبَل فََأْخََبَُه اخْلَََبَ، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ  طَّابإ

، فـََقاَل ُعَمُر: اَي َرُسوَل اَّللَّإ فـََقاَل ُعَمُر: َكَذَب اْبُن َأيبإ َحْدرٍَد، فـَقَ  َا َكذَّْبَت َمْن ُهَو َخرْيٌ مإِنيإ ، اَل اْبُن َأيبإ َحْدَرٍد: إإْن َكذَّبـَْتِنإ فـَُرِبَّ
ُ َعزَّ َوَجلَّ«، ُثَّ  َمرُ َأََل َتْسَمُع َما يـَُقوُل اْبُن َأيبإ َحْدَرٍد؟ فـََقاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »َقْد ُكْنَت اَي عُ  َضاَلًّ فـََهَداَك اَّللَّ

َا، فـََقاَل: َأَغْصًبا اَي بـََعَث َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم إإىَل َصْفَواَن ْبنإ أَُميََّة َفَسأََلُه َأْدرَاًعا مإاَئَة دإرٍْع، وَ  َما ُيْصلإُحَها مإْن عإدَُّتإ
 ارإيٌَة َمْضُمونٌَة َحَّتَّ نـَُؤديإيـََها إإلَْيَك« ُثَّ َخَرَج َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َسائإًرا  حُمَمَُّد؟ قَاَل: »َبْل عَ 

َجاُه.    ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َصِحيُح اإلِْ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح.

 م علوش: سند الحاكم صحيح ال علة له.* قال الشيخ عبد السَل

ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثنا َأمْحَُد ْبُن َعْبدإ اجْلَبَّارإ، ثنا يُوُنُس ْبُن بَُكرْيٍ، َعنإ    -  4373 اْبنإ إإْسَحاَق، قَاَل: َحدََّثِنإ َحدَّ
ُ َعْنُه قَاَل: َلمَّا َساَر َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ يَزإيُد ْبُن ُسْفَياَن، َعْن حُمَمَّدإ ْبنإ َكْعٍب الْ  َي اَّللَّ ، َعْن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َمْسُعوٍد َرضإ  ُقَرظإييإ

ُقُه   وُل: َوَسلََّم إإىَل تـَُبوَك َجَعَل ََل يـََزاُل يـََتَخلَُّف الرَُّجُل فـَيَـُقوُلوَن: اَي َرُسوَل اَّللَّإ، ََتَلََّف ُفاَلٌن، فـَيَـقُ  »َدُعوُه، إإْن َيُك فإيهإ َخرْيٌ َفَسيـُْلحإ
ْنُه« َحَّتَّ قإيَل: اَي َرُسوَل اَّللَّإ، ََتَلََّف أَبُ  ُ مإ ُ بإُكْم، َوإإْن َيُك َغرْيَ َذلإَك فـََقْد َأرَاَحُكُم اَّللَّ و َذرٍي، َوأَْبطََأ بإهإ بَعإريُُه، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَّإ اَّللَّ

ُ بإُكْم، َوإإْن َيُك َغرْيَ َذلإَك فـََقْد َأرَاَحُكُم اَّللَُّ   َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ  ُقُه اَّللَّ ْنُه« فـَتَـَلوََّم أَبُو َذرٍي  َوَسلََّم: »َدُعوُه، إإْن َيُك فإيهإ َخرْيٌ َفَسيـُْلحإ  مإ
ُ َعْنُه َعَلى بَعإريإهإ فَأَْبطَأَ َعَلْيهإ، فـََلمَّا أَْبطََأ َعَلْيهإ َأَخَذ مَ  َي اَّللَّ َبُع َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َرضإ َتاَعُه َفَجَعَلُه َعَلى َظْهرإهإ، َفَخَرَج يـَتـْ

ًيا، َونـََزَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم فإ بـَْعضإ َمَنازإلإهإ، َوَنَظَر اَنظإٌر مإَن الْ  ، َهَذا رَُجٌل ُمْسلإمإنَي، فـََقاَل: اَي َرُسوَل اَّللَّإ َوَسلََّم َماشإ
، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »ُكْن َأاَب َذرٍي« فـََلمَّا َتََمََّلُه الْ  ي َعَلى الطَّرإيقإ َقْوُم، قَاُلوا: اَي َرُسوَل اَّللَّإ، ُهَو َواَّللَّإ أَبُو  مَيْشإ

َعُث َوْحَدُه« َفَضَرَب الدَّْهُر مإْن َذرٍي، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ وَ  ي َوْحَدُه، َومَيُوُت َوْحَدُه، َويـُبـْ ُ َأاَب َذرٍي مَيْشإ َم اَّللَّ َسلََّم: »رَحإ
َ أَبُو َذرٍي إإىَل الرََّبَذَة، فـََلمَّا َحَضَرُه اْلَمْوُت َأْوَصى اْمَرأََتُه َوُغاَلَمُه إإَذا ُمتُّ   اَل َضْربَتإهإ، َوُسرييإ ، ُثَّ امْحَاَلينإ َفَضَعاينإ َعَلى فَاْغسإ ينإ وََكفيإَناينإ

، فََأوَُّل رَْكٍب مَيُرُّوَن بإُكْم فـَُقوُلوا: َهَذا أَبُو َذرٍي، فـََلمَّا َماَت فـََعُلوا بإهإ َكَذلإَك   فَاطََّلَع رَْكٌب، َفَما َعلإُموا بإهإ َحَّتَّ َكاَدْت  قَارإَعةإ الطَّرإيقإ
َنازَُة َأيبإ َذرٍي فَاسْ رََكائإبـُُهْم َتطَأُ سَ  َي رإيَرُه، فَإإَذا اْبُن َمْسُعوٍد فإ رَْهٍط مإْن َأْهلإ اْلُكوَفةإ، فـََقاُلوا: َما َهَذا؟ َفقإيَل: جإ تَـَهلَّ اْبُن َمْسُعوٍد َرضإ

ُ َعْنُه يـَْبكإي، فـََقاَل: َصَدَق َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم »يـَْرَحُم ا َعُث َوْحَدُه«،  اَّللَّ ي َوْحَدُه، َومَيُوُت َوْحَدُه، َويـُبـْ ُ َأاَب َذرٍي مَيْشإ َّللَّ
هإ َحَّتَّ َأَجنَُّه، فـََلمَّا َقدإُموا اْلَمدإيَنَة ذُكإَر لإُعْثَماَن قـَْوُل َعْبدإ اَّللَّإ َومَ  ْنُه  فـَنَـَزَل فـََولإَيُه بإنَـْفسإ َ مإ  ا َوِلإ

َجاُه.@ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهذَ  ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ     ا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: فيه إرسال 

ُّ، ثنا إإْسَحاُق ْبُن بإْشٍر ا  -   4374 ثـََنا َأمْحَُد ْبُن َكامإٍل اْلَقاضإي، ثنا َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ عإيَسى اْلََبِْتإ ْلَكاهإلإيُّ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َحدَّ
ُهَما، َفَسأَْلُتُه َعْن َعلإيٍي ُفَضْيٍل، َعْن َساَلإإ ْبنإ َأيبإ َحْفَصَة، َعْن مُجَْيعإ ْبنإ ُعَمرْيٍ اللَّْيثإييإ قَاَل: أَتـَيْ  ُ َعنـْ َي اَّللَّ ُت َعْبَد اَّللَّإ ْبَن ُعَمَر َرضإ

؟ َهَذا بـَْيُت َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ  ، ُثَّ قَاَل: َأََل ُأَحديإُثَك َعْن َعلإيٍي ُ َعْنُه، فَانـْتَـَهَرينإ َي اَّللَّ دإ، َوَهَذا بـَيْ   َرضإ ُت َعَلْيهإ َوَسلََّم فإ اْلَمْسجإ
َي اَّللَُّ  ُ َعْنُه، إإنَّ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم بـََعَث َأاَب َبْكٍر َوُعَمَر َرضإ َي اَّللَّ ُهَما بإََبَاَءٍة إإىَل َأْهلإ َمكََّة فَاْنطََلَقا،  َعلإيٍي َرضإ  َعنـْ
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؟ قَاَل: َواَّللَّإ َما َعلإْمُت إإَلَّ   فَإإَذا ُُهَا بإَراكإٍب، فـََقاََل: َمْن َهَذا؟ قَاَل: َأاَن َعلإيي  اَي َأاَب َبْكٍر، َهاتإ اْلكإَتاَب الَّذإي َمَعَك، قَاَل: َوَما ِلإ
ُهَما إإىَل اْلَمدإيَنةإ  ُ َعنـْ َي اَّللَّ  َرُسوَل اَّللَّإ؟ قَاَل: " َما   فـََقاََل: َما لََنا ايَ َخرْيًا، فََأَخَذ َعلإيي اْلكإَتاَب َفَذَهَب بإهإ، َورََجَع أَبُو َبْكٍر َوُعَمُر َرضإ

: إإنَُّه ََل يـُبَـليإُغ َعْنَك إإَلَّ أَْنَت َأْو رَُجٌل مإْنَك    َلُكَما إإَلَّ َخرْيٌ، َوَلكإْن قإيَل ِلإ
إِ  َعَلى  َوَبْعَدُه  ُعَمْيٍر  ْبِن  ُجَمْيِع  َعَلى  ِفيِه  َواْلَحْمُل  َشاذٌّ  َحِديٌث  َهَذا  هللا:  رحمه  الحاكم  الحافظ  قال  ِبْشٍر« @  ْبِن   ْسَحاَق 

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: شاذ. 
 * إسحاق بن بشر الكاهلي متهم متروك الحديث.  

َبأَ َجْعَفرُ   -   4378 ، أَنـْ ثـََنا أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب احْلَافإُظ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ اْلَوهَّابإ ُد الرَّمْحَنإ ْبُن  ْبُن َعْوٍن، ثنا َعبْ   َحدَّ
، َعْن أَبإيهإ قَا مإ ْبنإ َعْبدإ الرَّمْحَنإ ْبنإ َعْبدإ اَّللَّإ اْلَمْسُعودإييإ َل: َجاَء رَُجٌل إإىَل َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َمْسُعوٍد  َعْبدإ اَّللَّإ اْلَمْسُعودإيُّ، َعنإ اْلَقاسإ

ُ َعْنُه، فـََقاَل: اَي َأاَب َعْبدإ الرَّمحَْ  َي اَّللَّ ،  نإ، إإنَّ َها ُهَنا قـَْوًما يـَْقَرُءوَن مإْن قإَراَءةإ ُمَسْيلإَمَة، فـََقاَل َعْبُد اَّللَّإ: »َأكإَتاٌب َغرْيُ كإَتابإ اَّللَّإ َرضإ
بـَْعُد، فـََقاَل: اَي َعْبَد اَّللَّإ  َفَجاَء إإلَْيهإ  ؟« فـََردَُّه  ْساَلمإ بـَْعَد َفْشوإ اإْلإ ُْم فإ الدَّارإ   ،َأْو َرُسوٌل َغرْيُ َرُسولإ اَّللَّإ  َوالَّذإي ََل إإَلَه َغرْيُُه َأهنَّ
ُ َعْنُه، فـََقاَل َعْبُد اَّللَّإ لَيَـْقَرُءوَن َعَلى قإَراَءةإ ُمَسْيلإَمَة، َوإإنَّ َمَعُهْم َلُمْصَحًفا فإيهإ قإَراَءُة ُمَسْيلإَمَة، َوَذلإَك فإ زََمانإ عُ  َي اَّللَّ ْثَماَن َرضإ

لدَّارإ فـََتْأُخَذ َمْن فإيَها« ، فـََفَعَل فََأًَتُه بإَثَمانإنَي رَُجاًل، فـََقاَل  َلَقَرظََة وََكاَن َصا َب َخْيٍل: »اْنطَلإْق َحَّتَّ حتُإيَط ابإ هَلُْم َعْبُد اَّللَّإ: »َوَْيَُكْم حإ
وُب إإىَل اَّللَّإ، فَإإانَّ َقْد ظََلْمَنا، َفََتََكُهْم َعْبُد اَّللَّإ ََلْ يـَُقاتإْلُهْم،  َأكإَتاٌب َغرْيُ كإَتابإ اَّللَّإ تـََعاىَل، َأْو َرُسوٌل َغرْيُ َرُسولإ اَّللَّإ؟« فـََقاُلوا: نـَتُ 

، َغرْيَ رَئإيَسُهُم اْبنإ النـَّوَّاَحةإ َأََب َأْن يـَُتوَب، فـََقاَل َعْبُد اَّللَّإ َلَقَرظََة: » َُهْم إإىَل الشَّامإ ْأَسُه فإ اْذَهْب فَاْضرإْب ُعنـَُقُه، َواْطَرْح رَ َوَسريَّ
ْجرإ أُميإهإ، فَإإينيإ ُأرَاَها َقْد َعلإَمْت فإْعَلُه فـََفَعَل«   حإ

َدإيٍث، فـََقاَل: إإنَّ َهَذا َجاَء ُهَو َواْبُن ُأََثٍل َرُسوَلنْيإ مإْن عإْندإ مُ  َعَليْ ُثَّ أَْنَشَأ َعْبُد اَّللَّإ َُيَديإُث ِبإ هإ  َسْيلإَمَة إإىَل َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ 
اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: َتْشَهُد َأنَّ   َوَسلََّم، فـََقاَل َلُه َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »َتْشَهُد َأينيإ َرُسوُل اَّللَّإ؟« فـََقاَل لإَرُسولإ 

 ْيهإ َوَسلََّم: »َلْوََل إإنََّك َرُسوٌل َلَقتَـْلُتَك« َفَجَرتإ السُّنَُّة يـَْوَمئإٍذ َأْن ََل يـُْقَتَل َرُسوٌل  ُمَسْيلإَمَة َرُسوُل اَّللَّإ، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعلَ 
َجاُه. ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح 

َباُن ْبنُ   -   4379 ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َحيَّاَن اأْلَْنَصارإيُّ، ثنا َشيـْ ثـََنا أَبُو َسعإيٍد َأمْحَُد ْبُن يـَْعُقوَب الثَـَّقفإيُّ  فـَرُّوٍخ، ثنا ُمَباَرُك ْبُن َفَضاَلَة، َحدَّ
ُ َعْنُه قَاَل: أََتى َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ  َي اَّللَّ  َعَلْيهإ َوَسلََّم ُمَسْيلإَمُة، فـََقاَل َلُه ُمَسْيلإَمُة: َتْشَهُد َأينيإ َرُسوُل ثنا احلََْسُن، َعْن أََنٍس َرضإ

َّللَّإ َوبإُرُسلإهإ« ُثَّ قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ  َر  َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »إإنَّ َهذَ اَّللَّإ؟ فـََقاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »آَمْنُت ابإ ا رَُجٌل ُأخيإ
ََلَكةإ قـَْومإهإ«    هلإ

َجاُه.  ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح.

 * قال الشيخ عبد السَلم علوش: مبارك بن فضالة يدلس تدليس تسوية، وشيبان بن فروخ صدوق يهم.

أَبُو ُموَسى إإْسَحاُق ْبُن ُموَسى   َحدََّثِنإ أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبنإ اَبَلَوْيهإ، ثنا احْلََسُن ْبُن َعلإييإ ْبنإ َشبإيٍب اْلَمْعَمرإيُّ، ثنا   -  4381
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َي   ُهَما، »َأنَّ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َحجَّ َسَنَة َعَشَر  اأْلَْنَصارإيُّ، ثنا َعْبُد اَّللَّإ ْبُن اَنفإٍع، ثنا اَنفإٌع، َعنإ اْبنإ ُعَمَر َرضإ ُ َعنـْ اَّللَّ
 مإْن َمْقَدمإهإ اْلَمدإيَنَة فََأفْـَرَد احْلَجَّ«
 * سكت عنه الذهبي في التلخيص. 

ُم ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ  َأْخََبينإ أَبُو َبْكرإ ْبُن َأيبإ َدارإٍم احْلَافإُظ، ثنا أَبُو اْلَعبَّا - 4382 سإ َأمْحَُد ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ ْبُن ُشَجاٍع اْلبَـْغَدادإيُّ، ثنا قَاسإ
 ُّ ُّ، َعْن ُسْفَياَن قَاَل: »َحجَّ النَّيبإ ُّ، ثنا َعْبُد اَّللَّإ ْبُن َداُوَد اخْلَُرْييبإ َجًجا،  َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم قَـ َعبَّادإ ْبنإ َعبَّاٍد اْلُمَهلَّيبإ َر حإ ْبَل َأْن يـَُهاجإ

اَئُة َبَدنٍَة فإيَها مَجٌَل َكاَن فإ أَْنفإهإ بـَُرةٌ  يُع َما َجاَء بإهإ مإ ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم   َوَحجَّ بـَْعَدَما َهاَجَر اْلَوَداَع، وََكاَن مجَإ مإْن فإضٍَّة، َْنََر النَّيبإ
تيإنَي، َوَْنَرَ  ُ َعْنُه َما َغََبَ« َفقإيَل لإلثَـّْورإييإ َمْن ذََكَرُه؟ فـََقاَل: َجْعَفُر ْبُن حُمَمٍَّد، َعْن أَبإيبإَيدإهإ َثاَلًَث َوسإ َي اَّللَّ هإ، َعْن َجابإٍر، َواْبنإ  َعلإيي َرضإ

ُهَما.  ُ َعنـْ َي اَّللَّ َلى، َعْن مإْقَسٍم، َعنإ اْبنإ َعبَّاٍس َرضإ  َأيبإ لَيـْ
الحاكم رحمه هللا قال اإلمام  بِ *  ِإْخَراِجَها  َعَلى  ْيَخاِن  الشَّ اتََّفَق  َقِد  اْلَوَداِع  ِة  َحجَّ ِفي  َرُة  اْلُمَفسَّ اْلَمْأُثوَرُة  اْْلََحاِديُث  َعَلى :: »َأَما  َصِحيَحٍة  َأَساِنيَد 

اِدِق، َعْن َأِبيِه، َعْن جَ  ٍد الصَّ َها َحِديُث َجْعَفِر ْبِن ُمَحمَّ َها َوَأَتمُّ اِج، َوَقِد َشْرِطِهَما، َوَأَصحُّ َد ِبِإْخَراِجِه ُمْسِلُم ْبُن اْلَحجَّ ُ َعْنُه الَِّذي َتَفرَّ اِبٍر َرِضَي َّللاَّ
ِ َتَعاَلى َوَعْوِنِه ِإَلى اْبِتَداِء َمَرِض َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم«    اْنَتَهْيَنا ِبَمِشيَئِة َّللاَّ

 * سكت عنه الذهبي في التلخيص. 

، ثن  -  4387 يُّ ا حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ اأْلَْعَلى، ثنا  َأْخََباََن َأمْحَُد ْبُن َكامإٍل اْلَقاضإي، ثنا احْلَُسنْيُ ْبُن َعلإييإ ْبُن َعْبدإ الصََّمدإ اْلبَـزَّاُز اْلَفارإسإ
ُ َعْنُه، َأنَّ  َي اَّللَّ ُر َما َتَكلََّم بإهإ: »َجاَلَل َريبيإ  اْلُمْعَتمإُر ْبُن ُسَلْيَماَن، َعْن أَبإيهإ، َعْن أََنٍس َرضإ  َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َكاَن آخإ

 الرَّفإيعإ فـََقْد بـَلَّْغُت«، ُثَّ َقَضى َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم  
ْسَناِد ِإالَّ َأنَّ َهذَ   ا اْلَفاِرِسيَّ َواِهٌم ِفيِه َعَلى ُمَحمَِّد ْبِن َعْبِد اْْلَْعَلى. @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 (: ضعيف.4307* ضعيف الجامع )

ُّ، ثنا أَبُو  مْحَنإ ْبنإ اْلُمْرَتعإدإ َأْخََباََن أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ َعْبدإ اَّللَّإ اْلبَـْغَدادإيُّ، ثنا َعْبُد اَّللَّإ ْبُن َعْبدإ الرَّ   -  4391 َعاينإ  الصَّنـْ
، ثنا أََنُس ْبُن عإَياٍض، َعْن َجْعَفرإ ْبنإ حُمَمٍَّد، َعْن أَبإيهإ، َعْن َجابإرإ ْبنإ َعْبدإ اَّللَّإ  َ اْلَولإيدإ اْلَمْخُزومإيُّ ُهَما قَاَل: " َلمَّا تـُُوفيإ ُ َعنـْ َي اَّللَّ  َرضإ

: السَّاَلُم َعَلْيُكْم َأْهَل اْلبَـْيتإ َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلَّمَ  َوَرمْحَُة    َعزَُّْتُُم اْلَماَلئإَكُة َيْسَمُعوَن احلْإسَّ َوََل يـََرْوَن الشَّْخَص، فـََقاَلتإ
يَبٍة، َوَخَلًفا مإْن ُكليإ فَائإٍت، فَبإاَّللَّإ فَثإقُ  َا اْلَمْحُروُم َمْن ُحرإَم الثَـَّواُب، اَّللَّإ َوبـَرََكاتُُه، إإنَّ فإ اَّللَّإ َعَزاًء مإْن ُكليإ ُمصإ ُه فَاْرُجوا، فَإإَنَّ وا، َوإإايَّ

 َوالسَّاَلُم َعَلْيُكْم َوَرمْحَُة اَّللَّإ َوبـَرََكاتُُه 
َجاُه.  ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 صحيح.# قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: 

ْلَحَة، ثنا َعبَّاُد ْبُن َعْبدإ الصََّمدإ،  َأْخََباََن أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ اَبَلَوْيهإ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن بإْشرإ ْبنإ َمَطٍر، ثنا َكامإُل ْبُن طَ   -   4392
ُ َعْنُه قَاَل: " َلمَّا قُبإَض َرسُ  َي اَّللَّ وُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َأْحَدَق بإهإ َأْصَحابُُه فـََبَكْوا َحْوَلُه، َواْجَتَمُعوا َعْن أََنسإ ْبنإ َمالإٍك َرضإ

يٌم ُصبَـْيٌح، فـََتَخطَّا رإقَاَِبُْم فـََبَكى، ُثَّ اْلتَـَفَت إإىَل َأْصَحابإ َرُسو  َلْيهإ َوَسلََّم،  لإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ عَ َفَدَخَل رَُجٌل َأْصَهُب الليإْحَيةإ، َجسإ
يَبٍة، َوعإَوًضا مإْن ُكليإ فَائإٍت، َوَخَلًفا مإْن ُكليإ َهالإٍك، فَإإىَل   اَّللَّإ فَأَنإيُبوا، َوإإلَْيهإ فَاْرَغُبوا، َوَنَظرٌة  فـََقاَل: إإنَّ فإ اَّللَّإ َعَزاًء مإْن ُكليإ ُمصإ
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َا اْلُمَصا ُب َمْن ََلْ ُُيََْبْ " َواْنَصَرَف فـََقاَل بـَْعُضُهْم لإبَـْعٍض: تـَْعرإُفوَن الرَُّجَل؟ فـََقاَل أَبُو َبْكٍر َوَعلإيي: إإلَْيُكْم فإ اْلَباَلءإ فَاْنظُُروا، فَإإَنَّ
ُر َعَلْيهإ السَّاَلُم    نـََعْم، َهَذا َأُخو َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم اخْلَضإ

َمِد َلْيَس ِمْن َشْرِط َهَذا اْلِكَتاِب« @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا  َم، َوِإْن َكاَن َعبَّاُد ْبُن َعْبِد الصَّ  َشاِهٌد ِلَما َتَقدَّ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: هذا شاهد لما قبله 

ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثنا َأمْحَُد ْبُن َعْبدإ اجْلَبَّارإ،    -   4394 ، َعْن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ ُمرََّة،  َحدَّ ثنا أَبُو ُمَعاوإيََة، َعنإ اأْلَْعَمشإ
َْن َأْحلإُف تإْسًعا َأنَّ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّ  ُ َعْنُه قَاَل: »ألإ َي اَّللَّ ، َعْن َعْبدإ اَّللَّإ َرضإ   ى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم قُتإَل قـَْتاًل َأَحبُّ إإَِلَّ َعْن َأيبإ اأْلَْحَوصإ

ََذُه َشهإ  ََذُه نَبإيًّا َواَتَّ َدًة إإنَُّه ََلْ يـُْقَتْل، َوَذلإَك َأنَّ اَّللََّ َعزَّ َوَجلَّ اَتَّ  يًدا«  مإْن َأْن َأْحلإَف َواحإ
َجاُه.  ْيَخْيِن َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط البخاري ومسلم 
 * قال الشيخ عبد السَلم علوش: هذا سند صحيح ان لم يكن ابن مرة هو الزرقي. 

ثـََنا أَبُو َبكْ   -   4395 ، ثنا َمكيإيُّ ْبنُ َفَحدَّ يُّ  إإبـَْراهإيَم، ثنا  ٍر َأمْحَُد ْبُن حُمَمٍَّد اْلَمْرَوزإيُّ َغرْيَ َمرٍَّة، ثنا َعْبُد الصََّمدإ ْبُن اْلَفْضلإ اْلبَـْلخإ
َّ يـَُقوُل: »َواَّللَّإ َلَقْد ُسمَّ َرُسوُل اَّللَّإ  ْعُت الشَّْعيبإ ديإيُق، َداُوُد ْبُن يَزإيَد اأْلَْودإيُّ، قَاَل: ْسَإ  َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، َوُسمَّ أَبُو َبْكٍر الصيإ

، َوقُتإَل احْلَُسنْيُ َوقُتإَل ُعَمُر ْبُن اخْلَطَّابإ َصَْبًا، َوقُتإَل ُعْثَماُن ْبُن َعفَّاَن َصَْبًا، َوقُتإَل َعلإيُّ ْبُن َأيبإ طَالإٍب َصَبًْ  ا، َوُسمَّ احلََْسُن ْبُن َعلإيٍي
ُهْم َفَما نـَْرُجو بـَْعَدُهْم«  ْبُن  ُ َعنـْ َي اَّللَّ  َعلإيٍي َصَْبًا، َرضإ

 * سكت عنه الذهبي في التلخيص. 

4399  -   ُّ ُّ، بإبَـْغَداَد، ثنا َعْبُد اَّللَّإ ْبُن َرْوٍح اْلَمَدائإِنإ ثـََنا مَحَْزُة ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ اْلَعبَّاسإ اْلَعَقيبإ ُّ، ثنا  َحدَّ ُم ْبُن ُسَلْيَماَن اْلَمَدائإِنإ ، ثنا َسالَّ
يَل، َساَلُم ْبُن ُسَلْيٍم الطَّوإيُل، َعْن َعْبدإ اْلَملإكإ ْبنإ َعْبدإ الرَّمْحَنإ  ، َعنإ اأْلَْشَعثإ ْبنإ طَلإيٍق، َعْن ُمرََّة ْبنإ َشَراحإ يإ ، َعنإ احلََْسنإ اْلُعَرينإ

ُ َعْنُه قَاَل: َلمَّا ثـَُقَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلَّمَ  َي اَّللَّ ُسوَل اَّللَّإ  قـُْلَنا: َمْن ُيَصليإي َعَلْيَك اَي رَ   َعْن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َمْسُعوٍد َرضإ
ُ َلُكْم، َوَجَزاُكْم َعْن نَبإييإُكْم َخرْيًا، إإَذا َغسَّْلُتُموينإ َوحَ  َنا َوقَاَل: »َمْهاًل، َغَفَر اَّللَّ ُتُموينإ َفَضُعوينإ َعَلى َشفإريإ  فـََبَكى َوَبَكيـْ نَّْطُتُموينإ وََكفَّنـْ

َْبإيُل َومإيَكائإيُل، ُثَّ إإْسَرافإيُل، ُثَّ َمَلُك اْلَمْوتإ َمَع َقَْبإي، ُثَّ اْخرإُجوا َعِنيإ َساَعًة، فَإإنَّ َأوََّل مَ  ي جإ ْن ُيَصليإي َعَليَّ َخلإيلإي َوَجلإيسإ
، ُثَّ نإَساُؤُهْم، ُثَّ اْدُخُلوا  لصَّاَلةإ َعَليَّ رإَجاُل َأْهلإ بـَْييتإ اًجا َوفـَُراَدى َوََل تـُْؤُذوينإ بإَباكإيٍة،  َأفْـَواًجا َأفْـوَ   ُجُنوٍد مإَن اْلَماَلئإَكةإ، ُثَّ لإيَـْبَدْأ ابإ

 َعَلى َأينيإ َقْد َسلَّْمُت َعَلى َمْن َدَخَل فإ َوََل بإَرنٍَّة َوََل بإَصْيَحٍة، َوَمْن َكاَن َغائإًبا مإْن َأْصَحايبإ فَأَْبلإُغوُه مإِنيإ السَّاَلَم، فَإإينيإ ُأْشهإدُُكمْ 
، َوَمْن ًَتبـََعِنإ عَ  ْساَلمإ  َلى دإيِنإ َهَذا ُمْنُذ اْليَـْومإ إإىَل يـَْومإ اْلقإَياَمةإ«اإْلإ

ْسَناِد َمْجُهوٌل، اَل َنْعِرفُ  ْحَمِن الَِّذي ِفي َهَذا اإلِْ  ُه ِبَعَداَلٍة َواَل َجْرٍح َواْلَباُقوَن ُكلُُّهْم ِثَقاٌت " * قال اإلمام الحاكم رحمه هللا َعْبُد اْلَمِلِك ْبُن َعْبِد الرَّ
 قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: عبد الملك مجهول # 
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وَسَلَّمَ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي قُحَافَةَ الصِّدِّيقِ  أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي قُحَافَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا »فَمِنْ فَضَائِلِ خَلِيفَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اهللُ عَلَيْهِ  

 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مِمَّا لَمْ يُخَرِّجَاهُ. 
ُّ، ثنا َشَبابَُة، ثنا َصالإُح ْبُن مُ   -  4404 ثـََنا َأمْحَُد ْبُن َكامإٍل اْلَقاضإي، ثنا َعْبُد اَّللَّإ ْبُن َرْوُح اْلَمَدائإِنإ ، َعْن ُمَعاوإيََة وَسى  َحدَّ يُّ الطَّْلحإ

َها قَاَلْت: قَاَل َرسُ  ُ َعنـْ َي اَّللَّ وُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: "  ْبنإ إإْسَحاَق، َعْن َعائإَشَة بإْنتإ طَْلَحَة، َعْن َعائإَشَة أُميإ اْلُمْؤمإنإنَي َرضإ
، َوإإنَّ اْْسَُه الَّذإي َْسَّاُه َأْهُلُه: َلَعْبُد اَّللَّإ ْبُن ُعْثَماَن ْبنإ َعامإرإ ْبنإ َعْمٍرو "رإ فـَْليَـْنظُْر إإىَل َأيبإ َبْكرٍ َمْن َسرَُّه َأْن يـَْنظَُر إإىَل َعتإيٍق مإَن النَّا
 َحْيُث ُولإَد فـََغَلَب َعَلْيهإ اْسُم َعتإيٍق  

ْسَناِد، َولَ  َجاُه.@ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ    ْم ُيَخرِ 
 . # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صالح ضعفوه والسند مظلم

 لطلحي وهو ضعيف افيه صالح بن موسى (: 9/43* قال الهيثمي )

، بإبإيَكْندَ  - 4405 ٍل اْلُمطَّويإعإيُّ َبٍل، ثنا  َأْخََبينإ َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ َواصإ ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن إإْْسَاعإيَل، َحدََّثِنإ َأمْحَُد ْبُن َحنـْ ، َحدََّثِنإ َأيبإ
َع حُمَمََّد ْبَن ُسَلْيَماَن اْلَعْبدإيَّ َُيَديإُث، َعْن َهاُروَن ْبنإ َسْعٍد،   ُّ، ْسَإ َياَن، َعْن َأيبإ إإْسَحاُق ْبُن َمْنُصوٍر السَُّلوِلإ  ََيََْي،  َعْن عإْمَراَن ْبنإ ظَبـْ

ديإيًقا«   ُ َعْنُه مإَن السََّماءإ صإ َي اَّللَّ ُ تـََعاىَل اْسَم َأيبإ َبْكٍر َرضإ َع َعلإيًّا »ََيْلإُف أَلَنـَْزَل اَّللَّ  ْسَإ
ِعيِديِ  ِمَن اْلَجَهاَلِة َلَحَكْمُت ِلهَ  ِد ْبِن ُسَلْيَماَن السَّ ةِ * قال اإلمام الحاكم رحمه هللا: َلْواَل َمَكاُن ُمَحمَّ حَّ ْسَناِد ِبالصِ  َوَلُه َشاِهٌد ِمْن َحِديِث النَّزَّاِل  ،َذا اإلِْ

ُ َعْنهُ   . ْبِن َسْبَرَة، َعْن َعِليٍ  َرِضَي َّللاَّ
 * قال اإلمام الذهبي رحمه هللا: لوال جهالة محمد بن سليمان السعيدي شيخ إسحاق السلولي لحكمت بصحته

ثـََناُه َعْبُد الرَّمْحَنإ   -  4406 ، ثنا إإْسَحاُق ْبُن يُوُسَف، ثنا أَبُو    َحدَّ ، َحدََّثِنإ َأيبإ ُب، ثنا هإاَلُل ْبُن اْلَعاَلءإ الرَّقيإيُّ ْبُن مَحَْداَن اجْلالَّ
ُ َعْنُه طَييإَب النـَّْفسإ   َي اَّللَّ ، ثنا النـَّزَّاُل ْبُن َسَْبََة، قَاَل: َوافـََقَنا َعلإيًّا َرضإ َناٍن، َعنإ الضَّحَّاكإ ثـََنا َعْن َأْصَحابإَك،  َوُهوَ سإ  مَيَْزُح، فـَُقْلَنا: َحدَّ

ثـََنا َعْن َأيبإ َبْكٍر، فَـ  ، فـَُقْلَنا: َحدَّ ديإيًقا قَاَل: ُكلُّ َأْصَحابإ َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َأْصَحايبإ ُ صإ َقاَل: »َذاَك اْمَرٌؤ َْسَّاُه اَّللَّ
َْبإيَل َوحمَُ  ُ َعَلْيهإَما«  َعَلى لإَسانإ جإ  مٍَّد َصلَّى اَّللَّ

 * قال اإلمام الذهبي رحمه هللا: هَلل بن العَلء منكر الحديث 

َثمإ اْلبَـَلدإيُّ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َكثإرٍي الصَّ   -   4407 ٍد، َعنإ  َأْخََبينإ ُمْكَرُم ْبُن َأمْحََد اْلَقاضإي، ثنا إإبـَْراهإيُم ْبُن اهْلَيـْ ُّ، ثنا َمْعَمُر ْبُن رَاشإ َعاينإ نـْ
َها قَاَلْت: " َلمَّا أُ  ُ َعنـْ َي اَّللَّ ، َعْن ُعْرَوَة، َعْن َعائإَشَة َرضإ دإ اأْلَْقَصى َأْصَبَح الزُّْهرإييإ يإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم إإىَل اْلَمْسجإ لنَّيبإ ْسرإَي ابإ

ُعوا بإَذلإَك إإىَل َأيبإ َبْكرٍ  ُ َعْنُه، فـََقاُلوا: َهلْ يـََتَحدَُّث النَّاُس بإَذلإَك، فَاْرَتدَّ اَنٌس َفَمْن َكاَن آَمُنوا بإهإ َوَصدَُّقوُه، َوْسَإ َي اَّللَّ َلَك إإىَل    َرضإ
، قَاَل: َأَو قَاَل َذلإَك؟ قَاُلوا: نـََعْم، قَا َلَة إإىَل بـَْيتإ اْلَمْقدإسإ بإَك يـَْزُعُم أَنَُّه ُأْسرإَي بإهإ اللَّيـْ َل: لَئإْن َكاَن قَاَل َذلإَك َلَقْد َصَدَق،  َصاحإ

َلَة إإىَل بـَْيتإ اْلَمْقدإ  سإ َوَجاَء قـَْبَل َأْن ُيْصبإَح؟ قَاَل: نـََعْم، إإينيإ أَلَُصديإقُُه فإيَما ُهَو أَبـَْعُد مإْن َذلإَك  قَاُلوا: َأَو ُتَصديإقُُه أَنَُّه َذَهَب اللَّيـْ
ديإيَق  َََبإ السََّماءإ فإ َغْدَوٍة َأْو َرْوَحٍة، فَلإَذلإَك ُْسَيَّ أَبُو َبْكٍر الصيإ  ُأَصديإقُُه ِبإ
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َجاُه.@ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصحِ  ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ     يُح اإلِْ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح

ْنَعاِنيُّ   * قال الشيخ عبد السَلم علوش: ُد ْبُن َكِثيٍر الصَّ  صدوق كثير الخطأ ال يكاد يبلغ الحسن  ُمَحمَّ

، َعْن َعميإهإ، َعْن رَبإيَعَة ْبنإ َأيبإ َحدََّثِنإ أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ احْلَمإيدإ، ثنا   -  4408 ، ثنا اْبُن َعائإَشَة، َحدََّثِنإ َأيبإ حُمَمَُّد ْبُن زََكرإايَّ
يإ  ُ َعْنُه مإَن النَّيبإ َي اَّللَّ َوَسلََّم َمَكاَن اْلَوزإيرإ،   َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ  َعْبدإ الرَّمْحَنإ، َعْن َسعإيدإ ْبنإ اْلُمَسييإبإ قَاَل: »َكاَن أَبُو َبْكٍر الصيإديإيُق َرضإ

، وََكاَن ََثنإَيًة فإ اْلغَارإ، وََكاَن ََثنإيَ  ْساَلمإ ًة فإ اْلَعرإيشإ يـَْوَم َبْدٍر، وََكاَن ََثنإَيًة فإ اْلَقَْبإ،  َفَكاَن ُيَشاوإرُُه فإ مجَإيعإ أُُمورإهإ، وََكاَن ََثنإَيًة فإ اإْلإ
 ى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم يُقإديإُم َعَلْيهإ َأَحًدا« َوََلْ َيُكْن َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّ 

 * قال اإلمام الذهبي رحمه هللا: في رواته مجهول 

َْمَداَن، ثنا حُمَمَُّد ْبُن إإبـَْراهإيَم، ثنا َعْمُرو ْبُن زإ  -  4413 ُن َعْبدإ اَّللَّإ  اَيٍد، ثنا َغالإُب بْ َحدََّثِنإ أَبُو َجْعَفٍر َأمْحَُد ْبُن ُعبَـْيٍد احْلَافإُظ ِبإ
ُّ، َعْن أَبإيهإ، َعْن َجديإهإ َحبإيبإ ْبنإ َأيبإ َحبإيٍب قَاَل: َشهإْدُت َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ   َوَسلََّم قَاَل حلإَسَّاَن ْبنإ ََثبإٍت:  اْلَقْرَفَساينإ

ًئا؟« ، قَاَل: نـََعْم، قَاَل: »ُقْل َحَّتَّ    َأْْسََع« ، قَاَل: قـُْلُت: »قـُْلُت فإ َأيبإ َبْكٍر َشيـْ
 ]البحر البسيط[ 

 َوََثينإ اثـَْننْيإ فإ اْلغَارإ اْلَمنإيفإ َوَقْد ... طَاَف اْلَعُدوُّ بإهإ إإْذ َصاَعَد اجْلََباَل 
بَّ َرُسولإ اَّللَّإ َقْد َعلإُموا ... مإَن اخْلَاَلئإقإ ََلْ يـَْعدإْل بإهإ َبَدََل   وََكاَن حإ

 اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلَّمَ  فـَتَـَبسََّم َرُسولُ 
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: عمرو بن زياد يضع الحديث 

ِ اْلَقْرَفَساِني  ، و عمرو بن زياد يضع الحديث دار التأصيل:*   ال يعرف  َغاِلُب ْبُن َعْبِد َّللاَّ

ثـََنا أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ حُمَمَّدإ ْبنإ  -  4414 ، ثنا  َحدَّ َعلإييإ ْبنإ ََمَْلٍد اجْلَْوَهرإيُّ، بإبَـْغَداَد، ثنا احْلَارإُث ْبُن َأيبإ ُأَساَمَة، ثنا اخْلَلإيُل ْبُن زََكرإايَّ
يإ قَاَل: َسأَْلُت َعنإ اْبنإ َعبَّاٍس، َأْو ُسئإَل َمْن َأوَُّل َمْن َأْسَلَم؟ فـََقالَ  َي : " أَ جُمَالإُد ْبُن َسعإيٍد، َعنإ الشَّْعيبإ ْعَت قـَْوَل َحسَّاَن َرضإ َما ْسَإ

ُ َعْنُه:  اَّللَّ
 ]البحر البسيط[ 

َا فـََعاَل  ي ثإَقٍة ... فَاذُْكْر َأَخاَك َأاَب َبْكٍر ِبإ  إإَذا َتذَكَّْرَت َشْجًوا مإْن َأخإ
َا مَحَاَل  يإ َوَأْوفَاَها ِبإ  َخرْيُ اْلََبإيَّةإ أَتْـَقاَها َوَأْعَدهَلَا ... بـَْعَد النَّيبإ

ُهْم َصدََّق الرَُّساَل"ال نـْ  ثَّاينإ التَّاِلإ اْلَمْحُموُد َمْشَهُدُه ... َوَأوَُّل النَّاسإ مإ
 متروك، ومجالد بن سعيد ليس بقوي وقد تغير في أخر عمره.  اْلَخِليُل ْبُن َزَكِريَّاالتأصيل: دار * 

َهقإيُّ، ثنا إإبـَْراهإيُم ْبُن اْلُمْنذإرإ   -   4422 ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن َصالإحإ ْبنإ َهانإٍئ، ثنا اْلَفْضُل ْبُن حُمَمٍَّد اْلبَـيـْ ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن فـَُلْيٍح،  َحدَّ  احلْإَزامإيُّ
يُم ْبُن َعْبدإ الرَّمْحَنإ ْبنإ َعْوٍف، َأنَّ َعْبَد الرَّمْحَنإ ْبَن َعْوٍف َكاَن َمَع َعْن ُموَسى ْبنإ ُعْقَبَة، َعْن َسْعدإ ْبنإ إإبـَْراهإيَم، قَاَل: َحدََّثِنإ إإبـَْراهإ 
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ُ َعْنُه، َوَأنَّ حُمَمََّد ْبَن َمْسَلَمَة َكَسَر َسْيَف الزَُّبرْيإ، ُثَّ قَاَم أَبُو  َي اَّللَّ ْيهإْم، َوقَاَل:  َبْكٍر َفَخَطَب النَّاَس َواْعَتَذَر إإلَ   ُعَمَر ْبنإ اخْلَطَّابإ َرضإ
َلًة َقطُّ، َوََل ُكْنُت فإيَها رَاغإًبا، َوََل َسأَْلتـُهَ  َمارَةإ يـَْوًما َوََل لَيـْ رٍي َوََل َعاَلنإَيٍة، َوَلكإِنيإ َواَّللَّإ َما ُكْنُت َحرإيًصا َعَلى اإْلإ ا اَّللََّ َعزَّ َوَجلَّ فإ سإ

مَ  َنةإ، َوَما ِلإ فإ اإْلإ  َوَجلَّ،  ارَةإ مإْن رَاَحٍة، َوَلكإْن قـُليإْدُت َأْمًرا َعظإيًما َما ِلإ بإهإ مإْن طَاَقٍة َوََل َيَد إإَلَّ بإتَـْقوإيَةإ اَّللَّإ َعزَّ َأْشَفْقُت مإَن اْلفإتـْ
ْنُه َما قَاَل َوَما اْعَتذَ  ُروَن مإ َها َمَكاينإ اْليَـْوَم، فـََقبإَل اْلُمَهاجإ ُ َعْنُه َوالزَُّبرْيُ: َما َوَلَودإْدُت َأنَّ َأقْـَوى النَّاسإ َعَليـْ َي اَّللَّ َر بإهإ، قَاَل َعلإيي َرضإ

َا بـَْعَد َرسُ  ْراَن َعنإ اْلُمَشاَورَةإ، َوإإانَّ نـََرى َأاَب َبْكٍر َأَحقَّ النَّاسإ ِبإ َانَّ َقْد ُأخيإ َنا إإَلَّ ألإ بـْ ُب َغضإ ولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، إإنَُّه لإَصاحإ
َ اثـَْننْيإ، َوإإانَّ لَنَـْعَلُم بإَشَرفإهإ وَكإََبإهإ، »َوَلَقْد َأَمَرُه َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَليْ الْ  لنَّاسإ َوُهَو َحيي«  غَارإ، َوََثينإ لصَّاَلةإ ابإ  هإ َوَسلََّم ابإ

ْيَخْينِ  َجاُه.@ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ  ، َوَلْم ُيَخرِ 
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط البخاري ومسلم 

 أخرج لهما البخاري وحده.  ْبُن ُفَلْيحٍ  وُمَحمَّدُ  ِإْبَراِهيُم ْبُن اْلُمْنِذِر اْلِحَزاِميُّ * دار التأصيل: هذا اإلسناد ليس على شرط الشيخين: 

ثـََنا أَبُو َبْكرإ    -   4424 ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َُنرَْيٍ، ثنا حمَُ َحدَّ َبَأ اْلَعبَّاُس ْبُن اْلَفْضلإ اأْلَْسَفاطإيُّ مَُّد ْبُن َأيبإ  ْبُن إإْسَحاَق، أَنـْ
ُ َعْنُه قَاَل: " َلقَ  َي اَّللَّ ، َعْن َأيبإ ُسْفَياَن، َعْن أََنٍس َرضإ ْد َضَربُوا َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم  ُعبَـْيَدَة، َعْن أَبإيهإ، َعنإ اأْلَْعَمشإ

ُ َعْنُه َفَجَعَل يـَُنادإي َويـَُقوُل: َويـَْلُكْم، أَتـَْقتـُُلوَن رَجُ  َي اَّللَّ َي َعَلْيهإ، فـََقاَم أَبُو َبْكٍر َرضإ ُ؟ قَاُلوا: َمْن َهَذا؟ َحَّتَّ ُغشإ اًل َأْن يـَُقوَل َريبيإ اَّللَّ
 ْبُن َأيبإ ُقَحاَفَة اْلَمْجُنونُ قَاُلوا: َهَذا ا

َجاُه.    @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم َوَلْم ُيَخرِ 
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط مسلم

 * دار التأصيل: هذا اإلسناد ليس على شرط مسلم 

ثـََنا أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ  -  4431 ُموَسى ْبُن    حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثنا إإبـَْراهإيُم ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ السَّْعدإيُّ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َخالإدإ ْبنإ َعْثَمَة، ثنا َحدَّ
َع َعلإ  ، َأنَّ حُمَمََّد ْبَن ُجَبرْيإ ْبنإ ُمْطعإٍم َأْخََبَُه، أَنَُّه ْسَإ َنَما َأاَن يـَْعُقوَب، َحدََّثِنإ أَبُو احْلَُوْيرإثإ ُ َعْنُه ََيُْطُب النَّاَس، فـََقاَل: »بـَيـْ َي اَّللَّ يًّا َرضإ

ثْـَلَها َقطُّ، ُثَّ َذَهَبْت، ُثَّ َجاَءْت رإيٌح َشدإ  يَدٌة ََلْ َأَر مإثْـَلَها َقطُّ، إإَلَّ الَّيتإ َكاَنْت َأْمَتُح مإْن َقلإيبإ َبْدٍر إإْذ َجاَءْت رإيٌح َشدإيَدٌة ََلْ َأَر مإ
َلَها، َفَكاَنتإ  قـَبْـ  ثْـَلَها َقطُّ، إإَلَّ الَّيتإ َكاَنْت قـَبـْ َْبإيَل نـََزَل فإ أَْلٍف مإَن  َلَها، ُثَّ َذَهَبْت، ُثَّ َجاَءْت رإيٌح َشدإيَدٌة ََلْ َأَر مإ الريإيُح اأْلُوىَل جإ

الريإيُح الثَّانإَيُة مإيَكائإيَل نـََزَل فإ أَْلٍف مإَن اْلَماَلئإَكةإ َعْن ميَإنيإ َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى اْلَماَلئإَكةإ َمَع َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، وََكاَنتإ  
ْن َمْيَسَرةإ َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى مإَن اْلَماَلئإَكةإ عَ   هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، وََكاَن أَبُو َبْكٍر َعْن ميَإينإهإ، وََكاَنتإ الريإيُح الثَّالإَثُة إإْسَرافإيَل نـََزَل فإ أَْلفٍ 
ُ تـََعاىَل َأْعَداَءُه مَحََلِنإ َرُسوُل اَّللَّإ صَ  هإ، َفَجَرْت يبإ  هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َوَأاَن فإ اْلَمْيَسَرةإ، فـََلمَّا َهَزَم اَّللَّ لَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َعَلى فـََرسإ

، َفَدَعْوتُ  َها طََعْنُت بإَيدإي َهذإهإ فإ اْلَقْومإ َحَّتَّ اْخَتَضَب  فـََوقـَْعُت َعَلى َعقإيبإ ، فـََلمَّا اْستَـَوْيُت َعَليـْ َهَذا مإِنيإ  اَّللََّ َعزَّ َوَجلَّ فََأْمَسَكِنإ
 َدًما« َوَأَشاَر إإىَل إإْبطإهإ  

َجاهُ  ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ     .@ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: بل منكر عجيب  #

ُد ْبُن َخاِلِد ْبِن َعْثَمةَ * دار التأصيل: فيه   : صدوق سيء الحفظ َأُبو اْلُحَوْيِرثِ : صدوق سيء الحفظ، و ُموَسى ْبُن َيْعُقوبَ صدوق يخطئ، و  ُمَحمَّ

، ثنا أَبُو َعتَّاٍب َسْهُل ْبُن    -   4433 يُّ َْرَو، ثنا أَبُو قإاَلبََة الرَّقَاشإ ُّ ِبإ مَحَّاٍد، ثنا ُموَسى ْبُن ُعَمرْيٍ، قَاَل:  َأْخََبينإ َبْكُر ْبُن حُمَمٍَّد الصَّرْيَفإ
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ْعُت َمْكُحوًَل يـَُقوُل: َوَسأََلُه رَُجٌل َعْن قـَْولإ اَّللَّإ َعزَّ َوَجلَّ: }فَإإنَّ  َْبإيُل َوَصالإُح اْلُمْؤمإنإنَي{ ]التحرمي:  ْسَإ [ قَاَل:  4 اَّللََّ ُهَو َمْوََلُه َوجإ
َْبإيُل، َوَصالإُح اْلُمْؤمإنإنَي أَبُو َبْكٍر َوُعمَ  ُ َمْوََلُه، َوجإ  َر« َحدََّثِنإ أَبُو أَُماَمَة أَنَُّه َكَما قَاَل: »اَّللَّ

َجاُه. @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َصِحي ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ   ُح اإلِْ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: موسى بن عمير واه 

، بإبَـْغَداَد، ثنا اْلَعبَّ   -   4435 ثـََنا َعلإيُّ ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ احْلَكإيمإيُّ اُس ْبُن حُمَمٍَّد الدُّورإيُّ، ثنا  َوَشاهإَدُه َحدإيُث ُحَذيـَْفَة ْبنإ اْلَيَمانإ َحدَّ
ُ َعْنُه اأْلَْسَوُد ْبُن َعامإرإ ْبنإ َشاَذاَن، ثنا َشرإيُك ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ، َعْن ُعْثَماَن ْبنإ ُعَمرْيٍ، َعْن َشقإيقإ ْبنإ َسلَ  َي اَّللَّ َمَة، َعْن ُحَذيـَْفَة َرضإ

َنا؟ قَاَل: »إإْن َأْسَتخْ  لإْف َعَلْيُكْم َخلإيَفًة فـَتَـْعُصوُه يـَْنزإْل بإُكُم اْلَعَذاُب« قَاُلوا: َلوإ  قَاَل: قَاُلوا: اَي َرُسوَل اَّللَّإ، َلوإ اْسَتْخَلْفَت َعَليـْ
َنا َأاَب َبْكٍر، قَاَل: »إإْن َأْسَتْخلإْفُه َعَلْيُكْم َتَإُدوُه َقوإايًّ فإ َأْمرإ اَّللَّإ َضعإيًفا فإ  َنااْسَتْخَلْفَت َعَليـْ    َجَسدإهإ« قَاُلوا: َلوإ اْسَتْخَلْفَت َعَليـْ

يًنا ََل ََتُْخُذُه فإ اَّللَّإ َلْوَمُة ََلئإٍم« قَالُ  َنا َعلإيًّا، قَاَل: »إإنَُّكْم ُعَمَر، قَاَل: »إإْن َأْسَتْخلإْفُه َعَلْيُكْم َتَإُدوُه َقوإايًّ َأمإ وا: َلوإ اْسَتْخَلْفَت َعَليـْ
 ًك بإُكُم الطَّرإيَق اْلُمْسَتقإيَم«  ََل تـَْفَعُلوا، َوإإْن تـَْفَعُلوا َتَإُدوُه َهادإاًي َمْهدإايًّ َيْسلُ 

 @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: ُعْثَماُن ْبُن ُعَمْيٍر َهَذا ُهَو َأُبو اْلَيْقَظاِن "
 .# قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: عثمان أبو اليقظان ضعفوه

 عمير، وهو ضعيف. رواه البزار وفيه أبو اليقظان عثمان بن (: 8910الهيثمي ) الحافظقال  *

ُف، ِبإإْصَر، ثنا َسعإ   -  4436 َبَأ ُسْفَياُن َأْخََباََن أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد اْلبَـْغَدادإيُّ، ثنا ََيََْي ْبُن أَيُّوَب اْلَعالَّ يُد ْبُن َأيبإ َمْرمَيَ، أَنـْ
َنَة، َعْن َعْمرإو ْبنإ دإيَناٍر، َعنإ اْبنإ َعبَّاسٍ  ُهَما فإ قـَْولإهإ َعزَّ َوَجلَّ: }َوَشاوإْرُهْم فإ اأْلَْمرإ{ ]آل عمران:  ْبُن ُعيَـيـْ ُ َعنـْ َي اَّللَّ   [،159 َرضإ

ُهَما« ُ َعنـْ َي اَّللَّ  قَاَل: »أَبُو َبْكٍر َوُعَمُر َرضإ
َجاُه.  ْيَخْيِن، َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ

 .# قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط البخاري ومسلم
 : سنده على شرط الشيخين.قال الشيخ عبد السَلم علوش* 

ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد بْ   -  4438 ، ثنا اْلُمَؤمَُّل ْبُن إإْْسَاعإيَل، ثنا مَحَّاُد ْبُن َسَلَمَة، َعْن  َحدَّ ُن يـَْعُقوَب، ثنا مُحَْيُد ْبُن َعيَّاٍش الرَّْملإيُّ
َها، قَاَل: َكاَن َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ  ُ َعنـْ َي اَّللَّ ْيهإ َوَسلََّم إإَذا َصلَّى الصُّْبَح، ُثَّ  َعلَ َسعإيدإ ْبنإ مُجَْهاَن، َعْن َسفإيَنَة َمْوىَل أُميإ َسَلَمَة َرضإ
َلَة ُرْؤاَي؟« قَاَل: َفَصلَّى َذاَت يـَْوٍم، فـََقاَل: »أَيُُّكْم   رََأى ُرْؤاَي؟« فـََقاَل رَُجٌل: َأاَن رَأَْيُت َأقْـَبَل َعَلى َأْصَحابإهإ فـََقاَل: »أَيُُّكْم رََأى اللَّيـْ

يبإ َبْكٍر،    اَي َرُسوَل اَّللَّإ، َكَأنَّ مإيَزاانً  َع أَبُو َبْكٍر مإْن كإفٍَّة ُأْخَرى، فـََرَجْحَت ِبَإ ْعَت فإ كإفٍَّة، َوُوضإ َ بإهإ مإَن السََّماءإ، فـَُوضإ فـَُرفإْعَت ُدِليإ
َع فإ اْلكإفَّةإ اأْلُْخَرى، فـََرَجَح بإهإ أَ  يَء بإُعَمَر ْبنإ اخْلَطَّابإ فـَُوضإ يَء بإُعْثَماَن َوتُرإَك أَبُو َبْكٍر َمَكانَُه، َفجإ بُو َبْكٍر، فـَُرفإَع أَبُو َبْكٍر، َوجإ

َع فإ اْلكإفَّةإ اأْلُْخَرى، فـََرَجَح ُعَمُر بإُعْثَماَن، ُثَّ رُفإَع ُعَمُر َوُعْثَماُن َورُفإَع اْلمإيَزاُن، قَاَل:  فـَتَـَغريََّ َوْجُه َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ   فـَُوضإ
اَلَفُة النـُّبـُوَّةإ َثاَلثُوَن َعاًما، ُثَّ َتُكوُن ُمْلًكا«  َوَسلََّم ُثَّ قَ   اَل: »خإ

ْك َسَنيْت َأيبإ َبْكٍر، َوَعْشَر ُعَمَر، َواثـَْنيَتْ َعْشَرَة عُ  ُهْم قَاَل َسعإيُد ْبُن مُجَْهاَن: فـََقاَل ِلإ َسفإيَنُة: »َأْمسإ ُ َعنـْ َي اَّللَّ تَّ َعلإيٍي َرضإ ْثَماَن، َوسإ
 َأمْجَعإنَي« 
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َواَياتُ    ِبِإْسَناٍد َصِحيٍح َمْرُفوًعا ِإَلى النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم " @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َوَقْد ُأْسِنَدْت َهِذِه الرِ 
 * سكت عنه الذهبي في التلخيص. 

 : صدوق له أفراد. ْبِن ُجْمَهانَ  : صدوق سيء الحفظ، وَسِعيدِ اْلُمَؤمَُّل ْبُن ِإْسَماِعيلَ * دار التأصيل: 

َبَة، ثنا ََيََْي ْبُن َمعإنٍي، ثنا ُهَشْيٌم،  -مإْن َأْصلإ كإَتابإهإ    -ْبُن اَبَلَوْيهإ،    َحدََّثِنإ أَبُو َبْكٍر َأمْحَدُ   -   4440 ثنا حُمَمَُّد ْبُن ُعْثَماَن ْبنإ َأيبإ َشيـْ
َي اَّللَُّ  يإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم  َعنإ اْلَعوَّامإ ْبنإ َحْوَشٍب، َعْن ُسَلْيَماَن ْبنإ َأيبإ ُسَلْيَماَن، َعْن أَبإيهإ، َعْن َأيبإ ُهَريـَْرَة َرضإ  َعْنُه، َعنإ النَّيبإ

  » لشَّامإ ْلَمدإيَنةإ َواْلُمْلُك ابإ  قَاَل: »اخلْإاَلَفُة ابإ
 @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َصِحيٌح 

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: سليمان بن أبي سليمان وأبوه مجهوالن
 ضعيف.(: 2949* ضعيف الجامع )

َبَأ َعْبُد اَّللَّإ ْبُن الصَّْقُر، ثنا إإبـَْراهإيُم ْبُن اْلُمْنذإرإ احلْإَزامإيُّ  -  4442 ثـََنا أَبُو َبْكرإ ْبُن إإْسَحاَق، أَنـْ ، ثنا َمْعُن ْبُن عإيَسى، ثنا ُعبَـْيُد  َحدَّ
ُهَما قَاَل: َلمَّا َدَخَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َعاَم اْلَفْتحإ اَّللَّإ ْبُن ُعَمَر ْبنإ َحْفٍص، َعْن اَنفإٍع، َعنإ اْبنإ ُعَمَر  ُ َعنـْ َي اَّللَّ َرضإ

ُ َعْنُه َوقَاَل: »ايَ  َي اَّللَّ خْلُُمرإ، فـَتَـَبسََّم إإىَل َأيبإ َبْكٍر َرضإ قَاَل َحسَّاُن ْبُن ََثبإٍت؟«  َأاَب َبْكٍر، َكْيفَ  رََأى النيإَساَء يـَْلطإْمَن ُوُجوَه اخْلَْيلإ ابإ
ُ َعْنُه:  َي اَّللَّ  فَأَْنَشَدُه أَبُو َبْكٍر َرضإ

 البحر الوافر[ ]
 َعدإْمُت بـُنَـيَّيتإ إإْن ََلْ تـََرْوَها ... تُثإرُي النـَّْقَع مإْن َكتإَفْي َكَداءإ 

خْلُُمرإ النيإَساءُ   ، يـَُنازإْعَن اأْلَعإنََّة ُمْسرإَعاٍت ... يـَُلطيإُمُهنَّ ابإ
 فـََقاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »اْدُخُلوا مإْن َحْيُث قَاَل َحسَّاُن«

َجاُه"   ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح

 ضعيف. ْبُن ُعَمَر ْبِن َحْفصٍ * دار التأصيل: ُعَبْيُد َّللاَِّ 

ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثنا َأمْحَُد ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َعْبدإ اجْلَبَّارإ، ثنا َعْبُد ا  -   4445 َّللَّإ ْبُن إإْدرإيَس، َعْن حُمَمَّدإ ْبنإ  َحدَّ
َها، َجاَءْت َخْوَلُة   َعْمٍرو، َعْن ََيََْي ْبنإ َعْبدإ الرَّمْحَنإ ْبنإ  ُ َعنـْ َي اَّللَّ َها: َلمَّا َماَتْت َخدإَُيُة َرضإ ُ َعنـْ َي اَّللَّ َحاطإٍب قَاَل: قَاَلْت َعائإَشُة َرضإ

ْئتَ   بإْنُت َحكإيٍم إإىَل َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم فـََقاَلْت: َأََل تـََزوَُّج؟ قَاَل: »َمْن؟« قَاَلْت: إإنْ  ْئَت ثـَييإًبا، قَاَل:   شإ بإْكًرا، َوإإْن شإ
َنُة َأَحبيإ َخْلقإ اَّللَّإ إإلَْيَك َعائإَشُة بإْنُت   ُ َعْنُه، َوَأمَّا الثَـّييإُب »َوَمنإ اْلبإْكُر؟ َوَمنإ الثَـّييإُب؟« قَاَلْت: َأمَّا اْلبإْكُر: فَابـْ َي اَّللَّ َأيبإ َبْكٍر َرضإ

 َفَسْوَدُة بإْنُت زَْمَعَة  
َجاُه. @ قال   الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم، َوَلْم ُيَخرِ 

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط مسلم
ِ ْبِن َعْبِد اْلَجبَّارِ * دار التأصيل: ليس على شرط مسلم. وفيه   وهو ضعيف   َأْحَمُد ْبُن َعْبِد َّللاَّ

َبأَ أَبُو ُمْسلإٍم، ثنا ُسَلْيَماُن ْبُن َداُوَد، ثنا حُمَمَُّد ْبُن إإْْسَاعإيلَ   -   4447 ثـََنا أَبُو َبْكرإ ْبُن إإْسَحاَق، أَنـْ ُم َحدَّ  ْبنإ َأيبإ ُفَدْيٍك، ثنا َعاصإ
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 ، ييإ   ْبُن ُعَمَر، َعْن ُسَهْيلإ ْبنإ َأيبإ َصالإٍح، َعْن حُمَمَّدإ ْبنإ إإبـَْراهإيَم ْبنإ احْلَارإثإ َعْن َأيبإ َسَلَمَة ْبنإ َعْبدإ الرَّمْحَنإ، َعْن َأيبإ َأْرَوى الدَّْوسإ
ُ َعنْـ  َي اَّللَّ يإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم فََأْطَلَع أَبُو َبْكٍر َوُعَمُر َرضإ ُهَما، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ  قَاَل: ُكْنُت َجالإًسا عإْنَد النَّيبإ

 َوَسلََّم: »احْلَْمُد َّللإَّإ الَّذإي أَيََّدينإ بإُكَما«
َجاُه. ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: عاصم بن عمر واه 
 . يخطئ ويخالف وضعفه الجمهور وبقية رجاله ثقات ن وقال فيه عاصم بن عمر بن حفص وثقه ابن حبا(: 9/54الهيثمي )قال الحافظ * 

، ثنا َحْفُص بْ   -   4448 َْرَو، ثنا َعْبُد الصََّمدإ ْبُن اْلَفْضلإ ُّ، ِبإ ُن ُعَمَر، ثنا مإْسَعُر ْبُن كإَداٍم، َأْخََباََن َبْكُر ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ مَحَْداَن الصَّرْيَفإ
، َعْن   ْعُت َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعْن َعْبدإ اْلَملإكإ ُهَما قَاَل: ْسَإ ُ َعنـْ َي اَّللَّ َراٍش، َعْن ُحَذيـَْفَة ْبنإ اْلَيَمانإ َرضإ َعَلْيهإ َوَسلََّم   رإْبعإييإ ْبنإ حإ

، َكَما بـََعَث عإيَسى اْبُن َمْرمَيَ احْلََوارإييإنَي« ، قإيَل يـَُقوُل: »َلَقْد َُهَْمُت َأْن أَبـَْعَث إإىَل اْْلفَاقإ رإَجاًَل يـَُعليإُموَن النَّاَس السَُّنَن َواْلَفَرائإضَ 
َُما مإَن الديإينإ َكالسَّمْ  ُهَما، إإهنَّ  عإ َواْلَبَصرإ«َلُه: فَأَْيَن أَْنَت مإْن َأيبإ َبْكٍر َوُعَمَر؟ قَاَل: »إإنَُّه ََل غإًَّن يبإ َعنـْ

، َعْن ِمْسَعٍر " @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َتَفرَّ   َد ِبِه َحْفُص ْبُن ُعَمَر اْلَعَدِنيُّ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: تفرد به حفص بن عمر العدني عن مسعر وهو واه 

ْلُكوَفةإ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن ُعْثَماَن ْبنإ أَ   -  4449 ، ابإ يُّ ، ثنا  َحدََّثِنإ أَبُو َبْكٍر َعْبُد اَّللَّإ ْبُن حُمَمٍَّد الطَّْلحإ ْنَجاُب ْبُن احْلَارإثإ َبَة، ثنا مإ يبإ َشيـْ
ُ َعْنُه قَاَل: َلمَّا نـََزلَ  َي اَّللَّ ، ثنا َُمَارإُق، َعْن طَارإٍق، َعْن َأيبإ َبْكٍر َرضإ يُّ يإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم:  ُحَصنْيُ ْبُن ُعَمَر اأْلَمْحَسإ ْت َعَلى النَّيبإ

ُ قـُُلوَِبُْم لإلتـَّْقَوى{ ]احلجرات:  }إإنَّ الَّذإيَن يـَُغضُّوَن   ُ 3َأْصَواَُتُْم عإْنَد َرُسولإ اَّللَّإ ُأولَئإَك الَّذإيَن اْمَتَحَن اَّللَّ َي اَّللَّ [ قَاَل أَبُو َبْكٍر َرضإ
ي، َأْن ََل ُأَكليإَم َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم إإَلَّ كَ  َرارإ«  َعْنُه: »فَآلَْيُت َعَلى نـَْفسإ ي السيإ  َأخإ

َجاُه.  ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: حصين بن عمر واه 

َْرَو، ثنا َأمْحَدُ   -  4450 ُّ، ِبإ ْبُن َسيَّاٍر، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َكثإرٍي، ثنا ُسْفَياُن، َعْن إإْْسَاعإيَل   َأْخََبينإ أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد اْلَمْحُبويبإ
ُ َعْنُه قَاَل: قـُْلُت: َي اَّللَّ ديإيقإ َرضإ اَي َرُسوَل اَّللَّإ، َكْيَف الصَّاَلُح بـَْعَد    ْبنإ َأيبإ َخالإٍد، َعْن َأيبإ َبْكرإ ْبنإ َأيبإ زَُهرْيٍ، َعْن َأيبإ َبْكٍر الصيإ

ُ َلَك اَي َأاَب َبْكٍر« ، قَاَلُه 123اْْليَةإ: }َمْن يـَْعَمْل ُسوًءا ُُيَْز بإهإ{ ]النساء:  َهذإهإ   ْلَناُه ُجزإيَنا بإهإ قَاَل: »َغَفَر اَّللَّ [ َفُكلُّ ُسوٍء َعمإ
يبُ  َْواُء؟« قـُْلُت: نـََعْم، قَاَل: »فـَُهَو َما َُتَْزْوَن َثاَلًَث، »اَي َأاَب َبْكٍر، أََلْسَت َِتَْرُض، أََلْسَت حَتَْزُن، أََلْسَت تـَْنَصُب، أََلْسَت ُتصإ َك الْلَّ

 بإهإ فإ الدُّنـَْيا«  
َجاهُ  ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   .@ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح
 لين الحديث ولم يسمع من أبي بكر  َأِبي َبْكِر ْبِن َأِبي ُزَهْيرٍ  * دار التأصيل: فيه

ثـََنا أَبُو َبْكرإ ْبُن إإْسَحاَق اْلَفقإيُه، َوَعلإيُّ ْبُن مَحَْشاَذ اْلَعْدُل، َوأَبُو حُمَمٍَّد َعْبُد اَّللَّإ ْبُن    -   4451 ُّ، َوأَبُو حُمَمٍَّد َحدَّ حُمَمٍَّد الصَّْيَدََلينإ
َْرَو، قَاُلوا: ثنا أَ َعْبُد اَّللَّإ  ُّ ِبإ بُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن ُسَلْيَماَن ْبنإ احْلَارإثإ   ْبُن إإْسَحاَق اْلبَـَغوإيُّ، بإبَـْغَداَد، َوأَبُو َأمْحََد َبْكُر ْبُن حُمَمٍَّد الصَّرْيَفإ
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، ثنا أَبُو إإْْسَاعإيَل َحْفُص ْبُن ُعَمَر اأْلَْيلإيُّ، ثنا مإ  طإيُّ َراٍش، َعْن  اْلَواسإ ْسَعُر ْبُن كإَداٍم، َعْن َعْبدإ اْلَملإكإ ْبنإ ُعَمرْيٍ، َعْن رإْبعإييإ ْبنإ حإ
ْعُت َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم يـَُقوُل:   ُهَما قَاَل: ْسَإ ُ َعنـْ َي اَّللَّ للََّذْينإ مإْن بـَْعدإي أَ ُحَذيـَْفَة ْبنإ اْلَيَمانإ َرضإ يبإ َبْكٍر »اقْـَتُدوا ابإ

َْدي َعمَّاٍر، َوَِتَسَُّكوا بإَعْهدإ اْبنإ أُميإ َعْبٍد«   َوُعَمَر، َواْهَتُدوا ِبإ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح

ثـََناُه أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ الصَّفَّاُر، َوأَبُو حُمَمٍَّد َعْبُد اَّللَّإ    -   4452 ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ إإْسَحاَق، اْلَعْدُل، بإبَـْغَداَد، قَاََل: ثنا  َحدَّ
، َعْن ُسْفَياَن ْبنإ َسعإيٍد، َومإ  ، ثنا ََيََْي ْبُن َعْبدإ احْلَمإيدإ، ثنا َأيبإ ُيوطإيُّ ْسَعرإ ْبنإ كإَداٍم، َعْن َعْبدإ اْلَملإكإ ْبنإ  إإبـَْراهإيُم ْبُن إإْْسَاعإيَل السيإ

ُ َعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »ُعَمرْيٍ، َعْن  َي اَّللَّ َراٍش، َعْن ُحَذيـَْفَة َرضإ للََّذْينإ مإْن بـَْعدإي  رإْبعإييإ ْبنإ حإ اقْـَتُدوا ابإ
َْديإ َعمَّاٍر، َوَِتَسَُّكوا بإَعْهدإ اْبنإ أُميإ َعْبدٍ   «َأيبإ َبْكٍر َوُعَمَر، َواْهَتُدوا ِبإ

 رواه الطبراني في اْلوسط، وفيه يحيى بن عبد الحميد الحماني، وهو ضعيف.(:  15606الهيثمي )# قال الحافظ 

، ثنا  َوَأْخََبينإ َأمْحَُد ْبُن احلََْسنإ ْبنإ َعْبدإ اَّللَّإ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َعْبُدوسإ ْبنإ َكامإٍل، ثنا َهنَّاُد ْبُن السَّ   -  4453 وَكإيٌع، ثنا مإْسَعٌر،  رإييإ
ُ َعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسوُل   َي اَّللَّ َراٍش، َعْن ُحَذيـَْفَة َرضإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »اقْـَتُدوا َعْن َعْبدإ اْلَملإكإ ْبنإ ُعَمرْيٍ، َعْن رإْبعإييإ ْبنإ حإ

للََّذْينإ مإْن بـَْعدإي َأيبإ َبْكٍر َوُعَمَر، َواْهتَ  َثُكُم اْبُن أُميإ َعْبٍد َفَصديإُقوُه« ابإ َْديإ َعمَّاٍر، َوإإَذا َحدَّ  ُدوا ِبإ

، ثنا َنْصُر ْبُن َمْنُصوٍر  َأْخََباََن أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن َسْلَماَن اْلَفقإيُه، بإبَـْغَداَد، ثنا َجْعَفُر ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ َأيبإ ُعْثَماَن ال  -  4460 يُّ طََّيالإسإ
، ثنا َعلإيُّ ْبُن ُمْسهإٍر، ثنا اْلُمْخَتاُر ْبُن فـُْلُفٍل، َعْن أََنسإ ْبنإ َمالإٍك،  اْلمَ  قَاَل: بـََعَثِنإ بـَُنو اْلُمْصطَلإقإ إإىَل  ْرَوزإيُّ، ثنا بإْشُر ْبُن احْلَارإثإ

ُتُه َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، فـََقاُلوا: َسْل لََنا َرُسوَل اَّللَّإ صَ  لَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم إإىَل َمْن َنْدَفُع َصَدقَاتإَنا بـَْعَدَك؟ قَاَل: فَأَتـَيـْ
َحدَ  فَإإْن  َفَسْلُه،  إإلَْيهإ  ْع  اْرجإ فـََقاُلوا:  فََأْخََبُُْتُْم،  تـُُهْم  فَأَتـَيـْ َبْكٍر«  َأيبإ  فـََقاَل: »إإىَل  َمنْ َفَسأَْلُتُه،  فَإإىَل  َحَدٌث  َبْكٍر  يبإ  ُتُه َث ِبَإ فَأَتـَيـْ ؟ 
ْع إإلَْيهإ َفَسْلُه، فَإإْن َحَدَث بإ  تـُُهْم فََأْخََبُُْتُْم، فـََقاُلوا: اْرجإ ُتُه َفَسأَْلُتُه، َفَسأَْلُتُه، فـََقاَل: »إإىَل ُعَمَر« فَأَتـَيـْ ُعَمَر َحَدٌث، فَإإىَل َمْن؟ فَأَتـَيـْ

تـُُهْم فََأْخََبُُْتُْم، ُتُه َفَسأَْلُتُه، فـََقاَل:    فـََقاَل: »إإىَل ُعْثَماَن« فَأَتـَيـْ ْع إإلَْيهإ َفَسْلُه، فَإإْن َحَدَث بإُعْثَماَن َحَدٌث فَإإىَل َمْن؟ فَأَتـَيـْ فـََقاُلوا: اْرجإ
 »إإْن َحَدَث بإُعْثَماَن َحَدٌث فـَتَـبًّا َلُكُم الدَّْهَر تـَبًّا«  

ْسَناِد،  َجاُه. @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ  َوَلْم ُيَخرِ 
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح

 : صدوق له أوهام. ْبُن ُفْلُفلٍ  مجهول، واْلُمْخَتارُ  َنْصُر ْبُن َمْنُصوٍر اْلَمْرَوِزيُّ * دار التأصيل: 

َْمَداَن، ثنا أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ حُمَمَُّد ْبُن إإبـَْراهإيَم، ثنا  َحدََّثِنإ أَبُو َجْعَفٍر َأمْحَُد ْبُن ُعبَـْيدإ ْبنإ إإبـَْراهإيَم  -  4461 اأْلََسدإيُّ احْلَافإُظ، ِبإ
ُّ، َعْن أَبإيهإ، َعْن َحبإيبإ ْبنإ َأيبإ َحبإيٍب، قَاَل: َشهإْدُت َرُسوَل ا َم،  َّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلَّ َعْمُرو ْبُن زإاَيٍد، ثنا َغالإٌب اْلُقْرُقَساينإ

ًئا؟  قَاَل: نـََعْم، قَاَل: »ُقْل َحَّتَّ َأْْسََع« ، قَاَل: قـُْلُت:  «،فـََقاَل حلإَسَّاَن ْبنإ ََثبإٍت: »َهْل قـُْلَت فإ َأيبإ َبْكٍر َشيـْ
 ]البحر البسيط[ 

َ اثـَْننْيإ فإ اْلغَارإ اْلَمنإيفإ َوَقْد ... طَاَف اْلَعُدوُّ بإهإ إإْذ َصاَعَد اجْلََباَل   َوََثينإ
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بَّ َرُسولإ اَّللَّإ َقْد َعلإُموا ... مإَن اخْلَاَلئإقإ ََلْ يـَْعدإْل بإهإ َأَحَدا  وََكاَن حإ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: عمرو بن زياد يضع الحديث 

ِ اْلَقْرَفَساِني  ، و عمرو بن زياد يضع الحديث دار التأصيل:*   ال يعرف  َغاِلُب ْبُن َعْبِد َّللاَّ

، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َخالإٍد احلُْ   -   4463 ، ثنا َكثإرُي ْبُن هإَشاٍم َأْخََباََن َأمْحَُد ْبُن َكامإٍل اْلَقاضإي، ثنا يُوُسُف ْبُن حُمَمٍَّد، رَئإيُس اخْلَيَّاطإ ُبلإيُّ
ُّ، ثنا َجْعَفُر ْبُن بـُْرقَاَن، َعْن حُمَمَّدإ ْبنإ ُسوَقَة، َعْن حُمَمَّدإ ْبنإ الْ  ُهَما، قَاَل: ُكنَّا  اْلكإاَليبإ ُ َعنـْ َي اَّللَّ ُمْنَكدإرإ، َعْن َجابإرإ ْبنإ َعْبدإ اَّللَّإ َرضإ

يإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم إإْذ َجاَءُه َوْفُد َعْبدإ اْلَقْيسإ فـََتَكلََّم بـَْعُضُهْم بإَكاَلٍم َلغَا ُّ َصلَّى  عإْنَد النَّيبإ ، فَاْلتَـَفَت النَّيبإ هللاُ َعَلْيهإ   فإ اْلَكاَلمإ
ْعَت َما قَاُلوا؟« قَاَل: نـََعْم اَي َرُسوَل اَّللَّإ، َوَفهإْمتُ  ُهْم« قَاَل: فََأَجاَِبُْم أَبُو  َوَسلََّم إإىَل َأيبإ َبْكٍر، َوقَاَل: »اَي َأاَب َبْكٍر، ْسَإ بـْ ُه، قَاَل: »فََأجإ

ََواٍب َوَأَجاَد اجْلَوَّاَب،  ُ َعْنُه ِبإ َي اَّللَّ ُ الريإْضَواَن اأْلَْكََبَ«    َبْكٍر َرضإ فـََقاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »اَي َأاَب َبْكٍر، َأْعطَاَك اَّللَّ
ُ لإعإَبادإهإ فإ  : َوَما الريإْضَواُن اأْلَْكََبُ اَي َرُسوَل اَّللَّإ؟ قَاَل: »يـََتَجلَّى اَّللَّ َرةإ   فـََقاَل َلُه بـَْعُض اْلَقْومإ َيبإ َبْكٍر َخاصًَّة« اْْلخإ   َعامًَّة، َويـََتَجلَّى ألإ

 تفرد به محمد بن خالد عن كثير بن هشام وأحسب محمد وضعه  # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: 
ُد ْبُن َخاِلٍد اْلُحُبِليُّ * دار التأصيل: فيه   قال ابن الجوزي: كذبوه  ُمَحمَّ

ُّ، ثنا َشَبابَُة ْبُن َسوَّاٍر، ثنَأْخََبينإ أَبُو َبْكٍر    -   4467 َْرَو، ثنا َعْبُد اَّللَّإ ْبُن َرْوٍح اْلَمَدائإِنإ ا ُشَعْيُب ْبُن  حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد اْلُمزَكيإي ِبإ
، َعْن َأيبإ َوائإٍل قَاَل: قإيَل لإَعلإييإ ْبنإ  يإ ُ َعْنُه: َأََل َتْسَتْخلإُف   َمْيُموٍن، َعْن ُحَصنْيإ ْبنإ َعْبدإ الرَّمْحَنإ، َعنإ الشَّْعيبإ َي اَّللَّ َأيبإ طَالإٍب َرضإ

َنا؟ قَاَل: »َما اْسَتْخَلَف َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم فََأْسَتْخلإُف، َوَلكإْن إإْن يُرإُد اَّللَُّ  لنَّاسإ َخرْيًا، َفَسَيْجَمَعُهْم بـَْعدإي َعَليـْ  ابإ
 َعُهْم بـَْعَد نَبإييإهإْم َعَلى َخرْيإهإْم« َعَلى َخرْيإهإْم، َكَما مجََ 

َجاُه "  @ ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ   قال اإلمام الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 صحيح اإلمام الذهبي رحمه هللا: # قال

 : ضعيف عابد  ُشَعْيُب ْبُن َمْيُمونٍ * التأصيل: فيه 

ثـََناُه أَبُو    -  4486 َبأَ ُعبَـْيُد ْبُن َحاِتٍإ اْلعإْجلإيُّ احْلَافإُظ، ثنا ُعَمُر ْبُن حُمَمٍَّد اأْلََسدإيُّ، ثنا أَ َحدَّ ، ثنا ََيََْي ْبُن َبْكرإ ْبُن إإْسَحاَق، أَنـْ يبإ
، َعْن َمْسُروٍق، َعنإ اْبنإ َمْسُعوٍد َرضإ  يإ ُ َعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ  زََكرإايَّ ْبنإ َأيبإ زَائإَدَة، َعْن جُمَالإٍد، َعنإ الشَّْعيبإ َي اَّللَّ

ُ َدعْ  يبإ َجْهلإ ْبنإ هإَشاٍم« َفَجَعَل اَّللَّ ْساَلَم بإُعَمَر ْبنإ اخْلَطَّابإ َأْو ِبَإ َوَة َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم لإُعَمَر َوَسلََّم: »اللَُّهمَّ َأعإزَّ اإْلإ
، َوَهَدَم بإهإ اأْلَْوََثنَ  ْساَلمإ ُ َعْنُه، فـََبََّن َعَلْيهإ ُمْلَك اإْلإ َي اَّللَّ  َرضإ

 * سكت عنه الذهبي في التلخيص. 
ٍد اْْلََسِديُّ * دار التأصيل: فيه   صدوق ربما وهم، وأبوه صدوق فيه لين، ومجالد ليس بالقوي. ُعَمُر ْبُن ُمَحمَّ

ُّ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ    -  4491 ثـََنا أَبُو حُمَمٍَّد َأمْحَُد ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ اْلُمَزينإ ،َحدَّ ثـََنا    ،ثنا َعْبُد اَّللَّإ ْبُن ُعَمَر ْبنإ َأاَبنَ   احلَْْضَرمإيُّ َحدَّ
ُ عَ  َي اَّللَّ َراٍش، ثنا اْلَعوَّاُم ْبُن َحْوَشٍب، َعْن َسعإيدإ ْبنإ ُجَبرْيٍ، َعنإ اْبنإ َعبَّاٍس َرضإ ُهَما قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللُا َعْبُد اَّللَّإ ْبُن خإ نـْ

َْبإيُل فـََقا   "َل: َقدإ اْستَـْبَشَر َأْهُل السََّماءإ ِبإإْساَلمإ ُعَمرَ َعَلْيهإ َوَسلََّم َلمَّا َأْسَلَم ُعَمُر: " َأًَتينإ جإ
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  .@ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َصِحيحٌ 
 . # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: عبد هللا بن خراش ضعفه الدارقطني

 (: ضعيف جدا. 4765* ضعيف الجامع )

ثـََنا أَبُو زََكرإايَّ ََيََْي ْبُن    -  4492 َم اْلَعْبدإيُّ،  حُمَمٍَّد اْلَعْنََبإيُّ، َوأَبُو حُمَمَّدإ ْبُن َسْعٍد احْلَافإُظ قَاََل: ثنا أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ حُمَمَُّد ْبُن إإبـَْراهإيَحدَّ
، ثنا َخالإُد ْبُن َأيبإ َبْكرإ ْبنإ ُعبَـْيدإ اَّللَّإ ْبنإ َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ ُعَمَر ْبنإ اخلَْ  ، َعْن َساَلإإ ْبنإ َعْبدإ اَّللَّإ، َعْن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ ُعَمَر  ثنا النـَُّفْيلإيُّ طَّابإ

ُهْم، َأنَّ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َضَرَب َصْدَر ُعَمَر ْبنإ اخْلَطَّابإ بإَيدإهإ  ُ َعنـْ َي اَّللَّ نَي َأْسَلَم َثاَلَث َمرَّاٍت َوُهَو يـَُقوُل:    َرضإ حإ
 مَّ َأْخرإْج َما فإ َصْدرإهإ مإْن غإلٍي َوأَْبدإْلُه إإميَااًن« يـَُقوُل َذلإَك َثاَلَثً »اللَّهُ 

َجاُه.  ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح ُمْسَتِقيُم اإلِْ
 .  له مناكير# قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: قال البخاري خالد بن أبي بكر العمري 

 رواه الطبراني في اْلوسط، ورجاله ثقات.(: 14417* قال الهيثمي )

ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثنا اْلَعبَّاُس ْبُن حُمَمٍَّد الدُّورإيُّ، ثنا َأمْحَُد ْبُن يُوُنَس، -  4500 َهاٍب، ثنا حُمَمَُّد  َحدَّ ثنا أَبُو شإ
ٍع، عَ  ُ َعْنُه قَاَل: َخَطَب َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ وَ ْبُن َواسإ َي اَّللَّ ْرَداءإ َرضإ َسلََّم ُخْطَبًة َخفإيَفًة،  ْن َسعإيدإ ْبنإ ُجَبرْيٍ، َعْن َأيبإ الدَّ

َي  يإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ  فـََلمَّا فـَرََغ مإْن ُخْطَبتإهإ قَاَل: »اَي َأاَب َبْكٍر، ُقْم فَاْخُطْب« فـََقاَم أَبُو َبْكٍر َرضإ ُ َعْنُه َفَخَطَب فـََقَصَر ُدوَن النَّيبإ اَّللَّ
ُ َعنْ  َي اَّللَّ يإ َصلَّى َوَسلََّم، فـََلمَّا فـَرََغ أَبُو َبْكٍر مإْن ُخْطَبتإهإ قَاَل: »اَي ُعَمُر، ُقْم فَاْخُطْب« فـََقاَم ُعَمُر َرضإ ُه َفَخَطَب فـََقَصَر ُدوَن النَّيبإ

ُ َعْنهُ هللاُ َعَلْيهإ  َي اَّللَّ   َوَسلََّم، َوُدوَن َأيبإ َبْكٍر َرضإ
َجاُه. ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ     @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: منقطع

ثـََنا أَبُو احْلَُسنْيإ َعْبُد الصََّمدإ ْبُن َعلإييإ ْبنإ ُمْكَرٍم اْلبَـزَّاُر، بإبَـْغَداَد، ثنا َجْعَفُر ْبُن َأيبإ عُ   -   4502 ، ثنا إإْسَحاُق َحدَّ يُّ ْثَماَن الطََّيالإسإ
، َعْن َعْبدإ ا يُّ لرَّمْحَنإ ْبنإ َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ دإيَناٍر، َعْن أَبإيهإ، َعْن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ ُعَمَر،  ْبُن حُمَمٍَّد اْلَفْروإيُّ، ثنا َعْبُد اْلَملإكإ ْبنإ ُقَداَمَة اجْلَُمحإ

ُ َعْنُه َجاَء َوالصَّاَلُة قَائإَمٌة، َوَثاَلثَُة نـََفٍر ُجُلوٌس، َأَحُدُهْم أَبُ  َي اَّللَّ ، قَاَل: ُقوُموا  َأنَّ ُعَمَر ْبَن اخْلَطَّابإ َرضإ َفَصلُّوا َمَع و َجْحٍش اللَّْيثإيُّ
يإ َصلَّى هللاُ  َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، فـََقاَم اثـَْنانإ َوَأََب أَبُو َجْحٍش َأْن يـَُقوَم، فـََقاَل َلُه ُعَمُر: َصليإ   اَي َأاَب َجْحٍش َمَع النَّيبإ

، قَاَل َعَلْيهإ َوَسلََّم، قَاَل: ََل َأُقوُم َحَّتَّ َيَْتإَيِنإ رَُجٌل هُ  َابإ ، ُثَّ َيُدسُّ َوْجهإي فإ الَتُّ َو َأقْـَوى مإِنيإ ذإرَاًعا، َوَأَشدُّ مإِنيإ َبْطًشا فـََيْصَرُعِنإ
ْنُه َبْطًشا َفَصَرَعْتُه، ُثَّ َدَسْسُت َوْجَهُه فإ  ْنُه ذإرَاًعا، َوَأقْـَوى مإ ، فَأَتَ ُعَمُر: فـَُقْمُت إإلَْيهإ َفُكْنُت َأَشدَّ مإ َابإ ى َعَليَّ ُعْثَماُن َفَحَجَزينإ   الَتُّ

يإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، فـََلمَّا رَآُه ا ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َورََأى اْلَغَضَب َفَخَرَج ُعَمُر ْبُن اخْلَطَّابإ ُمْغَضًبا َحَّتَّ انـْتَـَهى إإىَل النَّيبإ لنَّيبإ
دإ َوَقْد أُقإيَمتإ الصَّاَلةُ فإ َوْجهإهإ، قَاَل: »َما رَاَبَك اَي     َأاَب َحْفٍص؟« فـََقاَل: اَي َرُسوَل اَّللَّإ، أَتـَْيُت َعَلى نـََفٍر ُجُلوٍس َعَلى اَببإ اْلَمْسجإ

، فـََقاَم الرَُّجاَلنإ فََأَعاَدا احْلَدإيَث، ُثَّ قَاَل ُعَمُر: َواَّللَّإ اَي َرُسوَل اَّللَّإ  ُه إإَلَّ أَنَُّه َوفإيهإْم أَبُو َجْحٍش اللَّْيثإيُّ  َما َكاَنْت َمُعونَُة ُعْثَماَن إإايَّ
َعُه ُعْثَماُن، فـََقاَل: اَي َرُسوَل اَّللَّإ، َأََل َتْسَمُع َما يـَقُ  َلًة فََأَحبَّ َأْن َيْشُكَرَها َلُه، َفَسمإ وُل لََنا ُعَمُر عإْنَدَك؟ فـََقاَل َرُسوُل اَّللَّإ َضاَفُه لَيـْ

َتِنإ بإَرْأسإ اخْلَبإيثإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ   ئـْ َي ُعَمُر َرمْحََة اَّللَّإ َلَودإْدُت أَنََّك ُكْنَت جإ ُّ   «،َوَسلََّم: »إإنَّ َرضإ فـََقاَم ُعَمُر فـََلمَّا بـَُعَد اَنَداُه النَّيبإ
، فـََقاَل: " اْجلإْس َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، فـََقاَل: »َهُلمَّ اَي ُعَمُر أَْيَن َأَرْدَت َأْن َتْذَهَب؟« فـَقَ  اَل: َأَرْدُت َأْن آتإَيَك بإَرْأسإ اخْلَبإيثإ
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نـَْيا َماَلئإَكًة خُ  ََك بإغإََّن الرَّبيإ َعْن َصاَلةإ َأيبإ َجْحٍش اللَّْيثإييإ، إإنَّ َّللإَّإ فإ َْسَاءإ الدُّ ُشوًعا ََل يـَْرفـَُعوَن رُُءوَسُهْم َحَّتَّ تـَُقوَم َحَّتَّ ُأْخَبإ
ُ َعْنُه:  إإَذا قَاَمتإ السَّاَعُة رَفـَُعوا رُُءوَسُهْم ُثَّ قَاُلوا: رَبَـَّنا َما َعَبْداَنَك َحقَّ عإَباَدتإَك "، فـََقاَل َلُه ُعمَ السَّاَعُة، فَ  َي اَّللَّ ُر ْبُن اخْلَطَّابإ َرضإ

نـَْيا فـَيَـقُ  ، َوَأمَّا َأْهُل السََّماءإ الثَّانإَيةإ َوَما يـَُقوُلوَن اَي َرُسوَل اَّللَّإ؟ قَاَل: " َأمَّا َأْهُل السََّماءإ الدُّ وُلوَن: ُسْبَحاَن ذإي اْلُمْلكإ َواْلَمَلُكوتإ
لَّذإي َعلَّْمَتِنإ َوَأَمَرْتِنإ فـَيَـُقوُلوَن: ُسْبَحاَن احْلَييإ الَّذإي ََل مَيُوُت، فـَُقْلَها اَي ُعَمُر فإ َصاَلتإَك "، فـََقاَل: اَي َرُسوَل اَّللَّإ، َفكَ  َأْن   ْيَف ابإ

، قَاَل: " ُقْل َهذإهإ َمرًَّة، َوَهذإهإ َمرًَّة، وََكاَن الَّذإي َأَمَر بإهإ َأْن قَاَل: َأُعوُذ بإَك   بإَعْفوإَك مإْن عإَقابإَك، َوَأُعوُذ بإرإَضاَك مإْن َأُقوَلُه فإ َصاَلِتإ
 َسَخطإَك، َوَأُعوُذ بإَك مإْنَك َجلَّ َوْجُهُك  

َجاُه.  @ قال الحافظ الحاكم رحمه   هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط اْلُبَخاِريِ  َوَلْم ُيَخرِ 
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: منكر غريب 

 : خبر واه بمرة. قال الشيخ عبد السَلم علوش* 

ُّ أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ، ثنا أَبُو إإْْسَاعإيَل حُمَمَّدُ   -  4504 ، ثنا إإْسَحاُق   َأْخََبينإ حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ الزَّاهإُد اأْلَْصبَـَهاينإ ْبُن إإْْسَاعإيَل السَُّلمإيُّ
الزُّبـَْيدإيُّ، َحدََّثِنإ َعْبُد اَّللَّإ ْبُن َساَلٍإ اأْلَْشَعرإيُّ، َحدََّثِنإ حُمَمَُّد ْبُن اْلَولإيدإ   ْبُن إإبـَْراهإيَم ْبنإ اْلَعاَلءإ الزُّبـَْيدإيُّ، َحدََّثِنإ َعْمُرو ْبُن احْلَارإثإ 

ٍد َحدَّثـَُهْم، يـَُردَُّه إإىَل َمْعدإي َكرإَب ْبنإ عَ  ُد ْبُن َسْعٍد، َأنَّ َأاَب رَاشإ َد اَّللَّإ ْبَن َعْمرإو ْبنإ  ْبدإ ُكاَلٍل َأنَّ َعبْ ْبنإ َعامإٍر الزُّبـَْيدإيُّ، ثنا رَاشإ
َر َسَفرإهإ إإىَل ا ُ َعْنُه آخإ َي اَّللَّ ُهَما قَاَل: َسافـَْراَن َمَع ُعَمَر ْبنإ اخْلَطَّابإ َرضإ ُ َعنـْ َي اَّللَّ َ َأنَّ الطَّاُعوَن اْلَعاصإ َرضإ ، فـََلمَّا َشارَفـََها ُأْخَبإ لشَّامإ

َهافإيَها، َفقإيَل َلُه: اَي َأمإرَي اْلُمْؤمإنإ  نـْ َا َما َكاَن َلَك َأْن ََتُْرَج مإ َم َعَلْيهإ، َكَما أَنَُّه َلْو َوَقَع َوأَْنَت ِبإ َبغإي َلَك َأْن َُتْجإ ، فـََرَجَع نَي، ََل يـَنـْ
، فَـ  : َأْعرإْض َعنإ الطَّرإيقإ للَّْيلإ إإْذ قَاَل ِلإ رُي ابإ َنا َْنُْن َنسإ ًها إإىَل اْلَمدإيَنةإ، قَاَل: فـَبَـيـْ َلتإهإ، ُثَّ ُمتَـَوجيإ َعَرَض، َوَعَرْضُت، فـَنَـَزَل َعْن رَاحإ

: َما ِلإ َوهَلُْم، رُدُّو  ، ُثَّ رَكإَب فـََلْم َأْسأَْلُه َعْن َوَضَع رَْأَسُه َعَلى ذإرَاعإ مَجَلإهإ، فـََناَم َوََلْ َأْسَتطإْع َأاَنُم، ُثَّ َذَهَب يـَُقوُل ِلإ ينإ َعنإ الشَّامإ
ْعتُ َشْيٍء َحَّتَّ إإَذا ظَ  نَي انـْتَـبَـْهَت مإْن نـَْومإَك؟ قَاَل: إإينيإ ْسَإ َ قـُْلَت َما قـُْلَت حإ  َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى نَـْنُت َأاَن َُمَالإُطوا النَّاَس، قـُْلُت َلُه: َلإ

َابإ   َْص َوالزَّيـُْتونإ فإ الَتُّ َعَثنَّ مإْن َبنْيإ َحائإطإ محإ َسابٌ هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم يـَُقوُل: »لَيـُبـْ ُعوَن أَْلًفا لَْيَس َعَلْيهإْم حإ لَئإْن َأْرَجَعِنإ   «،اأْلَمْحَرإ َسبـْ
َْص، فـََرَجَع مإْن َسَفرإهإ َذلإكَ  ُ مإْن َسَفرإي َهَذا، أَلَْحَتمإَلنَّ عإَياِلإ َوَأْهلإي َوَماِلإ َحَّتَّ أَنـَْزَل محإ  َوقُتإَل رإْضَواُن اَّللَّإ َعَلْيهإ  اَّللَّ

َجاُه.  @ قال الحافظ الحا ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ   كم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: بل منكر

 : لين الحديث. ْبُن اْلَحاِرِث الزَُّبْيِديُّ  وهو صدوق يهم كثيرا، وَعْمُرو ِإْسَحاُق ْبُن ِإْبَراِهيَم ْبِن اْلَعََلِء الزَُّبْيِديُّ * دار التأصيل: فيه 

ثـََنا أَبُو َجْعَفٍر َعْبُد اَّللَّإ ْبُن إإْْسَاعإيَل ْبنإ إإبـَْراهإيَم ْبنإ اْلَمْنُصورإ، َأمإرُي اْلُمْؤمإنإنَي، ثنا حمَُ   -   4527 يُّ،  َحدَّ مَُّد ْبُن َأمْحََد ْبُن يَزإيَد الريإاَيحإ
َي اَّللَُّ ثنا َهاُروُن ْبُن إإْْسَاعإ  ْعُت َعلإيًّا َرضإ َعْنُه يـَْوَم اجْلََملإ   يَل اخْلَزَّاُز، ثنا قـُرَُّة ْبُن َخالإٍد، َعنإ احْلََسنإ، َعْن قـَْيسإ ْبنإ َعبَّاٍد، قَاَل: ْسَإ

َعةإ، فـَُقْلُت: َواَّللَّإ يـَُقوُل: اللَُّهمَّ إإينيإ أَبـَْرأُ إإلَْيَك مإْن َدمإ ُعْثَماَن، َوَلَقْد طَاَش َعْقلإي يـَْوَم قُتإَل ُعثْ  ي وَجاُءوينإ لإْلبَـيـْ َماُن، َوأَْنَكَرْت نـَْفسإ
َعَلْيهإ وَ  َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ  َلُه  قَاَل  قـَتَـُلوا رَُجاًل  قـَْوًما  ُأاَبيإَع  َأْن  أَلَْسَتْحيإي مإَن اَّللَّإ  ْنُه إإينيإ  مإ َتْسَتْحيإي  َأْسَتْحيإي َمإَّْن  َسلََّم: »َأََل 

فَاْنَصَرُفوا، فـََلمَّا ُدفإَن رََجَع النَّاُس َفَسأَُلوينإ  َماَلئإَكُة« ، َوإإينيإ أَلَْسَتْحيإي مإَن اَّللَّإ َأْن ُأاَبيإَع َوُعْثَماُن قَتإيٌل َعَلى اأْلَْرضإ ََلْ يُْدَفْن بـَْعُد،  الْ 
َعَة، فـَُقْلُت: اللَُّهمَّ إإينيإ ُمْشفإٌق َمإَّا َأْقَدُم َعَليْ  ،  اْلبَـيـْ َا ُصدإَع قـَْليبإ هإ، ُثَّ َجاَءْت َعزإميٌَة فـََبايـَْعُت فـََلَقْد قَاُلوا: اَي َأمإرَي اْلُمْؤمإنإنَي، َفَكَأَنَّ

 َوقـُْلُت: اللَُّهمَّ ُخْذ مإِنيإ لإُعْثَماَن َحَّتَّ تـَْرَضى  
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ْيَخْينِ  َجاُه.  @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ  َوَلْم ُيَخرِ 
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط البخاري ومسلم 

 * دار التأصيل: هذا اإلسناد ليس على شرط الشيخين. 

ثـََنا أَبُو َعلإيٍي احْلَافإُظ، ثنا أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ ُسَلْيَماَن، ثنا أَبُو ُعبَـْيدإ اَّللَّإ أَ  -  4533 مْحَُد ْبُن َعْبدإ الرَّمْحَنإ ْبنإ َوْهٍب،  َحدَّ
ُّ َصلَّى   َحدََّثِنإ َعميإي، ثنا ََيََْي ْبُن أَيُّوَب، ثنا هإَشاُم ْبُن ُعْرَوَة، َعْن أَبإيهإ،  َها قَاَلْت: َأوَُّل َحَجٍر مَحََلُه النَّيبإ ُ َعنـْ َي اَّللَّ َعْن َعائإَشَة َرضإ

دإ، ُثَّ مَحََل أَبُو َبْكٍر َحَجًرا آَخَر، ُثَّ مَحََل ُعْثَماُن َحَجًرا آَخرَ  َرى إإىَل  ، فـَُقْلُت: اَي َرُسوَل اَّللَّإ، َأََل تَـ هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم لإبإَناءإ اْلَمْسجإ
 َهُؤََلءإ َكْيَف ُيَساعإُدوَنَك؟ فـََقاَل: »اَي َعائإَشُة، َهُؤََلءإ اخْلَُلَفاُء مإْن بـَْعدإي«  

َجاُه َوِإنََّما اْشُتِهَر ِبإِ  ْيَخْيِن، َوَلْم ُيَخرِ  ِد ْبِن اْلَفْضِل ْبِن ْسَناِد َواٍه ِمْن ِرَوا@ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ َيِة ُمَحمَّ
 َعِطيََّة َفِلَذِلَك ُهِجَر " 

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: أحمد بن عبد الرحمن بن وهب منكر الحديث 
 * دار التأصيل: هذا اإلسناد ليس على شرط الشيخين. 

ثـََنا أَبُو َبْكرإ ْبُن إإْسَحاَق، ثنا حُمَمَُّد ْبُن أَيُّوبَ   -   4536 َباُن ْبُن فـَرُّوٍخ، ثنا طَْلَحُة ْبُن زَْيٍد، َعْن َعبإيَدَة ْبنإ َحسَّاَن، َحدَّ ، أَنـَْبَأ َشيـْ
َنَما َْنُْن فإ بـَْيتإ اْبنإ  ُهَما، بـَيـْ ُ َعنـْ َي اَّللَّ ، َعْن َجابإرإ ْبنإ َعْبدإ اَّللَّإ َرضإ يإ رإ  َعْن َعطَاٍء اْلَكْيَخارَاينإ يَن فإيهإْم أَبُو  َحَشَفَة فإ نـََفٍر مإَن اْلُمَهاجإ

ُهْم، فـََقاَل َرُسوُل َبْكٍر، َوُعَمُر، َوُعْثَماُن، َوَعلإيي، َوطَْلَحُة، َوالزَُّبرْيُ، َوَعْبُد الرَّمْحَنإ ْبُن َعْوٍف، َوَسْعُد ْبُن َأيبإ وَ  ُ َعنـْ َي اَّللَّ قَّاٍص َرضإ
َهْض ُكلُّ رَُجلٍ  ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم إإىَل ُعْثَماَن فَاْعتَـنَـَقُه، َوقَاَل:    اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »لإيَـنـْ ْنُكْم إإىَل ُكْفئإهإ« فـَنَـَهَض النَّيبإ مإ

َرةإ« نـَْيا َواْْلخإ  »أَْنَت َولإييإي فإ الدُّ
َجاُه.  ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 .ل الحافظ الذهبي رحمه هللا: بل ضعيف# قا
 رواه أبو يعلى، وفيه طلحة بن زيد، وهو ضعيف جدا. (: 14528* قال الهيثمي )

، ثنا احْلَُسنْيُ ْبُن ُعبَـْيدإ   -  4540 َبَأ حُمَمَُّد ْبُن هإَشامإ ْبنإ َأيبإ الدَُّمْيكإ ثـََنا أَبُو َبْكرإ ْبُن إإْسَحاَق، أَنـْ اَّللَّإ، ثنا َعْبُد اْلَعزإيزإ ْبُن َأيبإ    َحدَّ
ُ َعْنُه قَاَل: َسَأَل رَُجلٌ  َي اَّللَّ َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: َأفإ اجْلَنَّةإ بـَْرٌق؟ قَاَل: »نـََعْم، َحازإٍم، َعْن أَبإيهإ، َعْن َسْهلإ ْبنإ َسْعٍد َرضإ  النَّيبإ

ي بإَيدإهإ إإنَّ ُعْثَماَن لَيَـَتَحوَُّل مإْن َمْنزإٍل إإىَل َمْنزإٍل فـََتَْبُُق َلُه اجْلَنَُّة«    َوالَّذإي نـَْفسإ
ْيَخْيِن، @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: ِإْن َكاَن اْلُحَسْيُن   ِ َهَذا ِحْفَظُه َعْن َعْبِد اْلَعِزيِز ْبِن َأِبي َحاِزٍم َفِإنَُّه َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ ْبُن ُعَبْيِد َّللاَّ

َجاُه.  َوَلْم ُيَخرِ 
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: ذا موضوع

ثـََنا َأمْحَُد ْبُن َكامإٍل اْلَقاضإي، ثنا َأمْحَُد ْبُن    -   4555 ، ثنا اْلَفْضُل ْبُن ُجَبرْيٍ اْلَورَّاُق، ثنا َخالإُد ْبُن  َحدَّ حُمَمَّدإ ْبنإ َعْبدإ احْلَمإيدإ اجْلُْعفإيُّ
يَ  ، َعْن َسعإيدإ ْبنإ ُجَبرْيٍ، َعنإ اْبنإ َعبَّاٍس َرضإ ُّ، َعْن َعطَاءإ ْبنإ السَّائإبإ ُهَما قَاَل:    َعْبدإ اَّللَّإ الطَّحَّاُن اْلُمَزينإ ُ َعنـْ ُكْنُت قَاعإًدا عإْنَد  اَّللَّ

ْنهُ  َي اَّللَُّ َعْنُه، فـََلمَّا َداَن مإ يإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم إإْذ َأقْـَبَل ُعْثَماُن ْبُن َعفَّاَن َرضإ ، قَاَل: " اَي ُعْثَماُن، تـُْقَتُل َوأَْنَت تـَْقَرأُ ُسورََة النَّيبإ
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ُ َوُهَو السَّمإيُع اْلَعلإيُم{ ]البقرة:  اْلبَـَقَرةإ، فـَتَـَقُع مإْن َدمإَك َعَلى: }َفَسيَ  َعُث يـَْوَم اْلقإَياَمةإ َأمإريًا َعَلى ُكليإ 137ْكفإيَكُهُم اَّللَّ [ ، َوتـُبـْ
، َوَتْشَفُع فإ َعَددإ رَبإيَعَة َوُمَضَر "    ََمُْذوٍل، يـَْغبإُطَك َأْهُل اْلَمْشرإقإ َواْلَمْغرإبإ

 ت # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: كذب بح

4556  -    ، يُّ ْبُن يُوُنَس اْلُقَرشإ اْلُمَؤمَّلإ ْبنإ احْلَُسنْيإ ْبنإ عإيَسى، ثنا حُمَمَُّد  ْبُن  مإ َعلإيُّ  اْلَقاسإ أَبُو  ثـََنا  ْبُن إإْْسَاعإيَل َحدَّ ثنا َهاُروُن 
َع احْلََسَن، َعْن قـَْيسإ   يُّ، ْسَإ ُ َعْنُه يـَْوَم اجْلََملإ يـَُقوُل: َكَذا اخْلَزَّاُز، ثنا قـُرَُّة ْبُن َخالإٍد السَُّدوسإ َي اَّللَّ ْبنإ َعبَّاٍد قَاَل: َشهإْدُت َعلإيًّا َرضإ

ي َعةإ، فـَقُ   اللَُّهمَّ إإينيإ أَبـَْرأُ إإلَْيَك مإْن َدمإ ُعْثَماَن، َوَلَقْد طَاَش َعْقلإي يـَْوَم قُتإَل ُعْثَماُن، َوأَْنَكْرُت نـَْفسإ ْلُت: َواَّللَّإ إإينيإ  َوَأرَاُدوينإ َعَلى اْلبَـيـْ
ْنُه اْلَماَلئإَكُة«  أَلَْسَتْحيإي مإَن اَّللَّإ َأْن ُأاَبيإَع قـَْوًما قـَتَـُلوا رَُجاًل، قَاَل َلُه َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلَّمَ  : »َأََل َأْسَتْحيإي َمإَّْن َتْسَتْحيإي مإ

َعَة،  ُأاَبيإَع َوُعْثَماُن قَتإيٌل َعَلى اأْلَْرضإ ََلْ يُْدَفْن بـَْعُد، فَاْنَصَرُفوا، فـََلمَّا ُدفإَن رََجَع النَّاُس إإَِلَّ فَ ، َوإإينيإ أَلَْسَتْحيإي مإَن اَّللَّإ َأْن   َسأَُلوينإ اْلبَـيـْ
، فـَُقْلُت:  فـَُقْلُت: اللَُّهمَّ إإينيإ ُمْشفإٌق َمإَّا َأْقَدَم َعَلْيهإ ُثَّ َجاَءْت َعزإميٌَة، فـََبايـَْعُت، فـََلَقدْ  َا ُصدإَع قـَْليبإ  قَاُلوا: اَي َأمإرَي اْلُمْؤمإنإنَي، َفَكَأَنَّ

 اللَُّهمَّ ُخْذ مإِنيإ لإُعْثَماَن َحَّتَّ تـَْرَضى
َجاُه.  ْيَخْيِن َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ

 : على شرط البخاري ومسلم # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا
 * دار التأصيل: هذا اإلسناد ليس على شرط الشيخين. 

ُّ، ثن  -   4569 ا ُعبَـْيُد اَّللَّإ ْبُن ُموَسى، َحدََّثِنإ أَبُو  َأْخََباََن أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ الصَّفَّاُر، ثنا َأمْحَُد ْبُن مإْهَراَن اأْلَْصبَـَهاينإ
َراٍش، َعْن عُ  نَـَتُه، فـََردَُّه، َسْيَداَن ُعبَـْيُد ْبُن طَُفْيٍل قَاَل: َحدََّثِنإ رإْبعإيُّ ْبُن حإ ُ َعْنُه، أَنَُّه َخَطَب إإىَل ُعَمَر ابـْ َي اَّللَّ ْثَماَن ْبنإ َعفَّاَن َرضإ

يإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، فـََلمَّا َأْن رَاَح إإلَْيهإ ُعَمُر قَاَل: »اَي ُعَمُر، َأََل أَ   ُعْثَماَن، َوَأُدلُّ ُدلَُّك َعَلى َخَتٍ َخرْيٍ َلَك مإنْ فـَبَـَلَغ َذلإَك لإلنَّيبإ
«  ُعْثَماَن َعَلى َخرْيٍ َلُه مإْنَك؟« قَاَل: نـََعْم اَي َرُسوَل اَّللَّإ، قَاَل: »َزويإْجِنإ ابـْنَـَتَك، َوُأَزويإُج ُعْثَماَن ا  بـَْنيتإ

َجاُه.  ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 وهو مجهول.  َأْحَمُد ْبُن ِمْهَرانَ صيل: متن الحديث فيه مخالفة لما في الصحيحين.......وفي الحديث * دار التأ

ُّ، ثنا َبْكُر ْبُن َبكَّاٍر، ثنا عإيَسى ْبُن ا  -  4570 ثـََنا َعلإيُّ ْبُن مَحَْشاٍذ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َمْنَدهإ اأْلَْصبَـَهاينإ ، ثنا أَبُو  َحدَّ ْلُمَسييإبإ اْلَبَجلإيُّ
ُ َعْنهُ  َي اَّللَّ : بـَْيَع احْلَقيإ َحْيُث   ُزْرَعَة، َعْن َأيبإ ُهَريـَْرَة قَاَل: " اْشََتَى ُعْثَماُن ْبُن َعفَّاَن َرضإ يإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َمرََّتنْيإ اجْلَنََّة مإَن النَّيبإ

َر     .، َوَحْيُث َجهََّز َجْيَش اْلُعْسَرةإ رومةَحَفَر بإئـْ
َجاُه.   ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َصِحيُح اإلِْ

 : عيسى بن المسيب ضعفه أبو داود وغيره # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا
 وهو ضعيف.  َبْكُر ْبُن َبكَّارٍ ، و عيسى بن المسيب ضعفه أبو داود وغيره* دار التأصيل: 

َكََّة، ثنا احْلََسُن ْبُن َعلإييإ ْبنإ َشبإيٍب اْلَمْعَمرإيُّ   -  4574 ُّ، ِبإ ، ثنا َعْبُد الرَّمْحَنإ ْبُن َعْمرإو ْبنإ  َحدََّثِنإ بَُكرْيُ ْبُن حُمَمٍَّد احْلَدَّاُد الصُّوفإ
، قَاَل: كُ  ييإ ، َعنإ الزَُّبرْيإ ْبنإ َسعإيٍد اْلُقَرشإ ، ثنا َأيبإ نَّا ُجُلوًسا عإْنَد َسعإيدإ ْبنإ اْلُمَسييإبإ َفَمرَّ بإَنا َعلإيُّ ْبُن احْلَُسنْيإ، َوََلْ َأَر  َجبَـَلَة اْلَباهإلإيُّ

ْنُه، فـََقاَم إإلَْيهإ َسعإيُد ْبُن اْلُمَسييإبإ َوُقْمَنا َمَعُه، َفَسلَّْمَنا عَ  يًّا َقطُّ َكاَن َأْعُبَد َّللإَّإ مإ َنا، فـََقالَ َهاِشإإ  َلُه َسعإيٌد: اَي َأاَب حُمَمٍَّد،  َلْيهإ فـََردَّ َعَليـْ



324 
 

ُهَما، قَاَل: نـََعمْ  ُ َعنـْ َي اَّللَّ ٍم أُميإ َعلإييإ ْبنإ َأيبإ طَالإٍب َرضإ اَْن َعْن فَاطإَمَة بإْنتإ َأَسدإ ْبنإ َهاشإ ْعُت َأمإرَي اْلُمْؤمإنإنَي َأْخَبإ ، قَاَل: ْسَإ ، َحدََّثِنإ َأيبإ
ْبَن َأيبإ طَالإٍب يـَُقولُ  هإ َعلإيَّ  َعَلْيهإ َوَسلََّم فإ َقمإيصإ ٍم َكفَّنَـَها َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ  َماَتْت فَاطإَمُة بإْنُت َأَسدإ ْبنإ َهاشإ  َوَصلَّى  : َلمَّا 

ي اْلَقَْبإ، كَ  َها َسْبعإنَي َتْكبإريًَة، َونـََزَل فإ َقَْبإَها َفَجَعَل يـَْومإي فإ نـََواحإ َها، وََكَبََّ َعَليـْ َها َوَخَرَج مإْن َقَْبإَها  َعَليـْ ُعُه َوُيَسويإي َعَليـْ أَنَُّه يـَُوسيإ
ُ َعْنُه: ايَ  َي اَّللَّ ، َوَحثَا فإ َقَْبإَها فـََلمَّا َذَهَب، قَاَل َلُه ُعَمُر ْبُن اخْلَطَّابإ َرضإ َناُه َتْذرإفَانإ َرُسوَل اَّللَّإ، رَأَيـُْتَك فـََعْلَت َعَلى َهذإهإ    َوَعيـْ

، إإنَّ أَ اْلَمْرَأةإ َشيْـ  تـَْفَعْلُه َعَلى َأَحٍد، فـََقاَل: »اَي ُعَمُر، إإنَّ َهذإهإ اْلَمْرَأَة َكاَنْت أُميإي الَّيتإ َوَلَدْتِنإ اَب طَالإٍب َكاَن َيْصَنُع الصَّنإيَع،  ًئا ََلْ 
َْبإيَل َعَلْيهإ السَّاَلُم َوَتُكوُن َلُه اْلَمْأُدبَُة، وََكاَن َُيَْمُعَنا َعَلى طََعامإهإ، َفَكاَنْت َهذإهإ اْلَمرْ  يًبا فََأُعوُد فإيهإ، َوإإنَّ جإ ْنُه ُكليإهإ َنصإ ُل مإ َأُة تـَُفضيإ

َْبإيُل َعَلْيهإ السَّاَلُم َأنَّ اَّللََّ  ْن َأْهلإ اجْلَنَّةإ، َوَأْخََبينإ جإ َا مإ مإَن اْلَماَلئإَكةإ ُيَصلُّوَن    تـََعاىَل َأَمَر َسْبعإنَي أَْلًفاَأْخََبينإ َعْن َريبيإ َعزَّ َوَجلَّ َأهنَّ
َها«    َعَليـْ

 * حذفه الذهبي من التلخيص. 
ْحَمِن ْبُن َعْمِرو ْبِن َجَبَلَة اْلَباِهِليُّ * دار التأصيل: فيه   : لين الحديث.الزَُّبْيِر ْبِن َسِعيٍد اْلُقَرِشي ِ : كذبه غير واحد، و َعْبُد الرَّ

ثـََنا أَبُو احْلَُسنْيإ حمَُ   -   4576 ، ثنا ََيََْي مَُّد ْبُن َأمْحََد ْبنإ ِتَإيٍم احْلَْنظَلإيُّ، بإبَـْغَداَد، ثنا أَبُو قإاَلبََة َعْبُد اْلَملإكإ ْبُن حُمَمٍَّد الرَّقَاشإ َحدَّ يُّ
، ْبُن مَحَّاٍد، َوَحدََّثِنإ أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن اَبَلَوْيهإ، َوأَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن َجْعَفٍر اْلبَـزَّ  َبٍل، َحدََّثِنإ َأيبإ اُر قَاََل: ثنا َعْبُد اَّللَّإ ْبُن َأمْحََد ْبنإ َحنـْ

افإُظ اْلبَـْغَدادإيُّ، ثنا َخَلُف ْبُن َساَلٍإ ثنا ََيََْي ْبُن مَحَّاٍد، َوثـََنا أَبُو َنْصرإ َأمْحَُد ْبُن َسْهٍل اْلَفقإيُه، بإُبَخاَرى، ثنا َصالإُح ْبُن حُمَمٍَّد احلَْ 
، ثنا ََيََْي ْبُن مَحَّاٍد، ثنا أَبُو َعَوانََة، َعْن ُسَلْيَماَن اأْلَْعَمشإ قَاَل: ثنا َحبإيُب ْبُن َأيبإ ََثبإ اْلمُ  ، َعْن زَْيدإ ْبنإ  َخريإمإيُّ ٍت، َعْن َأيبإ الطَُّفْيلإ

َعَليْ  َعْنُه قَاَل: َلمَّا رََجَع َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ   ُ َي اَّللَّ هإ َوَسلََّم مإْن َحجَّةإ اْلَوَداعإ َونـََزَل َغدإيَر ُخمٍي َأَمَر بإَدْوَحاٍت فـَُقْمَن،  َأْرَقَم َرضإ
: َأَحُدُُهَا َأْكََبُ مإَن اْْلَخرإ،   ، فَ فـََقاَل: " َكَأينيإ َقْد ُدعإيُت فََأَجْبُت، إإينيإ َقْد تـَرَْكُت فإيُكُم الثَـَّقَلنْيإ اْنظُُروا كإَتاُب اَّللَّإ تـََعاىَل، َوعإَْتِتإ

َُما َلْن يـَتَـَفرَّقَا َحَّتَّ يَرإَدا َعَليَّ احْلَْوَض "  َكْيَف ََتُْلُفوينإ فإيهإَما، فَإإهنَّ
ُ َعْنُه، فـََقاَل: »َمْن ُكْنُت َمْوََلُه فـََهَذا َولإيُُّه،    «،ُثَّ قَاَل: »إإنَّ اَّللََّ َعزَّ َوَجلَّ َمْوََلَي، َوَأاَن َمْوىَل ُكليإ ُمْؤمإنٍ  َي اَّللَّ ُثَّ َأَخَذ بإَيدإ َعلإيٍي َرضإ

 اللَُّهمَّ َوالإ َمْن َواََلُه َوَعادإ َمْن َعاَداُه« َوذََكَر احْلَدإيَث بإُطولإهإ.  
َجاُه ِبُطوِلِه، َشاِهُدُه َحِديِث َسَلَمَة ْبِن ُكَهْيٍل، َعْن َأِبي الطَُّفْيِل @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ا ْيَخْيِن، َوَلْم ُيَخرِ  لشَّ

 َأْيًضا َصِحيٌح َعَلى َشْرِطِهَما " 

ْجزإيُّ، قَاََل: أَنـَْبَأ حمَُ   -  4577 ثـََناُه أَبُو َبْكرإ ْبُن إإْسَحاَق، َوَدْعَلُج ْبُن َأمْحََد السيإ ، ثنا َحسَّاُن َحدَّ مَُّد ْبُن أَيُّوَب، ثنا اأْلَْزَرُق ْبُن َعلإيٍي
، َعنإ اْبنإ  ُّ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َسَلَمَة ْبنإ ُكَهْيٍل، َعْن أَبإيهإ، َعْن َأيبإ الطَُّفْيلإ ُ ْبُن إإبـَْراهإيَم اْلَكْرَماينإ َي اَّللَّ َع زَْيَد ْبَن َأْرَقَم َرضإ  َواثإَلَة، أَنَُّه ْسَإ

َحاٍت عإظَاٍم، َفَكَنَس النَّاُس َما حَتَْت ُه يـَُقوُل: نـََزَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َبنْيَ َمكََّة َواْلَمدإيَنةإ عإْنَد َشَجَراٍت َخْسإ َدوْ َعنْ 
يًَّة فَ  ، ُثَّ رَاَح َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َعشإ َصلَّى، ُثَّ قَاَم َخطإيًبا، َفَحمإَد اَّللََّ َوأَْثََّن َعَلْيهإ، َوذََكَر َوَوَعَظ، فـََقاَل:  الشََّجَراتإ

لُّوا إإنإ اتَـّبَـ  ُ َأْن يـَُقوَل: ُثَّ قَاَل: " أَيُـَّها النَّاُس، إإينيإ ًَترإٌك فإيُكْم َأْمَرْينإ َلْن َتضإ ، َوَأْهُل بـَْييتإ عإَْتِتإ  ْعُتُموُُهَا، َوُُهَا: كإَتاُب اَّللَّإ َما َشاَء اَّللَّ
" 

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: لم يخرجا لمحمد بن سلمة بن كهيل وقد وهاه السعدي 
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ُب ثـَْعَلَب إإْماَلًء بإبَـْغَداَد، ثنا حُمَمَُّد بْ  - 4582 دإ الزَّاهإُد َصاحإ َبَة، ثنا  ُن َحدََّثِنإ أَبُو َعْمٍرو حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ اْلَواحإ ُعْثَماَن ْبنإ َأيبإ َشيـْ
َاُك ْبُن َحْرٍب، َعْن عإْكرإَمةَ  ُهَما زََكرإايَّ ْبُن ََيََْي اْلمإْصرإيُّ، َحدََّثِنإ اْلُمَفضَُّل ْبُن َفَضاَلَة، َحدََّثِنإ ْسإ ُ َعنـْ َي اَّللَّ ، َعنإ اْبنإ َعبَّاٍس َرضإ

َصاٍل لَْيَسْت ألإَ  ٍي َوَأْعَجمإيٍي َصلَّى َمَع َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، َوُهَو الَّذإي َكاَن قَاَل: " لإَعلإيٍي َأْرَبُع خإ َحٍد: ُهَو َأوَُّل َعَريبإ
، َوُهَو الَّذإي َغسََّلُه َوَأْدَخَلُه َقَْبَهُ    " لإَواُؤُه َمَعُه فإ ُكليإ زَْحٍف، َوالَّذإي َصََبَ َمَعُه يـَْوَم اْلمإْهَراسإ

 .قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: فيه زكريا بن يحيى الوقار وهو متهم #

4583   -  ،ُّ ُم ْبُن احْلََكمإ اْلُعَرينإ ثـََنا َعلإيُّ ْبُن مَحَْشاٍذ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن اْلُمغإريَةإ السُّكَّرإيُّ، ثنا اْلَقاسإ ثنا مإْسَعٌر، َعنإ احْلََكمإ ْبنإ    َحدَّ
ُهَما، »َأنَّ َرُسوَل اَّللَّإ   ُ َعنـْ َي اَّللَّ َبَة، َعْن مإْقَسٍم، َعنإ اْبنإ َعبَّاٍس َرضإ ُ َعْنُه ُعتَـيـْ َي اَّللَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َدَفَع الرَّايََة إإىَل َعلإيٍي َرضإ

 يـَْوَم َبْدٍر، َوُهَو اْبُن عإْشرإيَن َسَنًة«  
َجاُه. ْيَخْيِن، َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ

ِريُّ سناد ليس على شرط الشيخين.....وفيه م* دار التأصيل: هذا اإل كَّ ُد ْبُن اْلُمِغيَرِة السُّ  قال السليماني: فيه نظر.  َحمَّ

ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثنا َأمْحَُد ْبُن َعْبدإ اجْلَبَّارإ، ثنا يُوُنُس ْبُن بَُكرْيٍ، َعْن    -   4586 يُوُسَف ْبنإ ُصَهْيٍب، َعْن َعْبدإ  َحدَّ
َذرٍي، َوَأاَن َمَعُهْم َنْطُلُب َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َوُهَو    اَّللَّإ ْبنإ بـَُرْيَدَة، َعْن أَبإيهإ، قَاَل: اْنطََلَق أَبُو َذرٍي َونـَُعْيُم اْبُن َعميإ َأيبإ 

َناَك َنْسَمُع َما تـَُقوُل، َوإإىَل َما َتْدُعو، فـََقاَل َرسُ  جْلََبلإ ُمْكَتتإٌم، فـََقاَل أَبُو َذرٍي: اَي حُمَمَُّد، آتـَيـْ َم: »َأُقوُل وُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلَّ ابإ
ُبُه َوآَمْنُت بإهإ، وََكاَن َعلإيي فإ  ُ، َوإإينيإ َرُسوُل اَّللَّإ« فَآَمَن بإهإ أَبُو َذرٍي َوَصاحإ َحاَجٍة لإَرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم   ََل إإَلَه إإَلَّ اَّللَّ

َي إإىَل َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ  ثـَْننْيإ َوَصلَّى َعلإيي يـَْوَم الثُّاَلََثءإ  َأْرَسَلُه فإيَها. َوُأوحإ   َعَلْيهإ َوَسلََّم يـَْوَم اَلإ
َجاُه.   ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َصِحيُح اإلِْ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح
 : صدوق يخطئ.ُيوُنُس ْبُن ُبَكْيرٍ اعه للسيرة صحيح. و : ضعيف، وسمَأْحَمُد ْبُن َعْبِد اْلَجبَّارِ * دار التأصيل: فيه 

، َحدََّثِنإ َعبْ   -  4587 ، ثنا احْلَُسنْيُ ْبُن مُحَْيدإ ْبنإ الرَّبإيعإ يُّ ثـََنا أَبُو َسعإيٍد َأمْحَُد ْبُن َعْمٍرو اأْلَمْحَسإ ، َحدَّ َهٍس اْلُماَلئإيُّ ُد الرَّمْحَنإ ْبُن بـَيـْ
ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلَّ َحدََّثِنإ َعلإيُّ ْبُن َعا ُ َعْنُه قَاَل: »نـُبيإَئ النَّيبإ َي اَّللَّ ، َعْن أََنٍس َرضإ ثـَْننْيإ، َوَأْسَلَم بإٍس، َعْن ُمْسلإٍم اْلُماَلئإييإ َم يـَْوَم اَلإ

 َعلإيي يـَْوَم الثُّاَلََثءإ«  
 * سكت عنه الذهبي في التلخيص. 

ِبيعِ * دار التأصيل: فيه   : ضعيف، ومسلم المَلئي: ضعيف. َعِليُّ ْبُن َعاِبسٍ : كذبه مطين، و اْلُحَسْيُن ْبُن ُحَمْيِد ْبِن الرَّ

، ثنا َعْبُد اَّللَّإ ْبُن َصا  -  4590 لإٍح، َحدََّثِنإ اللَّْيُث ْبُن َسْعٍد،  َأْخََباََن إإبـَْراهإيُم ْبُن إإْْسَاعإيَل اْلَقارإيُّ، ثنا ُعْثَماُن ْبُن َسعإيٍد الدَّارإمإيُّ
ُ َعْنُه فإ َأْخََبينإ َخالإُد ْبُن يَزإيَد، َعْن َسعإيدإ ْبنإ َأيبإ هإاَلٍل، َعْن زَْيدإ ْبنإ َأْسَلمَ  َي اَّللَّ َّ َحدَّثَُه، أَنَُّه َعاَد َعلإيًّا َرضإ َناٍن الدَُّؤِلإ ، َأنَّ َأاَب سإ

وَّْفُت َعَلى فـََقاَل: َلكإِنيإ َواَّللَّإ َما َتََ َشْكَوى َلُه َأْشَكاَها، قَاَل: فـَُقْلُت َلُه: َلَقْد ََتَوَّفْـَنا َعَلْيَك اَي َأمإرَي اْلُمْؤمإنإنَي فإ َشْكَواَك َهذإهإ،  
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ْعُت َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم الصَّادإَق اْلَمْصُدوَق، يـَُقوُل: »إإنََّك   َينيإ ْسَإ ْنُه، ألإ ي مإ َسُتْضَرُب َضْربًَة َها ُهَنا َوَضْربًَة َها نـَْفسإ
يُل َدُمَها َحَّتَّ ََتَْتضإَب -َوَأَشاَر إإىَل ُصْدَغْيهإ -ُهَنا  بـَُها َأْشَقاَها، َكَما َكاَن َعاقإُر النَّاَقةإ َأْشَقى َْثُوَد«  فـََيسإ ْيَـُتَك، َوَيُكوُن َصاحإ  حلإ

َجاُه.  ، َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط اْلُبَخاِريِ 
 * سكت عنه الذهبي في التلخيص. 

 اري....... * دار التأصيل: ليس على شرط البخ

َناُه أَبُو زََكرإايَّ ََيََْي ْبُن حُمَمٍَّد اْلَعْنََبإيُّ، ثنا إإبـَْراهإيُم ْبُن َأيبإ طَالإٍب، ثنا َعلإيُّ ْبُن الْ   -  4601 ثـْ ُمْنذإرإ، ثنا اْبُن ُفَضْيٍل، ثنا ُمْسلإُم َحدَّ
عْ  َثَمَة ْبنإ َعْبدإ الرَّمْحَنإ قَاَل: ْسَإ ، َعْن َخيـْ ُت َسْعَد ْبَن َمالإٍك، َوقَاَل َلُه رَُجٌل: إإنَّ َعلإيًّا يـََقُع فإيَك إإنََّك ََتَلَّْفَت َعْنُه، فـََقاَل اْلُماَلئإيُّ

َْن   ُتُه، َوَأْخطََأ رَْأيإي، إإنَّ َعلإيَّ ْبَن َأيبإ طَالإٍب ُأْعطإَي َثاَلًَث ألإ نـَْيا  َأُكوَن ُأْعطإيُت إإحْ َسْعٌد: َواَّللَّإ إإنَُّه َلَرْأٌي رَأَيـْ َداُهنَّ َأَحبَّ إإَِلَّ مإَن الدُّ
وَ  مَحْدإ اَّللَّإ  بـَْعَد  ُخمٍي  يـَْوَم َغدإيٍر  َوَسلََّم  َعَلْيهإ  َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ  َلُه  قَاَل  َلَقْد  فإيَها،  َأْوىَل  َوَما  َأينيإ  تـَْعَلُموَن  َعَلْيهإ: »َهْل  الثَـَّناءإ 

ْلُمْؤمإنإنَي؟« قـُْلَنا: نـََعْم،   يَء بإهإ يـَْومَ ابإ  َخْيََبَ َوُهَو  قَاَل: »اللَُّهمَّ َمْن ُكْنُت َمْوََلُه، فـََعلإيي َمْوََلُه، َوالإ َمْن َواََلُه، َوَعادإ َمْن َعاَداُه« َوجإ
نَـْيهإ، َوَدَعا َلُه فـََلمْ  ُر، فـََقاَل: اَي َرُسوَل اَّللَّإ، إإينيإ َأْرَمُد، فـَتَـَفَل فإ َعيـْ  يـَْرَمْد َحَّتَّ قُتإَل، َوفُتإَح َعَلْيهإ َخْيََبُ َوَأْخَرَج َرُسوُل َأْرَمُد َما يـُْبصإ

دإ، فـََقاَل َلُه اْلَعبَّاُس: َُتْرإُجنَ  ا َوَْنُْن َعَصبَـُتَك َوُعُموَمُتَك َوُتْسكإُن َعلإيًّا؟  اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َعمَُّه اْلَعبَّاَس َوَغرْيَُه مإَن اْلَمْسجإ
ُتُه، َوَلكإنَّ اَّللََّ َأْخَرَجُكْم َوَأْسَكَنُه«  فَـ   َقاَل: »َما َأاَن َأْخَرْجُتُكْم َوَأْسَكنـْ

 ومسلم متروك. # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: سكت الحاكم عن تصحيحه
 : صحيح عن سعد لكن باختَلف فيه.قال الشيخ عبد السَلم علوش* 

ثـََنا أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ احْلَفإيُد، ثنا َأمْحَُد ْبُن َنْصٍر، ثنا أَبُو نـَُعْيٍم اْلَفْضُل ْبنُ   -   4610 دَُكنْيٍ، ثنا َعْبُد اجْلَبَّارإ ْبُن اْلَوْردإ،    َحدَّ
، َعْن َساَلإإ ْبنإ َأيبإ اجْلَْعدإ، َعْن أُميإ َسَلَمةَ  يإ ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم ُخُروَج بـَْعضإ َعْن َعمَّاٍر الدُّْهِنإ َها قَاَلْت: ذََكَر النَّيبإ ُ َعنـْ َي اَّللَّ  َرضإ

« ُثَّ اْلتَـَفتَ  َكْت َعائإَشُة، فـََقاَل: »اْنظُرإي اَي مُحَرْيَاُء، َأْن ََل َتُكوينإ أَْنتإ ليإيَت مإْن  إإىَل َعلإيٍي فـََقاَل: »إإْن وُ أُمََّهاتإ اْلُمْؤمإنإنَي، َفَضحإ
َا«   ًئا فَاْرُفْق ِبإ  َأْمرإَها َشيـْ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: عبد الجبار لم يخرجا له 
،، وهو صدوق يهم، ولم يخرج البخاري لَعْبُد اْلَجبَّاِر ْبُن اْلَوْردِ * دار التأصيل: لم يخرج الشيخان ل ْهِنيِ  لم يسمع   اْلَجْعدِ َساِلِم ْبِن َأِبي و  َعمَّاٍر الدُّ

 من أم سلمة. 

اْلَمْعَمرإيُّ، ثنا َعْبُد اَّللَّإ َحدََّثِنإ أَبُو َسعإيٍد َأمْحَُد ْبُن يـَْعُقوَب الثَـَّقفإيُّ مإْن َأْصلإ كإَتابإهإ، ثنا احلََْسُن ْبُن َعلإييإ ْبنإ َشبإيٍب    -   4611
، َعْن َعْمَرَة بإْنتإ َعْبدإ الرَّمْحَنإ قَاَلْت:  ْبُن َصالإٍح اأْلَْزدإيُّ، َحدََّثِنإ حُمَمَُّد ْبُن ُسَليْ  ُّ، َعْن َسعإيدإ ْبنإ ُمْسلإٍم اْلَمكيإييإ َماَن ْبنإ اأْلَْصبَـَهاينإ

يإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم يـَُوديإعُ  ْفظإ اَّللَّإ َوفإ َكَنفإهإ: َها فـََقالَ َلمَّا َساَر َعلإيي إإىَل اْلَبْصَرةإ َدَخَل َعَلى أُميإ َسَلَمَة َزْوجإ النَّيبإ ْر فإ حإ ْت: " سإ
: َواحْلَقُّ َمَعَك: َوَلْوََل َأينيإ َأْكَرُه َأْن َأْعَصى اَّللََّ َوَرُسوَلُه: فَإإنَّهُ   َأَمَراَن َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َأْن نـََقرَّ فإ بـُُيوتإَنا  فـََواَّللَّإ إإنََّك لإَعَلى احْلَقيإ

ْرُت َمعَ  ي اْبِنإ ُعَمرَ َلسإ َلنَّ َمَعَك َمْن ُهَو َأْفَضُل عإْندإي َوَأَعزُّ َعَليَّ مإْن نـَْفسإ  َك: َوَلكإْن َواَّللَّإ أَلُْرسإ
ْيَخْيِن، َوَلْم ُيَخر ِ   َجاُه.  @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهِذِه اْْلََحاِديُث الثَََّلَثُة ُكلَُّها َصِحيَحٌة َعَلى َشْرِط الشَّ

 الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط البخاري ومسلم  # قال
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ِ ْبُن َصاِلٍح اْْلَْزِديُّ * دار التأصيل: هذا اإلسناد ليس على شرط الشيخين. فلم يخرجا لعَ  ُمَحمَُّد ْبُن ُسَلْيَماَن ْبِن ، وهو صدوق يتشيع، وال لْبُد َّللاَّ
 . ِلمٍ َسِعيِد ْبِن ُمسْ وهو صدوق يخطئ، وال ل اْْلَْصَبَهاِنيُّ 

ُّ مإْن َأْصلإ كإَتابإهإ، ثنا َعلإيُّ ْبُن َسعإيدإ ْبنإ َبشإ  - 4617 َباينإ رٍي الرَّازإيُّ، ِبإإْصَر، ثنا احلََْسُن ْبُن  َأْخََباََن أَبُو َأمْحََد حُمَمَُّد ْبُن حُمَمٍَّد الشَّيـْ
ُّ، َعنإ   ، ثنا ََيََْي ْبُن يـَْعَلى، ثنا َبسَّاٌم الصَّرْيَفإ َي مَحَّاٍد احلَْْضَرمإيُّ ، َعْن ُمَعاوإيََة ْبنإ ثـَْعَلَبَة، َعْن َأيبإ َذرٍي َرضإ احْلََسنإ ْبنإ َعْمٍرو اْلُفَقْيمإييإ

ُ َعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »َمْن َأطَاَعِنإ فـََقْد َأطَاَع اَّللََّ، َوَمْن  ْن َأطَاَع َعلإيًّا  َعَصاينإ فـََقْد َعَصى اَّللََّ، َومَ اَّللَّ
  » ، َوَمْن َعَصى َعلإيًّا فـََقْد َعَصاينإ  فـََقْد َأطَاَعِنإ

َجاُه.  ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح

َعِليُّ ْبُن َسِعيِد : لم يذكر فيه البخاري وابن أبي حاتم جرحا وال تعديَل. و ُمَعاِوَيَة ْبِن َثْعَلَبةَ و : ضعيف شيعي،  َيْحَيى ْبُن َيْعَلى * دار التأصيل: فيه  
 ليس بذاك تفرد بأشياء، قاله الدارقطني.  ْبِن َبِشيٍر الرَّاِزيُّ 

، َحدََّثِنإ أَبُو َأْخََبينإ حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبنإ ِتَإيٍم اْلَقْنَطرإيُّ، ثنا أَبُو قإاَلبَ   -  4618 ٍم، َعْن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ اْلُمَؤمَّلإ ، ثنا أَبُو َعاصإ يُّ َة الرَّقَاشإ
بَّاٍس، فـََقاَل: ْنَد اْبنإ َعبَّاٍس َفَحَصَبُه اْبُن عَ َبْكرإ ْبُن ُعبَـْيدإ اَّللَّإ ْبنإ َأيبإ ُمَلْيَكَة، َعْن أَبإيهإ قَاَل: َجاَء رَُجٌل مإْن َأْهلإ الشَّامإ َفَسبَّ َعلإيًّا عإ 
َرةإ َوَأَعدَّ هَلُْم   " اَي َعُدوَّ اَّللَّإ آَذْيَت َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: }إإنَّ الَّذإيَن يـُْؤُذوَن اَّللََّ َوَرُسوَلهُ  نـَْيا َواْْلخإ ُ فإ الدُّ َلَعنَـُهُم اَّللَّ

َتُه  [ َلْو َكاَن َرسُ 57َعَذااًب ُمهإيًنا{ ]األحزاب:   وُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َحيًّا َْلَذيـْ
َجاُه. ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ     @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح
ِ ْبِن اْلُمَؤمَّلِ * دار التأصيل: فيه   ِ ْبِن َأِبي ُمَلْيَكةَ الحديث، و : ضعيف  َعْبِد َّللاَّ  : قال الحافظ ابن حجر: مقبول. وأبو قَلبة....... َأُبو َبْكِر ْبُن ُعَبْيِد َّللاَّ

ثـََنا َعْبَداُن ْبُن يَزإيَد ْبنإ يـَْعُقوَب الدَّقَّاُق، مإْن َأْصلإ كإَتابإهإ، ثنا إإبـَْراهإيُم ْبُن احْلَُسنْيإ ْبنإ دإ   -  4620 َراُر  َحدَّ يزإيَل، ثنا أَبُو نـَُعْيٍم ضإ
ْعُت َأيبإ َيْذُكُر، َعنإ احلََْسنإ، عَ  َّ َصلَّى هللُا ْبُن ُصَرٍد، ثنا ُمْعَتمإُر ْبُن ُسَلْيَماَن، قَاَل: ْسَإ ُ َعْنُه، َأنَّ النَّيبإ َي اَّللَّ ْن أََنسإ ْبنإ َمالإٍك َرضإ

ُمَّيتإ َما اْختَـَلُفوا فإيهإ مإْن بـَْعدإي«   ُ ألإ : »أَْنَت تـَُبنييإ  َعَلْيهإ َوَسلََّم قَاَل لإَعلإيٍي
ْيَخيْ  َجاُه.@ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ  ِن، َوَلْم ُيَخرِ 

 . # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: بل هو فيما اعتقده من وضع ضرار
 * دار التأصيل: هذا اإلسناد ليس على شرط الشيخين......... 

ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبنإ يـَْعُقوَب، ثنا احلََْسُن ْبُن َعلإييإ ْبنإ َعفَّ   -  4624 اَن اْلَعامإرإيُّ، ثنا َعْبُد اَّللَّإ ْبُن ُعَمرْيٍ، ثنا  َحدَّ
، َعْن َأيبإ اجْلَحَّافإ َداُوَد ْبنإ َأيبإ َعْوٍف، َعْن ُمَعاوإيََة ْبنإ ثـَْعَلَبَة، َعْن َأيبإ َذرٍي  ْمطإ ُّ َصلَّى َعامإُر ْبُن السيإ ُ َعْنُه قَاَل: قَاَل النَّيبإ َي اَّللَّ َرضإ

« هللاُ َعَلْيهإ َوَسلَّ  ، فـََقْد فَارََقِنإ ، َمْن فَارََقِنإ فـََقْد فَاَرَق اَّللََّ، َوَمْن فَارََقَك اَي َعلإيُّ  َم: »اَي َعلإيُّ
َجاُه.  ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َصِحيُح اإلِْ

 .# قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: بل منكر
 منكر.(: 4893* السلسلة الضعيفة )
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ُّ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن ُمَعاٍذ، ثنا أَبُو َحْفٍص ُعَمُر ْبنُ   -   4625 ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد اْلَمْحُبويبإ ُّ، ثنا أَبُو  َحدَّ يبإ  احْلََسنإ الرَّاسإ
َي   َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم قَاَل: »َأاَن َسييإُد َوَلدإ آَدَم، َعَوانََة، َعْن َأيبإ بإْشٍر، َعْن َسعإيدإ ْبنإ ُجَبرْيٍ، َعْن َعائإَشَة َرضإ َها، َأنَّ النَّيبإ ُ َعنـْ اَّللَّ

 »  َوَعلإيي َسييإُد اْلَعَربإ
َجاُه، َوِفي ِإْسَناِدِه ُعَمُر ْبُن اْلَحسَ   ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ  ِن َوَأْرُجو َأنَُّه َصُدوٌق، َوَلْواَل َذِلَك  @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

ْيَخْيِن، َوَلُه َشاِهٌد ِمْن َحِديِث ُعْرَوَة، َعْن َعاِئَشَة "  ِتِه َعَلى َشْرِط الشَّ  َلَحَكْمُت ِبِصحَّ
 . الذي وضع هذا -يعني عمر بن حسن الراسبي   -# قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: أظن أنه هو 

 (: موضوع.5678* السلسلة الضعيفة )

ٍح، ثنا احلُْ   -   4626 َسنْيُ ْبُن ُعْلَواَن، َعْن هإَشامإ َأْخََباَْنُه أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن َجْعَفٍر اْلَقارإيُّ، بإبَـْغَداَد، ثنا َأمْحَُد ْبُن ُعبَـْيدإ ْبنإ اَنصإ
  ُ َي اَّللَّ « فـَُقْلُت:  ْبنإ ُعْرَوَة، َعْن أَبإيهإ، َعْن َعائإَشَة َرضإ َها قَاَلْت: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »اْدُعوا ِلإ َسييإَد اْلَعَربإ َعنـْ

 » ؟ قَاَل: »َأاَن َسييإُد َوَلدإ آَدَم، َوَعلإيي َسييإدإ اْلَعَربإ  اَي َرُسوَل اَّللَّإ، أََلْسَت َسييإَد اْلَعَربإ
 . : وضعه ابن علوان# قال الحافظ الذهبي رحمه هللا

 (: موضوع.5678* السلسلة الضعيفة )

ُ َعْنهُ  -  4627 َي اَّللَّ ثـََناُه أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبنإ ُموَسى اْلَقاضإي اخْلَازإُن مإْن : َوَلُه َشاهإٌد آَخُر مإْن َحدإيثإ َجابإٍر َرضإ َحدَّ
ُّ ، ثـََنا َسْهُل ْبُن ُعْثَماَن اْلَعْسَكرإيُّ ، ثـََنا الْ  ُر ْبُن ُموَسى ُمَسيَُّب ْبُن َشرإيٍك ، ثـََنا ُعمَ َأْصلإ كإَتابإهإ ، ثـََنا إإبـَْراهإيُم ْبُن َمالإٍك الزَّْعَفَراينإ

يهإيُّ ، َعْن َأيبإ الزَُّبرْيإ، َعْن َجابإٍر قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »اْدُعوا ِلإ  َي اْلَوجإ « فـََقاَلْت َعائإَشُة َرضإ  َسييإَد اْلَعَربإ
َها: أََلْسَت َسييإَد اْلَعَربإ اَي َرُسوَل اَّللَّإ؟ فَـ  ُ َعنـْ «  اَّللَّ  َقاَل: »َأاَن َسييإُد َوَلدإ آَدَم، َوَعلإيي َسييإُد اْلَعَربإ

: قال البخاري: منكر. الحديث، ُعَمُر ْبُن ُموَسى اْلَوِجيِهيُّ : قال أبو حاتم: ضعيف الحديث كأنه متروك، و اْلُمَسيَُّب ْبُن َشِريكٍ * دار التأصيل: فيه  
 كنه يدلس.وقال الذهبي: وضاع. وأبو الزبير المكي صدوق ول

طَْلَحَة اْلَقنَّاُد، الثيإَقُة اْلَمْأُموُن،  َأْخََباََن أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ احْلَفإيُد، ثنا َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ َنْصٍر، ثنا َعْمُرو ْبُن    -   4628
مإ ْبنإ اْلََبإيدإ، َعْن أَبإيهإ قَاَل: َحدَّ  َي  ثنا َعلإيُّ ْبُن َهاشإ ، َعْن َأيبإ ََثبإٍت، َمْوىَل َأيبإ َذرٍي قَاَل: ُكْنُت َمَع َعلإيٍي َرضإ َثِنإ أَبُو َسعإيٍد التـَّْيمإيُّ

، فـََلمَّا رَأَْيُت َعائإَشَة َواقإَفًة َدَخَلِنإ بـَْعُض َما َيْدُخُل النَّاَس، َفَكَشَف اَّللَُّ  ُ َعْنُه يـَْوَم اجْلََملإ َصاَلةإ الظُّْهرإ، فـََقاتـَْلُت    َعِنيإ َذلإَك عإْندَ اَّللَّ
ْئُت َأْسَأُل طََعاًما َوََل َشَرااًب َوَلكإِنيإ َمْوىًل    َمَع َأمإريإ اْلُمْؤمإنإنَي، فـََلمَّا فـَرََغ َذَهْبُت إإىَل اْلَمدإيَنةإ فَأَتـَْيُت أُمَّ َسَلَمَة فـَُقْلُت: إإينيإ َواَّللَّإ  َما جإ

َيبإ َذرٍي، فـََقاَلْت: َمْرَحًبا  نَي طَاَرتإ اْلُقُلوُب َمطَائإَرَها؟ قـُْلُت: إإىَل َحْيُث َكَشَف   ألإ ، فـََقاَلْت: أَْيَن ُكْنَت حإ َها قإصَّيتإ فـََقَصْصُت َعَليـْ
ْعُت َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم يَـ  ، قَاَل: َأْحَسْنَت ْسَإ ُ َذلإَك َعِنيإ عإْنَد َزَوالإ الشَّْمسإ »َعلإيي َمَع اْلُقْرآنإ َواْلُقْرآُن َمَع ُقوُل:  اَّللَّ

 َعلإيٍي َلْن يـَتَـَفرَّقَا َحَّتَّ يَرإَدا َعَليَّ احْلَْوَض« 
ْسَناِد َوَأُبو َسِعيٍد التَّْيِميُّ ُهَو ُعَقْيَصاُء ِثَقٌة َمْأمُ  َجاُه.@ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ  وٌن، َوَلْم ُيَخرِ 

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح
: قال عنه ابن  َأُبو َسِعيٍد التَّْيِميُّ : صدوق يتشيع، و ِليُّ ْبُن َهاِشِم ْبِن اْلَبِريدِ عَ : صدوق رمي بالرفض، و َعْمُرو ْبُن َطْلَحَة اْلَقنَّادُ * دار التأصيل: 
 : لم نقف له على ترجمة. َثاِبٍت، َمْوَلى َأِبي َذر ٍ  ، وَأبوءمعين: ليس بشي
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َبٍل، َحدَّ  -  4631 ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َجْعَفٍر، ثنا  َأْخََباََن أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن َجْعَفٍر اْلبَـزَّاُز، بإبَـْغَداَد، ثنا َعْبُد اَّللَّإ ْبُن َأمْحََد ْبنإ َحنـْ َثِنإ َأيبإ
ْت لإنَـَفٍر مإْن َأْصَحابإ َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم أَبـَْواٌب َشارإَعٌة َعْوٌف، َعْن َمْيُموٍن َأيبإ َعْبدإ اَّللَّإ، َعْن زَْيدإ ْبنإ َأْرَقَم قَاَل: َكانَ 

« قَاَل: فـََتَكلََّم فإ َذلإَك اَنٌس فـَقَ  دإ، فـََقاَل يـَْوًما: »ُسدُّوا َهذإهإ اأْلَبـَْواَب إإَلَّ اَبَب َعلإيٍي َعلَ فإ اْلَمْسجإ ْيهإ اَم َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ 
، فـََقاَل فإيهإ قَائإُلُكْم، َواَّللَّإ َما  َوَسلََّم، َفَحمإَد اَّللََّ، َوأَْثََّن َعَلْيهإ، ُثَّ قَاَل: " َأمَّا بـَْعُد: فَإإينيإ أُمإْرُت بإَسديإ َهذإهإ اأْلَبـَْوابإ   َغرْيَ اَببإ َعلإيٍي

ًئا َوََل فـََتْحُتُه، َوَلكإْن أُمإْرُت بإَشْيٍء   فَاتَـّبَـْعُتُه  َسَدْدُت َشيـْ
َجاُه.  ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح
 ضعيف.  َمْيُموٍن َأِبي َعْبِد َّللاَِّ * دار التأصيل: فيه 

ُّ، ثنا أَبُو احلََْسنإ حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبنإ اْلََبَاءإ، ثنا َعلإيُّ ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ  َأْخََبينإ احْلََسُن ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ    -   4632 ْسَفَرايإيِنإ ْبنإ  إإْسَحاَق اإْلإ
، َأْخََبينإ ُسَهْيُل ْبُن َأيبإ َصالإٍح، َعْن أَبإيهإ، َعْن َأيبإ ُهَريـَْرَة قَاَل: قَاَل   ُّ، ثنا َأيبإ ُ َعْنُه: َلَقْد عُ َجْعَفٍر اْلَمدإيِنإ َي اَّللَّ َمُر ْبُن اخْلَطَّابإ َرضإ

َها َأَحبَّ إإَِلَّ مإْن َأْن ُأْعَطى محُْ  نـْ َْن َتُكوَن ِلإ َخْصَلٌة مإ َصاٍل ألإ َر النـََّعمإ قإيَل: َوَما ُهنَّ اَي َأمإرَي  ُأْعطإَي َعلإيُّ ْبُن َأيبإ طَالإٍب َثاَلَث خإ
َد َمَع َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ اْلُمْؤمإنإنَي؟ قَاَل: »تـََزوَّجُ   َعَلْيهإ َوَسلََّم  ُه فَاطإَمَة بإْنَت َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، َوُسْكَناُه اْلَمْسجإ

 َيَإلُّ َلُه فإيهإ َما َيَإلُّ َلُه، َواْلَرايَُة يـَْوَم َخْيََبَ« 
َجاُه" @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديثٌ  ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ    َصِحيُح اإلِْ

 .# قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: بل المديني عبد هللا بن جعفر ضعيف 
 (: ضعيف جدا. 4951* السلسلة الضعيفة )

، ثنا زَُهرْيٌ، ثنا أَبُو إإْسَحاَق، قَاَل َأْخََباََن أَبُو النَّْضرإ حُمَمَُّد ْبُن يُوُسَف اْلَفقإيُه، ثنا ُعْثَماُن ْبُن َسعإيٍد    -   4633 ، ثنا النـَُّفْيلإيُّ الدَّارإمإيُّ
، قَاََل: ثنا َشرإيُك ْبُن َعبْ  طإيُّ ثـََنا َعلإيُّ ْبُن َحكإيٍم اأْلَْودإيُّ، َوَعْمُرو ْبُن َعْوٍن اْلَواسإ دإ اَّللَّإ، َعْن َأيبإ إإْسَحاَق قَاَل: َسأَْلُت ُعْثَماُن، َوَحدَّ

َنَُّه َكاَن أَ  قـَُثمَ  : َكْيَف َورإَث َعلإيي َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم ُدوَنُكْم؟ قَاَل: »ألإ  وَّلََنا بإهإ حُلُوقًا، َوَأَشدَّاَن بإهإ ُلُزوقًا«ْبَن اْلَعبَّاسإ
ْسَناِد، َوَلْم ُيخَ  َجاُه. @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ  رِ 

 .# قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح
 : شريك حديثه في عداد الحسن ال الصحيح.قال الشيخ عبد السَلم علوش* 

ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن َصالإحإ ْبنإ َهانإٍئ، ثنا َأمْحَُد ْبُن َنْصٍر، ثنا َعْمُرو ْبُن طَْلَحَة اْلَقنَّاُد، ثنا َأْسَباطُ   -   4635 َاكإ ْبنإ َحدَّ  ْبُن َنْصٍر، َعْن ْسإ
ُهَما قَاَل: َكاَن َعلإيي يـَُقولُ  ُ َعنـْ َي اَّللَّ فإ َحَياةإ َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: " إإنَّ اَّللََّ   َحْرٍب، َعْن عإْكرإَمَة، َعنإ اْبنإ َعبَّاٍس َرضإ

ُتْم َعَلى َأْعَقابإُكْم{ ]آل عمران:   ُ، َواَّللَّإ 144يـَُقوُل: }َأفَإإْن َماَت َأْو قُتإَل انـَْقَلبـْ َقلإُب َعَلى َأْعَقابإَنا بـَْعَد إإْذ َهَدااَن اَّللَّ [ َواَّللَّإ ََل نـَنـْ
 ميإهإ َوَوارإُث َعْلمإهإ، َفَمْن َأَحقُّ بإهإ مإِنيإ " َماَت َأْو قُتإَل أَلُقَاتإَلنَّ َعَلى َما قَاَتَل َعَلْيهإ َحَّتَّ َأُموَت، َواَّللَّإ إإينيإ أَلَُخوُه َوَولإيُُّه، َواْبُن عَ  لَئإنْ 

 * سكت عنه الذهبي في التلخيص. 
 رجال الصحيح.رواه الطبراني، ورجاله (: 14765قال الهيثمي )* 
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، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ ُسَلْيَماَن، ثنا إإبْـ   -  4636 ثـََناُه أَبُو َسعإيٍد َأمْحَُد ْبُن يـَْعُقوَب الثَـَّقفإيُّ َراهإيُم ْبُن إإْْسَاعإيَل ْبنإ ََيََْي ْبنإ  َحدَّ
، َعْن أَبإيهإ، َعْن َسلَ  َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َسَلَمَة ْبنإ ُكَهْيٍل، َحدََّثِنإ َأيبإ ُهَما، َأنَّ النَّيبإ ُ َعنـْ َي اَّللَّ َمَة، َعْن جُمَاهإٍد، َعنإ اْبنإ َعبَّاٍس َرضإ

َْبإيُل عَ  : »أَلَقْـتـَُلنَّ اْلَعَمالإَقَة فإ َكتإيَبٍة« ، فـََقاَل َلُه جإ ُم: َأْو َعلإيي، قَاَل: »َأْو َعلإيُّ َلْيهإ السَّاَل قَاَل فإ ُخْطَبٍة َخطَبَـَها فإ َحجَّةإ اْلَوَداعإ
 ْبُن َأيبإ طَالإٍب«  

 .# قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: إسمعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل وأبوه متروكان
 رواه الطبراني، وفيه محمد بن مسلمة بن كهيل، وهو ضعيف. (: 10431)* قال الحافظ الهيثمي 

ثـََنا أَبُو    -   4637 لرَّْمَلةإ، ثنا أَبُو الصَّْلتإ عَ َحدَّ يمإ اهْلََروإيُّ، ابإ ْبُد السَّاَلمإ ْبُن  اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ الرَّحإ
ُهمَ  ُ َعنـْ َي اَّللَّ ، َعْن جُمَاهإٍد، َعنإ اْبنإ َعبَّاٍس َرضإ ا قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم:  َصالإٍح، ثنا أَبُو ُمَعاوإيََة، َعنإ اأْلَْعَمشإ

 »َأاَن َمدإيَنُة اْلعإْلمإ َوَعلإيي اَبُِبَا، َفَمْن َأرَاَد اْلَمدإيَنَة فـَْلَيْأتإ اْلَباَب«
َجاهُ   ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ  َد ْبَن َيْعُقوَب   َوَأُبو  ،@ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ ْلِت ِثَقٌة َمْأُموٌن. َفِإنِ ي َسِمْعُت َأَبا اْلَعبَّاِس ُمَحمَّ الصَّ

وِريَّ َيُقوُل: َسَأْلُت َيْحَيى ْبَن َمِعيٍن، َعْن َأِبي ا ٍد الدُّ ، َفَقاَل: »ِثَقةٌ ِفي التَّاِريِخ َيُقوُل: َسِمْعُت اْلَعبَّاَس ْبَن ُمَحمَّ ْلِت اْلَهَرِويِ  َفُقْلُت: َأَلْيَس َقْد   «.لصَّ
َث َعْن َأِبي ُمَعاِوَيَة، َعِن اْْلَْعَمِش »َأَنا َمِديَنُة اْلِعْلمِ  ُد ْبُن َجْعَفٍر اْلَفْيِديُّ   «؟َحدَّ َث ِبِه ُمَحمَّ َوُهَو ِثَقٌة َمْأُموٌن. َسِمْعُت َأَبا َنْصٍر َأْحَمَد ْبَن   َفَقاَل: َقْد َحدَّ

ِد ْبِن َحِبيٍب اْلَحاِفظَ  ، َفَقاَل: َدَخلَ َسْهٍل اْلَفِقيَه اْلَقبَّاِنيَّ ِإَماَم َعْصرِِه ِبُبَخاَرى، َيُقوُل: َسِمْعُت َصاِلَح ْبَن ُمَحمَّ ْلِت اْلَهَرِويِ     َيُقوُل: َوُسِئَل َعْن َأِبي الصَّ
ْلِت َفَسلََّم َعَلْيِه، َفَلمَّا َخَرَج َتِبْعُتُه َفُقْلُت َلُه: َما  ْلِت؟ َفَقاَل: »ُهَو َصُدوقٌ َيْحَيى ْبُن َمِعيٍن َوَنْحُن َمَعُه َعَلى َأِبي الصَّ ُ ِفي َأِبي الصَّ  «.َتُقوُل َرِحَمَك َّللاَّ

، َفَمْن َأَراَد َجاِهٍد، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َعِن النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم »َأَنا َمِديَنُة اْلِعْلِم، َوَعِليٌّ َباُبَهاَفُقْلُت َلُه: ِإنَُّه َيْرِوي َحِديَث اْْلَْعَمِش، َعْن مُ 
، َعْن َأِبي ُمَعاِوَيَة، َعنِ  «،اْلِعْلَم َفْلَيْأِتَها ِمْن َباِبَها ْلتِ  َفَقاَل: َقْد َرَوى َهَذا َذاَك اْلَفْيِديُّ  . اْْلَْعَمِش َكَما َرَواُه َأُبو الصَّ

 .# قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: بل موضوع
 (: موضوع. 1322ضعيف الجامع )

يُّ اْلَقفَّاُل، بإُبَخاَرى َوَأاَن َسأَْلُتُه    -   4639 َماُم الشَّاشإ َحدََّثِنإ النـُّْعَماُن ْبُن اهْلَاُرونإ اْلبَـَلدإيُّ،  َحدََّثِنإ أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن َعلإيٍي اْلَفقإيُه اإْلإ
، ثنا ُسفْ  ُّ، ثنا َعْبُد الرَّزَّاقإ َياُن الثَـّْورإيُّ، َعْن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ ُعْثَماَن ْبنإ بإبَـَلٍد مإْن َأْصلإ كإَتابإهإ، ثنا َأمْحَُد ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ يَزإيَد احْلَرَّاينإ

ْعُت َرُسوَل اَّللَّإ  ُخثـَْيٍم، َعْن   ْعُت َجابإَر ْبَن َعْبدإ اَّللَّإ يـَُقوُل: ْسَإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم يـَُقوُل: َعْبدإ الرَّمْحَنإ ْبنإ َِبَْماَن التـَّْيمإييإ قَاَل: ْسَإ
، َوَعلإيي اَبُِبَا، َفَمْن َأرَاَد اْلعإْلَم فـَْلَيْأتإ اْلَبا  َب« »َأاَن َمدإيَنُة اْلعإْلمإ

 (: موضوع. 1322ضعيف الجامع )

ثـََنا أَبُو اْلَفْضلإ حُمَمَُّد ْبُن إإبـَْراهإيَم اْلُمزَكيإي، ثنا َأمْحَُد ْبُن َسَلَمَة، َواحْلَُسنْيُ ْبُن حُمَمٍَّد    -  4640 ُّ، َوَحدََّثِنإ أَبُو احلََْسنإ  َحدَّ َباينإ اْلقإتـْ
ثنا إإبْـ   ، رإ الشَّافإعإيُّ ْبُن اخْلَضإ ْبنإ َأمْحَُد  َعْبدإ اَّللَّإ  ْبُن  حُمَمَُّد  َعْبدإ اَّللَّإ  أَبُو  ثـََنا  إإْسَحاَق، َوَحدَّ ْبُن  َوحُمَمَُّد  ْبُن َأيبإ طَالإٍب،  أَُميََّة َراهإيُم   

ُّ، قَاُلوا: ثنا أَبُو اأْلَْزَهرإ، وَ  لسَّاَقةإ ثنا َأمْحَُد ْبُن ََيََْي ْبنإ إإْسَحاَق احْلُْلَواينإ ، ابإ يُّ ثـََناُه أَبُو َعلإيٍي اْلُمزَكيإي، َعْن َأيبإ اأْلَْزَهرإ،  اْلُقَرشإ َقْد َحدَّ
، َعْن ُعبَـْيدإ اَّللَّإ ْبنإ َعْبدإ اَّللَّإ، َعنإ اْبنإ عَ  ، أَنـَْبَأ َمْعَمٌر، َعنإ الزُّْهرإييإ ُّ قَاَل: ثنا َعْبُد الرَّزَّاقإ ُهَما قَاَل: َنَظَر النَّيبإ ُ َعنـْ َي اَّللَّ بَّاٍس َرضإ

َرةإ، َحبإيُبَك حَ َصلَّ  نـَْيا، َسييإٌد فإ اْْلخإ ، أَْنَت َسييإٌد فإ الدُّ ، َوَحبإييبإ َحبإيُب اَّللَّإ، َوَعُدوَُّك ى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم إإَِلَّ فـََقاَل: »اَي َعلإيُّ بإييبإ
 َعُدويإي، َوَعُدوُّي َعُدوُّ اَّللَّإ، َواْلَوْيُل لإَمْن أَبـَْغَضَك بـَْعدإي« 
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ْيَخْينِ @ قال  َد الثِ َقُة ِبَحِديٍث َفُهَو َعَلى َأِصِلِهْم َصِحيٌح "،  ،الحافظ الحاكم رحمه هللا: َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ َوَأُبو اْْلَْزَهِر ِبِإْجَماِعِهْم ِثَقٌة، َوِإَذا َتَفرَّ
ِ اْلُقَرِشيَّ َيُقوُل: َسِمْعُت َأْحَمَد ْبَن َيحْ  ا َوَرَد َأُبو اْْلَْزَهِر ِمْن َصْنَعاَء َوَذاَكَر َأْهَل َبْغَداَد ِبَهَذا اْلَحِديِث  َسِمْعُت َأَبا َعْبِد َّللاَّ َأْنَكَرُه َيى اْلُحْلَواِنيَّ َيُقوُل: " َلمَّ

ا َكاَن َيْوُم َمْجِلِسِه، َقاَل ِفي آِخِر اْلَمْجِلِس: " َأْيَن َهَذا اْلَكذَّاُب النَّْيسَ  زَّاِق َهَذا اْلَحِديَث؟ َفَقاَم َأُبو  َيْحَيى ْبُن َمِعيٍن، َفَلمَّ اُبوِريُّ الَِّذي َيْذُكُر َعْن َعْبِد الرَّ
َبُه َوأَ  َثَك عَ اْْلَْزَهِر، َفَقاَل: ُهَو َذا َأَنا، َفَضِحَك َيْحَيى ْبُن َمِعيٍن ِمْن َقْوِلِه َوِقَياِمِه ِفي اْلَمْجِلِس َفَقرَّ زَّاِق ِبَهَذا، َوَلْم ْدَناُه، ُثمَّ َقاَل َلُه: َكْيَف َحدَّ ْبُد الرَّ

زَّاِق َغاِئٌب ِفي قَ  ْث ِبِه َغْيَرَك؟ َفَقاَل: َأْعَلُم َيا َأَبا َزَكِريَّا، َأنِ ي َقِدْمُت َصْنَعاَء َوَعْبُد الرَّ ْرَيٍة َلُه َبِعيَدٍة َفَخَرْجُت ِإَلْيِه، َوَأَنا َعِليٌل، َفَلمَّا َوَصْلُت ِإَلْيِه  ُيَحدِ 
ْعُتُه، قَ َسَأَلِني   ْثُتُه ِبَها َوَكَتْبُت َعْنُه، َواْنَصَرْفُت َمَعُه ِإَلى َصْنَعاَء، َفَلمَّا َودَّ ُثَك ِبَحِديٍث َعْن َأْمِر ُخَراَساَن، َفَحدَّ َك، َفَأَنا ُأَحدِ  اَل ِلي: َقْد َوَجَب َعَليَّ َحقُّ

ِ ِبَهَذا َثِني َوَّللاَّ َقُه َيْحَيى ْبُن َمِعيٍن َواْعَتَذَر ِإَلْيِه "  َلْم َيْسَمْعُه ِمنِ ي َغْيُرَك، َفَحدَّ  اْلَحِديِث، َلْفًظا َفَصدَّ
 . # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: منكر ليس ببعيد من الوضع

 (: موضوع.4894* السلسلة الضعيفة )

ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثنا إإبـَْراهإيُم ْبُن ُسَليْ  - 4641 ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن إإْْسَاعإيَل، ثنا ََيََْي ْبُن يـَْعَلى، ثنا  َحدَّ يُّ َماَن اْلَُبُْنسإ
يَ  ، َعْن ُمَعاوإيََة ْبنإ ثـَْعَلَبَة، َعْن َأيبإ َذرٍي َرضإ ُّ، َعنإ احلََْسنإ ْبنإ َعْمٍرو اْلُفَقْيمإييإ ُ َعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َبسَّاٌم الصَّرْيَفإ َصلَّى هللُا    اَّللَّ

ُ َعْنُه: »َمْن َأطَاَعِنإ فـََقْد َأطَاَع اَّللََّ، َوَمْن َعَصاينإ  َي اَّللَّ  فـََقْد َعَصى اَّللََّ، َوَمْن َأطَاَعَك فـََقْد  َعَلْيهإ َوَسلََّم لإَعلإييإ ْبنإ َأيبإ طَالإٍب َرضإ
  » ، َوَمْن َعَصاَك فـََقْد َعَصاينإ  َأطَاَعِنإ

َجاُه. @ قال الحافظ  ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ   الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 ص. * حذفه الذهبي من التلخي 

َبَة، ثنا ََيََْي ْبنُ   -  4642 ُم ْبُن َأيبإ َشيـْ َْرَو، ثنا إإْسَحاُق، ثنا اْلَقاسإ ُّ، ِبإ ثـََنا َبْكُر ْبُن حُمَمٍَّد الصَّرْيَفإ ، ثنا َعمَّاُر ْبُن  يـَْعَلى اأْلَْسَلمإيُّ َحدَّ
ُ َعْنُه قَاَل: قَاَل َرسُ  َي اَّللَّ وُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »َمْن ُرزَْيٍق، َعْن َأيبإ إإْسَحاَق، َعْن زإاَيدإ ْبنإ ُمَطريإٍف، َعْن زَْيدإ ْبنإ َأْرَقَم َرضإ

، َوَيْسكُ  ، َومَيُوَت َمْوِتإ ، فـَْليَـتَـَولَّ َعلإيَّ ْبَن َأيبإ طَالإٍب، فَإإنَُّه َلْن َُيْرإَجُكْم مإْن هُ يُرإيُد َأْن ََيََْي َحَياِتإ ًدى،  َن َجنََّة اخْلُْلدإ الَّيتإ َوَعَدينإ َريبيإ
َلُكْم فإ َضاَلَلٍة«    َوَلْن يُْدخإ

َجاُه.  ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: هو إلى الوضع أقرب # 

 رواه الطبراني، وفيه يحيى بن يعلى اْلسلمي، وهو ضعيف. (: 14639)* قال الحافظ الهيثمي 

َْمَداَن، ثنا احْلََسُن ْبُن َعلإيٍي اْلَفَسوإيُّ، ثنا إإْسحَ  -  4643 ثـََنا أَبُو َجْعَفٍر َأمْحَُد ْبُن ُعبَـْيٍد احْلَافإُظ، ِبإ اُق ْبُن بإْشٍر اْلَكاهإلإيُّ، ثنا  َحدَّ
، َعْن َأيبإ َذرٍي َرضإ  يإ ُ َعْنُه قَاَل: »َما ُكنَّا نـَْعرإُف اْلُمَنافإقإنَي إإَلَّ بإَتْكذإيبإهإُم  َشرإيٌك، َعْن قـَْيسإ ْبنإ ُمْسلإٍم، َعْن َأيبإ َعْبدإ اَّللَّإ اجْلََدِلإ َي اَّللَّ

ُ َعْنُه«   َي اَّللَّ ، َواْلبـُْغضإ لإَعلإييإ ْبنإ َأيبإ طَالإٍب َرضإ  اَّللََّ َوَرُسوَلُه، َوالتََّخلَُّف َعنإ الصََّلَواتإ
َجاُه. @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحي  ٌح َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم َوَلْم ُيَخرِ 

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: بل إسحاق بن بشر متهم بالكذب 

، بإُبَخاَرى، ثنا النـُّْعَماُن ْبُن َهاُروَن  -  4644 يُّ َماُم الشَّاشإ اْلبَـَلدإيُّ، ثنا أَبُو َجْعَفٍر َأمْحَُد  َحدََّثِنإ أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن َعلإيٍي اْلَفقإيُه اإْلإ
، ثنا ُسْفَياُن ال ُّ، ثنا َعْبُد الرَّزَّاقإ ثَـّْورإيُّ، َعْن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ ُعْثَماَن ْبنإ ُخثـَْيٍم، َعْن َعْبدإ الرَّمْحَنإ ْبنإ َِبَْماَن ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ يَزإيَد احْلَرَّاينإ
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ْعُت َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ   ُهَما يـَُقوُل: ْسَإ ُ َعنـْ َي اَّللَّ ْعُت َجابإَر ْبَن َعْبدإ اَّللَّإ َرضإ ٌذ بإَضْبعإ قَاَل: ْسَإ  َعلإييإ ْبنإ َأيبإ َوَسلََّم َوُهَو آخإ
ُ َعْنُه َوُهَو يـَُقوُل: »َهَذا َأمإرُي اْلََبَرَةإ، قَاتإُل اْلَفَجَرةإ، َمْنُصوٌر َمْن َنَصَرُه، ََمْذُ  َي اَّللَّ َا َصْوَتُه  طَالإٍب َرضإ  وٌل َمْن َخَذَلُه« ، ُثَّ َمدَّ ِبإ

سْ  َجاُه.  @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ  َناِد، َوَلْم ُيَخرِ 
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: بل وهللا موضوع 

 (: موضوع.3799* ضعيف الجامع )

ْمإذإيُّ   -  4645 ثـََنا أَبُو َبْكرإ ْبُن َأيبإ َدارإٍم احْلَافإُظ، ثنا أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبنإ ُسْفَياَن الَتيإ يُوُنَس، ثنا أَبُو    ، ثنا ُسَرْيُج ْبنُ َحدَّ
ُ َعْنُه قَاَل: قَاَلْت فَاطإَمةُ  َي اَّللَّ ُر، ثنا اأْلَْعَمُش، َعْن َأيبإ َصالإٍح، َعْن َأيبإ ُهَريـَْرَة َرضإ َها: اَي َرُسوَل اَّللَّإ،   َحْفٍص اأْلَابَّ ُ َعنـْ َي اَّللَّ َرضإ

،  َزوَّْجَتِنإ مإْن َعلإييإ ْبنإ َأيبإ طَالإٍب َوُهَو َفقإرٌي ََل مَ  َ َعزَّ َوَجلَّ اطََّلَع إإىَل َأْهلإ اأْلَْرضإ اَل َلُه، فـََقاَل: »اَي فَاطإَمُة، َأَما تـَْرَضنْيَ َأنَّ اَّللَّ
  » ، َواْْلَخُر بـَْعَلكإ  فَاْخَتاَر رَُجَلنْيإ َأَحُدُُهَا أَبُوكإ

 .# قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: بل موضوع

 اْبنإ َعبَّاٍس،  أَبُو الصَّْلتإ َعْبُد السَّاَلمإ ْبُن َصالإٍح، ثنا َعْبُد الرَّزَّاقإ َعْن َمْعَمٍر، َعْن َأيبإ َنَإيٍح، َعْن جُمَاهإٍد، َعنإ   َأْخََبانَ   -  4645
 قَاَلْت فَاطإَمُة: َزوَّْجَتِنإ مإْن َعائإٍل ََل َماَل َلُه، َفذََكَر َْنَْوُه  

ْيَخْينِ @ قال الحافظ الحاكم رحمه   هللا: َعَلى َشْرِط الشَّ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: بل موضوع

 (: موضوع.4898* السلسلة الضعيفة )

، ثنا َعْبُد الرَّمْحَنإ ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ َمْنُصوٍر احلَْ   -  4646 ، ثنا حُ َأْخََباََن أَبُو َعْمرإو ُعْثَماُن ْبُن َأمْحََد ْبنإ السَّمَّاكإ َسنْيُ ْبُن َحَسٍن ارإثإيُّ
َهالإ ْبنإ َعْمٍرو، َعْن َعبَّادإ ْبنإ َعْبدإ  نـْ ، َعنإ اْلمإ َا  اأْلَْشَقُر، ثنا َمْنُصوُر ْبُن َأيبإ اأْلَْسَودإ، َعنإ اأْلَْعَمشإ : }إإَنَّ ، َعْن َعلإيٍي  اَّللَّإ اأْلََسدإييإ

]الرعد:   َهاٍد{  قـَْوٍم  َولإُكليإ  ُمْنذإٌر  َعلإيي 7أَْنَت  قَاَل  اهْلَادإي«  [  َوَأاَن  اْلُمْنذإُر،  َوَسلََّم  َعَلْيهإ  هللاُ  َصلَّى  اَّللَّإ  »َرُسوُل   : 
َجاُه. ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: بل كذب قبح هللا واضعه 
 (: موضوع.4899* السلسلة الضعيفة )

، ثنا ََيََْي ْبنُ   -   4647 يُّ ثـََنا ُمْكَرُم ْبُن َأمْحََد ْبنإ ُمْكَرٍم اْلَقاضإي، ثنا َجْعَفُر ْبُن َأيبإ ُعْثَماَن الطََّيالإسإ  َمعإنٍي، ثنا ُحَسنْيُ اأْلَْشَقُر،  َحدَّ
َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َكاَن إإَذا ثنا َجْعَفُر ْبُن زإاَيٍد اأْلَمْحَُر، َعْن َُمَوٍَّل، َعْن ُمْنذإٍر   َها، »َأنَّ النَّيبإ ُ َعنـْ َي اَّللَّ ، َعْن أُميإ َسَلَمَة َرضإ الثَـّْورإييإ

ُ َعْنُه« َي اَّللَّ َب ََلْ َُيََْتإْئ َأَحٌد مإنَّا يَُكليإُمُه َغرْيَ َعلإييإ ْبنإ َأيبإ طَالإٍب َرضإ  َغضإ
َجاُه.  @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ   َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: اْلشقر وثق وقد اتهمه ابن عدي وجعفر تكلم فيه 
 (: ضعيف.4431* ضعيف الجامع )

، ثنا أَبُو زَْيٍد َسعإيُد ْبُن َأْوٍس َأْخََبينإ َأمْحَُد ْبُن ُعْثَماَن ْبنإ ََيََْي اْلُمْقرإي، بإبَـْغَداَد، ثنا أَبُو َبكْ   -  4648 يُّ رإ ْبُن َأيبإ اْلَعوَّامإ الريإاَيحإ
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، ْعُت َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ   اأْلَْنَصارإيُّ، ثنا َعْوُف َعْن َأيبإ ُعْثَماَن النـَّْهدإيُّ قَاَل: قَاَل رَُجٌل لإَسْلَماَن: َما َأَشدَّ ُحبَُّك لإَعلإيٍي قَاَل: ْسَإ
«  َعَليْ  ، َوَمْن أَبـَْغَض َعلإيًّا فـََقْد أَبـَْغَضِنإ  هإ َوَسلََّم يـَُقوُل: »َمْن َأَحبَّ َعلإيًّا فـََقْد َأَحبَِّنإ

َجاُه. ْيَخْيِن، َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ
 ري ومسلم # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط البخا

 (: صحيح.5963* صحيح الجامع )

َبَأ أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبنإ أَيُّوَب الصَّفَّاُر َومُحَيْ   -  4650 ُت َحدََّثِنإ أَبُو َعلإيٍي احْلَافإُظ، أَنـْ ُد ْبُن يُوُنَس ْبنإ يـَْعُقوَب الزَّايَّ
، ثنا َيَْ  َبَة، ثنا َأيبإ ََي ْبُن َحسَّاَن، َعْن ُسَلْيَماَن ْبنإ بإاَلٍل، َعْن ََيََْي ْبنإ َسعإيٍد، َعْن قَاََل: ثنا حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبنإ عإَياضإ ْبنإ َأيبإ طَيـْ

ُ َعْنُه قَاَل: ُكْنُت َأْخُدُم َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، فـَُقديإَم لإ  َي اَّللَّ فـَْرٌخ   َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلَّمَ أََنسإ ْبنإ َمالإٍك َرضإ
َحبيإ َخْلقإَك إإلَْيَك َيَُْكُل َمعإي مإْن َهَذا الطَّرْيإ« قَاَل: فـَُقْلُت: اللَّ  ُهُم اْجَعْلُه رَُجاًل مإَن اأْلَْنَصارإ َمْشوإيي، فـََقاَل: »اللَُّهُم اْئتإِنإ ِبَإ

ُ َعْنُه، فـَُقْلُت: إإنَّ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ  َي اَّللَّ  َعَلْيهإ َوَسلََّم َعَلى َحاَجٍة، ُثَّ َجاَء، فـَُقْلُت: إإنَّ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َفَجاَء َعلإيي َرضإ
َعَلْيهإ َوَسلََّم: َقاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ  َعَلْيهإ َوَسلََّم َعَلى َحاَجٍة ُثَّ َجاَء، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »افْـَتْح« َفَدَخَل، فَـ 

َر َثاَلثإ َكرَّاٍت يـَُردَّينإ أََنٌس يـَْزُعُم إإنََّك َعَلى َحاَجٍة، فـََقالَ  : »َما مَحََلَك َعَلى َما َصنَـْعَت؟« »َما َحَبَسَك َعَليَّ« فـََقاَل: إإنَّ َهذإهإ آخإ
ْعُت ُدَعاَءَك، فََأْحبَـْبُت َأْن َيُكو   َن رَُجاًل مإْن قـَْومإي، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَّإ: »إإنَّ الرَُّجَل َقْد َيُإبُّ قـَْوَمُه«  فـَُقْلُت: اَي َرُسوَل اَّللَّإ، ْسَإ

َجاُه. َوَقْد َرَواُه َعْن َأنَ  ْيَخْيِن، َوَلْم ُيَخرِ  َعَلى   ٍس َجَماَعٌة ِمْن َأْصَحاِبِه ِزَياَدةً @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ
َواَيُة َعْن َعِليٍ  َوَأِبي َسِعيٍد اْلُخْدِريِ  َوَسِفيَنَة، َوِفي َحِديِث َثاِبٍت ا  ِت الرِ   ْلُبَناِنيِ  َعْن َأَنٍس ِزَياَدُة َأْلَفاظٍ َثََلِثيَن َنْفًسا، ُثمَّ َصحَّ

 اكم ال يجسر أن يودعه في مستدركه....ولقد كنت اظن زمنا طويَل أن الح # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: ابن عياض ال أعرفه

مإ احلََْسُن ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ احْلَُسنْيإ ْبنإ إإْْسَاعإيَل ْبنإ   -  4651 ثـََنا بإهإ الثيإَقُة اْلَمْأُموُن أَبُو اْلَقاسإ  حُمَمَّدإ ْبنإ اْلَفْضلإ ْبنإ ُعَليََّة ْبنإ َكَما َحدَّ
ْلُكوَفةإ مإنْ  ُّ، ابإ مإ   َخالإٍد السَُّكوينإ ثـََنا أَبُو اْلَقاسإ ، ثنا حُمَمَُّد َأْصلإ كإَتابإهإ، ثنا ُعبَـْيُد ْبُن َكثإرٍي اْلَعامإرإيُّ، ثنا َعْبُد الرَّمْحَنإ ْبُن ُدبـَْيٍس، َوَحدَّ

، ثنا َعْبُد اَّللَّإ ْبُن ُعَمَر ْبنإ َأاَبَن ْبنإ َصالإٍح، قَ  اََل: ثنا إإبـَْراهإيُم ْبُن ََثبإٍت اْلَبْصرإيُّ اْلَقصَّاُر، ثنا  ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ ُسَلْيَماَن احلَْْضَرمإيُّ
ُ َعْنُه َكاَن َشاكإًيا، فََأًَتُه حُمَمَُّد ْبُن احْلَجَّاجإ يَـ  َي اَّللَّ ُّ، َأنَّ أََنَس ْبَن َمالإٍك َرضإ ُعوُدُه فإ َأْصَحاٍب َلُه، َفَجَرى احْلَدإيُث َحَّتَّ ََثبإٌت اْلبـَُناينإ

، فـََقاَل أََنٌس: َمْن َهَذا؟ َأْقعإُدوينإ فَأَقْـَعُدوهُ ذََكُروا عَ  ُ َعْنُه فـَتَـنَـقََّصُه حُمَمَُّد ْبُن احْلَجَّاجإ َي اَّللَّ ، َأََل َأرَاَك لإيًّا َرضإ ، فـََقاَل: اَي اْبَن احْلَجَّاجإ
ُقُص َعلإيَّ ْبَن َأيبإ طَالإٍب َوالَّذإي بـََعَث حُمَمًَّدا َصلَّى هللاُ َعَليْ  ، َلَقْد ُكْنُت َخادإَم َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم تـَنـْ حْلَقيإ هإ َوَسلََّم ابإ

أَبْـ  ُغاَلٌم مإْن  َوَسلََّم  َعَلْيهإ  َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ  َيدإي  َبنْيَ  ََيُْدُم  يـَْوٍم  َيَدْيهإ، وََكاَن ُكلَّ  َذلإَك  َبنْيَ  َفَكاَن  اأْلَْنَصارإ،  يـَْومإي َناءإ  اْليَـْوُم 
اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، فـََقاَل َرُسوُل   َفَجاَءْت أُمُّ َأمْيََن َمْوََلُة َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم بإَطرْيٍ فـََوَضْعُتُه َبنْيَ َيدإي َرُسولإ 

ُتُه َفَصنَـْعُتُه َلَك، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعلَ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »اَي أُمَّ َأميَْ  ْيهإ َن َما َهَذا الطَّائإُر؟« قَاَلْت: َهَذا الطَّائإُر َأَصبـْ
َحبيإ َخْلقإَك إإلَْيَك َوإإَِلَّ َيَُْكُل َمعإي مإْن َهَذا الطَّائإرإ« َوَضَرَب اْلَباَب،  ْئِنإ ِبَإ َعَلْيهإ    َوَسلََّم: »اللَُّهمَّ جإ فـََقاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ 
« ، قـُْلُت: اللَُّهمَّ اْجَعْلُه رَُجاًل مإَن اأْلَْنَصارإ َفَذَهْبُت، فَإإ  ، قـُْلُت: إإنَّ َرُسوَل َوَسلََّم: »اَي أََنُس اْنظُْر َمْن َعَلى اْلَبابإ ْلَبابإ َذا َعلإيي ابإ

ْئُت َحَّتَّ ُقْمُت مإْن َمَقامإي فـََلْم أَْلَبْث َأْن َضَرَب اْلَباَب، فـََقاَل: »اَي أََنُس، اْنظُْر َمنْ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلَّمَ    َعَلى َحاَجٍة َفجإ
، قـُْلُت: إإنَّ  ْلَبابإ « فـَُقْلُت: اللَُّهمَّ اْجَعْلُه رَُجاًل مإَن اأْلَْنَصارإ، َفَذَهْبُت فَإإَذا َعلإيي ابإ وَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم  َرسُ َعَلى اْلَبابإ
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ْئُت َحَّتَّ ُقْمُت َمَقامإي، فـََلْم أَْلَبْث َأْن َضَرَب اْلَباَب، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ عَ  َلْيهإ َوَسلََّم: »اَي أََنُس اْذَهْب َعَلى َحاَجٍة، َفجإ
وَّلإ رَُجٍل َأَحبَّ   ْلُه، فـََلْسَت ِبَإ :  قـَْوَمُه لَْيَس ُهَو مإَن اأْلَْنَصارإ« ، َفَذَهْبُت فََأْدَخْلُتُه، فـََقاَل: »اَي أََنُس قـَريإْب إإلَْيهإ الطَّرْيَ« ، قَالَ فََأْدخإ

يًعا، قَاَل حُمَمَُّد ْبُن احْلَجَّا  :  فـََوَضْعُتُه َبنْيَ َيَدْي َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم فََأَكاَل مجَإ اَي أََنُس، َكاَن َهَذا ِبإَْحَضٍر مإْنَك؟ قَاَل:  جإ
َتقإصُ  َّللَّإ َعْهًدا َأَلَّ أَنـَْتقإَص َعلإيًّا بـَْعَد َمَقامإي َهَذا، َوََل َأْعَلُم َأَحًدا يـَنـْ  ُه إإَلَّ َأْشَنَب َلُه َوْجَهُه«  نـََعْم، قَاَل: »ُأْعطإي ابإ

 . ساقط # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: إبراهيم بن ثابت

َْمَداَن، ثنا إإبـَْراهإيُم ْبُن احْلَُسنْيإ، ثنا آَدُم ْبُن َأيبإ   -  4656 إإاَيٍس، ثنا ُشْعَبُة، َعْن َأيبإ   َأْخََبينإ َعْبُد الرَّمْحَنإ ْبُن احلََْسنإ اْلَقاضإي، ِبإ
 قَاَل: »ُكنَّا نـََتَحدَُّث َأْن َأْقَضى َأْهلإ اْلَمدإيَنةإ َعلإيُّ ْبُن َأيبإ طَالإٍب إإْسَحاَق، َعْن َعْبدإ الرَّمْحَنإ ْبنإ يَزإيَد، َعْن َعْلَقَمَة، َعْن َعْبدإ اَّللَّإ 

ُ َعْنُه«   َي اَّللَّ  َرضإ
َجاُه. ْيَخْيِن، َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ

 * سكت عنه الذهبي في التلخيص. 
 رواه البزار، وفيه يحيى بن السكن، وثقه ابن حبان وضعفه صالح جزرة، وبقية رجاله ثقات. (: 14680* قال الحافظ الهيثمي )

، ثنا َسعإي -  4657 َبٍل، َحدََّثِنإ َأيبإ ، ثنا َعْبُد اَّللَّإ ْبُن َأمْحََد ْبنإ َحنـْ ُد ْبُن حُمَمَّدإ اْلَورَّاُق، َعْن َعلإييإ  َأْخََباََن َأمْحَُد ْبُن َجْعَفٍر اْلَقطإيعإيُّ
ْعُت َعمَّارَ  ْعُت َأاَب َمْرمَيَ الثَـَّقفإيَّ يـَُقوُل: ْسَإ ْعُت َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ  ْبنإ احْلََزوَّرإ قَاَل: ْسَإ ُ َعْنُه يـَُقوُل: ْسَإ َي اَّللَّ ٍر َرضإ  ْبَن اَيسإ

: »اَي َعلإيُّ، طُوََب لإَمْن َأَحبََّك َوَصدََّق فإيَك، َوَوْيٌل لإَمْن أَبـَْغَضَك وََكذََّب فإيكَ   «  َوَسلََّم يـَُقوُل لإَعلإيٍي
َجاُه. @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهذَ  ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ   ا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: بل سعيد وعلي متروكان 
 رواه الطبراني، وفيه علي بن الحزور، وهو متروك. (: 14755* قال الهيثمي )

َبأَ ُعبَـْيُد ْبُن َحاِتٍإ احلَْ   -   4662 ثـََنا أَبُو َبْكرإ ْبُن إإْسَحاَق، أَنـْ افإُظ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َحاِتٍإ اْلُمَؤديإُب، ثنا َسْيُف ْبُن حُمَمٍَّد، ثنا ُسْفَياُن َحدَّ
ُ َعْنُه قَاَل: قَ  َي اَّللَّ هإ َوَسلََّم:  اَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَليْ الثَـّْورإيُّ، َعْن َسَلَمَة ْبنإ ُكَهْيٍل، َعْن َأيبإ َصادإٍق، َعنإ اأْلََغريإ، َعْن َسْلَماَن َرضإ

، َأوَُّلُكْم إإْساَلًما، َعلإيُّ ْبُن َأيبإ طَالإٍب«    »َأوَُّلُكْم َوارإًدا َعَلى احْلَْوضإ
 * سكت عنه الذهبي في التلخيص. 

 (: باطل.6336السلسلة الضعيفة ) *
 : سيف بن محمد كذبوه...قال الشيخ عبد السَلم علوش* 

، ثنا أَبُو َحاِتٍإ حُمَمَُّد ْبُن إإْدرإيَس، ثنا َكثإرُي ْبنُ  -  4664 لرَّييإ  ََيََْي، ثنا أَبُو َعَوانََة َداُوُد ْبُن  َأْخََبينإ أَبُو َبْكٍر إإْْسَاعإيُل ْبُن اْلَفقإيهإ ابإ
َع َعْبَد اَّللَّإ  ُ َعْنُه،   َأيبإ َعْوٍف، َعْن َعْبدإ الرَّمْحَنإ ْبنإ َأيبإ زإاَيٍد، أَنَُّه ْسَإ َي اَّللَّ ْبَن احْلَارإثإ ْبنإ نـَْوَفٍل، يـَُقوُل: ثنا أَبُو َسعإيدإ اخْلُْدرإيُّ َرضإ

كإ وَ  َها فـََقاَل: »إإينيإ َوإإايَّ ُ َعنـْ َي اَّللَّ َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َدَخَل َعَلى فَاطإَمَة َرضإ يـَْعِنإ  -َوُُهَا -يـَْعِنإ َعلإيًّا -َهَذا النَّائإُم َأنَّ النَّيبإ
ٍد يـَْوَم اْلقإَياَمةإ« -احلََْسَن َواحْلَُسنْيَ   َلفإي َمَكاٍن َواحإ

َجاُه.  ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 .# قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح
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 ر بن يحيى، وهو ضعيف ووثقه ابن حبان. رواه الطبراني، وفيه كثي(: 15004* قال الهيثمي )

َسيَّ   -   4665 ، ثنا  َبٍل، َحدََّثِنإ َأيبإ َحنـْ ْبنإ  َأمْحََد  ْبُن  َعْبُد اَّللَّإ  ثنا   ، اْلَقطإيعإيُّ َجْعَفٍر  ْبُن  َأمْحَُد  ْبُن  َأْخََباََن  َجْعَفُر  ثنا   ، ْبُن َحاِتٍإ اُر 
  ُت َسعإيَد ْبَن ُجَبرْيٍ فـَُقْلُت: اَي َأاَب َعْبدإ اَّللَّإ َمْن َكاَن َحامإُل رَايَةإ َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ ُسَلْيَماَن، ثنا َمالإُك ْبُن دإيَناٍر قَاَل: َسأَلْ 

ْبُت َوَشَكْوتُُه إإىَل إإْخَوانإهإ مإَن اْلُقرَّ  ، فـََغضإ يُّ اْلَبالإ فـَُقْلُت: َأََل تـَْعَجُبوَن مإْن َسعإيٍد؟ َأينيإ    اءإ َوَسلََّم، قَاَل: فـََنَظَر إإَِلَّ َوقَاَل: َكأَنََّك رَخإ
، قَاُلوا: إإنََّك َسأَْلُتُه َوُهَو َخائإٌف مإَن َسأَْلُتُه َمْن َكاَن َحامإَل رَايَةإ َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم فـََنَظَر إإَِلَّ َوقَاَل: إإنََّك َلَرخإ  يُّ اْلَبالإ

، َوَقدْ  ْعُتهُ احْلَجَّاجإ ُ َعْنُه« َهَكَذا ْسَإ َي اَّللَّ َلَها َعلإيي َرضإ ْلبَـْيتإ َفَسْلُه اْْلَن َفَسأَْلُتُه، فـََقاَل: »َكاَن َحامإ   مإْن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َعبَّاٍس   ََلَذ ابإ
َجاُه. َوِلهَ  ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ  ْجهُ @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ  َذا اْلَحِديِث َشاِهٌد ِمْن َحِديِث َزْنَفَل اْلُعْرِفيِ  َوِفيِه ُطوٌل َفَلْم ُأَخرِ 

 * حذفه الذهبي من التلخيص. 

ُّ بإنَـْيَسابُوَر، ثنا أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ   -   4667 ثـََنا أَبُو حُمَمٍَّد َأمْحَُد ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ اْلُمَزينإ ، ثنا ُعْقَبُة ْبُن قَبإيَصَة، اَّللَّإ   َحدَّ  احلَْْضَرمإيُّ
ُ َعنْ  َي اَّللَّ ، ثنا َعمَّاُر ْبُن َسْيٍف، َعْن إإْْسَاعإيَل ْبنإ َأيبإ َخالإٍد، َعنإ اْبنإ َأيبإ َأْوََف َرضإ ُه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َحدََّثِنإ َأيبإ

َريبيإ   »َسأَْلُت  «  َوَسلََّم:  فََأْعطَاينإ اجْلَنَّةإ  فإ  َمعإي  َكاَن  إإَلَّ  أَتـََزوَُّج  َوََل   ، أُمَّيتإ مإْن  َأَحًدا  ُأَزويإَج  ََل  َأْن  َوَجلَّ   َعزَّ 
َجاُه.  ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح
 رواه الطبراني في اْلوسط، وفيه عمار بن سيف، وقد ضعفه جماعة، ووثقه ابن معين، وبقية رجاله ثقات. (: 16388الهيثمي )* قال 

، أَنْـ  -  4668 َبَأ حُمَمَُّد ْبُن أَيُّوَب، َأاَن َعْمُرو ْبُن احْلَُصنْيإ اْلُعَقْيلإيُّ ثـََنا أَبُو َبْكرإ ْبُن إإْسَحاَق، أَنـْ ََيََْي ْبُن اْلَعاَلءإ الرَّازإيُّ، ثنا  َبَأ َحدَّ
َي إإَِلَّ فإ َعلإيٍي هإاَلُل ْبُن َأيبإ مُحَْيٍد، َعْن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َأْسَعَد ْبنإ ُزرَارََة، َعْن أَبإيهإ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّ  ى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: " ُأوحإ

   "لإمإنَي، َوإإَماُم اْلُمتَّقإنَي، َوقَائإُد اْلُغريإ اْلُمَحجَّلإنيَ َثاَلٍث: أَنَُّه َسييإُد اْلُمسْ 
َجاُه. ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ     @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: أحسبه موضوعا 
 (: موضوع.4889* السلسلة الضعيفة )

ْلُكوَفةإ، ثنا احْلَُسنْيُ ْبُن احْلََكمإ اجلْإيزإيُّ   -  4669 ، ابإ ، ثنا احْلَُسنْيُ ْبُن احلََْسنإ  َأْخََبينإ َعلإيُّ ْبُن َعْبدإ الرَّمْحَنإ ْبنإ عإيَسى السَّبإيعإيُّ
يإ  ُّ، َعنإ اْلَولإيدإ ْبنإ َيَساٍر اهْلَْمَداينإ ، َعْن َعلإييإ ْبنإ َأيبإ طَْلَحَة قَاَل: َحَجْجَنا َفَمَرْراَن َعَلى احلََْسنإ  اأْلَْشَقُر، ثنا َسعإيُد ْبُن ُخثـَْيٍم اهلْإاَلِلإ

ْلَمدإيَنةإ، َوَمَعَنا ُمَعاوإيَُة ْبُن ُحَدْيٍج، َفقإيَل لإْلَحَسنإ: إإنَّ َهَذا ُمَعاوإيَُة ْبُن ُحَدْيٍج ا َ ْبنإ َعلإيٍي ابإ ، فـََقاَل: َعَليَّ بإهإ، فَُأِتإ  بإهإ،  لسَّاُب لإَعلإيٍي
؟ فـََقاَل: َما فـََعْلَت، فـََقاَل: »َواَّللَّإ إإْن َلقإيُتُه  َدُه قَائإًما َعَلى - َوَما َأْحَسُبَك تـََلقَّاُه يـَْوَم اْلقإَياَمةإ  -فـََقاَل: " أَْنَت السَّابُّ لإَعلإيٍي ، لََتجإ

اَيتإ اْلُمَنافإقإنَي بإَيدإهإ َعًصا مإْن َعْوَسٍج« َحدَّثَنإيهإ الصَّادإُق اْلَمْصُدوُق َصلَّى َحْوضإ َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َيُذوُد َعْنُه رَا
 هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، َوَقْد َخاَب َمَن اْفََتَى  

َجاُه. ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ     @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 ي رحمه هللا: بل منكر واه # قال الحافظ الذهب
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، ثنا َعلإيُّ ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ  -  4672 ثـََنا َعلإيُّ ْبُن مَحَْشاَذ اْلَعْدُل، ثنا اْلَعبَّاُس ْبُن اْلَفْضلإ اأْلَْسَفاطإيُّ ُّ، َوإإبـَْراهإيُم ْبُن حُمَمَّدإ َحدَّ اْلَمدإيِنإ
، َأنَّ َعلإيًّا ْبنإ َعْرَعَرَة، قَاََل: ثنا َحَرمإيُّ ْبُن ُعَمارََة، َحدََّثِنإ اْلَفْضُل ْبُن َعمإريَ  َة، َأْخََبينإ َمْيُموٌن اْلُكْردإيُّ، َعْن َأيبإ ُعْثَماَن النـَّْهدإييإ

َككإ اْلمَ  ٌذ بإَيدإي َوَْنُْن فإ سإ َعَلْيهإ َوَسلََّم آخإ َنَما َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ  َعْنُه قَاَل: بـَيـْ  ُ َي اَّللَّ َدإيَقٍة فَـ َرضإ ُقْلُت: اَي دإيَنةإ، إإْذ َمَرْراَن ِبإ
َها«   نـْ  َرُسوَل اَّللَّإ، َما َأْحَسنَـَها مإْن َحدإيَقٍة، قَاَل: »َلَك فإ اجْلَنَّةإ َأْحَسُن مإ

َجاُه. ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 .# قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح

 رواه أبو يعلى والبزار، وفيه الفضل بن عميرة، وثقه ابن حبان وضعفه غيره، وبقية رجاله ثقات. (: 14690الهيثمي ) الحافظ* قال 

ْجزإيُّ، بإبَـْغَداَد، ثنا َعْبُد اْلَعزإيزإ ْبُن ُمَعاوإيََة اْلَبْصرإيُّ، ثنا َعْبُد  -  4673 ثـََنا َدْعَلُج ْبُن َأمْحََد السيإ ، ثنا  اْلَعزإيزإ ْبُن اَحدَّ خْلَطَّابإ
ُ َعْنُه قَا  َي اَّللَّ ، َعْن أََنسإ ْبنإ َمالإٍك َرضإ ، َعْن َعطَاءإ ْبنإ السَّائإبإ ُح ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ اْلُمَحليإمإيُّ يإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ  اَنصإ َل: َدَخْلُت َمَع النَّيبإ

ُ َعْنهُ  َي اَّللَّ ُهَما، فـََتَحوَََّل َحَّتَّ َجَلَس  َوَسلََّم َعَلى َعلإييإ ْبنإ َأيبإ طَالإٍب َرضإ ُ َعنـْ َي اَّللَّ يـَُعوُدُه َوُهَو َمرإيٌض، َوعإْنَدُه أَبُو َبْكٍر َوُعَمُر َرضإ
بإهإ: َما ُأرَاُه إإَلَّ َهالإٌك، فـََقاَل َرُسولُ   َعَلْيهإ َوَسلََّم: »إإنَُّه َلْن  اَّللَّإ َصلَّى هللاُ  َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، فـََقاَل َأَحُدُُهَا لإَصاحإ

 مَيُوَت إإَلَّ َمْقُتوًَل، َوَلْن مَيُوَت َحَّتَّ مَيَْْلَ َغْيظًا« 
 . # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: إسناد واه

 : إسناده واه.قال الشيخ عبد السَلم علوش* 

، ثنا احْلََسُن ْبُن َعلإييإ ْبنإ َشبإيٍب اْلَمْعَمرإيُّ، ثنا حمَُ   -   4674 ثـََنا أَبُو َسعإيٍد َأمْحَُد ْبُن يـَْعُقوَب الثَـَّقفإيُّ مَُّد ْبُن مُحَْيٍد، ثنا َسَلَمُة َحدَّ
، َحدََّثِنإ أَبُو زَْيٍد اأْلَْحَوُل، َعْن عإَقابإ ْبنإ ثـَْعَلَبَة، َحدَّ  ُ ْبُن اْلَفْضلإ َي اَّللَّ اَلَفةإ ُعَمَر ْبنإ اخْلَطَّابإ َرضإ َثِنإ أَبُو أَيُّوَب اأْلَْنَصارإيُّ، فإ خإ

طإنَي، َواْلَمارإقإنَي«  َعْنُه قَاَل: »َأَمَر َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َعلإيَّ ْبَن َأيبإ طَالإٍب بإقإَتالإ النَّاكإثإنَي، َوا  ْلَقاسإ
 .حافظ الذهبي رحمه هللا: لم يصح# قال ال

 : حسن بشواهده. قال الشيخ عبد السَلم علوش* 

4675  -    ، ، ثنا َعْبُد اْلَعزإيزإ ْبُن اخْلَطَّابإ يُّ ثـََناُه أَبُو َبْكرإ ْبُن اَبَلَوْيهإ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن يُوُنَس اْلُقَرشإ ثنا َعلإيُّ ْبُن ُغَرابإ ْبنإ َأيبإ  َحدَّ
 ُ َي اَّللَّ َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم يـَُقوُل لإَعلإييإ ْبنإ  فَاطإَمَة، َعنإ اأْلَْصَبغإ ْبنإ نـَُباَتَة، َعْن َأيبإ أَيُّوَب اأْلَْنَصارإييإ َرضإ ْعُت النَّيبإ َعْنُه، قَاَل: ْسَإ

لشََّعَفاتإ  ، َوابإ ، َوالنـَّْهَرَوااَنتإ لطُُّرقَاتإ طإنَي، َواْلَمارإقإنَي ابإ َل اَّللَّإ، « قَاَل أَبُو أَيُّوَب: قـُْلُت اَي َرُسو َأيبإ طَالإٍب: »تـَُقاتإُل النَّاكإثإنَي َواْلَقاسإ
؟ قَاَل: »َمَع َعلإييإ ْبنإ َأيبإ طَالإٍب«  َمَع َمْن تـَُقاتإُل َهُؤََلءإ اأْلَقْـَوامإ

 رواه الطبراني، وفيه محمد بن كثير الكوفي وهو ضعيف. (: 10443* قال الهيثمي )

َكََّة، ثنا َعلإ   -  4676 ، ِبإ يُّ ثـََنا أَبُو َحْفٍص ُعَمُر ْبُن َأمْحََد اجْلَُمحإ يُّ ْبُن َعْبدإ اْلَعزإيزإ، ثنا َعْمُرو ْبُن َعْوٍن، ثنا ُهَشْيٌم، َعْن إإْْسَاعإيَل َحدَّ
ُ َعْنُه قَاَل: " إإنَّ َمإَّا َعهإَد إإَِلَّ النَّ  َي اَّللَّ ، َعْن َعلإيٍي َرضإ ، َعْن َأيبإ إإْدرإيَس اأْلَْودإييإ ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: َأنَّ  ْبنإ َساَلٍإ اأْلُمََّة َستَـْغدإُر  يبإ

   . يبإ بـَْعَدهُ 
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َجاُه. ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ     @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 .# قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح

 : حسن البوصيري إسناده. قال الشيخ عبد السَلم علوش* 

، ثنا َأمْحَُد ْبُن يُوُنَس، ثنا حُمَمَّ   -   4677 ُد ْبُن ُفَضْيٍل، َعْن َأيبإ  َأْخََباََن َأمْحَُد ْبُن َسْهٍل اْلَفقإيُه، بإُبَخاَرى، ثنا َسْهُل ْبُن اْلُمتَـوَكيإلإ
ُهَما قَالَ  ُ َعنـْ َي اَّللَّ ، َعْن َسعإيدإ ْبنإ ُجَبرْيٍ، َعنإ اْبنإ َعبَّاٍس َرضإ : »َأَما إإنََّك  َحيَّاَن التـَّْيمإييإ َعَلْيهإ َوَسلََّم لإَعلإيٍي ُّ َصلَّى هللاُ  : قَاَل النَّيبإ

؟ قَاَل: »فإ َساَلَمٍة مإْن دإينإَك«    َستَـْلَقى بـَْعدإي َجْهًدا« قَاَل: فإ َساَلَمٍة مإْن دإيِنإ
ْيَخْيِن، َجاُه. @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ  َوَلْم ُيَخرِ 

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط البخاري ومسلم 
 (: ضعيف.4906*السلسلة الضعيفة )

ثـََنا أَبُو َبْكرإ ْبُن إإْسَحاَق اْلَفقإيُه، َأاَن أَبُو ُمْسلإٍم، ثنا إإبـَْراهإيُم ْبُن َبشَّاٍر، ثنا ُسْفَياُن، َعْن  -  4678 ْبنإ َأْعنَيَ، َعْن َعْبدإ اْلَملإكإ َحدَّ
ُ َعْنُه قَاَل: َأًَتينإ َعْبُد اَّللَّإ  َي اَّللَّ ٍم، َوَقْد َوَضْعُت رإْجلإي فإ اْلَغْرزإ، َأيبإ َحْربإ ْبنإ َأيبإ اأْلَْسَودإ الديإيلإييإ، َعْن أَبإيهإ، َعْن َعلإيٍي َرضإ  ْبُن َسالَّ

، قَاَل َعلإيي: " َوامْيُ اَّللَّإ َلَقْد قَاهَلَا ِلإ َرُسو َوَأاَن ُأرإيُد اْلعإَراَق، فـََقاَل: ََل ََتْتإ اْلعإ  َتُه َأَصاَبَك بإهإ ُذاَبُب السَّْيفإ ُل َراَق، فَإإنََّك إإْن أَتـَيـْ
ُ َما رَأَْيُت كَ  ي: »اَي اَّللَّ َلَك، قَاَل أَبُو اأْلَْسَودإ: فـَُقْلُت فإ نـَْفسإ ، رَُجٌل حُمَارإٌب َُيَديإُث النَّاَس ِبإإْثلإ الْ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم قـَبـْ يَـْومإ

 َهَذا«
َجاُه. ْيَخْيِن، َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: ابن بشار ذو مناكير وابن أعين غير مرضي

ْجزإيُّ، ثنا َعلإيُّ ْبُن َعْبدإ اْلَعزإيزإ ْبنإ ُمَعاوإيََة، ثنا إإبـَْراهإيُم ْبُن إإ   -  4681 ثـََنا َدْعَلُج ْبُن َأمْحََد السيإ ، ثنا َعْبُد اَّللَّإ َحدَّ ْسَحاَق اجْلُْعفإيُّ
، ثنا ُشْعَبُة، َعْن قـََتاَدَة، َعْن مُحَْيدإ ْبنإ َعْبدإ   ، َعْن عإْمَراَن ْبنإ ُحَصنْيٍ قَاَل: قَاَل ْبُن َعْبدإ رَبيإهإ اْلعإْجلإيُّ الرَّمْحَنإ، َعْن َأيبإ َسعإيٍد اخْلُْدرإييإ

 َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »النََّظُر إإىَل َعلإيٍي عإَباَدٌة« 
ْسَناِد " َوَشَواِهُدُه عَ  ِ ْبِن َمْسُعوٍد َصِحيَحةٌ @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ  ْن َعْبِد َّللاَّ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: ذا موضوع
 (: موضوع.5992* ضعيف الجامع )

ثـََنا َعْبُد اْلَباقإي ْبُن قَانإٍع احْلَافإُظ، ثنا َصالإُح ْبُن ُمَقاتإلإ ْبنإ َصالإٍح، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ ْبنإ  -  4682 َبَة، ثنا َعْبُد اَّللَّإ ْبُن  َحدَّ ُعتـْ
، َعْن إإبـَْراهإيَم، َعْن َعْلَقَمَة، َعْن َعبْ  ، َعنإ اأْلَْعَمشإ ، ثنا ََيََْي ْبُن عإيَسى الرَّْملإيُّ دإ اَّللَّإ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى  حُمَمَّدإ ْبنإ َساَلٍإ

 َعلإيٍي عإَباَدٌة« ًَتبـََعُه َعْمُرو ْبُن ُمرََّة، َعْن إإبـَْراهإيَم النََّخعإييإ هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »النََّظُر إإىَل َوْجهإ 
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: وذا موضوع 

 (: موضوع.5992* ضعيف الجامع )

، قَاََل: ثنا السَّ   -  4684 ٍد، ثنا ُوَهْيُب َحدَّثـََنا احلََْسُن ْبُن يـَْعُقوَب، َوإإبـَْراهإيُم ْبُن عإْصَمَة، اْلعإْدََلنإ رإيُّ ْبُن ُخَزمْيََة، ثنا ُمَعلَّى ْبُن رَاشإ
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يَ  ُ   ْبُن َخالإٍد، َعْن َجْعَفرإ ْبنإ حُمَمٍَّد، َعْن أَبإيهإ، َعْن َعلإييإ ْبنإ احْلَُسنْيإ، َأنَّ ُعَمَر ْبَن اخْلَطَّابإ َرضإ َي اَّللَّ ُ َعْنُه َخَطَب إإىَل َعلإيٍي َرضإ اَّللَّ
ي َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َجْعَفٍر، فـََقاَل عُ َعْنُه أُمَّ كُ  ْبنإ َأخإ َمُر: أَْنكإْحنإيَها فـََواَّللَّإ َما مإَن  ْلُثوٍم، فـََقاَل: أَْنكإْحنإيَها، فـََقاَل َعلإيي: إإينيإ َأْرُصُدَها َلإ

َْن اَي َأمإرَي اْلُمْؤمإنإنَي؟ النَّاسإ َأَحٌد يـَْرُصُد مإْن َأْمرإَها َما َأْرُصُدُه، فَأَْنَكَحُه َعلإيي، فَأََتى ُعمَ  ؟ فـََقاُلوا: ِبإ رإيَن، فـََقاَل: َأََل ُُتَنُّوَنِنإ ُر اْلُمَهاجإ
َعَلْيهإ َوَسلََّم، إإينيإ   ُميإ ُكْلثُومإ بإْنتإ َعلإيٍي َوابـَْنةإ فَاطإَمَة بإْنتإ َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ  ْعُت َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ فـََقاَل: ِبإ  َعَلْيهإ َوَسلََّم ْسَإ

، فََأْحبَـْبُت َأْن يَ  َقطإُع يـَْوَم اْلقإَياَمةإ، إإَلَّ َما َكاَن مإْن َسَبيبإ َوَنَسيبإ ُكوَن بـَْيِنإ َوَبنْيَ َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ يـَُقوُل: »ُكلُّ َنَسٍب َوَسَبٍب يـَنـْ
 َعَلْيهإ َوَسلََّم َنَسٌب َوَسَبٌب« 

َجاُه. @ قال الحافظ الحاكم  ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ   رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: منقطع

 رواه الطبراني في اْلوسط والكبير باختصار، ورجالهما رجال الصحيح، غير الحسن بن سهل وهو ثقة. (: 15019قال الهيثمي )

ْبُن إإبـَْراهإيَم، َوحُمَمَُّد ْبُن  َحدََّثِنإ حُمَمَُّد ْبُن َصالإحإ ْبنإ َهانإٍئ، ثنا َأمْحَُد ْبُن َسَلَمَة، َوحُمَمَُّد ْبُن َشاَذاَن، قَاََل: ثنا إإْسَحاُق  -  4685
َبَة، َعْن ُسْفَيانَ  ، َأاَن النـُّْعَماُن ْبُن َأيبإ َشيـْ ، َعْن َأيبإ إإْسَحاَق، َعْن زَْيدإ ْبنإ يـُثـَْيٍع، َعْن ُحَذيـَْفَة   رَافإٍع، قَاََل: ثنا َعْبُد الرَّزَّاقإ الثَـّْورإييإ

ُتُموَها َأاَب َبْكٍر فـََزاهإ  ُ َعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »إإْن َولَّيـْ َي اَّللَّ َرةإ، َوفإ  َرضإ نـَْيا، رَاغإٌب فإ اْْلخإ ٌد فإ الدُّ
ُتمُ جإ  ُتُموَها ُعَمُر َفقإوإيُّ َأمإنٌي، ََل ََيَاُف فإ اَّللَّإ َلْوَمَة ََلئإٍم، َوإإْن َولَّيـْ وَها َعلإيًّا فـََهاٍد ُمْهَتٍد، يُقإيُمُكْم َعَلى  ْسمإهإ َضْعٌف، َوإإْن َولَّيـْ

َراٍط ُمْسَتقإيٍم«    صإ
َجاُه " @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى  ْيَخْيِن، َوَلْم ُيَخرِ   َشْرِط الشَّ

 . حذفه الذهبي من التلخيص* 

ْعُت َعلإيًّا يـَُقوُل: قَاَل ِلإ َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »إإنَّ اأْلُ   -  4686 ، ْسَإ مََّة َستَـْغدإُر بإَك بـَْعدإي،  َعْن َحيَّاَن اأْلََسدإييإ
، َوإإنَّ َهذإهإ َسُتَخضَُّب مإ َوأَْنَت َتعإيُش َعلَ  ، َوَمْن أَبـَْغَضَك أَبـَْغَضِنإ ، َمْن َأَحبََّك َأَحبَِّنإ ، َوتـُْقَتُل َعَلى ُسنَّيتإ يـَْعِنإ   - ْن َهَذا«  ى مإلَّيتإ
هإ  ْيَـَتُه مإْن رَْأسإ    - حلإ

 .@ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َصِحيحٌ 
 .# قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح

َبٍل، ثنا َعْمُرو ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ اأْلَ   -   4698 ثـََنا أَبُو َبْكرإ ْبُن إإْسَحاَق، َأاَن َعْبُد اَّللَّإ ْبُن َأمْحََد ْبنإ َحنـْ ْودإيُّ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن بإْشٍر، َعْن  َحدَّ
َي اَّللَُّ  نَي َضَربَُه اْبُن ُمْلَجٍم، فـَُقْلَنا: اَي َأمإرَي اْلُمْؤمإنإنَي،  ُموَسى ْبنإ َمطإرٍي، َعْن َصْعَصَعَة ْبنإ ُصوَحاَن، قَاَل: َخطَبَـَنا َعلإيي َرضإ  َعْنُه حإ

َنا، فـََقاَل: أَتْـرُُكُكْم َكَما تـَرَْكَنا َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، قـُْلَنا: اَي رَ  َنا، فـََقاَل: »إإ اْسَتْخلإْف َعَليـْ ْن ُسوَل اَّللَّإ، اْسَتْخلإْف َعَليـْ
ُ فإيَنا َخرْيًا فـََوىلَّ َعلَ  َيارَُكْم« قَاَل َعلإيي: »فـََعلإَم اَّللَّ ُ فإيُكْم َخرْيًا يـَُوليإ َعَلْيُكْم خإ ُ َعْنُه«  يـَْعَلمإ اَّللَّ َي اَّللَّ َنا َأاَب َبْكٍر َرضإ  يـْ

 * حذفه الذهبي من التلخيص. 
 موسى بن مطير متروك الحديث.  *

، ثنا َعْبَداُن اأْلَْهَوازإيُّ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َُنرَْيٍ، َأاَن َعامإُر ْبنُ َوَأْخََبينإ  -  4703 ، َعْن َأيبإ  أَبُو َسعإيٍد النََّخعإيُّ  السَّْمطإ
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ُ َعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسوُل  َي اَّللَّ ، َعْن ُمَعاوإيََة ْبنإ ثـَْعَلَبَة، َعْن َأيبإ َذرٍي َرضإ : »َمْن فَارََقِنإ فـََقْد  اجْلَحَّافإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم لإَعلإيٍي
»  فَاَرَق اَّللََّ، َوَمْن فَارََقَك فـََقْد فَارََقِنإ

 (، وقال: منكر. 4893وأوردة اْللباني في السلسلة الضعيفة ) 4624* تقدم برقم 

، ثنا  َحدََّثِنإ أَبُو احْلََسنإ إإْْسَاعإيُل ْبُن حمَُ   -  4709 َبَة احلْإَزامإيُّ ُّ، ثنا َجديإي، ثنا أَبُو َبْكرإ ْبُن َأيبإ َشيـْ مٍَّد اْلَفْضُل ْبُن حُمَمٍَّد الشَّْعَراينإ
، َعْن إإْْسَا دإ اَّللَّإ ْبنإ َجْعَفرإ ْبنإ َأيبإ طَالإٍب،  عإيَل ْبنإ َعبْ حُمَمَُّد ْبُن إإْْسَاعإيَل ْبنإ َأيبإ ُفَدْيٍك، َحدََّثِنإ َعْبُد الرَّمْحَنإ ْبُن َأيبإ َبْكٍر اْلُمَلْيكإيُّ

« فـََقاَلْت َصفإيَُّة َمْن اَي  َعْن أَبإيهإ قَاَل: َلمَّا َنَظَر َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم إإىَل الرَّمْحَةإ َهابإطًَة، قَاَل: »اْدُعو  ، اْدُعوا ِلإ ا ِلإ
ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوسَ َرُسوَل اَّللَّإ؟ قَاَل: »َأْهَل بـَيْ  ُهُم النَّيبإ يَء ِبإإْم فَأَْلَقى َعَليـْ لََّم كإَساَءُه ُثَّ يتإ َعلإيًّا َوفَاطإَمَة َواحلََْسَن َواحْلَُسنْيَ« َفجإ

ُ لإُيْذهإَب َعْنُكُم َوأَنْـ   «، رََفَع َيَدْيهإ ُثَّ قَاَل: »اللَُّهمَّ َهُؤََلءإ آِلإ َفَصليإ َعَلى حُمَمٍَّد َوَعَلى آلإ حُمَمَّدٍ  َا يُرإيُد اَّللَّ ُ َعزَّ َوَجلَّ: }إإَنَّ َزَل اَّللَّ
 [ 33الريإْجَس َأْهَل اْلبَـْيتإ َويَُطهيإرَُكْم َتْطهإريًا{ ]األحزاب: 

َواَيُة َعَلى َشرْ  ِت الرِ  َجاُه. َوَقْد َصحَّ ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ  ََلَة َعَلى  @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ ْيَخْيِن َأنَُّه َعلََّمُهُم الصَّ ِط الشَّ
ََلَة َعَلى آِلِه"   َأْهِل َبْيِتِه َكَما َعلََّمُهُم الصَّ

 الذهبي رحمه هللا: المليكي ذاهب الحديث # قال الحافظ 

َْمَداَن، ثنا إإبـَْراهإيُم ْبنُ   -   4712 ثـََنا أَبُو َجْعَفٍر َأمْحَُد ْبُن ُعبَـْيدإ ْبنإ إإبـَْراهإيَم احْلَافإُظ اأْلََسدإيُّ، ِبإ  احْلَُسنْيإ ْبنإ دإيزإيَل، ثنا إإْْسَاعإيُل َحدَّ
، َعْن محَُ  ، َعْن َعطَاءإ ْبنإ َأيبإ َراَبٍح، َوَغرْيإهإ مإْن َأْصَحابإ اْبنإ َعبَّاٍس، َعْن َعْبدإ اَّللَّإ ْبُن َأيبإ ُأَوْيٍس، ثنا َأيبإ  ْبنإ  ْيدإ ْبنإ قـَْيٍس اْلَمكيإييإ

ُهَما، َأنَّ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم قَاَل: " اَي َبِنإ َعْبدإ اْلُمطَّلإ  ُ َعنـْ َي اَّللَّ ، إإينيإ َسأَْلُت اَّللََّ َلُكْم َثاَلًَث: َأْن يـُثـَبيإُت َعبَّاٍس َرضإ بإ
َلُكْم، َوَسأَْلُت اَّللََّ َأْن َُيَْعَلُكْم ُجَوَداَء َُنََدا َء ُرمَحَاَء، فـََلْو َأنَّ رَُجاًل َصَفَن َبنْيَ الرُّْكنإ  قَائإَمُكْم، َوَأْن يـَْهدإَي َضالَُّكْم، َوَأْن يـَُعليإَم َجاهإ

َْهلإ بـَْيتإ حُمَمٍَّد َدَخَل النَّاَر  َواْلَمَقامإ    َفَصلَّى، َوَصاَم ُثَّ َلقإَي اَّللََّ َوُهَو ُمْبغإٌض ألإ
َجاُه.    @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم، َوَلْم ُيَخرِ 

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط مسلم

ُر، ثنا إإْسَحاُق ْبُن َسعإيدإ ْبنإ َأرُْكونُ   -   4715 ثـََنا ُمْكَرُم ْبُن َأمْحََد اْلَقاضإي، ثنا َأمْحَُد ْبُن َعلإيٍي اأْلَابَّ ، ثنا ُخَلْيُد ْبُن    َحدَّ الديإَمْشقإيُّ
، َأظُنُُّه َعْن قـََتاَدَة، َعْن َعطَاٍء، َعنإ اْبنإ َعبَّا يُّ ُهَما قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ  َدْعَلٍج أَبُو َعْمٍرو السَُّدوسإ ُ َعنـْ َي اَّللَّ ٍس َرضإ

، فَإإ  ْختإاَلفإ ُمَّيتإ مإَن اَلإ ، َوَأْهُل بـَْييتإ َأَماٌن ألإ َْهلإ اأْلَْرضإ مإَن اْلَغَرقإ َها قَبإيَلٌة مإَن اْلَعَربإ اْختَـَلفُ َوَسلََّم: »النُُّجوُم َأَماٌن ألإ وا  َذا َخاَلَفتـْ
ْزَب إإْبلإيَس«    َفَصاُروا حإ

َجاُه.  ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: بل موضوع

 (: ضعيف جدا. 1249* ضعيف الجامع )

ثـََنا أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ الصَّفَّاُر، ثنا أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ   -   4717 ُّ، ثنا حُمَمَُّد َحدَّ  ْبنإ احلََْسنإ اأْلَْصبَـَهاينإ
ُّ، ثنا َأابَ  ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن ُفَضْيٍل الضَّيبيإ ُن ْبُن َجْعَفرإ ْبنإ ثـَْعَلٍب، َعْن َجْعَفرإ ْبنإ إإاَيٍس، َعْن َأيبإ َنْضَرَة، َعْن َأيبإ َسعإيٍد  ْبُن بَُكرْيٍ احلَْْضَرمإيُّ
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ي بإَيدإهإ  ُ َعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »َوالَّذإي نـَْفسإ َي اَّللَّ َغُضَنا َأْهَل اْلبَـيْ اخْلُْدرإييإ َرضإ تإ َأَحٌد إإَلَّ َأْدَخَلُه ََل يـَبـْ
ُ النَّاَر«    اَّللَّ

َجاُه.   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم َوَلْم ُيَخرِ 
 : حديث حسن.قال الشيخ عبد السَلم علوش* 

 (. 2488* السلسلة الصحيحة )

ثـََنا أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ الصَّفَّاُر، ثنا أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ   -   4718 ُّ، ثنا َأمْحَُد  َحدَّ  ْبنإ احْلََسنإ اأْلَْصبَـَهاينإ
ُعَمُر ْبُن َسعإيٍد اأْلََبحُّ، َعْن َسعإيدإ ْبنإ َأيبإ ُعْرَوَة، َعْن قـََتاَدَة، َعْن أََنٍس   ْبُن َمْهدإييإ ْبنإ ُرْسُتٍم، ثنا اخْلَلإيُل ْبُن ُعَمَر ْبنإ إإبـَْراهإيَم، ثنا

ُ َعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »َوَعَدينإ َريبيإ فإ َأْهلإ بـَْييتإ َمنْ  َي اَّللَّ يدإ، وَ   َرضإ لتـَّْوحإ ُهْم ابإ نـْ ْلَباَلغإ َأْن َأقـَرَّ مإ ِلإ ابإ
، وََكاَن حَ  ََذا احْلَدإيثإ يـَْوَم اجْلُُمَعةإ، َماَت ََل يـَُعذيإَِبُْم« قَاَل ُعَمُر ْبُن َسعإيٍد اأْلََبحُّ: " َوَماَت َسعإيُد ْبُن َأيبإ َعُروبََة يـَْوَم اخْلَمإيسإ دََّث ِبإ

دإ، فـََقاَل قـَوْ  ٍم فإ اْلَمْسجإ َعةإ َأايَّ َب ُسنٍَّة بـَْعَدُه بإَسبـْ ُ َخرْيًا َصاحإ َب رَْفٍض َوَباَلٍء، َوقَاَل قـَْوٌم: َجَزاَك اَّللَّ ُ َخرْيًا َصاحإ ٌم: ََل َجَزاَك اَّللَّ
ْعَت    َومَجَاَعٍة َأدَّْيَت َما ْسَإ

َجاُه.   ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 بي رحمه هللا: بل منكر لم يصح # قال الحافظ الذه

 (: ضعيف جدا. 6123* ضعيف الجامع )

ُّ، ثنا َعْبُد اَّللَّإ ْبُن حُمَمَّدإ بْ   -   4723 ُّ، ثنا إإْْسَاعإيُل ْبُن  َأْخََباََن أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبنإ َبطََّة اأْلَْصبَـَهاينإ نإ زََكرإايَّ اأْلَْصبَـَهاينإ
مإ ْبنإ َضْمَرَة، َعْن عَ   َعْمٍرو ، ثنا اأْلَْجَلُح ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ اْلكإْندإيُّ، َعْن َحبإيبإ ْبنإ ََثبإٍت، َعْن َعاصإ ُ َعْنُه قَاَل: اْلَبَجلإيُّ َي اَّللَّ لإيٍي َرضإ

بُّواَن؟ َأْخََبينإ َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »َأنَّ َأوََّل َمْن َيْدُخُل اجلَْ  نََّة َأاَن َوفَاطإَمُة َواحلََْسُن َواحْلَُسنْيُ« قـُْلُت: اَي َرُسوَل اَّللَّإ، َفُمحإ
 قَاَل: »مإْن َورَائإُكْم«  

َجاُه.  ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َصِحيُح اإلِْ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: الحديث منكر 

، بإبَـْغَداَد، ثنا َسعإيُد ْبُن ُعْثَماَن اأْلَْهَوازإيُّ، ثنا حُمَمَّ َأْخَبََ   -   4726 ،  اَن أَبُو احْلَُسنْيإ َأمْحَُد ْبُن ُعْثَماَن اْْلَدمإيُّ يُّ ُد ْبُن يـَْعُقوَب السَُّدوسإ
ثـََنا أَبُو حمَُ  ، ثنا ُمَعاوإيَُة ْبُن هإَشاٍم، َوَحدَّ يُّ ، َوَعْبُد اَّللَّإ ْبُن ثنا حُمَمَُّد ْبُن عإْمَراَن اْلَقْيسإ ُّ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ احلَْْضَرمإيُّ مٍَّد اْلُمَزينإ

نإ َخالإٍد اْلُمَطريإُز، َلَوْيهإ، ثنا َعلإيُّ ْبُن حُمَمَّدإ بْ َغنَّاٍم، قَاََل: ثنا أَبُو ُكَرْيٍب، ثنا ُمَعاوإيَُة ْبُن هإَشاٍم، َوَحدََّثِنإ أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبنإ ابَ 
ٍم، َعْن زإريإ بْ  ، ثنا ُمَعاوإيَُة ْبُن هإَشاٍم، ثنا َعْمُرو ْبُن غإَياٍث، َعْن َعاصإ يُّ نإ ُحبَـْيٍش، َعْن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َمْسُعوٍد  ثنا َعلإيُّ ْبُن اْلُمَثَّنَّ الطُّوسإ

ُ َعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى َي اَّللَّ ُ ُذريإيـَتَـَها َعَلى النَّارإ«  َرضإ  هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »إإنَّ فَاطإَمَة َأْحَصَنْت فـَْرَجَها َفَحرََّم اَّللَّ
َجاُه. ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: بل ضعيف
 (: ضعيف.1885الجامع )* ضعيف 

َبَة، ث  -  4727 نا حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َُنرَْيٍ،  َأْخََباََن َأمْحَُد ْبُن اَبَلَوْيهإ اْلَعقإصإيُّ مإْن َأْصلإ كإَتابإهإ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن ُعْثَماَن ْبنإ َأيبإ َشيـْ
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، ثنا اأْلَْعمَ  ُ َعْنُه قَاَل: قَاَل  ثنا أَبُو ُمْسلإٍم، قَائإُد اأْلَْعَمشإ َي اَّللَّ ُش، َعْن ُسَهْيلإ ْبنإ َأيبإ َصالإٍح، َعْن أَبإيهإ، َعْن َأيبإ ُهَريـَْرَة َرضإ
َعُث اأْلَْنبإَياُء يـَْوَم اْلقإَياَمةإ َعَلى الدََّوابيإ لإُيواُفوا ابإ  َعُث  ْلُمْؤمإنإنَي مإْن قَـ َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »تـُبـْ ْومإهإُم اْلَمْحَشَر، َويـُبـْ

َعُث فَاطإَمُة َأَمامإي«   َصالإٌح َعَلى اَنقَتإهإ، َوأُبـَْعَث َعَلى اْلَُبَاقإ َخْطُوَها عإْنَد َأْقَصى َطْرفإَها، َوتـُبـْ
َجاُه.  @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم، َوَلْم ُيَخرِ 

 . الحافظ الذهبي رحمه هللا: أبو مسلم لم يخرجوا له# قال 
فيها أبو صالح كاتب الليث، وهو ضعيف، وقد وثق، وعثمان بن يحيى بن صالح المصري كذلك، وبقية  (: 18323)* قال الحافظ الهيثمي 
 رجالهما رجال الصحيح.

ْلُكوَفةإ، َوأَبُو اْلَعبَّاسإ َأْخََباََن أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ    -  4728 ْبنإ َعتَّاٍب اْلَعْبدإيُّ، بإبَـْغَداَد، َوأَبُو َبْكرإ ْبُن َأيبإ َدارإٍم احْلَافإُظ، ابإ
ْلُكوَفةإ، َواحلََْسُن ْبُن يـَْعُقوَب، اْلَعْدُل، قَاُلوا: ثنا   ، ابإ ، ثنا  إإبـَْراهإيحُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، َوأَبُو احْلَُسنْيإ ْبُن َماِتإ يُّ ُم ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ اْلَعْبسإ

، َعْن بـََياٍن، َعنإ الشَّ  طإيُّ ُّ، ثنا َخالإُد ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ اْلَواسإ َفَة، َعْن َعلإيٍي َعَلْيهإ  اْلَعبَّاُس ْبُن اْلَولإيدإ ْبنإ َبكَّاٍر الضَّيبيإ ، َعْن َأيبإ ُجَحيـْ يإ ْعيبإ
 َّ ْعُت النَّيبإ : اَي َأهْ السَّاَلُم قَاَل: ْسَإ َعَلْيهإ َوَسلََّم يـَُقوُل: " إإَذا َكاَن يـَْوُم اْلقإَياَمةإ اَنَدى ُمَناٍد مإْن َورَاءإ احلْإَجابإ ،   َصلَّى هللاُ  َل اجْلَْمعإ

 ُغضُّوا أَْبَصارَُكْم َعْن فَاطإَمَة بإْنتإ حُمَمٍَّد َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َحَّتَّ َِتُرَّ 
َجاُه.@ قال الحافظ ال ْيَخْيِن، َوَلْم ُيَخرِ     حاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ

 . # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: ال وهللا بل موضوع
 (: موضوع.667* ضعيف الجامع )

ْبُن    -  4730 يـَْعُقوَب، ثنا احْلََسُن  ْبُن  اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد  أَبُو  ثـََنا  ْبُن َعلإييإ ْبنإ ُدَحْيٍم،  َحدَّ اْلَعامإرإيُّ، َوَأْخََباََن حُمَمَُّد  َعلإييإ ْبنإ َعفَّاَن 
، ثنا ُحسَ  ْلُكوَفةإ، ثنا َأمْحَُد ْبُن َحازإمإ ْبنإ َأيبإ َغَرزََة، قَاََل: ثنا َعْبُد اَّللَّإ ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ َساَلٍإ ، َعْن ُعَمرَ ابإ ،   نْيُ ْبُن زَْيدإ ْبنإ َعلإيٍي ْبنإ َعلإيٍي

ُ َعْنُه قَ  َي اَّللَّ اَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ  َعْن َجْعَفرإ ْبنإ حُمَمٍَّد، َعْن أَبإيهإ، َعْن َعلإييإ ْبنإ احْلَُسنْيإ، َعْن أَبإيهإ، َعْن َعلإيٍي َرضإ
«َوَسلََّم لإَفاطإَمَة: »إإنَّ اَّللََّ يـَْغَضُب لإَغَضبإكإ َويـَْرضَ   ى لإَرَضاكإ

َجاُه.  ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 .# قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: بل حسين بن زيد منكر الحديث

 رواه الطبراني، وإسناده حسن. (: 15204)* قال الحافظ الهيثمي 

ُّ، ثنا َعْبُد اْلُمْؤمإنإ ْبُن َعلإيٍي ا  -  4736 ثـََنا ُمْكَرُم ْبُن َأمْحََد اْلَقاضإي، ثنا َأمْحَُد ْبُن يُوُسُف اهْلَْمَداينإ ُّ، ثنا َعْبُد السَّاَلمإ َحدَّ لزَّْعَفَراينإ
ُ َعْنُه، أَنَُّه َدَخَل َعَلى فَاطإَمَة بإْنتإ َرُسولإ اَّللَّإ ْبُن َحْرٍب، َعْن ُعبَـْيدإ اَّللَّإ ْبنإ ُعَمَر، َعْن زَْيدإ ْبنإ َأْسَلَم، َعْن أَبإيهإ، عَ  َي اَّللَّ ْن ُعَمَر َرضإ

، َواَّللَّإ مَ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم فـََقاَل: »اَي فَاطإَمُة، َواَّللَّإ َما رَأَْيُت َأَحًدا َأَحبَّ إإىَل َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى   ا َكاَن َأَحٌد هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم مإْنكإ
 »  مإَن النَّاسإ بـَْعَد أَبإيكإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َأَحبَّ إإَِلَّ مإْنكإ

َجاُه.  ْيَخْيِن َوَلْم ُيَخرِ  ْسَناِد َعَلى َشْرِط الشَّ  @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: غريب عجيب 

ثنا َعْبُد اَّللَّإ ْبُن حُمَمٍَّد اْلبَـَغوإيُّ،   َأْخََبينإ أَبُو احْلَُسنْيإ ْبُن َأيبإ َعْمٍرو السَّمَّاُك، َوأَبُو َأمْحََد احْلَُسنْيُ ْبُن َعلإيٍي التَّمإيمإيُّ قَاََل:  -  4737
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، َحدََّثِنإ يَزإيدُ  ُ   َحدََّثِنإ ََيََْي ْبُن َسعإيٍد اأْلَُموإيُّ، َحدََّثِنإ َأيبإ َي اَّللَّ ُّ َرضإ ْعُت َأاَب ثـَْعَلَبَة اخْلَُشِنإ ، قَاَل: ْسَإ َناٍن، ثنا ُعْرَوُة ْبُن ُرَوميٍْ ْبُن سإ
دَ  ، ُثَّ َثَّنَّ بإَفاطإَمَة ، َفَصلَّى فإيهإ رَْكَعَتنْيإ َعْنُه يـَُقوُل: َكاَن َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم إإَذا رََجَع مإْن َغَزاٍة َأْو َسَفٍر أََتى اْلَمْسجإ

دإ تـََلقَّْتُه فَاطإَمُة عإْنَد اَببإ  َها، ُثَّ َيَِْتإ َأْزَواَجُه، فـََلمَّا رََجَع َخَرَج مإَن اْلَمْسجإ ُ َعنـْ َي اَّللَّ َناَها تـَْبكإي، فـََقاَل   َرضإ اْلبَـْيتإ تـَْلَثُم فَاُه، َوَعيـْ
؟« قَاَلتْ  ًبا َقدإ اْخَلْوَلَقْت ثإَياُبَك، قَاَل: فـََقاَل: »َفاَل تـَْبكإي، فَإإنَّ اَّللََّ هَلَا: »اَي بـُنَـيَُّة َما يـُْبكإيكإ  : اَي َرُسوَل اَّللَّإ، َأََل َأرَاَك َشعإثًا َنصإ

  ُ َقى َعَلى َظْهرإ اأْلَْرضإ بـَْيُت َمَدٍر، َوََل َشَعٍر إإَلَّ َأْدَخَل اَّللَّ َْمٍر ََل يـَبـْ ُلَغ َحْيُث بـََلَغ َعزَّ َوَجلَّ بـََعَث َأاَبكإ ألإ بإهإ عإزًّا َأْو ُذَلًّ َحَّتَّ يـَبـْ
 اللَّْيُل«  

َجاُه "  ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: يزيد بن سنان هو الرهاوي ضعفه أحمد وغيره وعقبة نكرة ال تعرف 

 رواه الطبراني، وفيه يزيد بن سنان أبو فروة وهو مقارب الحديث مع ضعف كثير.(: 13965مي )* قال الهيث

ُل أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ، إإْماَلًء ُغرََّة ذإي اْلَقْعَدةإ َسَنةَ   -   4738 ثـََنا احْلَاكإُم اْلَفاضإ احْلَُسنْيإ   اثـَْنيَتْ َوَأْربـَْعمإاَئٍة، ثنا أَبُو   َحدَّ
ي احلََْسنإ ْبنإ ُمْكَرٍم اْلبَـزَّاُر بإبَـْغَداَد، ثنا ُمْسلإُم ْبُن عإي َسى الصَّفَّاُر اْلَعْسَكرإي، ثنا َعْبُد اَّللَّإ َعْبُد الصََّمدإ ْبُن َعلإييإ ْبنإ ُمْكَرمإ ْبنإ َأخإ

َهاُب ْبُن َحْرٍب، َعنإ الزُّْهرإييإ  ُّ، ثنا شإ ، َعْن َسْعدإ ْبنإ َمالإٍك قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى ْبُن َداُوَد اخْلَُرْييبإ ، َعْن َسعإيدإ ْبنإ اْلُمَسييإبإ
َْبإيُل َعَلْيهإ الصَّاَلُة والسَّاَلُم بإَسَفْرَجَلٍة مإَن اجْلَنَّةإ، فََأَكْلتـَُها لَ  َعَلْيهإ َوَسلََّم: »َأًَتينإ جإ ، فـََعلإَقْت خَ هللاُ  َلَة ُأْسرإَي يبإ دإَُيُة بإَفاطإَمَة،  يـْ

ْمُت رَقـََبَة فَاطإَمَة«   َفُكْنُت إإَذا اْشتَـْقُت إإىَل رَائإَحةإ اجْلَنَّةإ ِشَإ
ْسَناِد َواْلَمْتِن َوِشَهاُب ْبُن َحْرٍب َمْجُهوٌل َواْلَباُقوَن مِ   ْن ُرَواِتِه ِثَقاٌت " @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َغِريُب اإلِْ

 . ل الحافظ الذهبي رحمه هللا: من وضع مسلم بن عيسى الصفار# قا
 (: موضوع.5027* السلسة الضعيفة )

ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثنا اْلَعبَّاُس ْبُن حُمَمٍَّد الدُّورإيُّ، ثنا ََيََْي ْبُن إإْْسَاعإ   -   4739 ، ثنا  َحدَّ طإيُّ حُمَمَُّد ْبُن يَل اْلَواسإ
هُ  ُ َعنـْ َي اَّللَّ ، َعْن إإبـَْراهإيَم قـَُعْيٍس، َعْن اَنفإٍع، َعنإ اْبنإ ُعَمَر َرضإ َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم ُفَضْيٍل، َعنإ اْلَعاَلءإ ْبنإ اْلُمَسييإبإ َما َأنَّ النَّيبإ

ُر النَّاسإ َعْهًدا بإهإ فَاطإمَ  َها« َكاَن »إإَذا َسافـََر َكاَن آخإ ُ َعنـْ َي اَّللَّ  َة، َوإإَذا َقدإَم مإْن َسَفٍر َكاَن َأوَُّل النَّاسإ بإهإ َعْهًدا فَاطإَمَة َرضإ

، ثنا حُمَمَُّد ْبُن إإْسَحاَق، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبنإ اْلَعاَل  -   4740 ْلبَ َأْخََبَنإيهإ احْلَُسنْيُ ْبُن َعلإيٍي التَّمإيمإيُّ ، ابإ ْصَرةإ ثنا ََيََْي ْبُن  ءإ اْْلَدمإيُّ
، َعْن إإبـَْراهإيَم قـَُعْيٍس َفذََكَر ِبإإْسَنادإهإ َْنَْوُه   َوزَاَد فإيهإ، فـََقاَل هَلَا َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ مَحَّاٍد، ثنا أَبُو َعَوانََة، َعنإ اْلَعاَلءإ ْبنإ اْلُمَسييإبإ

 َعَلْيهإ َوَسلََّم: »فإَداكإ َأيبإ َوأُميإي«  
ِحيِح َغْيَر ِإْبَراِهيَم ُقَعْيسٍ @   قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: ُرَواُة َهَذا اْلَحِديِث َعْن آِخِرِهْم ِفي الصَّ

 . قعيس ضعيف هللا: إبراهيم# قال الحافظ الذهبي رحمه 

َّ َصلَّى هللاُ زََكرإايَّ ْبُن َأيبإ زَائإٍد، َعْن فإَراٍس، َعنإ    َأْخََبانَ   -  4740 َها َأنَّ النَّيبإ ُ َعنـْ َي اَّللَّ ، َعْن َمْسُروٍق، َعْن َعائإَشَة، َرضإ يإ الشَّْعيبإ
َ فإيهإ: »اَي فَاطإَمُة، َأََل تـَْرَضنْيَ َأْن َتُكوينإ َسييإدَ  هإ الَّذإي تـُُوفيإ َدَة نإَساءإ َهذإهإ  َة نإَساءإ اْلَعاَلمإنَي َوَسييإ َعَلْيهإ َوَسلََّم، قَاَل: َوُهَو فإ َمَرضإ

  اأْلُمَّةإ َوَسييإَدَة نإَساءإ اْلُمْؤمإنإنَي؟«
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َجاُه َهَكَذا  . @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا ِإْسَناٌد َصِحيٌح، َوَلْم ُيَخرِ 

ُّ، ثنا  -  4743 مإ الذُّْهلإيُّ بإبَـْغَداَد، ثنا َجْعَفُر ْبُن حُمَمٍَّد اْلفإْراَييبإ ُسَلْيَماُن ْبُن َعْبدإ الرَّمْحَنإ الديإَمْشقإيُّ،    َأْخََبينإ أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن اْلَقاسإ
، ثنا َسعإيُد ْبُن َأيبإ َعُروبََة، َعنْ  ، َعْن أُميإ َأمْيََن، قَاَلْت: »َزوََّج َرُسوُل   ثنا ُعَمُر ْبُن َصالإٍح الديإَمْشقإيُّ قـََتاَدَة، َعْن َسعإيدإ ْبنإ اْلُمَسييإبإ

نَـَتُه فَاطإَمَة َعلإيَّ ْبَن َأيبإ طَالإٍب، َوَأَمَرُه َأْن ََل َيْدُخَل َعَلى فَ           اطإَمَة َحَّتَّ ُيَإيَئُه«  اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم ابـْ
َجاهُ   ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ   . @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َوَذَكَر اْلَحِديَث َصِحيُح اإلِْ

 . # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: مرسل
 

4749  -    ، َبٍل، َحدََّثِنإ َأيبإ ، ثنا َعْبُد اَّللَّإ ْبُن َأمْحََد ْبنإ َحنـْ ثنا ََيََْي ْبُن زََكرإايَّ ْبُن َأيبإ زَائإَدَة، َأْخََبينإ  َأْخََباََن َأمْحَُد ْبُن َجْعَفٍر اْلَقطإيعإيُّ
َنَة َأيبإ َجْهٍل إإىَل َعميإَها احْلَارإثإ بْ  ، َعْن ُسَوْيدإ ْبنإ َغَفَلَة، قَاَل: َخَطَب َعلإيي ابـْ يإ ، َعنإ الشَّْعيبإ َّ َصلَّى هللاُ َأيبإ نإ هإَشاٍم فَاْسَتَشاَر النَّيبإ

َا؟ فـََقاَل: »ََل َعَلْيهإ َوَسلََّم،   ؟« قَاَل: َعلإيي َقْد َأْعَلُم َما َحَسبـَُها َوَلكإْن َأَتَُْمُرينإ ِبإ ،  فـََقاَل: »َأَعْن َحَسبإَها َتْسأَُلِنإ ، فَاطإَمُة ُمْضَغٌة مإِنيإ
ًئا َتْكَرُههُ  َا حَتَْزُن َأْو ََتْزَُع« فـََقاَل َعلإيي: ََل آِتإ َشيـْ ُب إإَلَّ َوَأهنَّ  َوََل َأْحسإ

َياَقةِ  َجاُه ِبَهِذِه السِ  ْيَخْيِن، َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: مرسل قوي 

َأمْحََد    -  4750 ْبُن  حُمَمَُّد  اْلَعبَّاسإ  أَبُو  َجْعَفٍر  َأْخََباََن  ْبُن  َأمْحَُد  َوَأْخََباََن  ْبُن َهاُروَن،  يَزإيُد  ثنا  َمْسُعوٍد،  ْبُن  ثنا َسعإيُد   ُّ اْلَمْحُبويبإ
، ثنا يَزإيُد ْبُن َهاُروَن، َأْخََباََن إإْسَْ  َبٍل، َحدََّثِنإ َأيبإ ، ثنا َعْبُد اَّللَّإ ْبُن َأمْحََد ْبنإ َحنـْ ٍد، َعْن َأيبإ َحْنظََلَة، رَُجٍل اعإيُل ْبُن َأيبإ َخالإ اْلَقطإيعإيُّ

َنَة َأيبإ َجْهٍل، فـََقاَل َلُه َأْهُلَها ََل نـَُزويإُجَك َعَلى ابـَْنةإ َرُسولإ  اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، فـَبَـَلَغ َذلإَك    مإْن َأْهلإ َمكََّة، َأنَّ َعلإيًّا َخَطَب ابـْ
« َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ  ، َفَمْن آَذاَها فـََقْد آَذاينإ َا فَاطإَمُة ُمْضَغٌة مإِنيإ  َوَسلََّم، فـََقاَل: »إإَنَّ

دََّثِنإ ُح ْبُن َحاِتإإ ْبنإ َوْرَداَن، حَ َأْخََبينإ َأمْحَُد ْبُن َجْعَفرإ ْبنإ مَحَْداَن اْلبَـزَّاُر، ثنا إإبـَْراهإيُم ْبُن ُعبَـْيدإ اَّللَّإ ْبنإ ُمْسلإٍم، ثنا َصالإ  -  4752
، َعْن َأْْسَاَء بإْنتإ ُعَمْيٍس قَاَلْت: ُكْنُت فإ زإفَافإ فَاطإ  يإ ، َحدََّثِنإ أَيُّوَب، َعْن َأيبإ يَزإيَد اْلَمَدينإ َمَة بإْنتإ َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ  َأيبإ

َعَلْيهإ وَ  ُّ َصلَّى هللاُ  النَّيبإ َجاَء  َأْصَبْحَنا  فـََلمَّا  َأُخوَك َوَسلََّم،  ُهَو  فـََقاَلْت:  ي«  اْدعإي ِلإ َأخإ َأمْيََن،  أُمَّ  فـََقاَل: »اَي   ، اْلَبابإ إإىَل  َسلََّم 
َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َعَليْ   قَاَل: »اْدعإي ِلإ  هإ مإَن اْلَماءإ َوَدَعا َلُه، ُثَّ َوتـُْنكإُحُه، قَاَل: »نـََعْم، اَي أُمَّ َأمْيََن« َفَجاَء َعلإيي، فـََنَضَح النَّيبإ

، فـََقْد أَْنَكْحُتكإ َأَحبَّ َأْهلإ بـَْييتإ فَاطإَمَة« قَاَلْت: َفَجاَءْت تـَْعثـُُر مإَن احْلََياءإ، فـََقاَل هَلَا َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »اْسكُ  ِنإ
ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ وَ  َها مإَن اْلَماءإ، ُثَّ رََجَع َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم فـََرَأى َسَواًدا َبنْيَ َيَديْ إإَِلَّ« قَاَلْت: َوَنَضَح النَّيبإ هإ، َسلََّم َعَليـْ

ْئتإ فإ زإفَافإ ابـَْنةإ َرُسولإ ا  . ؟« قـُْلُت: نـََعْم، َفَدَعا ِلإ َّللَّإ فـََقاَل: »َمْن َهَذا؟« فـَُقْلُت: َأاَن َأْْسَاُء بإْنُت ُعَمْيٍس قـُْلُت: نـََعْم، قَاَل: »جإ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: الحديث غلط 

ُّ، ثنا إإْسَحاُق ْبُن إإبـَْراهإيَم ْبنإ َعبَّ   -   4755 ثـََنا أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن َحيَـَوْيهإ ْبنإ اْلُمَؤمَّلإ اهْلَْمَداينإ َُهَّاٍم، اٍد، َأاَن َعْبُد الرَّزَّاقإ ْبُن  َحدَّ
يَناَء َمْوىَل َعْبدإ الرَّمْحَنإ ْبنإ َعْوٍف، قَاَل: ُخُذوا َعِنيإ قـَْبَل َأْن   يَناَء ْبنإ َأيبإ مإ ، َعْن مإ ْعُت َحدََّثِنإ َأيبإ ، ْسَإ أْلَاَبطإيلإ ُتَشاَب اأْلََحادإيُث ابإ
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َنا َورَقـَُها، َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم يـَُقوُل: »َأاَن الشََّجرَ  يَعتـُ ُة َوفَاطإَمُة فـَْرُعَها، َوَعلإيي لإَقاُحَها، َواحلََْسُن َواحْلَُسنْيُ َْثََرُُتَا، َوشإ
 َوَأْصُل الشََّجَرةإ فإ ُجنَّةإ َعْدٍن، َوَسائإُر َذلإَك فإ َسائإرإ اجْلَنَّةإ« 

زَّاِق َوَأُبوُه َوَجُدُه ِثَقاٌت، َوِميَناُء َمْوَلى َعْبدِ @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َمْتٌن َشاذُّ، َوِإْن َكانَ  َبِريُّ َصُدوٌق، َوَعْبٌد الرَّ   َكَذِلَك َفِإنَّ ِإْسَحاَق الدَّ
ُ َأْعَلُم "  ْحَمِن ْبِن َعْوٍف َقْد َأْدَرَك النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َوَسِمَع ِمْنُه، َوَّللاَّ  الرَّ

 . ظ الذهبي رحمه هللا: ما قال هذا بشر سوى الحاكم وإنما ذا تابعي ساقط# قال الحاف
 (: موضوع.6828* السلسة الضعيفة )

َْرَو، ثنا َجْعَفُر ْبُن حُمَمَّ   -   4756 ثـََنا أَبُو احلََْسنإ حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبنإ َشبـَُّوْيهإ الرَّئإيُس اْلَفقإيُه ِبإ َْرَو، دإ ْبنإ احْلَارإثإ النـَّ َحدَّ ْيَسابُورإيُّ ِبإ
نإ َعبَّادإ ْبنإ َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ الزَُّبرْيإ، َعْن  ثنا َعلإيُّ ْبُن مإْهَراَن الرَّازإيُّ، ثنا َسَلَمُة ْبُن اْلَفْضلإ اأْلَبـَْرُش، ثنا حُمَمَُّد ْبُن إإْسَحاَق، َعْن ََيََْي بْ 

َها َأهنََّ  َعنـْ  ُ َي اَّللَّ َعَلْيهإ َوَسلََّم قَاَلْت: »َما رَأَْيُت َأَحًدا َكاَن أَبإيهإ، َعْن َعائإَشَة َرضإ يإ َصلَّى هللاُ  ا َكاَنْت إإَذا ذُكإَرْت فَاطإَمُة بإْنُت النَّيبإ
َها إإَلَّ َأْن َيُكوَن الَّذإي َوَلَدَها«  نـْ  َأْصَدَق هَلَْجًة مإ

َجاُه.@ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط   ُمْسِلٍم، َوَلْم ُيَخرِ 
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط مسلم

ثـََنا أَبُو اْلَفْضلإ احلََْسُن ْبُن يـَْعُقوَب اْلَعْدُل، َوأَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َعتَّاٍب، وَ  -  4757 أَبُو َبْكرإ ْبُن َأيبإ َدارإٍم  َحدَّ
 ُّ ، ثنا اْلَعبَّاُس ْبُن اْلَولإيدإ ْبُن َبكَّاٍر الضَّيبيإ يُّ ، َوَأْخََبينإ أَبُو َبْكٍر  احْلَافإُظ، قَاُلوا: ثنا إإبـَْراهإيُم ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ اْلَعْبسإ طإيُّ ، ثنا َخالإٌد اْلَواسإ

 ْبنإ ُمْسلإٍم اْلَبْصرإيُّ، ثنا َعْبدإ احْلَمإيدإ ْبُن َِبٍْر، ثنا َخالإُد ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ، َعْن  َأمْحَُد ْبُن َجْعَفرإ ْبنإ مَحَْداَن، ثنا إإبـَْراهإيُم ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ 
ُّ َصلَّى هللاُ عَ  ُ َعْنُه قَاَل: قَاَل النَّيبإ َي اَّللَّ َفَة، َعْن َعلإيٍي َرضإ ، َعْن َأيبإ ُجَحيـْ يإ َكاَن يـَْوُم اْلقإَياَمةإ    َلْيهإ َوَسلََّم: " إإَذابـََياَن، َعنإ الشَّْعيبإ

َها رَْيطََتانإ َخْضَراَوانإ " قإيَل: اَي َأْهَل اجْلَْمعإ ُغضُّوا أَْبَصارَُكْم لإَتُمرَّ فَاطإَمُة بإْنُت َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم،   فـََتُمرُّ َوَعَليـْ
«قَاَل: أَبُو ُمْسلإٍم: قَاَل ِلإ أَبُو قإاَلبََة وََكا   َن َمَعَنا َعْبُد احْلَمإيدإ أَنَُّه قَاَل: »مَحَْراَوانإ

َجاُه "  ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 (: موضوع.667* ضعيف الجامع )

ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثنا    -   4758 َأمْحَُد ْبُن َعْبدإ اجْلَبَّارإ، ثنا يُوُنُس ْبُن بَُكرْيٍ، َعْن إإبـَْراهإيَم ْبنإ ُعْثَماَن، َعنإ  َحدَّ
َها لإرَ  ُ َعنـْ َي اَّللَّ ُهَما قَاَل: " َوَلَدْت َخدإَُيُة َرضإ ُ َعنـْ َي اَّللَّ ، َعْن مإْقَسٍم، َعنإ اْبنإ َعبَّاٍس َرضإ ْيهإ َوَسلََّم ُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعلَ احْلََكمإ

َم، َوَعْبَد اَّللَّإ، َوفَاطإَمَة، َوأُمَّ ُكْلُثوٍم، َورُقـَيََّة، َوزَيـَْنَب "   ُغاَلَمنْيإ َوَأْرَبَع نإْسَوٍة: اْلَقاسإ
 : إبراهيم بن عثمان متروك، وقد توبع.قال الشيخ عبد السَلم علوش* 

 إإْسَحاَق إإبـَْراهإيُم ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ ََيََْي اْلُمزَكيإي، َوأَبُو احْلَُسنْيإ ْبُن يـَْعُقوَب احْلَافإُظ قَاََل: ثنا حُمَمَُّد ْبنُ َأْخََباََن أَبُو إإْسَحاَق    -  4760
ْعُت َعْبَد اَّللَّإ ْبَن حُمَمَّدإ ْبنإ ُسَلْيَماَن ْبنإ َجْعَفٍر اهْلَاِشإإيَّ َيْذُكُر،  َي   ْبنإ إإبـَْراهإيَم، قَاَل: ْسَإ َعْن أَبإيهإ، َعْن َجديإهإ قَاَل: »ُولإَدْت فَاطإَمُة َرضإ

َها َسَنَة إإْحَدى َوَأْربَعإنَي مإْن َمْولإدإ َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم«  ُ َعنـْ  اَّللَّ

َبَة، َحدَّثَ   -   4770 ْلُكوَفةإ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن ُعْثَماَن ْبنإ َأيبإ َشيـْ ثـََنا أَبُو َبْكرإ ْبُن َأيبإ َدارإٍم احْلَافإُظ ابإ َبَة،  َحدَّ ُم ْبُن َأيبإ َشيـْ ِنإ َعميإي اْلَقاسإ
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ُ َعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »لإُكليإ ثنا ََيََْي ْبُن اْلَعاَلءإ، َعْن َجْعَفرإ ْبنإ حُمَمٍَّد، َعْن أَبإيهإ، َعْن َجابإٍر رَ  َي اَّللَّ ضإ
َتُموَن إإلَْيهإْم إإَلَّ اْبَِنْ فَاطإَمَة، فََأاَن َولإيـُُّهَما َوَعَصبَـتـُُهَما«    َبِنإ أُميإ َعَصَبٌة يـَنـْ

َجاُه.@ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإْلِ   ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ 
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: ليس بصحيح 

 (: ضعيف.4716* ضعيف الجامع )

ُّ بإبَـْغَداَد، َحدََّثِنإ    -  4774 ْسَتاينإ جإ ، ثنا َأمْحَُد ْبنُ َحدََّثِنإ َعْبُد اأْلَْعَلى ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ ُسَلْيَماَن ْبنإ اأْلَْشَعثإ السيإ  اْلَولإيدإ ْبنإ  َأيبإ
، ثنا عَ  ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن إإْْسَاعإيَل ْبنإ َأيبإ ُفَدْيٍك، ثنا حُمَمَُّد ْبُن ُموَسى اْلَمْخُزومإيُّ ْوُن ْبُن حُمَمٍَّد، َعْن أَبإيهإ، َعْن أُميإ َجْعَفٍر  بـُْرٍد اأْلَْنطَاكإيُّ

يَ  َا َأْْسَاَء، َعْن فَاطإَمَة َرضإ َها، َأنَّ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َأًَتَها يـَْوًما، فـََقاَل: »أَْيَن ابـَْناَي؟« فـََقاَلتْ   أُميإهإ، َعْن َجدَُّتإ ُ َعنـْ : اَّللَّ
َبنْيَ أَْيدإيهإَما َفْضٌل مإْن َِتٍْر، فـََقاَل: »اَي وَ َذَهَب ِبإإَما َعلإيي، فـَتَـَوجََّه َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم فـََوَجَدُُهَا يـَْلَعَبانإ فإ َمْشُربٍَة  

  ، ، َأََل تـَْقلإُب اْبِنإ قـَْبَل احْلَريإ« َوذََكَر اَبقإي احْلَدإيثإ  َعلإيُّ
ُد ْبُن ُموَسى َهَذا ُهَو اْبُن َمْشُموٍل َمِديِنيٌّ ِثَقٌة، َوَعْوُن َهَذا ُهَو اْبُن  ِ ْبِن َأِبي َراِفٍع، ُهَو @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: ُمَحمَّ ِد ْبِن ُعَبْيِد َّللاَّ ُمَحمَّ

يِق َوَجْدُتَها َأْسمَ  دِ  ِد ْبِن َأِبي َبْكٍر الصِ  ُ َعْنُهْم َوُكلُُّهْم أَ َوَأُبوُه ِثَقَتاِن، َوُأمُّ َجْعَفٍر ِهَي اْبَنُة اْلَقاِسِم ْبِن ُمَحمَّ يِق َرِضَي َّللاَّ دِ  ْشَراٌف  اَء ِبْنَت َأِبي َبْكٍر الصِ 
   .ِثَقاتٌ 

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: بل محمد ضعفوه 

ْلُكوَفةإ، َحدَّ   -   4776 ُّ ابإ َباينإ ، ثنا أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َعلإيٍي الشَّيـْ َثِنإ أَبُو احلََْسنإ حُمَمَُّد ْبُن احْلََسنإ  َأْخََباََن َأمْحَُد ْبُن َجْعَفٍر اْلَقطإيعإيُّ
َياَن، َعْن َسلْ  ، ثنا أَبُو نـَُعْيٍم اْلَفْضُل ْبُن دَُكنْيٍ، ثنا اأْلَْعَمُش، َعْن إإبـَْراهإيَم، َعْن َأيبإ ظَبـْ ْعُت  السَّبإيعإيُّ ُ َعْنُه، قَاَل: ْسَإ َي اَّللَّ َماَن َرضإ

ابْـ  يـَُقوُل: »احْلََسُن َواحْلَُسنْيُ  َعَلْيهإ َوَسلََّم  ُ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ  َأَحبَُّه اَّللَّ ُ، َوَمْن  َأَحبَُّه اَّللَّ ، َوَمْن َأَحبَِّنإ  َأَحبَِّنإ َأَحبـَُّهَما  َمْن  َناَي، 
ُ َأدْ  ُ، َوَمْن أَبـَْغَضُه اَّللَّ ، َوَمْن أَبـَْغَضِنإ أَبـَْغَضُه اَّللَّ  َخَلُه النَّاَر« َأْدَخَلُه اجْلَنََّة، َوَمْن أَبـَْغَضُهَما أَبـَْغَضِنإ

َجاُه. @ قال الحافظ ا ْيَخْيِن َوَلْم ُيَخرِ   لحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ
 .# قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: هذا منكر

ثـََنا أَبُو َسعإيٍد َعْمُرو ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ َمْنُصوٍر اْلَعْدُل، ثنا السَّرإيُّ ْبُن ُخَزمْيََة، ثنا ُعْثَماُن ْبُن  - 4779 َسعإيٍد اْلُمريإيُّ، ثنا َعلإيُّ ْبُن َحدَّ
ُ َعْنُه قَاَل: قَاَل َرسُ  َي اَّللَّ ٍم، َعْن زإرٍي، َعْن َعْبدإ اَّللَّإ َرضإ وُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »احلََْسُن َواحْلَُسنْيُ َسييإَدا َصالإٍح، َعْن َعاصإ

ُهَما«   نـْ  َشَبابإ َأْهلإ اجْلَنَّةإ، َوأَبُوُُهَا َخرْيٌ مإ
َجاُه َوَشاِهَدُه "  َياَدِة، َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح ِبَهِذِه الزِ 

 لحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح# قال ا 
 (: صحيح.47* صحيح الجامع )

ثـََناُه أَبُو احْلََسنإ حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ حُمَمَّدإ ْبنإ ُصبَـْيٍح اْلُعَمرإيُّ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن    -   4780 َماُم، ثنا  َما َحدَّ إإْسَحاَق ْبنإ ُخَزمْيََة اإْلإ
َي اَّللَُّ حُمَمَُّد ْبُن   ُهَما قَاَل: قَاَل َرُسوُل ُموَسى اْلَقطَّاُن، ثنا ُمَعلَّى ْبُن َعْبدإ الرَّمْحَنإ، ثنا اْبُن َأيبإ ذإْئٍب، َعْن اَنفإٍع، َعنإ اْبنإ ُعَمَر َرضإ  َعنـْ

ُهَما«اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »احْلََسُن َواحْلَُسنْيُ َسييإَدا َشَبابإ َأْهلإ اجْلَنَّ  نـْ  ةإ، َوأَبُوُُهَا َخرْيٌ مإ
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 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: معلى بن عبد الرحمن متروك 
 (: صحيح.47* صحيح الجامع )

4791  -   ُّ ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثنا احلََْسُن ْبُن َعلإييإ ْبنإ َعفَّاَن، ثنا أَبُو ََيََْي احلْإمَّاينإ ، ثنا ُسْفَياُن، َعْن نـَُعْيمإ ْبنإ  َحدَّ
ُ َعْنُه قَاَل: ََل َأزَاُل َأَحبُّ َهَذا الرَّ  َي اَّللَّ ريإيَن، َعْن َأيبإ ُهَريـَْرَة َرضإ ْنٍد، َعْن حُمَمَّدإ ْبنإ سإ ُجَل بـَْعَدَما رَأَْيُت َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َأيبإ هإ

يإ    َعَلْيهإ َوَسلََّم َيْصَنُع َما َيْصَنُع،  َْيةإ النَّيبإ ُل َأَصابإَعُه فإ حلإ يإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َوُهَو يُْدخإ ْجرإ النَّيبإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ رَأَْيُت احلََْسَن فإ حإ
ُل لإَسانَُه فإ َفَمهإ ُثَّ قَاَل: »اللَُّهمَّ  ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم يُْدخإ بَُّه«  َوَسلََّم، َوالنَّيبإ بُُّه فََأحإ   إإينيإ ُأحإ

َجاُه.  ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح

 سنده حسن.   * قال الشيخ عبد السَلم علوش:

ُّ، ثنا    -  4792 ُمْسلإُم ْبُن َأيبإ َمْرمَيَ، َعْن  َأْخََباََن احلََْسُن ْبُن يـَْعُقوَب اْلَعْدُل، ثنا ََيََْي ْبُن َأيبإ طَالإٍب، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َصالإٍح اْلَمَدينإ
، قَاَل: ُكنَّا َمَع َأيبإ ُهَريـَْرَة َفَجاَء احلََْسنُ  َنا، َفَسلََّم فـََرَدْداَن َعَلْيهإ السَّاَلَم َوََلْ   َسعإيدإ ْبنإ َأيبإ َسعإيٍد اْلَمْقَُبإييإ ْبُن َعلإييإ ْبنإ َأيبإ طَالإٍب َعَليـْ

َنا فـَلَ  َقُه َوقَاَل: َوَعَلْيَك السَّاَلمُ يـَْعَلْم بإهإ أَبُو ُهَريـَْرَة، فـَُقْلَنا َلُه: اَي َأاَب ُهَريـَْرَة، َهَذا احْلََسُن ْبُن َعلإيٍي َقْد َسلََّم َعَليـْ اَي َسييإدإي، ُثَّ   حإ
ْعُت َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم يـَُقوُل: »إإنَُّه َسييإٌد«    قَاَل: ْسَإ
َجاُه. ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح
 رواه الطبراني، ورجاله ثقات. (: 15049) رحمه هللا * قال الحافظ الهيثمي

، ثنا َعْبُد اَّللَّإ ْبنُ   -   4793 َْرَو، ثنا َعْبُد الصََّمدإ ْبُن اْلَفْضلإ ُّ ِبإ َوُة ْبُن    َأْخََباََن أَبُو َبْكرإ ْبُن حُمَمٍَّد الصَّرْيَفإ يَزإيَد اْلُمْقرإُئ، ثنا َحيـْ
ُه، َأنَّ ُعْرَوَة ْبَن الزَُّبرْيإ َأْخََبَُه، َعْن أَبإيهإ، َأنَّ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ ُشَرْيٍح، َأْخََبينإ أَبُو َصْخٍر، َأنَّ يَزإيَد ْبَن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ ُقَسْيٍط َأْخَبََ 

ْلُتُه َقطُّ،  َصارإيُّ: إإنَّ ِلإ ابـًْنا َقْد بَـ َعَلْيهإ َوَسلََّم قـَبََّل َحَسًنا َوَضمَُّه إإلَْيهإ، َوَجَعَل َيُشمُُّه َوعإْنَدُه رَُجٌل مإَن اأْلَْنَصارإ فـََقاَل اأْلَنْ  َلَغ َما قـَبـَّ
ُ نـَزََع الرَّمْحََة مإْن قـَْلبإَك َفمَ  ؟«  فـََقاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »َأرَأَْيَت إإْن َكاَن اَّللَّ  ا َذْنيبإ

ْيَخيْ  ْسَناِد َعَلى َشْرِط الشَّ َجاُه. @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ  ِن َوَلْم ُيَخرِ 
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط البخاري ومسلم 

 سنده صحيح.  * قال الشيخ عبد السَلم علوش:

، ثنا حُمَمَُّد ْبُن إإْسَحاَق َوَحدََّثِنإ َنْصُر ْبُن حُمَمٍَّد اْلَعْدُل، ثنا َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ َسعإيٍد احْلَافإُظ، ثنا َأمْحَُد ْبُن ََيََْي    -  4798 اْلَبَجلإيُّ
، َعْن ُسْفَيانَ  ، َعنإ اْلَبهإييإ ، ثنا نُوُح ْبُن َدرَّاٍج، َعنإ اأْلَْجَلحإ يُّ ، قَاَل: َلمَّا َكاَن مإْن َأْمرإ احلََْسنإ ْبنإ َعلإيٍي َوُمَعاوإيََة َما    اْلبَـْلخإ ْبنإ اللَّْيلإ

ا  قَاَل: فـََتَذاَكْراَن عإْنَدُه اأْلََذاَن فـََقاَل بـَْعُضَنا: إإَنََّ -َفذََكَر احْلَدإيَث بإُطولإهإ    -َكاَن َقدإْمُت َعَلْيهإ اْلَمدإيَنَة َوُهَو َجالإٌس فإ َأْصَحابإهإ،  
: »إإنَّ َشْأَن ا ٍم، فـََقاَل َلُه احْلََسُن ْبُن َعلإيٍي َْبإيُل َعَلْيهإ  َكاَن َبْدُء اأْلََذانإ ُرْؤاَي َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ زَْيدإ ْبنإ َعاصإ أْلََذانإ َأْعَظُم مإْن َذاَك، َأذََّن جإ

 َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، َوَأقَاُم َمرًَّة َمرًَّة فـََعلََّمُه َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم السَّاَلُم فإ السََّماءإ َمْثََّن َمْثََّن، َوَعلََّمُه َرُسوَل اَّللَّإ 
  »َ نَي َوِلإ  فََأذََّن احلََْسُن حإ
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 . نوح بن دراج كذاب :# قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: قال أبو داود
 الليل.  * قال الشيخ علوش: ومن آفته سفيان بن

ُّ، ثنا َسعإيُد ْبُن َمْسُعوٍد، ثنا ُعبَـْيُد اَّللَّإ ْبُن    -  4799 ُموَسى، أان ُسْفَياُن، َعْن َساَلإإ ْبنإ َأْخََباََن أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد اْلَمْحُبويبإ
ْعُت َأاَب َحازإٍم يـَُقوُل: إإينيإ َلَشاهإٌد يَـ  ْوَم َماَت احلََْسُن ْبُن َعلإيٍي فـََرأَْيُت احْلَُسنْيَ ْبَن َعلإيٍي يـَُقوُل لإَسعإيدإ ْبنإ اْلَعاصإ َأيبإ َحْفَصَة، قَاَل: ْسَإ

نَـُهْم َشْيٌء، فـََقاَل أَ  َا ُسنٌَّة َما َقدَّْمُتَك وََكاَن بـَيـْ ُفُسونَ َوَيْطَعُن فإ ُعُنقإهإ َويـَُقوُل: تـََقدَّْم فـََلْوََل َأهنَّ َعَلى اْبنإ نَبإييإُكْم َصلَّى    بُو ُهَريـَْرَة: أَتـَنـْ
ْعُت َرُسوَل اَّللَّإ يـَُقوُل: »َمْن َأَحبـَُّهَما فـََقْد أَ  «  هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم بإَُتْبٍَة َتْدفإُنونَُه فإيَها َوَقْد ْسَإ  َحبَِّنإ َوَمْن أَبـَْغَضُهَما فـََقْد أَبـَْغَضِنإ

َجاُه.@ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا  ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح

َبٍل، َحدََّثِنإ   -   4803 ، أَنـْبَ   َأْخََباََن أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبنإ اَبَلَوْيهإ، ثنا َعْبُد اَّللَّإ ْبُن َأمْحََد ْبنإ َحنـْ ، ثنا َعْبُد الرَّزَّاقإ َأ اْبُن  َأيبإ
َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َْسَّى احلَْسَ  هإ ُجَرْيٍج، َأْخََبينإ َجْعَفُر ْبُن حُمَمٍَّد، َعْن أَبإيهإ، »َأنَّ النَّيبإ َن ْبَن َعلإيٍي يـَْوَم َسابإعإهإ، َوأَنَُّه اْشَتقَّ مإَن اْسْإ

نَـُهمَ   " ا إإَلَّ احْلََبلٌ اْسَم ُحَسنْيٍ« َوذََكَر أَنَُّه ََلْ َيُكْن بـَيـْ
 * سكت عنه الذهبي في التلخيص. 

 : مرسل صحيح جدا. قال الشيخ عبد السَلم علوش* 

 سُولِ اللَّهِ صَلَّى اهللُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى آلِهِ أَوَّلُ فَضَائِلِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ الشَّهِيدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ابْنِ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَ 
َثمإ اْلَقاضإي، ثنا حُمَمَُّد ْبُن ُمْصَعٍب،  َأْخََباََن أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ حُمَمَُّد ْبُن َعلإيٍي اجْلَْوَهرإيُّ بإبَـْغَداَد، ثنا أَبُو اأْلَْحَوصإ حُمَمَُّد ْبُن اهلَْ   -  4818 يـْ

، َعْن َأيبإ َعمَّاٍر َشدَّاُد ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ، َعْن أُميإ ا َا َدَخَلْت َعَلى َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم ثنا اأْلَْوزَاعإيُّ ، َأهنَّ ْلَفْضلإ بإْنتإ احْلَارإثإ
َلَة، قَاَل: »َما ُهَو؟« قَاَلْت: إإنَُّه َشدإيٌد، قَ  ْيُت َكَأنَّ اَل: »َما ُهَو؟« قَاَلْت: رَأَ فـََقاَلْت: اَي َرُسوَل اَّللَّإ، إإينيإ رَأَْيُت ُحْلًما ُمْنَكًرا اللَّيـْ

ْجرإي، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »رَأَْيتإ خَ  َعْت فإ حإ ُ قإْطَعًة مإْن َجَسدإَك ُقطإَعْت َوُوضإ رْيًا، تَلإُد فَاطإَمُة إإْن َشاَء اَّللَّ
« فـََوَلَدْت فَاطإَمُة احْلَُسنْيَ َفَكاَن   ْجرإكإ ْجرإي َكَما قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، َفَدَخْلُت يـَْوًما ُغاَلًما، فـََيُكوُن فإ حإ فإ حإ

ْجرإهإ، ُثَّ َحاَنْت مإِنيإ اْلتإَفاَتٌة، فَإإَذا عَ  َنا َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعلَ إإىَل َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم فـََوَضْعُتُه فإ حإ ْيهإ َوَسلََّم ُُتْرإيَقانإ يـْ
َْبإيُل َعَلْيهإ  يبإ أَْنَت َوأُميإي َما َلَك؟ قَاَل: »َأًَتينإ جإ َّ اَّللَّإ، ِبَإ ، قَاَلْت: فـَُقْلُت: اَي َنيبإ  الصَّاَلُة َوالسَّاَلُم، فََأْخََبينإ َأنَّ أُمَّيتإ  مإَن الدُُّموعإ

 اَل: »نـََعْم، َوَأًَتينإ بإَُتْبٍَة مإْن تـُْربَتإهإ مَحَْراَء« َستَـْقُتُل اْبِنإ َهَذا« فـَُقْلُت: َهَذا؟ فـَقَ 
َجاُه. ْيَخْيِن، َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: بل منقطع ضعيف 
 (: صحيح.61* صحيح الجامع )

دَّاٍد اْلمإســـْ   -  4822 لإ كإَتابإهإ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن شـــَ افإعإيُّ مإْن َأصـــْ ثـََنا أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ الشـــَّ ، ثنا أَبُو نـَُعْيٍم، َوَحدََّثِنإ َحدَّ َمعإيُّ
بإيعإيُّ احْلَافإُظ، ثنا َعْبُد اَّللَّإ بْ  ــَّ ُن ْبُن حُمَمٍَّد الســــــ ــَ ، ثنا أَبُو نـَُعْيٍم، َوَأْخََباََن أَبُو أَبُو حُمَمٍَّد احلَْســــــ َيَة، ثنا مُحَْيُد ْبُن الرَّبإيعإ ُن حُمَمَّدإ ْبنإ اَنجإ

، ثنا َجديإ  بإ ي طَاهإٍر اْلَعقإيقإييإ اْلَعَلوإييإ فإ كإَتابإ النَّســـــــَ ُن ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ ََيََْي اْبُن َأخإ ، ثنا ي، ثنا حُمَمَُّد ْبُن يَزإيَد  حُمَمٍَّد احلَْســـــــَ اْْلَدمإيُّ
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، ثنا يُّ مإْن كإَتابإ التَّارإيخإ عإيٍد َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ َعْمٍرو اأْلَمْحَسـإ نْيُ   أَبُو نـَُعْيٍم، َوَأْخََبينإ أَبُو سـَ ، ثنا احْلُسـَ نْيُ ْبُن مُحَْيدإ ْبنإ الرَّبإيعإ احْلُسـَ
ُم ْبُن دإيَنارٍ  َقزإيُّ، َواْلَقاسـإ ْهٍل التَّمَّاُر، ثنا ْبُن َعْمٍرو اْلَعنـْ ُف ْبُن سـَ ي، َحدََّثِنإ يُوسـُ  قَاََل: ثنا أَبُو نـَُعْيٍم، َوَأْخََباََن َأمْحَُد ْبُن َكامإٍل اْلَقاضـإ

ي، ثنا َعْبُد اَّللَّإ  ، ثنا أَبُو نـَُعْيٍم، َوَأْخََباََن َأمْحَُد ْبُن َكامإٍل اْلَقاضـــــإ ُم ْبُن إإْْسَاعإيَل اْلَعْزرَمإيُّ ْبُن إإبـَْراهإيَم اْلبَـزَّاُر، ثنا َكثإرُي ْبُن حُمَمٍَّد  اْلَقاســـــإ
عإيدإ   ــَ ُّ، ثنا أَبُو نـَُعْيٍم، ثنا َعْبُد اَّللَّإ ْبُن َحبإيبإ ْبنإ َأيبإ ََثبإٍت، َعْن أَبإيهإ، َعْن ســـ ُ أَبُو أََنٍس اْلُكوفإ َي اَّللَّ ــإ ْبنإ ُجَبرْيٍ، َعنإ اْبنإ َعبَّاٍس َرضـــ

ُهَما قَاَل: " َأوْ  ْبعإنَي أَلْ َعنـْ لََّم: إإينيإ قـَتَـْلُت بإَيْحََي ْبنإ زََكرإايَّ ســَ لَّى هللاُ َعَلْيهإ َوســَ ُ تـََعاىَل إإىَل حُمَمٍَّد صــَ ْبنإ ابـَْنتإَك َحى اَّللَّ ًفا، َوإإينيإ قَاتإٌل ابإ
، َوفإ َحدإيثإ  افإعإييإ ْبعإنَي أَْلًفا " َهَذا َلْفُظ َحدإيثإ الشــــَّ ْبعإنَي أَْلًفا َوســــَ ي َأيبإ َبْكرإ ْبنإ َكامإٍل: إإينيإ قـَتَـْلُت َعَلى َدمإ ََيََْي ْبنإ ســــَ اْلَقاضــــإ

، َوإإينيإ قَاتإٌل َعَلى َدمإ اْبنإ ابـَْنتإَك"  زََكرإايَّ
َجاهُ  ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 رط مسلم# قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على ش

ُّ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن إإْْسَا  -  4824 ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثنا حُمَمَُّد ْبُن إإْسَحاَق الصَّغَاينإ يَنَة، ثنا حُمَمَُّد َحدَّ عإيَل ْبنإ َأيبإ ْسَإ
، َعْن َأيبإ َعمَّاٍر، َعْن أُميإ اْلفَ  ْجرإهإ: " ْبُن ُمْصَعٍب، ثنا اأْلَْوزَاعإيُّ ْضلإ قَاَلْت: قَاَل ِلإ َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َواحْلَُسنْيُ فإ حإ

: إإنَّ أُمَّيتإ تـَْقُتُل احْلَُسنْيَ  َْبإيَل َعَلْيهإ الصَّاَلُة َوالسَّاَلُم َأْخََبينإ  إإنَّ جإ
ِد ْبِن ُمْصَعٍب ِبالتََّماِم«  @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َقِد اْخَتَصَر اْبُن َأبِ   ي َسِميَنَة َهَذا اْلَحِديَث َوَرَواُه َغْيُرُه، َعْن ُمَحمَّ

 * حذفه الذهبي من التلخيص. 
 * قال الشيخ عبد السَلم علوش: محمد بن مصعب صدوق كثير الخطأ وبقية رجاله ثقات. 

ْلُكوَفةإ، ثنا َأمْحَُد ْبُن َحازإمإ ْبنإ    - 4825 ُّ ابإ َباينإ َأيبإ َغَرزََة، ثنا َعلإيُّ ْبُن قَادإٍم، ثنا  َأْخََباََن أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َعلإييإ ْبنإ ُدَحْيٍم الشَّيـْ
 ْبنإ احْلَُسنْيإ َفَجاَء قـَْوٌم مإَن اْلُكوفإييإنَي، فـََقاَل َعلإيي: اَي َأْهَل اْلعإَراقإ  َعْبُد السَّاَلمإ ْبُن َحْرٍب، َعْن ََيََْي ْبنإ َسعإيٍد، قَاَل: ُكنَّا عإْنَد َعلإييإ 

ْعُت َأيبإ يـَُقوُل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »اَي أَيُـَّها   ، ْسَإ ْساَلمإ بُّواَن ُحبَّ اإْلإ رإي، فَإإنَّ النَّاُس، ََل تـَْرفـَُعوينإ فـَْوَق قإدْ َأحإ
َذينإ نَبإيًّا« َفذََكْرتُُه لإَسعإيدإ ْبنإ اْلُمَسييإبإ فـََقاَل: »َوبـَْعَد مَ  ََذينإ َعْبًدا قـَْبَل َأْن يـَتَّخإ ََذُه نَبإيًّا«  اَّللََّ اَتَّ  ا اَتَّ

َجاُه. ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح# قال 

 * قال الشيخ عبد السَلم علوش: علي صدوق يتشيع، وبقية رجاله ثقات. 

ثـََنا أَبُو َعلإيٍي احْلَُسنْيُ ْبُن َعلإيٍي احْلَافإُظ، َأاَن ََيََْي ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ َصاعإٍد، ثنا َسعإيُد ْبُن َعبْ   -  4828 ، ثنا  َحدَّ دإ الرَّمْحَنإ اْلَمْخُزومإيُّ
ُ َعْنُه، َأنَّ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم ُحَسنْيُ ْبُن زَْيٍد اْلَعَلوإيُّ، َعْن َجْعَفرإ ْبنإ حُمَمٍَّد، َعْن أَبإيهإ، َعْن َجديإهإ، عَ  َي اَّللَّ ْن َعلإيٍي َرضإ

َها فـََقاَل: »زإينإ َشْعَر احْلَُسنْيإ َوَتَصدَّقإي بإَوْزنإهإ فإضًَّة، َوَأْعطإي اْلَقابإ  ُ َعنـْ َي اَّللَّ  َلَة رإْجَل اْلَعقإيَقةإ«  َأَمَر فَاطإَمَة َرضإ
َجاُه. @ قال الحافظ ا ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ   لحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 . # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: ليس بصحيح
 (: ضعيف.3175* ضعيف الجامع )



349 
 

 الْهِجْرَةِ فَمِنْهُمْ إِيَاسُ بْنُ مُعَاذ  الْأَشْهَلِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تُوُفِّيَ بِمَكَّةَ قَبْلَ  
ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثنا َأمْحَُد ْبُن َعْبدإ اجْلَبَّارإ، ثنا يُوُنُس ْبُن بَُكرْيٍ، َعْن    -  4831 حُمَمَّدإ ْبنإ إإْسَحاَق، قَاَل:  َحدَّ

ي َأيبإ َعْبدإ  َحدََّثِنإ احْلَُصنْيُ ْبُن َعْبدإ الرَّمْحَنإ ْبنإ َسْعدإ ْبنإ َعْمرإو ْبنإ ُمَعاٍذ َأُخو َأيبإ عَ  ، َعْن حَمُْمودإ ْبنإ لَبإيٍد، َأخإ ْبدإ الرَّمْحَنإ اأْلَْشَهلإييإ
َيٌة مإْن َبِنإ َعبْ  ، قَاَل: َلمَّا َقدإَم أَبُو احْلَْيَسرإ أََنُس ْبُن رَافإٍع َمكََّة، َوَمَعُه فإتـْ ، فإيهإْم إإاَيُس ْبُن ُمَعاٍذ يـَلْ اَّللَّإ اأْلَْشَهلإييإ َتمإُسوَن دإ اأْلَْشَهلإ

َأًَتُهْم َفَجَلَس إإلَْيهإْم، فـََقاَل: »َهْل َلُكْم احْلَلإَف مإْن قـَُرْيٍش َعَلى قـَْومإهإْم مإَن اخْلَْزرَجإ َفَسمإَع ِبإإْم َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، فَ 
ُتْم َلُه؟« قَاُلوا: َوَما َذاَك؟ قَاَل: »أَ  ئـْ ُ إإىَل اْلعإَبادإ َأْدُعَوُهْم إإىَل َأْن يـَْعُبُدوا اَّللََّ َوََل ُيْشرإُكوا بإهإ إإىَل َخرْيٍ َمإَّا جإ اَن َرُسوُل اَّللَّإ، بـََعَثِنإ اَّللَّ

ًئا، َوأَنـَْزَل َعَليَّ اْلكإَتابَ  ْساَلَم، َوَتاَل َعَلْيهإُم اْلُقْرآَن، فـََقاَل إإاَيُس ْبُن ُمَعاٍذ   «، َشيـْ وََكاَن ُغاَلًما َحَدًَث: َأيُّ قـَْوٍم َهَذا؟  ُثَّ ذََكَر هَلُُم اإْلإ
َا َوْجَه إإ  ُتْم َلُه، قَاَل: فََأَخَذ أَبُو احْلَْيَسرإ َحْفَنًة مإَن اْلَبْطَحاءإ، َفَضَرَب ِبإ ئـْ ُ َخرْيٌ َمإَّا جإ اَيسإ ْبنإ ُمَعاٍذ، َوقَاَل: َدْعَنا مإْنَك فـََلَعْمرإي  َواَّللَّ

َنا لإَغرْيإ َهَذا ئـْ َعَلْيهإ َوَسلََّم، َواْنَصَرُفوا إإىَل اْلَمدإيَنةإ، َفَكاَنْت َوقْـ َلَقْد جإ َعُة بـَُعاثإ َبنْيَ ، َفَصَمَت إإاَيُس، فـََقاَم َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ 
، قَاَل: ُثَّ ََلْ يـَْلَبْث إإاَيُس ْبُن ُمَعاٍذ َأْن َهَلَك، قَاَل حَمُْموُد ْبُن لَبإ  ُْم اأْلَْوسإ َواخْلَْزرَجإ يٍد: " فََأْخََبينإ َمْن َحَضَرُه مإْن قـَْومإي عإْنَد َمْوتإهإ َأهنَّ

ُُه َوََيَْمُدُه َوُيَسبيإُحُه َحَّتَّ َماَت، قَاَل: َفَما َكانُوا يَ  َر ُشكُّوَن َأْن َقْد َماَت ُمْسلإًما َلَقْد َكاَن اْسَتْشعَ ََلْ يـََزاُلوا َيْسَمُعونَُه يـَُهليإُل اَّللََّ َويَُكَبيإ
َع   َع مإْن َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َما ْسَإ نَي ْسَإ ْساَلَم فإ َذلإَك اْلَمْجلإسإ حإ  اإْلإ

َجاُه.   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم، َوَلْم ُيَخرِ 
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: مرسل 

 وَمِنْهُمُ الْبَرَاءُ بْنُ مَعْرُورِ بْنِ صَخْرِ بْنِ خَنْسَاءَ أَوَّلُ نَقِيبٍ كَانَ فِي الْإِسْلَامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
، ثنا َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ احْلَُسنْيإ، ثنا َعْمُرو ْبُن ُزرَارَةَ   -   4833 ، ثنا زإاَيُد ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ، َعْن حُمَمَّدإ َأْخََبينإ احْلَُسنْيُ ْبُن َعلإيٍي التَّمإيمإيُّ

ُهَما قَاَل: " َكاَن اْلََبَاُء ْبُن َمْعُروٍر َأوَّلَ  ُ َعنـْ َي اَّللَّ  َمْن َضَرَب َعَلى َيدإ َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى ْبنإ إإْسَحاَق، َعْن عإْكرإَمَة، َعنإ اْبنإ َعبَّاٍس َرضإ
َلَة اْلَعَقَبةإ فإ السَّْبعإنَي مإَن اأْلَْنَصارإ، فـََقاَم اْلََبَاُء ْبُن َمْعُروٍر َفَحمإَد اَّللََّ َوأَ هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم فإ اْلبَـ  َعةإ َلُه لَيـْ ْثََّن َعَلْيهإ ُثَّ قَاَل: احْلَْمُد َّللإَّإ يـْ

َُحمٍَّد َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َوَجاَءاَن بإهإ، وَكَ  ْعَنا َوَأطَْعَنا،  الَّذإي َأْكَرَمَنا ِبإ َنا اَّللََّ َعزَّ َوَجلَّ َوْسَإ اَن َأوَُّل َمْن َأَجاَب، َوآَخَر َمْن َدَعا فََأَجبـْ
ُ بإدإينإهإ، فَإإْن َأَخْذُِتُ السَّْمَع َوالطَّاَعَة َواْلُمؤَ  ، َقْد َأْكَرَمُكُم اَّللَّ لشُّْكرإ فََأطإياَي َمْعَشَر اأْلَْوسإ َواخْلَْزرَجإ  ُعوا اَّللََّ َوَرُسولُُه، ُثَّ َجَلسَ اَزرَةإ ابإ

َجاُه. ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ     @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 .# قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح

 * قال الشيخ عبد السَلم علوش: صحيح

 بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَمِنْهُمْ خَدِجيَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدِ بْنِ أَسَدِ  
ُّ، ثنا ُمَعلَّى ْبُن َأَسٍد  -  4834 ثـََنا أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثنا َعلإيُّ ْبُن احلََْسنإ اهلْإاَلِلإ ، ثنا مَحَّاٌد، َوالرَّبإيُع ْبُن  َحدَّ اْلَعميإيُّ

َها َرُسوَل اَّللَّإ َبْدٍر، َعْن َأيبإ  ُ َعْنُه، قَاَل: »اْسَتْأَجَرْت َخدإَُيُة رإْضَواُن اَّللَّإ َعَليـْ َي اَّللَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم  الزَُّبرْيإ، َعْن َجابإٍر َرضإ
 َسْفَرَتنْيإ إإىَل ُجَرَش ُكلُّ َسْفَرٍة بإَقُلوٍص« 
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َجاُه. @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َص  ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ   ِحيُح اإلِْ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح

 : صحيحالشيخ عبد السَلم علوشقال  *

، ثنا احْلَجَّاُج  -  4835 ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َخالإدإ ْبنإ َخلإيٍي احلْإْمصإيُّ نإيٍع، َحدََّثِنإ َجديإي  ْبُن َأيبإ مَ َحدَّ
 َعَلْيهإ َوَسلََّم َخدإَُيُة بإْنُت ُخَوْيلإدإ ْبنإ َأَسدإ  ُعبَـْيُد اَّللَّإ ْبُن َأيبإ زإاَيٍد، َعنإ الزُّْهرإييإ قَاَل: »إإنَّ َأوََّل اْمَرَأٍة تـََزوََّجَها َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ 

 اهإلإيَّةإ، َوأَْنَكَحَها أَبُوَها ُخَوْيلإَد ْبَن َأَسٍد«ْبنإ َعْبدإ اْلُعزَّى، تـََزوََّجَها فإ اجلَْ 
 صحيح مرسل :  الشيخ عبد السَلم علوشقال  *

ثـََنا أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن َكامإٍل اْلَقاضإي، َحدََّثِنإ َداُوُد ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ َأيبإ َمْعَشٍر، َعْن أَبإيهإ،   -  4836 قَاَل: »تـُُوفيإَيْت َعْن َجديإهإ    َحدَّ
َها قـُبَـْيَل اهلْإْجَرةإ بإَسَنٍة«  ُ َعنـْ َي اَّللَّ  َخدإَُيُة َرضإ

 صحيح مرسل :  الشيخ عبد السَلم علوشقال  *

َبٍل، َحدََّثِنإ  -  4837 َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ أَيُّوَب، ثنا   َأْخََبينإ أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبنإ اَبَلَوْيهإ، ثنا َعْبُد اَّللَّإ ْبُن َأمْحََد ْبنإ َحنـْ
يإ   إإبـَْراهإيُم ْبُن َسْعٍد، َعْن حُمَمَّدإ ْبنإ إإْسَحاَق، »َأنَّ َأاَب طَالإٍب َوَخدإَُيَة بإْنَت ُخَوْيلإٍد َهَلَكا فإ َعامٍ  ٍر النَّيبإ ٍد، َوَذلإَك قـَْبَل ُمَهاجإ َواحإ

، َونـََزَل فإ َقَْبإَها َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم إإىَل الْ  حْلَُجونإ نإنَي، َوُدفإَنْت َخدإَُيُة ابإ َوَسلََّم،   َمدإيَنةإ بإَثاَلثإ سإ
ُ عَ  َي اَّللَّ َيُة َخدإَُيَة َرضإ نَي  وََكاَن هَلَا يـَْوَم تـََزوََّجَها َْثَاٌن َوعإْشُروَن َسَنًة« ، قَاَل حُمَمٌَّد: »وَُكنـْ ْنٍد، وََكاَن هَلَا اْبٌن َوابـَْنٌة حإ َها أُمُّ هإ نـْ
 أُمَُّها َهاَلُة بإْنُت َعْبدإ َمَناٍف« تـََزوََّجَها َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، َوأُمُّ َخدإَُيَة فَاطإَمُة بإْنُت زَائإَدَة ْبنإ اأْلََصميإ وَ 

 وله شواهد  مرسل:  الشيخ عبد السَلم علوشقال  *

َماُم، ثنا َأمْحَُد ْبُن احلََْسنإ ْبنإ َعْبدإ اجْلَبَّارإ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن إإْسَحاَق الْ  -  4838 ُّ، َحدََّثِنإ َعْبُد اَّللَّإ ْبُن  َحدََّثِنإ أَبُو اْلَولإيدإ اإْلإ ُمَسيَّيبإ
َنُة َخٍْس  حُمَمَّدإ ْبنإ ََيََْي ْبنإ ُعْرَوَة ْبنإ الزَُّبرْيإ، َعْن هإَشامإ ْبنإ ُعْرَوَة قَالَ  َها َوهإَي ابـْ ُ َعنـْ َي اَّللَّ : »تـُُوفيإَيْت َخدإَُيُة بإْنُت ُخَوْيلإٍد َرضإ

تيإنَي َسَنًة«    َوسإ
تيإنَي َسَنةً  ُلْغ سإ َا ََلْ تـَبـْ  . َهَذا قـَْوُل َشاذُّ، فَإإنَّ الَّذإي عإْندإي َأهنَّ

، َعْن َحدََّثِنإ أَبُو َبْكرإ ْبُن اَبَلَوْيهإ، ثنا    -   4839 ، ثنا أَبُو زَْيٍد َسعإيُد ْبُن َأْوٍس، ثنا ُشْعَبُة، َعنإ احْلََكمإ يُّ حُمَمَُّد ْبُن يُوُنَس اْلُقَرشإ
ُهَما قَاَل: " َوَلَدْت َخدإَُيُة لإَرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ وَ  ُ َعنـْ َي اَّللَّ َم، َسلََّم ُغاَلَمنْيإ وَ مإْقَسٍم، َعنإ اْبنإ َعبَّاٍس َرضإ َأْرَبَع نإْسَوٍة: اْلَقاسإ

 َوَعْبَد اَّللَّإ، َوفَاطإَمَة، َوزَيـَْنَب، َورُقـَيََّة، َوأُمَّ ُكْلُثوٍم " 

طٍ   -  4840 ثـََنا َسْهُل ْبُن ُسَلْيَماَن النيإيلإيُّ بإَواسإ َكََّة، َحدَّ ُّ ِبإ رإ، ثنا    ، ثنا َمْنُصورُ َحدََّثِنإ بَُكرْيُ ْبُن َأمْحََد احْلَدَّاُد الصُّوفإ ْبُن اْلُمَهاجإ
، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ  ، ثنا ُسْفَياُن ْبُن ُحَسنْيٍ، َعنإ الزُّْهرإييإ  َوَسلََّم: »احْلَْمُد َّللإَّإ الَّذإي َأْطعإْمِنإ حُمَمَُّد ْبُن احْلَجَّاجإ

ًقا« اخْلَمإرَي، َوأَْلَبَسِنإ احْلَرإيَر، َوَزوََّجِنإ َخدإ   َُيَة، وَُكْنُت هَلَا َعاشإ
 خبر موضوع :  الشيخ عبد السَلم علوشقال  *
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4841  -  ، ، ثنا احْلَُسنْيُ ْبُن مُحَْيدإ ْبنإ الرَّبإيعإ يُّ ثنا َُمَوَُّل ْبُن إإبـَْراهإيَم النـَّْهدإيُّ،    َأْخََبينإ أَبُو َسعإيٍد َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ َعْمٍرو اأْلَمْحَسإ
ُ َعْنُه، َأنَّ َرُسوَل اَّللَّإ ثنا َعْبُد الرَّمْحَنإ ْبُن اأْلَْسَودإ، َعْن حُمَمَّدإ ْبنإ ُعبَـْيدإ اَّللَّإ ْبنإ أَ  َي اَّللَّ يبإ رَافإٍع، َعْن أَبإيهإ، َعْن َجديإهإ َأيبإ رَافإٍع َرضإ

َها، َوأَنَُّه َعَرضَ  ُ َعنـْ َي اَّللَّ ثـَْننْيإ َوَصلَّْت َمَعُه َخدإَُيُة َرضإ ََثءإ الصَّاَلَة فََأْسَلَم،  َعَلى َعلإيٍي يـَْوَم الثُّاَل َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َصلَّى يـَْوَم اَلإ
َعَلْيهإ َوَسلََّم: »إإ  َا ُهَو َأَمانٌَة« قَاَل: فـََقاَل َعلإيي:  َوقَاَل: َدْعِنإ َأْو آُمُر َأاَب طَالإٍب فإ الصَّاَلةإ، قَاَل: فـََقاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ  َنَّ

 هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم يـَْوَم الثُّاَلََثءإ  فَُأَصليإي إإَذًا، َفَصلَّى َمَع َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى
َجاُه. ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ     @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: محمد بن عبيد هللا ضعيف 

ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثن -  4844 ُّ، ثنا َحجَّاُج ْبُن َأيبإ َمنإيٍع، َحدََّثِنإ ُعبَـْيُد اَّللَّإ  َحدَّ ا َعْبُد اَّللَّإ ْبُن َأيبإ ُأَساَمَة احْلََليبإ
 َساءإ«  َسلََّم مإَن النيإ ْبُن َأيبإ زإاَيٍد، َعنإ الزُّْهرإييإ قَاَل: »َكاَنْت َخدإَُيُة َأوََّل َمْن آَمَن بإَرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ وَ 

 * مرسل.

ُّ، ثنا َجديإي، ثنا إإبـَْراهإيُم ْبُن اْلُمْنذإرإ، َحدَّثَ   -   4845 ِنإ حُمَمَُّد ْبُن فـَُلْيٍح، َعْن ُموَسى َأْخََباََن إإْْسَاعإيُل ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ اْلَفْضلإ الشَّْعَراينإ
َهاٍب قَاَل: »َكاَنْت َخدإَُيُة َرضإيَ  َّللَّإ َوَصدََّق بإَرُسولإهإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم قـَْبَل ْبنإ ُعْقَبَة، َعنإ اْبنإ شإ َها َأوََّل َمْن آَمَن ابإ ُ َعنـْ  اَّللَّ

 َأْن تـُْفَرَض الصَّاَلُة« 
 * مرسل.

ثـََنا َسعإيُد ْبُن َعَجٍب اأْلَنـَْبارإيُّ، َحدََّثِنإ حمَُ   -  4846 ، َحدَّ ، َحدََّثِنإ أَبُو َسعإيٍد َأمْحَُد ْبُن يـَْعُقوَب الثَـَّقفإيُّ مَُّد ْبُن ََيََْي ْبنإ الضَُّرْيسإ
، َعْن َأيبإ اْليَـقْ  ، قَاَل: أَتـَْيُت ثنا حُمَمَُّد ْبُن َجْعَفٍر، َعْن َعْبدإ الرَّمْحَنإ ْبنإ َأيبإ الريإَجالإ ظَانإ عإْمَرانإ ْبنإ َعْبدإ اَّللَّإ، َعْن رَبإيَعَة السَّْعدإييإ

ْعُتُه يـَُقوُل: َكاَن رَ  دإ َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َفَسمإ ُقوُل:  ُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم يَـ ُحَذيـَْفَة ْبَن اْلَيَمانإ َوُهَو فإ َمْسجإ
َُحمٍَّد َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ  َّللَّإ َوِبإ ميَانإ ابإ  َوَسلََّم«  »َخدإَُيُة بإْنُت ُخَوْيلإٍد َسابإَقُة نإَساءإ اْلَعاَلمإنَي إإىَل اإْلإ

 * سكت عنه الذهبي في التلخيص. 
 (: ضعيف.2814*ضعيف الجامع )

َبُة ْبُن َسْعٍد، ثنا َجْعَفُر بْ   -  4856 ُن ُسَلْيَماَن، َعْن ََثبإٍت، َأْخََبينإ َأمْحَُد ْبُن َسْهٍل اْلَفقإيُه بإُبَخاَرى، ثنا قـَْيُس ْبُن أُنـَْيٍف، ثنا قـُتَـيـْ
َْبإيُل َعَلْيهإ الصَّاَلُة َوالسَّاَلُم إإىَل النَّ  ُ َعْنُه قَاَل: " أََتى جإ َي اَّللَّ َها، َعْن أََنٍس َرضإ ُ َعنـْ َي اَّللَّ يإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َوعإْنَدُه َخدإَُيُة َرضإ يبإ

 ُة اَّللَّإ  فـََقاَل: إإنَّ اَّللََّ يـُْقرإُئ َخدإَُيَة السَّاَلَم، فـََقاَلْت: إإنَّ اَّللََّ ُهَو السَّاَلُم َوَعَلْيَك السَّاَلُم َوَرمحَْ 
َجاهُ @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهذَ    .ا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم، َوَلْم ُيَخرِ 
 * سكت عنه الذهبي في التلخيص. 

 * قال الشيخ عبد السَلم علوش: الحديث ثابت في الصحيحين من حديث أبي هريرة. 

 ثَعْلَبَةَ بْنِ غَنْمِ بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّجَّارِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ذِكْرُ مَنَاقِبِ أَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ بْنِ عُدُسِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ  
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ثـََنا أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبنإ َبطََّة، ثنا احْلََسُن ْبُن َجْهٍم، ثنا احْلَُسنْيُ ْبُن اْلَفرَ   -  4857 ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن ُعَمَر، َحدََّثِنإ َحدَّ جإ
ُد َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى الرَّمْحَنإ ْبُن َأيبإ الريإَجالإ قَاَل: َماَت َأْسَعُد ْبُن ُزرَارََة فإ َشوَّاٍل َعَلى رَْأسإ تإْسَعةإ َأْشُهٍر مإَن اهلْإ َعْبُد   ْجَرةإ، َوَمْسجإ

جَّارإ إإىَل َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم فـََقاُلوا: َقْد َماَت نَقإيبـَُنا  هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم يـُْبََّن يـَْوَمئإٍذ؛ َوَذلإَك قـَْبَل َبْدٍر، َفَجاَءْت بـَُنو النَّ 
َنا، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »َأاَن نَقإيُبُكْم«  فـَنَـقيإْب َعَليـْ

 * سكت عنه الذهبي في التلخيص. 
 وفيه الواقدي. * قال الشيخ عبد السَلم علوش: مرسل 

 
ُد ْبُن إإْسَحاَق ْبنإ إإبـَْراهإيَم، ثنا  َأْخََباََن أَبُو إإْسَحاَق إإبـَْراهإيُم ْبُن اْلُمزَكيإي، َوأَبُو احْلَُسنْيإ ْبُن يـَْعُقوَب احْلَافإُظ، قَاََل: ثنا حُمَمَّ   -   4860

َبُة ْبُن َسعإيٍد، ثنا َحاِتإُ ْبُن إإْْسَاعإيَل، َعْن حُمَمَّدإ ْبنإ ُعَمارََة، َعنْ   زَيـَْنَب بإْنتإ نـُبَـْيٍط قَاَلْت: »إإنَّ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم  قـُتَـيـْ
ُُهَا رإَعاًَث  َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، »فَ َحلَّى أُمََّها َوَخالَتَـَها« ، وََكاَن أَبُوُُهَا أَبُو أَُماَمَة َأْسَعُد ْبُن ُزرَارََة َأْوَصى ِبإإَما إإىَل َرُسولإ اَّللَّإ  َحالَّ

 مإْن تإَْبإ َذَهٍب فإيهإ ُلْؤُلٌؤ« ، قَاَلْت زَيـَْنُب: »َوَقْد َأْدرَْكُت احْلُْلَي َأْو بـَْعَضُه«  
َجاُه.  ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َصِحيُح اإلِْ

 .# قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح
 لوش: سنده حسن. * قال الشيخ عبد السَلم ع 

 مِنْ مَنَاقِبِ عُبَيْدَةِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ 
، ثنا حمَُ  -  4861 ثـََنا احْلَُسنْيُ ْبُن اْلَفَرجإ ، َحدَّ ُّ، ثنا احلََْسُن ْبُن اجْلَْهمإ ثـََنا أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ اأْلَْصبَـَهاينإ حُمَمَّدإ ْبنإ  مَُّد ْبُن َسْعٍد، َعْن َحدَّ

 ، َْمَزَة ْبنإ َعْبدإ اْلُمطَّلإبإ ُثَّ لإَواَء ُعبَـْيَدةإ ْبنإ احْلَارإثإ ْبنإ َعْبدإ  ُعَمَر قَاَل: »َأوَُّل لإَواٍء َعَقَدُه َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم حلإ
 اْلُمطَّلإبإ إإىَل رَابإٍغ َبنْيَ اجْلُْحَفةإ َوَقدإيٍد«

ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثنا َأمْحَُد ْبُن َعْبدإ اجْلَبَّارإ، ثنا يُوُنُس ْبُن بَُكرْيٍ، َعنإ    -  4862 اْبنإ إإْسَحاَق، قَاَل: َحدََّثِنإ َحدَّ
َبَة ْبَن رَبإيَعَة قـََتَل ُعبَـْيَدَة ْبَن يَزإيُد ْبُن ُروَماَن، َعْن ُعْرَوَة، َوَغرْيُُه مإْن ُعَلَمائإَنا، َعْن َعْبدإ اَّللَّإ بْ  نإ َعبَّاٍس ذََكَر َحدإيَث اْلُمَباَرزَةإ، َوَأنَّ ُعتـْ

َبُة َعَلى َساقإهإ فـََقطََعَها، »َفَحَمَلُه َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلَّ  لصَّْفَراءإ ُمْنصَ احْلَارإثإ ُمَباَرزًَة، َضَربَُه ُعتـْ َرفُُه مإْن َبْدٍر  َم َفَماَت ابإ
 َفَدفـََنُه ُهَنالإَك« 

َجاُه.  ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 .# قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح

 * قال الشيخ عبد السَلم علوش: سنده صحيح والقصة مشهورة. 

ُّ، َحدَّثـََنا َجديإي، ثنا إإبـَْراهإيُم ْبُن اْلُمْنذإٍر، ثنا حُمَمَّ َأْخََبينإ  -  4863 ُد ْبُن فـَُلْيٍح، َعْن  إإْْسَاعإيُل ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ اْلَفْضلإ الشَّْعَراينإ
نَـُهَما َضْربـََتنْيإ كإ  َبُة َوُعبَـْيَدُة بـَيـْ َهاٍب، قَاَل: اْختَـَلَف ُعتـْ َبُه، وََكرَّ مَحَْزُة َوَعلإيي َعَلى  ُموَسى ْبنإ ُعْقَبَة، َعنإ اْبنإ شإ اَلُُهَا أَثـَْبَت َصاحإ

يإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، وَ  بَـُهَما ُعبَـْيَدَة َفَجاَءا بإهإ إإىَل النَّيبإ َبَة فـََقَتاَلُه، َواْحَتَماَل َصاحإ يُل، فـََلمَّا أَتـَْوا  ُعتـْ َقْد ُقطإَعْت رإْجُلُه َوَُمَُّها َيسإ
اَل ُعبَـْيَدُة: َلْو َكاَن أَبُو  َة إإىَل َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم قَاَل: أََلْسُت َشهإيًدا اَي َرُسوَل اَّللَّإ، قَاَل: »بـََلى« ، فـَقَ بإُعبَـْيدَ 
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ْنُه َحْيُث يـَُقوُل:  َا قَاَل مإ  طَالإٍب َحيًّا َلَعلإَم َأانَّ َأَحقُّ ِبإ
 ]البحر الطويل[

َنائإَنا َواحْلاََلئإلإ َوُنْسلإمُ   ُه َحَّتَّ ُنْصرََع َحْوَلُه ... َوَنْذَهُل َعْن أَبـْ
 * سكت عنه الذهبي في التلخيص. 

 ذِكْرُ مَنَاقِبِ عُمَيْرِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَخِي سَعْد  قُتِلَ يَوْمَ بَدْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َجرإيٍر اْلَفقإيُه، َحدََّثِنإ حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ ا  -  4864 يُّ ، ثنا يـَْعُقوُب َأْخََبينإ ََمَْلُد ْبُن َجْعَفٍر اْلَباقـَْرحإ طإيُّ َّللَّإ ْبنإ َسعإيٍد اْلَواسإ

ْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َجْعَفٍر، َعْن إإْْسَاعإيَل ْبنإ حُمَمَّدإ ْبنإ َسْعٍد، َعْن َعامإرإ ْبنإ َسْعٍد، ْبُن حُمَمٍَّد الزُّْهرإيُّ، َأاَن إإْسَحاُق ْبُن َجْعَفرإ ْبنإ حُمَمٍَّد، َعْن عَ 
ازَُه َرُسوُل اَّللَّإ قَّاٍص فـََبَكى ُعَمرْيٌ فََأجَ َعْن أَبإيهإ قَاَل: »ُعرإَض َعَلى َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َجْيَش َبْدٍر فـََردَّ ُعَمرْيَ ْبنإ َأيبإ وَ 

َفُه«   َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، َوَعَقَد َعَلْيهإ مَحَائإَل َسيـْ
َجاُه.  ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: يعقوب بن محمد الزهري ضعفوه 

 شَرَ قَتَلَهُ عَمْرُو بْنُ عَبْدِ وَدٍّ يَوْمَ بَدْرٍ مَنَاقِبِ سَعْدِ بْنِ خَيْثَمَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ مَالِكِ بْنِ كَعْبٍ وَهُوَ عَقَبِيٌّ وَأَحَدُ النُّقَبَاءِ الِاثْنَيْ عَ وَمِنْ  
َرْ   -  4865 ُّ ِبإ ثـََنا َبْكُر ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ مَحَْداَن الصَّرْيَفإ ، ثنا  َحدَّ ، ثنا َمْنُصوُر ْبُن َسَلَمَة اخْلَُزاعإيُّ يُّ َو، ثنا َأمْحَُد ْبُن ُعبَـْيدإ اَّللَّإ النـَّْرسإ

ُّ، قَاَل: َحدََّثِنإ َعميإي ُعَمُر ْبُن زَ   َأيبإ زَْيُد ْبُن َحارإثََة ْيدإ ْبنإ َحارإثََة، َحدََّثِنإ ُعَمُر ْبُن ُعبَـْيدإ اَّللَّإ ْبنإ زَْيدإ ْبنإ َحارإثََة اأْلَْنَصارإيُّ اْلَمدإيِنإ
َثَمَة«    قَاَل: »اْسَتْصَغَراَن َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َأاَن َوَسْعُد ْبُن َخيـْ

َجاُه.  ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 هللا: منكر# قال الحافظ الذهبي رحمه 

 

هإ، َأاَن َعْبَداُن، َأاَن َعْبُد اَّللَّإ،  -  4866 َْرَو، َأاَن أَبُو اْلُمَوجيإ ،    َأْخََبينإ احْلََسُن ْبُن حُمَمٍَّد احْلَلإيمإيُّ ِبإ َأاَن رَُجٌل، َعْن َعْمرإو ْبنإ احْلَارإثإ
َعَلْيهإ َوَسلََّم َلمَّا َخَرَج إإىَل َبْدٍر َأرَاَد َسْعَد ْبَن َعْن َسعإيدإ ْبنإ َأيبإ هإاَلٍل، َأنَّ ُسَلْيَماَن ْبَن َأاَبَن َحدَّ  ثَُه، »َأنَّ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ 

يإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم فََأَمَر َأْن َيَْ  يًعا اخْلُُروَج َمَعُه، َفذََكَر َذلإَك لإلنَّيبإ َثَمَة َوأَبُوُه مجَإ َثَمُة ْبُن ُرَج َأَحُدُُهَا فَ َخيـْ اْستَـَهَما« ، فـََقاَل َخيـْ
ََحدإاَن مإْن َأْن يُقإيَم فََأقإْم َمَع نإَسائإَك، فـََقاَل َسْعٌد: َلْو كَ  ْبنإهإ َسْعٍد: إإنَُّه ََل بُدَّ ألإ اَن َغرْيُ اجْلَنَّةإ َْلثـَْرُتَك بإهإ َأينيإ َأْرُجو الشََّهاَدَة  احْلَارإثإ َلإ

 ُن َعْبدإ َوديٍ َهَما َفَخَرَج َسْهُم َسْعٍد َفَخَرَج َمَع َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم إإىَل َبْدٍر، فـََقتَـَلُه َعْمُرو بْ فإ َوْجهإي َهَذا، فَاْستَـ 
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: مرسل وإسناده ضعيف 

وَهْبِ بْنِ حُذَافَةَ »وَكُنْيَتُهُ أَبُو السَّائِبِ هَاجَرَ الْهِجْرَتَيْنِ وَشَهِدَ بَدْرًا وَمَاتَ بَعْدَ بَدْرٍ  ذِكْرُ مَنَاقِبِ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونِ بْنِ حَبِيبِ بْنِ  

 بِأَشْهُرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ« 
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، ثنا حُمَمَّدُ   -   4867 ، ثنا احْلَُسنْيُ ْبُن اْلَفَرجإ ُّ، ثنا احْلََسُن ْبُن اجْلَْهمإ ثـََنا أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ اأْلَْصبَـَهاينإ  ْبُن َسْعٍد، َعْن حُمَمَّدإ ْبنإ ُعَمَر،  َحدَّ
مإ ْبنإ  ُ َعْنُه،  قَاَل: َحدََّثِنإ أَبُو َبْكرإ ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َأيبإ َسَْبََة، َعْن َعاصإ َي اَّللَّ  ُعبَـْيدإ اَّللَّإ، َعْن ُعبَـْيدإ اَّللَّإ ْبنإ َأيبإ رَافإٍع، َعْن أَبإيهإ َرضإ

َْصَحابإهإ َمْقََبًَة يُْدفـَُنوَن فإيَها، َفَكاَن قَ  ي اْلَمدإيَنةإ  قَاَل: َكاَن َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم يـَْرًَتُد ألإ َوَأْطَرافإَها، ُثَّ ْد طََلَب نـََواحإ
« يـَْعِنإ اْلَبقإيَع وََكاَن يـَُقاُل بَقإيُع اخْلَْبَخَبةإ، وََكاَن َأْكثـَُر نـََباتإهإ الْ  ََذا اْلَمْوضإعإ َ ُهَناَك ُعْثَماُن قَاَل: »أُمإْرُت ِبإ َغْرَقَد، وََكاَن َأوَُّل َمْن ُقَبإ

ُ َعْنُه، فـََوَضَع َرُسو  َي اَّللَّ ُر بـَْعَدُه قإيَل: اَي  ْبُن َمْظُعوٍن َرضإ هإ َوقَاَل: »َهَذا َقَْبُ فـَْرطإَنا« وََكاَن إإَذا َماَت اْلُمَهاجإ ُل اَّللَّإ َحَجًرا عإْنَد رَْأسإ
 َرُسوَل اَّللَّإ، أَْيَن َنْدفإُنُه؟ فـَيَـُقوُل: »عإْنَد فـََرطإَنا ُعْثَماَن ْبنإ َمْظُعوٍن«  

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: سنده واه 

، ثنا َحبَّاُن ْبُن هإاَلٍل، ثنا مَحَّاُد ْبُن َأْخََباََن أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ حُمَمَّدإ ْبنإ َعْبدإ اَّللَّإ الصَّفَّاُر، ثنا أَبُو إإْْسَاعإيَل حُمَمَُّد ْبُن إإْْسَاعإيلَ   - 4869
ُهَما، قَاَل: َلمَّا َماَت ُعْثَماُن ْبُن َمْظُعوٍن قَاَلتإ َسَلَمَة، َعْن َعلإييإ ْبنإ زَْيٍد، َعْن يُوُسَف ْبنإ مإْهَراَن، َعنإ اْبنإ   ُ َعنـْ َي اَّللَّ َعبَّاٍس َرضإ

َعَلْيهإ   َها َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ  ؟« قَالَ اْمَرأَتُُه: َهنإيًئا َلَك اجْلَنََّة اَي ُعْثَماُن ْبُن َمْظُعوٍن، فـََنَظَر إإلَيـْ ْت: اَي َوَسلََّم َوقَاَل: »َوَما يُْدرإيكإ
ُبَك، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »إإينيإ َرُسوُل اَّللَّإ، َومَ  « فََأْشَفَق النَّاُس َرُسوَل اَّللَّإ، فَارإُسَك َوَصاحإ ا َأْدرإي َما يـُْفَعُل يبإ

 َعَلْيهإ َوَسلََّم، قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »َأحلْإُقوَها بإَسَلفإَنا  َعَلى ُعْثَماَن، فـََلمَّا َماَتْت زَيـَْنُب بإْنُت َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ 
لََّم َيَدُه َوقَاَل: »َمْهاًل لَّى هللاُ َعَلْيهإ َوسَ اخْلَرْيإ ُعْثَماَن ْبنإ َمْظُعوٍن« فـََبَكتإ النيإَساُء، َفَجَعَل ُعَمُر َيْضرإُِبُنَّ بإَسْوطإهإ، فََأَخَذ َرُسوُل اَّللَّإ صَ 

 اَي ُعَمُر«
 صالح. # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: سنده 

 

 ذِكْرُ مَنَاقِبِ جَعْدَةَ بْنِ هُبَيْرَةَ الْمَخْزُومِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
ثـََنا أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َعْمٍرو    -  4871 ، ثنا أَبُو َبْكرإ  َحدَّ اْلبَـزَّاُر بإبَـْغَداَد، ثنا َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ َعْبدإ احْلَمإيدإ اجْلُْعفإيُّ

َبَة، ثنا َعْبُد اَّللَّإ ْبُن إإْدرإيَس، َعْن أَبإيهإ، َعْن َجديإهإ، َعْن َجْعَدَة ْبنإ ُهَبرْيََة قَاَل: ْسَإ  ى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم ْعُت َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّ ْبُن َأيبإ َشيـْ
، ُثَّ الَّذإيَن يـَُلوهَنُْم، ُثَّ الَّذإيَن يـَُلوهَنُْم، ُثَّ اْْلَخُروَن َأْرَدى«  يـَُقوُل: »َخرْيُ النَّاسإ قـَْرينإ

 .إال أن جعدة مختلف في صحبته ثقات،رجاله : 7/10قال الحافظ في فتح الباري  *
 (: ضعيف.2898* ضعيف الجامع )

 بُو سَهْلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ذِكْرُ مَنَاقِبِ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ خَالِدِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْخَزْرَجِ، كُنْيَتُهُ أَ 
ُّ، ثنا َعْبُد اَّللَّإ ْبُن    -  4873 ثـََنا أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ اأْلَْصبَـَهاينإ ، ثنا ُسَلْيَماُن ْبُن َداُوَد، ثنا حُمَمَُّد ْبُن ُعَمَر، قَاَل: َحدَّ حُمَمَّدإ ْبنإ زََكرإايَّ

،  ْعُد ْبُن َمالإٍك لإَيْخُرَج إإىَل َبْدرٍ َحدََّثِنإ أَبُو َبْكرإ ْبُن َعيَّاشإ ْبنإ َسْهلإ ْبنإ َسْعٍد السَّاعإدإيُّ، َعْن أَبإيهإ، َعْن َجديإهإ، قَاَل: »ََتَهََّز سَ 
ُع َقَْبإهإ عإْنَد َدارإ اْبنإ قَارإٍظ، َفَضَرَب َلُه َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلَّمَ    بإَسْهمإهإ َوَأْجرإهإ«َفَمرإَض َفَماَت َفَمْوضإ

 * إسناده ضعيف جدا ْلجل محمد بن عمر. 
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يهِ مِنَ الرَّضَاعَةِ " وَأَسَدِ اللَّهِ وَأَسَدِ رَسُولِهِ صَلَّى اهللُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمْزَةَ بْنَ عَبْدِ  ذِكْرُ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اهللُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَخِ 

 الْمُطَّلِبِ 
، ثنا اْبُن    -   4874 هلَإيَعَة، ثنا أَبُو اأْلَْسَودإ، َعْن ُعْرَوَة قَاَل: َأْخََباََن أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن حُمَمٍَّد اْلبَـْغَدادإيُّ، ثنا أَبُو ُعاَلثََة، ثنا َأيبإ

مإ ْبنإ َعْبدإ َمَناٍف َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، َومَحَْزُة ْبُن َعْبدإ  ، َوَعلإيُّ ْبُن َأيبإ طَالإٍب، َوزَْيُد  »َشهإَد َبْدرًا مإْن َبِنإ َهاشإ  اْلُمطَّلإبإ
ُنُه َمْرَثٍد« ْبُن َحارإثََة َوأَنَ   َسُة َمْوىَل َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، َوأَبُو َكْبَشَة، َوأَبُو َمْرَثٍد، َوابـْ

 * قال الشيخ عبد السَلم علوش: مرسل ضعيف اإلسناد، صحيح المعنى.
 

 

ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثنا  -  4875 أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن ُعبَـْيدإ اَّللَّإ ْبُن َأيبإ َداُوَد اْلُمَنادإي، ثنا إإْسَحاُق ْبُن  َوَحدَّ
َسلََّم  اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ وَ  يُوُسَف اأْلَْزَرُق، َعنإ اْبنإ َعْوٍن، َعْن ُعَمرْيإ ْبنإ إإْسَحاَق، قَاَل: " َكاَن مَحَْزُة يـَُقاتإُل َبنْيَ َيَدْي َرُسولإ 

َفنْيإ َويـَُقوُل: َأاَن َأَسُد اَّللَّإ "   بإَسيـْ
 مرسل.  * قال الشيخ عبد السَلم علوش:

، ثنا احْلَُسنْيُ ْبنُ   -  4877 ُّ، ثنا احلََْسُن ْبُن اجْلَْهمإ ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن عُ َأْخََبينإ أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد اأْلَْصبَـَهاينإ َمَر،  اْلَفَرجإ
، َعْن أُميإ َبْكٍر بإْنتإ اْلمإْسَورإ ْبنإ ََمَْرَمَة، َعْن أَبإيَها،   َنَة بإْنَت َوْهٍب أُمَّ َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى َحدََّثِنإ َعْبُد اَّللَّإ ْبُن َجْعَفٍر اْلَمْخَرمإيُّ »َأنَّ آمإ

ْجرإ َعميإَها َأْهَيَب ْبنإ  ْبنإهإ َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َعْبدإ    هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َكاَنْت فإ حإ ٍم َجاَء ابإ َعْبدإ َمَنافإ ْبنإ زُْهَرَة، َوإإنَّ َعْبَد اْلُمطَّلإبإ ْبَن َهاشإ
َنَة بإْنَت َوْهٍب، َوتـََزوَّ  طَّلإبإ َهاَلَة بإْنَت َأْهَيَب ْبنإ َعْبدإ  َج َعْبُد اْلمُ اْلُمطَّلإبإ َأيبإ َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، فـَتَـَزوََّج َعْبُد اَّللَّإ آمإ

نيإ مإْن َرسُ  ٍد، وََكاَن َقرإيَب السيإ ولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َوَأُخوُه  َمَنافإ ْبنإ زُْهَرَة، َوهإَي أُمُّ مَحَْزَة ْبنإ َعْبدإ اْلُمطَّلإبإ فإ جَمْلإٍس َواحإ
 مإَن الرََّضاَعةإ«

 الواقدي متروك، وأم بكر مقبولة عند المتابعة.  عبد السَلم علوش:* قال الشيخ 

ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثنا َأمْحَُد ْبُن َعْبدإ اجْلَبَّارإ، ثنا يُوُنُس ْبُن بَُكرْيٍ، َعنإ  - 4878 اْبنإ إإْسَحاَق، قَاَل: َفَحدََّثِنإ َحدَّ
هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم عإْنَد الصََّفا، فَآَذاُه َوَشَتَمُه َوقَاَل فإيهإ َما ُيْكَرُه    رَُجٌل، مإْن َأْسَلَم وََكاَن َواعإَيُه، َأنَّ َأاَب َجْهٍل اْعََتََض لإَرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى

َعَلْيهإ َوَسلََّم« ، َوَمْوََل  ْيمإييإ فإ ٌة لإَعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ ُجْدَعاَن التـَّ مإَن اْلَعْيبإ لإدإينإهإ، َوالتَّْضعإيفإ َلُه، »فـََلْم يَُكليإْمُه َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ 
َلَس َمَعُهْم، َوََلْ يـَْلَبْث مَحَْزُة ْبُن  َمْسَكٍن هَلَا فـَْوَق الصََّفا َتْسَمُع َذلإَك، ُثَّ اْنَصَرَف َعْنُه، فـََعَمَد إإىَل اَندإي قـَُرْيٍش عإْنَد اْلَكْعَبةإ َفجَ 

ًعا مإْن قَـ  ًحا قـَْوَسُه رَاجإ ْنٍص َلُه، وََكاَن إإَذا فـََعَل َذلإَك ََلْ مَيُرَّ َعَلى اَندإي قـَُرْيٍش، َوَأَشدَُّها َشكإيَمًة،  َعْبدإ اْلُمطَّلإبإ َأْن َأقْـَبَل ُمتَـَوشيإ
َع إإىَل بَـ وََكاَن يـَْوَمئإٍذ ُمْشرإًكا َعَلى َدْينإ قـَْومإهإ، َفَجاَءْتُه اْلَمْوََلُة َوَقْد قَاَم َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَليْ  ْيتإهإ، فـََقاَلْت َلُه: اَي هإ َوَسلََّم لإرَيْجإ
يَك حُمَمٍَّد مإْن َأيبإ احْلََكَم آنإًفا َوَجَدُه َها ُهَنا، فَآَذاُه َوَشَتمَ  ُه، َوبـََلَغ َما يُْكَرُه، ُثَّ اْنَصَرَف َعْنُه فـََعَمَد ُعَمارَُة، َلْو رَأَْيَت َما َلقإَي اْبُن َأخإ

ُ مإْن َكَراَمتإهإ، َفَخَرَج  إإىَل اَندإي قـَُرْيٍش عإْنَد اْلَكْعَبةإ، فَ  َسرإيًعا ََل  َجَلَس َمَعُهْم َوََلْ يَُكليإْم حُمَمًَّدا، فَاْحَتَمَل مَحَْزُة اْلَغَضَب لإَما َأرَاَد اَّللَّ
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َيبإ َجْهٍل َأْن يـََقَع بإهإ، ْلبَـْيتإ ُمتَـَعميإًدا ألإ َد َنَظَر إإلَْيهإ َجالإًسا فإ  يَقإُف َعَلى َأَحٍد َكَما َكاَن َيْصَنُع، يُرإيُد الطََّواَف ابإ فـََلمَّا َدَخَل اْلَمْسجإ
هإ َضْربًَة ََمُْلوءَ  هإ رََفَع اْلَقْوَس َفَضَربَُه َعَلى رَْأسإ ًة، َوقَاَمْت رإَجاٌل مإْن قـَُرْيٍش مإْن َبِنإ ََمُْزوٍم اْلَقْومإ فََأقْـَبَل َْنَْوُه، َحَّتَّ إإَذا قَاَم َعَلى رَْأسإ

ْنُه، َأاَن َأْشَهُد  لإيَـْنُصُروا َأاَب َجْهٍل، فـََقاُلوا: َما نـََراَك اَي مَحَْزُة إإَلَّ َصَبْأَت، فـََقاَل مَحَْزُة: َوَما مَيْنَـُعِنإ َوَقدإ اسْ إإىَل مَحَْزَة   تَـَباَن ِلإ َذلإَك مإ
ُتْم َصادإقإنَي، فـََقاَل أَبُو َجْهٍل: َدُعوا َأاَب ُعَمارََة، َلَقْد َسبَـْبُت أَنَُّه َرُسوُل اَّللَّإ، َوَأنَّ الَّذإي يـَُقوُل َحقي، فـََواَّللَّإ ََل أَْنزإُع، فَاْمنَـ  ُعوينإ إإْن ُكنـْ

يهإ َسبًّا قَبإيًحا، َوَمرَّ مَحَْزُة َعَلى إإْساَلمإهإ، َوًَتَبَع َُيَفيإُف َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ   ُة َعلإَمْت قـَُرْيٌش َأنَّ َوَسلََّم، فـََلمَّا َأْسَلَم مَحْزَ اْبَن َأخإ
ْنُه، فـََقاَل فإ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َقْد َعزَّ َواْمتَـَنَع، َوَأنَّ مَحَْزَة َسَيْمنَـُعُه، َفَكفُّوا َعْن بـَْعضإ   َما َكانُوا يـَتَـَناَوُلونَُه َويـََناُلوَن مإ

َأاَب َجْهٍل، فَ  نَي َضَرَب  بـَْيتإهإ فَ َذلإَك َسْعٌد حإ َيْت، قَاَل: ُثَّ رََجَع مَحَْزُة إإىَل  َا َغشإ َأاَب َجْهٍل ِبإ َأًَتُه ذََكَر رََجًزا َغرْيً ُمْستَـَقرٍي َأوَّلُُه ُذْق 
َك َمإَّا َصنَـْعَت، فََأقْـَبَل َعَلى مَحَْزَة  الشَّْيطَاُن، فـََقاَل: أَْنَت َسييإُد قـَُرْيٍش اتَـّبَـْعَت َهَذا الصَّابإَئ َوتـَرَْكَت َدْيَن آاَبئإَك، َلْلَمْوُت َخرْيٌ لَ 

َلٍة ََلْ يَبإْت َشَبٌه، فـََقاَل: َما َصنَـْعُت؟ اللَُّهمَّ إإْن َكاَن ُرْشًدا فَاْجَعْل َتْصدإيَقُه فإ قـَْليبإ َوإإَلَّ فَاْجَعْل ِلإ َمإَّا   َوقـَْعُت فإيهإ ََمَْرًجا، فـََباَت بإَليـْ
ي، إإينيإ َوقَـ ِبإإْثلإَها مإْن َوْسَوَسةإ   ، َحَّتَّ َأْصَبَح فـََغَدا َعَلى َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم فـََقاَل: اْبَن َأخإ ْعُت فإ َأَمٍر ََل الشَّْيطَانإ

ْنُه، َوَأقَاَمُه َمثَلإي َعَلى َما ََل َأْدرإي َما ُهَو َأْرَشُد ُهَو َأْم َغرْيُ َشدإي ي َأْعرإُف اْلَمْخَرَج مإ ٍد، َفَحدََّثِنإ َحدإيثًا فـََقدإ اْسَتْشَهْيُت اَي اْبَن َأخإ
، »فََأقْـَبَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َفذَكََّرُه َوَوَعظَُه َوَخوََّفُه َوَبشََّرهُ  ميَاَن َكَما قَاَل َرُسوُل َأْن حُتَديإَثِنإ هإ اإْلإ ُ فإ نـَْفسإ « ، فَأَْلَقى اَّللَّ

، فََأْظهإرْ ا بُّ   َّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، فـََقاَل: َأْشَهُد إإنََّك َلَصادإٌق َشَهاَدًة اْلُمَصديإقإ َواْلُمَعارإفإ ي دإيَنَك، فـََواَّللَّإ َما ُأحإ اَي اْبَن َأخإ
، قَاَل: َفَكا ُ بإهإ الديإينَ َأْن ِلإ َما أََلَمَعتإ الشَّْمُس، َوإإينيإ َعَلى دإيِنإ اأْلَوَّلإ  َن مَحَْزُة َمإَّْن َأَعزَّ اَّللَّ
 * قال الشيخ عبد السَلم علوش: إسناده إلى ابن اسحاق صحيح.

، ثنا ُقدَ   -  4879 ُّ، ثنا وَكإيُع ْبُن اجْلَرَّاحإ ، ثنا َسعإيُد ْبُن حُمَمٍَّد أَبُو ُعَمَر اخْلََجَواينإ ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ ، َعْن اَمُة ْبُن  َحدَّ يُّ ُموَسى اجْلَُمحإ
يإ صَ  لَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َوَقدإ اْغَتَساَل، فـََقاَل َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َعلإييإ ْبنإ احْلَُسنْيإ، َعْن أَبإيهإ، َعْن َجديإهإ، قَاَل: َجاَء َعلإيي َومَحَْزُة إإىَل النَّيبإ

ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »َكيْ  ْثَل َذلإَك، النَّيبإ ، َوقَاَل اْْلَخُر: َفَجَعْلُت مإ لثَـّْوبإ   َف َصنَـْعُتَما؟« قَاَل َأَحُدُُهَا: اَي َرُسوَل اَّللَّإ، َسََتْتُُه ابإ
 فـََقاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »َلْو فـََعْلُتَما َغرْيَ َذلإَك َلَسََتُْتَكَما«

َجاُه.  @ قال الحافظ الحاكم رحمه ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ   هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح

 : صحيح متصل، إن كان حفظه سعيد بن محمد، ولم أهتد اليه. * قال الشيخ عبد السَلم علوش

ثـََنا ُمعَ  -  4880 اوإيَُة ْبُن َعْمٍرو، َعنإ أَبـُْو إإْسَحاَق َحدََّثِنإ أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبنإ اَبَلَوْيهإ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َشاَذاَن اجْلَْوَهرإيُّ، َحدَّ
، َعنإ اْبنإ َعْوٍن، َعْن ُعَمرْيإ ْبنإ إإْسَحاَق، َعْن َسْعدإ ْبنإ َأيبإ   َوقَّاٍص قَاَل: " َكاَن مَحَْزُة ْبُن َعْبدإ اْلُمطَّلإبإ يـَُقاتإُل يـَْوَم ُأُحٍد َبنْيَ اْلَفَزارإييإ

 َيَدْي َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َويـَُقوُل: َأاَن َأَسُد اَّللَّإ  
ْيَخْيِن، َوَلمْ  َجاُه.   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ  ُيَخرِ 

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح

، ثنا حمَُ   -  4881 ، ثنا احْلَُسنْيُ ْبُن اْلَفَرجإ ثـََنا أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ حُمَمَُّد ْبُن حُمَمٍَّد، ثنا احْلََسُن ْبُن اجْلَْهمإ هإ، َحدَّ مَُّد ْبُن ُعَمَر، َعْن ُشُيوخإ
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يَب مَحَْزُة   لإَعمَّتإهإ َصفإيَّةإ  َجَعَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم يـَُقوُل: »َلْن ُأَصاَب ِبإإْثلإَك أََبًدا« ، ُثَّ قَاَل لإَفاطإَمَة وَ قَاُلوا: َلمَّا ُأصإ
َأنَّ  فََأْخََبينإ  َوالسَّاَلُم،  الصَّاَلُة  َعَلْيهإ  َْبإيُل  َأًَتينإ جإ َرا  ُهَما: »أَْبشإ َعنـْ  ُ اَّللَّ َي  َعْبدإ  َرضإ ْبُن  مَحَْزُة  السََّماَواتإ  َأْهلإ  َمْكُتوٌب فإ  مَحَْزَة   

 اْلُمطَّلإبإ َأَسُد اَّللَّإ َوَأَسُد َرُسولإهإ«
 قال الشيخ عبد السَلم علوش: الواقدي متروك، والخبر معضل. * 

 ذِكْرُ إِسْلَامِ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ 
، َحدََّثِنإ أَبُو َعلإيٍي احْلَافإُظ، َأاَن َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ ُعَمَر ْبنإ بإْسطَاٍم اْلَمْرَوزإيُّ، ثنا َأمْحَُد بْ   -   4884 ُن َسيَّاٍر، َوحُمَمَُّد ْبُن اللَّْيثإ

يإ َصلَّى قَاََل: ثنا رَافإُع ْبُن َأْشَرَس اْلَمْرَوزإيُّ، ثنا ُحَفْيٌد الصَّفَّاُر، َعْن إإبـَْراهإ  ُ َعْنُه، َعنإ النَّيبإ َي اَّللَّ يَم الصَّايإُغ، َعْن َعطَاٍء، َعْن َجابإٍر َرضإ
، َورَُجٌل قَاَل إإىَل إإَماٍم َجائإرٍ   فََأَمَرُه َوهَنَاُه فـََقتَـَلُه«   هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم قَاَل: »َسييإُد الشَُّهَداءإ مَحَْزُة ْبُن َعْبدإ اْلُمطَّلإبإ

َجاُه. @ قال ا ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ   لحافظ الحاكم رحمه هللا: َصِحيُح اإلِْ
 . # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: الصفار ال يدرى من هو

 * قال الشيخ عبد السَلم علوش: حسن بطريقيه. 

يمإ ْبنإ ُدنُوقَا، ثنا ُمَعلَّى ْبُن َعْبدإ الرَّمْحَنإ  َأْخََباََن َأمْحَُد ْبُن ُعْثَماَن ْبنإ ََيََْي اْلُمْقرإيُّ بإبَـْغَداَد، ثنا إإبـَْرا  -  4885 هإيُم ْبُن َعْبدإ الرَّحإ
َي اَّللَُّ  ، َعنإ اْبنإ َعبَّاٍس َرضإ ، ثنا َعْبُد احْلَمإيدإ ْبنإ َجْعَفٍر، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َكْعٍب اْلُقَرظإيُّ طإيُّ ُهَما، قَاَل: قُتإَل مَحَْزُة ْبُن َعْبدإ  اْلَواسإ  َعنـْ

ًبا، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلَّ الْ  َلْتُه اْلَماَلئإَكُة«  ُمطَّلإبإ َعمُّ َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم ُجنـُ  َم: »َغسَّ
َجاُه.  ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َصِحيُح اإلِْ

 حمه هللا: معلى بن عبد الرحمن هالك # قال الحافظ الذهبي ر 

، ثنا أَ  -  4886 يُّ ، ثنا َعْبُد اْلَملإكإ ْبُن حُمَمٍَّد الرَّقَاشإ ُّ،  َأْخََباََن أَبُو َعْمٍرو ُعْثَماُن ْبُن َأمْحََد ْبنإ السَّمَّاكإ مْحَُد ْبُن َعْبدإ الرَّمْحَنإ اللََّهيبإ
ُ َعنْـ ثنا َعْبُد اْلَعزإيزإ ْبُن حُمَمٍَّد، َعْن حَ  َي اَّللَّ ُهَما، َرامإ ْبنإ ُعْثَماَن، َعْن َعْبدإ الرَّمْحَنإ اأْلََغريإ، َعْن َأيبإ َسَلَمَة، َعْن ُأَساَمَة ْبنإ زَْيٍد َرضإ

َعَلْيهإ َوَسلََّم يُرإيُد بإْنَت مَحَْزَة قَبإيَصَة َحَّتَّ َوَقَف َعَلى اْلَبابإ  ، فـََقاَل: »السَّاَلُم َعَلْيُكْم َأُثَّ أَبُو  قَاَل: َخَرَج َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ 
يبإ أَْنَت َوأُميإي، َخَرَج َعامإًدا َْنَْوَك، فََأظُنُُّه َأْخطََأَك فإ بـَعْ  يبإ  ُعَمارََة؟« قَاَل: فـََقاَلْت: ََل َواَّللَّإ ِبَإ ضإ َأزإقَّةإ َبِنإ النَّجَّارإ، َأَفاَل َتْدُخُل ِبَإ

يبإ أَْنَت َوأُميإي اَي َرسُ  أَْنَت َوأُميإي اَي   وَل اَّللَّإ؟ قَاَل: »فـََهْل عإْنَدكإ َشْيٌء؟« قَاَلْت: نـََعْم، َفَدَخَل فـََقرََّبْت إإلَْيهإ َحْيًسا، فـََقاَلْت: ُكْل ِبَإ
ْئَت َوَأاَن ُأرإيُد َأْن آتإَيَك َوُأْهنإيَئَك َوأُْمرإئَ  َك، َأْخََبينإ أَبُو ُعَمارََة أَنََّك ُأْعطإيَت هَنًَرا فإ اجْلَنَّةإ َرُسوَل اَّللَّإ، َهنإيًئا َلَك َوَمرإيًئا، فـََقْد جإ

«  يُْدَعى اْلَكْوثـَُر، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »َوآنإيَـُتُه َأْكثـَُر مإْن َعَددإ َُنُومإ السَّ   َماءإ، َوَأَحبُّ َوارإدإهإ َعَليَّ قـَْوُمكإ
َجاُه.  @ قال الحافظ ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ   الحاكم رحمه هللا: َصِحيُح اإلِْ

 أين الصحة وعثمان بن حرام فيه.  # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا:

ثـََنا أَبُو َعلإيٍي احْلَُسنْيُ ْبُن َعلإيٍي احْلَافإُظ، َأاَن َعْبُد اَّللَّإ ْبُن َصالإٍح اْلُبَخارإيُّ، ثنا يـَْعُقوُب    -  4888 ٍب، ثنا َحدَّ ْبُن مُحَْيدإ ْبنإ َكاسإ
َي اَّللَُّ  َنَة، َعْن َعْمرإو ْبنإ دإيَناٍر، َعْن َجابإرإ ْبنإ َعْبدإ اَّللَّإ َرضإ ُهَما، قَاَل: ُولإَد لإَرُجٍل مإنَّا ُغاَلٌم فـََقاُلوا: َما ُنَسميإيهإ؟ ُسْفَياُن ْبُن ُعيَـيـْ  َعنـْ

َحبيإ اأْلَْْسَاءإ إإَِلَّ مَحَْزَة ْبنإ َعْبدإ اْلُمطَّلإبإ  ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »َْسُّوُه ِبَإ  «  فـََقاَل النَّيبإ
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ْسنَ  َجاُه. @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َصِحيُح اإلِْ  اِد، َوَلْم ُيَخرِ 
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: يعقوب بن كاسب ضعيف 

 (: ضعيف.3284* ضعيف الجامع )

ُّ اْلَعْدُل بإبَـْغَداَد، ثنا حُمَمَُّد ْبُن إإْْسَاعإيَل السَُّلمإيُّ   -  4889 ثـََناُه َعْبُد اَّللَّإ ْبُن إإْسَحاَق اخْلَُرَساينإ ُّ، ، ثنا  َحدَّ يُوُسُف ْبُن َسْلَماَن اْلَمازإينإ
يبإ إإىَل   ْلَمدإيَنةإ يـَُقوُل: َجاَء َجديإي ِبَإ َع رَُجاًل ابإ َنَة، َعْن َعْمرإو ْبنإ دإيَناٍر، ْسَإ َعَلْيهإ َوَسلََّم،  ثنا ُسْفَياُن ْبُن ُعيَـيـْ َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ 

يهإ؟ قَ  «فـََقاَل: َهَذا َوَلدإي، َفَما ُأَْسيإ َحبيإ النَّاسإ إإَِلَّ مَحَْزَة ْبنإ َعْبدإ اْلُمطَّلإبإ هإ ِبَإ  اَل: »َْسيإ
َر َهَذا الرَّاِوي اْلَمْجُهوُل ِبِرَواَيِة اْلَحِديِث َعِن اْبِن ُعَيْيَنَة، َواْلقَ    ْوُل ِفيِه َقْوُل َيْعُقوَب ْبِن ُحَمْيٍد، َوَقْد َكانَ @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َقْد َقصَّ

ِحيِح، َوُكْنُت آَبى َعَلْيهِ    " َأُبو َأْحَمَد اْلَحاِفُظ ُيَناِظُرِني َأنَّ اْلُبَخاِريَّ َقْد َرَوى َعْنُه ِفي اْلَجاِمِع الصَّ
 * حذفه الذهبي من التلخيص. 

َثُم ْبُن َخَلٍف    -  4890 يدإ  َأْخََبينإ َأمْحَُد ْبُن َكامإٍل اْلَقاضإي، ثنا اهْلَيـْ ، َحدََّثِنإ ُعبَـْيُد اَّللَّإ ْبُن َعْبدإ اْلَمجإ الدُّورإيُّ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن اْلُمَثَّنَّ
َي اَّللَُّ  ، ثنا رَبإيَعُة ْبُن ُكْلُثوٍم، َعْن َسَلَمَة ْبنإ َوْهَراَم، َعْن عإْكرإَمَة، َعنإ اْبنإ َعبَّاٍس َرضإ ُهَما، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ   احْلََنفإيُّ  َصلَّى هللاُ َعنـْ

 مَحَْزُة ُمتَّكإٌئ َعَلى َسرإيٍر«  َعَلْيهإ َوَسلََّم: »َدَخْلُت اجْلَنََّة اْلَبارإَحَة فـََنَظْرُت فإيَها فَإإَذا َجْعَفٌر َيطإرُي َمَع اْلَماَلئإَكةإ، َوإإَذا
َجاُه.  ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َصِحيُح اإلِْ

 ال الحافظ الذهبي رحمه هللا: سلمة بن وهرام ضعفه أبو داود # ق
 (: صحيح.3363* صحيح الجامع )

َداٍش، ثنا َصالإُح الْ   -   4894 ثـََنا أَبُو َبْكرإ ْبُن إإْسَحاَق، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبنإ النَّْضرإ، ثنا َخالإُد ْبُن خإ ُمريإيُّ، َعْن ُسَلْيَماَن َحدَّ
َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوسَ التـَّْيمإييإ  ُ َعْنُه، َأنَّ النَّيبإ َي اَّللَّ ، َعْن َأيبإ ُهَريـَْرَة َرضإ لََّم َنَظَر يـَْوَم ُأُحٍد إإىَل مَحَْزَة َوَقْد قُتإَل ، َعْن َأيبإ ُعْثَماَن النـَّْهدإييإ

يـََر َمْنَظًرا َقطُّ َأْوَجَع لإَقلْ  ، فـَُعوًَل َوُمثيإَل بإهإ، فـََرَأى َمْنَظًرا ََلْ  مإ ْنُه َوََل َأْوَجَل فـََقاَل: »َرمْحَُة اَّللَّإ َعَلْيَك، َقْد ُكْنَت َوُصوًَل لإلرَّحإ بإهإ مإ
« ، ُثَّ  ، َوَلْوََل َحْزٌن مإْن بـَْعدإَك َعَلْيَك َلَسرَّينإ َأْن َأَدَعَك َحَّتَّ َتَإيَء مإْن َأفْـَواٍه َشَّتَّ َكانَُه: »َواَّللَّإ َحَلَف َوُهَو َواقإٌف مَ   لإْلَخرْيَاتإ

َيَْبَْح: }َوإإْن َعاقَـ  ُهْم َمَكاَنَك«، فـَنَـَزَل اْلُقْرآُن َوُهَو َواقإٌف فإ َمَكانإهإ ََلْ  نـْ ُتْم بإهإ َولَئإْن  أَلَُمثيإَلنَّ بإَسْبعإنَي مإ ُتْم فـََعاقإُبوا ِبإإْثلإ َما ُعوقإبـْ بـْ
َحَّتَّ َخَتَم السُّورََة، وََكَفَر َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َعْن ميَإينإهإ َوَأْمَسَك َعمَّا   [126َصََبُِْتْ هَلَُو َخرْيٌ لإلصَّابإرإيَن{ ]النحل:  

 َأرَادَ 
 . # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صالح واه

 (: ضعيف.550* السلسلة الضعيفة )

ََيََْي ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ ََيََْي الشَّهإيُد، ثنا َأمْحَُد ْبُن يُوُنَس، ثنا َبْكُر ْبُن َعيَّاٍش، ثنا    َحدََّثِنإ حُمَمَُّد ْبُن َصالإحإ ْبنإ َهانإٍئ، ثنا  -   4895
ُهَما، قَاَل: َلمَّا قُتإَل مَحَْزُة َأقْـبَـ  ُ َعنـْ َي اَّللَّ ََل َتْدرإي َما َصَنَع،   َلْت َصفإيَُّة َتْطُلُبهُ يَزإيُد ْبُن َأيبإ زإاَيٍد، َعْن مإْقَسٍم، َعنإ اْبنإ َعبَّاٍس َرضإ

: ََل اذُْكرْ  ُميإَك، َوقَاَل الزَُّبرْيُ لإَعلإيٍي أَْنَت لإَعمَّتإَك، قَاَلْت: َما فـََعَل مَحَْزُة؟ فََأَراَيَها   فـََلقإيْت َعلإيًّا َوالزَُّبرْيَ، فـََقاَل َعلإيي لإلزَُّبرْيإ: اذُْكْر ألإ
النَّ  َفَجاَءتإ   ، َيْدرإاَينإ ََل  َُما  َوَدَعا َأهنَّ َصْدرإَها،  َعَلى  َيَدُه  فـََوَضَع   ، َعْقلإَها«  َعَلى  َأَخاُف  فـََقاَل: »إإينيإ  َوَسلََّم  َعَلْيهإ  َصلَّى هللاُ   َّ يبإ

َُيَصََّل مإْن َحَواصإلإ الطَّرْيإ َوبُُطونإ َحَّتَّ  فَاْسََتَْجَعْت َوَبَكْت، ُثَّ َجاَء فـََقاَم َعَلْيهإ َوَقْد َمثََّل بإهإ، فـََقاَل: »َلْوََل َجزَُع النيإَساءإ َلََتَْكُتُه  
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ُهْم، فَـ  ُ َعنـْ َي اَّللَّ َلى َفَجَعَل ُيَصليإي َعَلْيهإْم، فـََيَضُع تإْسَعًة َومَحَْزَة َرضإ ْلَقتـْ « ، ُثَّ َأَمَر ابإ َباعإ ُ َعَلْيهإْم َسْبَع َتْكبإريَاٍت، ُثَّ يـُْرفـَُعوَن السيإ ُيَكَبيإ
ُ َعَلْيهإْم بإَسْبعإ َتْكبإريَاٍت، ُثَّ يـُْرفـَُعوَن َوُيَْتَُك مَحَْزُة، ُثَّ يـُْؤُتوا بإتإسْ َوُيَْتَُك مَحَْزَة، ُثَّ  ُ َعَلْيهإْم َسْبَع َتْكبإريَاٍت  يـُْؤُتوا تإْسَعًة فـَُيَكَبيإ َعٍة فـَُيَكَبيإ
ُهمْ   َحَّتَّ فـَرََغ مإنـْ

 يزيد قلت ليسا بمعتمدين # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: سمعه أبو بكر بن عياش من 
رواه البزار، والطبراني، وقد روى مسلم في مقدمة كتابه، وابن ماجه قصة الصَلة عليهم فقط، (: 10100) * قال الحافظ الهيثمي رحمه هللا

 وفي إسناد البزار والطبراني يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف. 

ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ    -  4896 دإ ْبُن غإَياٍث، ثنا مَحَّاُد ْبُن َسَلَمَة، َعْن َعلإييإ َحدَّ ، ثنا َعْبُد اْلَواحإ ْبنإ    َوَعلإيُّ ْبُن مَحَْشاَذ، ثنا أَبُو اْلُمَثَّنَّ
ُ َعْنُه، َأنَّ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم رََأى فإيَما يَـ  َي اَّللَّ َرى النَّائإُم، قَاَل: »رَأَْيُت َكَأينيإ ُمْردإٌف زَْيٍد، َعْن أََنسإ ْبنإ َمالإٍك َرضإ
، َوَأوَّْلُت َأنَّ َضبََّة َسْيفإي « فـَُقتإَل مَحَْزُة، َوقـََتَل   َكْبًشا، وََكَأنَّ َضبََّة َسْيفإي اْنَكَسَرْت، فََأوَّْلُت َأْن َأقْـُتَل َكْبَش اْلَقْومإ رَُجٌل مإْن عإَْتِتإ

َب لإَواءإ اْلُمْشرإكإنيَ  َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ   َعَلْيهإ َوَسلََّم طَْلَحَة وََكاَن َصاحإ
 (: إسناده ضعيف. 13825* شعيب في تخريج المسند )

، ثنا َحاِتإُ ْبُن إإْسَْ   -  4898 ، ثنا َجديإي، ثنا إإبـَْراهإيُم ْبُن اْلُمْنذإرإ احلْإَزامإيُّ ْن ََيََْي ْبنإ َعْبدإ  اعإيَل، عَ َأْخََبينإ إإْْسَاعإيُل ْبُن اْلَفْضلإ
ي بإَيدإهإ، إإنَُّه َلَمْكُتوٌب عإْنَدُه فإ السََّماءإ الرَّمْحَنإ ْبنإ َأيبإ لَبإيَبَة، َعْن َجديإهإ، َأنَّ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم قَاَل: »َوالَّذإي نـَْفسإ 

 ُد اَّللَّإ َوَأَسُد َرُسولإهإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم«  السَّابإَعةإ مَحَْزُة ْبُن َعْبدإ اْلُمطَّلإبإ َأسَ 
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: يحيى بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة واه 

 (: منكر.6355* السلسلة الضعيفة )

ثـََنا احْلَاكإُم أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ احْلَافإُظ إإ  -  4900 ْماَلًء فإ اْلُمَحرَّمإ َسَنَة َثاَلٍث َوَأْرَبعإ مإاَئٍة، َأْخََبينإ أَبُو احْلَُسنْيإ َحدَّ
يبإ مَحَّاٍد  ا أَبُو إإْسَحاَق اْلَفَزارإيُّ، َعْن أَ حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبنإ ِتَإيٍم اْلَقْنَطرإيُّ بإبَـْغَداَد، ثنا ُعبَـْيُد ْبُن َشرإيٍك، ثنا أَبُو َصالإٍح اْلَفرَّاُء، ثن 
ُ َعنْـ  َي اَّللَّ ْعُت َجابإَر ْبَن َعْبدإ اَّللَّإ َرضإ ، َعْن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ حُمَمَّدإ ْبنإ َعقإيٍل، قَاَل: ْسَإ ُهَما يـَُقوُل: فـََقَد َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ  احْلََنفإييإ

نَي فَاَء النَّاُس مإنَ  ، قَاَل: فـََقاَل رَُجٌل: رَأَيـُْتُه عإْنَد تإْلكإ الشََّجَرةإ َوُهَو يـَُقوُل: َأاَن َأَسُد اَّللَّإ  َعَلْيهإ َوَسلََّم يـَْوَم ُأُحٍد مَحَْزَة حإ  اْلقإَتالإ
َيبإ ُسْفَياَن َوَأْصَحابإهإ، َوَأْعتَ  َصَنَع َهُؤََلءإ مإنإ اهنْإَزامإهإْم، َفَسارإ   ذإُر إإلَْيَك َمإَّا َوَأَسُد َرُسولإهإ، اللَُّهمَّ إإينيإ أَبـَْرأُ إإلَْيَك َمإَّا َجاَء بإهإ َهُؤََلءإ ألإ

َهَتُه َبَكى، َوَلمَّا رََأى َما ُمثيإَل بإهإ شَ  هإَق ُثَّ قَاَل: »َأََل ُكفيإَن؟« فـََقاَم رَُجٌل مإَن  َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َْنَْوُه، فـََلمَّا رََأى َجبـْ
  اْلقإَياَمةإ مَحَْزُة« ، قَاَل َجابإٌر: فـََقاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »َسييإُد الشَُّهَداءإ عإْنَد اَّللَّإ تـََعاىَل يـَْومَ اأْلَْنَصارإ فـََرَمى بإثـَْوبٍ 

َجاُه.  ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 الذهبي رحمه هللا: صحيح# قال الحافظ 

 ذِكْرُ مَنَاقِبِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَحْشِ بْنِ رَبَابِ بْنِ يَعْمَرَ حَلِيفِ حَرْبِ بْنِ أُمَيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
، ثنا َهنَّادُ  -  4903 ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ احلَْْضَرمإيُّ ثـََنا أَبُو َسعإيٍد َأمْحَُد ْبُن يـَْعُقوَب الثَـَّقفإيُّ ، ثنا أَبُو َبْكرإ ْبُن   َحدَّ ْبُن السَّرإييإ

ٍم، َعْن زإرٍي، َعْن َعْبدإ اَّللَّإ قَاَل: »َأوَُّل رَايٍَة ُعقإَدْت فإ  ْساَلمإ لإَعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َجْحٍش« َعيَّاٍش، َعْن َعاصإ   اإْلإ
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َجاُه "  ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 .# قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح

 قال الشيخ عبد السَلم علوش: صحيح.. 

 عُمَيْرِ بْنِ هَاشِمٍ قُتِلَ يَوْمَ أُحُد  رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ذِكْرُ مَنَاقِبِ مُصْعَبِ الْخَيْرِ وَهُوَ ابْنُ  
، ثنا حُمَمَُّد بْ   -   4904  ُّ، ثنا احْلََسُن ْبُن َجْهٍم، ثنا احْلَُسنْيُ ْبُن اْلَفَرجإ ثـََنا أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ اأْلَْصبَـَهاينإ ُن ُعَمَر، َحدََّثِنإ إإبـَْراهإيُم ْبُن  َحدَّ

َبااًب َومَجَاًَل، وََكاَن أَبـََواُه َيُإبَّانإهإ، وََكاَنْت أُمُُّه َتْكُسوُه َأْحَسَن َما حُمَمٍَّد اْلَعْبَدرإيُّ، َعْن أَبإيهإ قَاَل: َكاَن ُمْصَعُب ْبُن ُعَمرْيٍ َفََّت َمكََّة شَ 
كََّة َأْحَسَن َيْذُكُرُه َويـَُقوُل: »َما رَأَْيُت ِبإَ   َيُكوُن مإَن الثيإَيابإ َوَأرَقَُّه، وََكاَن َأْعَطرإ َأْهلإ َمكََّة، وََكاَن َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلَّمَ 

 لإمًَّة، َوََل َأَرقَّ ُحلًَّة، َوََل أَنـَْعَم نإْعَمًة مإْن ُمْصَعبإ ْبنإ ُعَمرْيٍ«  
 * سكت عنه الذهبي في التلخيص. 

 قال الشيخ عبد السَلم علوش: فيه الواقدي. * 

ُّ، ثنا َحاِتإُ َحدََّثِنإ حُمَمَُّد ْبُن َصالإحإ ْبنإ َهانإٍئ، ثنا ََيََْي ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ ََيََْي الشَّهإيُد، ثنا َعْبُد اَّللَّإ ْبُن عَ   -   4905 ْبدإ اْلَوهَّابإ احْلََجيبإ
ُ َعْنُه،    ْبُن إإْْسَاعإيَل، َعْن َعْبدإ اأْلَْعَلى ْبنإ َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َأيبإ فـَْرَوَة، َعنْ  َي اَّللَّ َقَطنإ ْبنإ ُوَهْيٍب، َعْن ُعبَـْيدإ ْبنإ ُعَمرْيٍ، َعْن َأيبإ َذرٍي َرضإ

اْلُمْؤمإنإنَي  ُتوًَل َعَلى َطرإيقإهإ، فـََقَرَأ }مإنَ قَاَل: " َلمَّا فـَرََغ َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم يـَْوَم ُأُحٍد َمرَّ َعَلى ُمْصَعٍب اأْلَْنَصارإييإ َمقْ 
 [  23رإَجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا اَّللََّ َعَلْيهإ{ ]األحزاب: 

َجاُه. ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ     @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح

 قال الشيخ عبد السَلم علوش: رجاله وثقوا.* 

انَ كَاتِبًا شَهِدَ بَدْرًا وَقُتِلَ يَوْمَ أُحُد  رَضِيَ اللَّهُ  ذِكْرُ مَنَاقِبِ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ عَمْرٍو الْخَزْرَجِيِّ الْعَقَبِيِّ »أَحَدِ النُّقَبَاءِ الِاثْنَيْ عَشَرَ، وَكَ 

 عَنْهُ« 
ثـََنا أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبنإ اَبَلَوْيهإ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن ُموَسى اْلَبْصرإيُّ، ثنا أَبُو َصالإٍح عَ   -  4906 ْبُد الرَّمْحَنإ ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ َحدَّ

ازإٍم، َعْن َخارإَجَة ْبنإ زَْيدإ ْبنإ ََثبإٍت، َعْن أَبإيهإ، قَاَل: بـََعَثِنإ الطَّوإيُل، ثنا َمْعُن ْبُن عإيَسى، َعْن ََمَْرَمَة ْبنإ بَُكرْيٍ، َعْن أَبإيهإ، َعْن َأيبإ حَ 
: " إإْن رَأَيـَْتهُ  ، َوقَاَل ِلإ ُل َلَك  فََأْقرإْئُه مإِنيإ السَّاَلَم، َوُقْل َلُه: يـَُقو   َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم يـَْوَم ُأُحٍد لإطََلبإ َسْعدإ ْبنإ الرَّبإيعإ

رإ رََمٍق َوبإهإ سَ  ُتُه َوُهَو فإ آخإ َلى فََأَصبـْ ُعوَن َضْربًَة َما َبنْيَ طَْعَنٍة بإُرْمٍح َرُسوُل اَّللَّإ: َكْيَف َتَإُدَك؟ " قَاَل: َفَجَعْلُت َأُطوُف َبنْيَ اْلَقتـْ بـْ
ْينإ  َوَضْربٍَة بإَسْيٍف َورَْمَيٍة بإَسْهٍم، فـَُقْلُت َلُه: اَي َسْعُد، إإنَّ رَ  ُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم يـَْقَرأُ َعَلْيَك السَّاَلَم، َويـَُقوُل َلَك: »َخَبيإ

ُدينإ أَ  ُد رإيَح اجْلَنَّةإ، َوقُ َكْيَف َتَإُدَك؟« قَاَل: َعَلى َرُسولإ اَّللَّإ السَّاَلُم، َوَعَلْيَك السَّاَلُم ُقْل َلُه: اَي َرُسوَل اَّللَّإ، َأجإ ْل لإَقْومإي اأْلَْنَصارإ:  جإ
ُ  ََل ُعْذَر َلُكْم عإْنَد اَّللَّإ َأْن ََيُْلَص إإىَل َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َوفإيُكْم ُشْفٌر َيْطرإفُ  َُه اَّللَّ  ، قَاَل: َوفَاَضْت نـَْفُسُه َرمحإ

َجاُه.@ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإْلِ     ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ 
 .# قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح
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 قال الشيخ عبد السَلم علوش: صحيح إن كان أبو صالح حفظه، ولم أعرفه. * 

هإ، َأاَن َعْبَداُن، َأاَن    -   4907 َعْبُد اَّللَّإ، َأاَن حُمَمَُّد ْبُن إإْسَحاَق، َأنَّ َعْبَد اَّللَّإ ْبَن  َأْخََباَْنُه احلََْسُن ْبُن َحلإيٍم اْلَمْرَوزإيُّ، َأاَن أَبُو اْلُمَوجيإ
؟«  َعْبدإ الرَّمْحَنإ ْبنإ َأيبإ َصْعَصَعَة َحدَّثَُه، َعْن أبيه، َأنَّ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، قَاَل:   »َمْن يـَْنظُُر ِلإ َما فـََعَل َسْعُد ْبُن الرَّبإيعإ

ْ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َأينيإ فإ فَ  ْنُه، َوقَاَل: فـََقاَل َسْعٌد: َأْخَبإ  اأْلَْمَواتإ َوَأْقرإْئُه السَّاَلَم، َوُقْل َلُه: ذََكَر احْلَدإيَث بإَنْحٍو مإ
ُ َعنَّا َوَعْن مجَإيعإ اأْلُمَّةإ َخرْيًا   يـَُقوُل َسْعٌد: َجَزاَك اَّللَّ

 قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: مرسل # 

 ذِكْرُ مَنَاقِبِ الْيَمَانِ بْنِ جَابِرٍ أَبِ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ وَهُوَ مِمَّنْ شَهِدَ أُحُدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثنا َأمْحَُد ْبُن َعْبدإ اجْلَبَّارإ، ثنا يُوُنُس ْبُن بَُكرْيٍ، َعنإ    -  4909 اْبنإ إإْسَحاَق، قَاَل: َحدََّثِنإ َحدَّ

ُم ْبُن ُعَمَر ْبنإ قـََتاَدَة، َعْن حَمُْمودإ ْبنإ لَبإيٍد قَاَل: " َلمَّا َخَرَج َرُسوُل ا َّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم إإىَل ُأُحٍد َوَقَع اْلَيَماُن ْبُن َجابإٍر َعاصإ
، فـََقاَل َأَحُدُُهَا لإَصا َيانإ بـْ : ََل َأاَب لَ َأُب ُحَذيـَْفَة َوََثبإُت ْبُن َوْقشإ ْبنإ زَُعورَاَء فإ اْْلطَامإ َمَع النيإَساءإ َوالصيإ بإهإ َوُُهَا َشْيَخانإ َكبإريَانإ َك، حإ

َا َْنُْن َهاَمُة اْلَقْومإ  َاٍر، إإَنَّ ٍد مإنَّا مإْن ُعُمرإهإ إإَلَّ َظَمأُ محإ َتظإُر فـََواَّللَّإ َما بَقإَي لإَواحإ ، َأََل َنَُْخُذ َأْسَيافـََنا ُثَّ نـَْلَحُق بإَرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى َما نـَنـْ
ْيهإ ََل يـَْعَلُموَن ِبإإَما، فََأمَّا ََثبإُت ْبُن َوْقٍش فـََقتَـَلُه اْلُمْشرإُكوَن، َوَأمَّا َأُب ُحَذيـَْفَة فَاْختَـَلَفْت َعلَ هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، َفَدَخاَل فإ اْلُمْسلإمإنَي وَ 

، فـََقاُلوا: َواَّللَّإ َما َعَرفْـنَ  ُه، َوُصديإُقوا، فـََقاَل ُحَذيـَْفُة: يـَْغفإُر اَّللَُّ ا َأْسَياُف اْلُمْسلإمإنَي، فـََقتَـُلوُه َوََل يـَْعرإُفونَُه، فـََقاَل ُحَذيـَْفُة: َأيبإ َأيبإ
هإ ُحَذيـَْفُة َعَلى اْلُمْسلإمإنَي، فـََزاَدُه َذلإَك عإْنَد َلُكْم َوُهَو َأْرَحُم الرَّامحإإنَي، فََأرَاَد َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َأْن َيَديَُه، فـََتَصدََّق بإ 

 لَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلَّمَ َرُسولإ اَّللَّإ صَ 
َجاُه.   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم، َوَلْم ُيَخرِ 

 * سكت عنه الذهبي في التلخيص. 
 قال الشيخ عبد السَلم علوش: سند صحيح متصل...* 

 بْنِ حَرَامِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ حَرَامِ بْنِ كَعْبِ بْنِ غَنْمِ بْنِ كَعْبِ بْنِ سَلَمَةَ ذِكْرُ مَنَاقِبِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو  
ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثنا َأمْحَُد ْبُن َعْبدإ اجْلَبَّارإ، ثنا يُوُنُس ْبُن بَُكرْيٍ، َعنإ    -  4910 ُب اْبنإ إإْسَحاَق، َحدََّثِنإ َوهْ َحدَّ

ُهَما قَاَل: »اْصطََبَح َواَّللَّإ َأيبإ يـَْوَم ُأُحٍد اخلَْ  ُ َعنـْ َي اَّللَّ ْمَر، ُثَّ َغَدا فـََقاَتَل َحَّتَّ قُتإَل َمَع َرُسولإ ْبُن َكْيَساَن، َعْن َجابإرإ ْبنإ َعْبدإ اَّللَّإ َرضإ
ُحٍد َشهإيًدا«  اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم ِبُإ

َجاُه. @ قال الحاف   ظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم، َوَلْم ُيَخرِ 
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط مسلم

يٍق، ثنا أَبُو ُعَمارََة اأْلَْنَصارإيُّ، َحدََّثِنإ أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبنإ اَبَلَوْيهإ، ثنا َأمْحَُد ْبُن َعلإيٍي اخْلَزَّاُز، ثنا فـَْيُض ْبُن َوثإ   -  4911
َها قَاَلْت:   ُ َعنـْ َي اَّللَّ َهاٍب، َعْن ُعْرَوَة، َعْن َعائإَشَة َرضإ َابإٍر: »اَي َجابإُر، َأََل َأْخََبينإ اْبُن شإ قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم جلإ

خْلَرْيإ، قَاَل: " َأَشَعْرَت َأنَّ اَّللََّ َعزَّ َوَجلَّ َأْحَيا ُ ابإ ْرينإ َبشََّرَك اَّللَّ ُرَك؟« قَاَل: بـََلى، َبشيإ : َِتَنَّ َعَليَّ  َأاَبَك فََأقْـَعَدُه َبنْيَ َيَدْيهإ، فـََقالَ   أَُبشيإ
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نْـ  ، َما َعَبْدُتَك َحقَّ عإَباَدتإَك، َأِتَََّنَّ َأْن تـَُردَّينإ إإىَل الدُّ ْئَت ُأْعطإيَكُه، فـََقاَل: اَي َربيإ يإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ  َعْبدإي َما شإ َيا، فَأُقْـَتَل َمَع النَّيبإ
ُع  َوَسلََّم َمرًَّة ُأْخَرى، فـََقاَل: َسَبَق مإِنيإ إإنََّك  َها ََل تـَْرجإ  إإلَيـْ

َجاُه.   ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: فيض بن وثيق كذاب 

ثـََنا أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد  - 4915 ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن ُعَمَر، َعْن َوَحدَّ ُّ، ثنا احلََْسُن ْبُن َجْهٍم، ثنا احْلَُسنْيُ ْبُن اْلَفَرجإ اأْلَْصبَـَهاينإ
هإ، قَاُلوا: َوقَاَل َعْبُد اَّللَّإ ْبُن َعْمرإو ْبنإ َحَراٍم: رَأَْيُت فإ النـَّْومإ قـَْبَل ُأُحٍد َكَأينيإ رَأَْيُت   َر ْبنإ َعْبدإ ُشُيوخإ : أَْنَت   ُمَبشيإ اْلُمْنذإرإ، يـَُقوُل ِلإ

، فـَُقْلُت: َوأَْيَن أَْنَت؟ قَاَل: فإ اجْلَنَّةإ َنْسَرُح فإيَها َكْيَف َنَشاُء، قـُْلُت لَ  مإ َنا فإ اأْلَايَّ ُه: َأََلْ تـُْقَتْل يـَْوَم َبْدٍر؟ قَاَل: بـََلى، ُثَّ قَادإٌم َعَليـْ
 ابإٍر«  َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »َهذإهإ الشََّهاَدُة اَي َأاَب جَ ُأْحيإيُت َفذََكَر َذلإَك لإَرُسولإ اَّللَّإ 

 قال الشيخ عبد السَلم علوش: فيه الواقدي على انقطاع كبير فيه.* 

 عَنْهُ   وَكُنْيَةُ عَبْدِ اللَّهِ أَبُو عَامِرِ بْنِ عَبْدِ عَمْرٍو الْأَنْصَارِيُّ الَّذِي غَسَّلَتْهُ الْمَلَائِكَةُ رَضِيَ اللَّهُ ذِكْرُ مَنَاقِبِ حَنْظَلَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ  
، فََأْخََبينإ أَبُو احْلَُسنْيإ ْبُن يـَْعُقوَب احْلَافإُظ، َأاَن حُمَمَُّد ْبُن إإْسَحاَق ْبنإ إإبـَْراهإيَم، ثنا َسعإ   -   4917 يُد ْبُن ََيََْي اأْلَُموإيُّ، َحدََّثِنإ َأيبإ

َي اَّللَُّ  ْعُت َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ    قَاَل: قَاَل اْبُن إإْسَحاَق: َحدََّثِنإ ََيََْي ْبُن َعبَّادإ ْبنإ َعْبدإ اَّللَّإ، َعْن أَبإيهإ، َعْن َجديإهإ َرضإ َعْنُه قَاَل: ْسَإ
نَي َعاَلُه َشدَّادُ َعَلْيهإ َوَسلََّم يـَُقوُل عإ  لسَّْيفإ   ْنَد قـَْتلإ َحْنظََلَة ْبنإ َأيبإ َعامإٍر بـَْعَد َأنإ اْلتَـَقى ُهَو َوأَبُو ُسْفَياَن ْبُن احْلَارإثإ حإ ْبُن اأْلَْسَودإ ابإ

ُلُه ا َبُكْم تـَُغسيإ َع فـََقتَـَلُه، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »إإنَّ َصاحإ بَـَتُه فـََقاَلْت: إإنَُّه َخَرَج َلمَّا ْسَإ ْلَماَلئإَكُة« َفَسأَُلوا َصاحإ
َلْتُه اْلَماَلئإَكُة«  اهْلَائإَعَة َوُهَو ُجُنٌب، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »لإَذلإَك َغسَّ

َجاُه.@ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح عَ   َلى َشْرِط ُمْسِلٍم، َوَلْم ُيَخرِ 
 * سكت عنه الذهبي في التلخيص. 

 * قال الشيخ عبد السَلم علوش: صحيح.

 الْأَنْصَارِيِّ يِّ  ذِكْرُ مَنَاقِبِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ النُّعْمَانِ بْنِ امْرِئٍ الْقَيْسِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ الْأَشْهَلِ الْخَزْرَجِ 
َْرَو، ثنا َجْعَفُر ْبُن حُمَمٍَّد النـَّْيَسابُورإيُّ   -  4921 ثـََنا أَبُو احلََْسنإ ْبُن َأمْحََد ْبنإ َشبـَُّوْيهإ الرَّئإيُس ِبإ ، ثنا َعلإيُّ ْبُن مإْهَراَن، ثنا َسَلَمُة َحدَّ

مإ  ، َحدََّثِنإ حُمَمَُّد ْبُن إإْسَحاَق، َعْن َعاصإ ْبنإ ُعَمَر ْبنإ قـََتاَدَة، َعْن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َكْعبإ ْبنإ َمالإٍك أَنَُّه قَاَل: الَّذإي رََمى َسْعَد   ْبُن اْلَفْضلإ
، فـََلمَّا َأَصابَُه قَ  اْبُن اْلَعرإَقةإ، فـََقاَل َسْعٌد:   اَل: ُخْذَها َوَأانَ ْبَن ُمَعاٍذ يـَْوَم اخْلَْنَدقإ َحبَّاُن ْبُن قـَْيسإ ْبنإ اْلَعرإَقةإ َأَحُد َبِنإ َعامإرإ ْبنإ ُلَؤيٍي

ُ َوْجَهَك فإ النَّارإ، ُثَّ َعاَش َسْعٌد بـَْعَد َما َأَصابَُه َسْهٌم َْنًْوا مإْن َشْهٍر، َحَّتَّ َحَكَم فإ  ْمرإ َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعرََّق اَّللَّ َبِنإ قـَُرْيظََة ِبَإ
َْبإيُل َعَلْيهإ الصَّ َعَلْيهإ َوَسلََّم َورََجَع إإىَل َمدإينَ  اَلُة َوالسَّاَلُم ةإ َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، ُثَّ انـَْفَجَر َكلإُمُه َفَماَت لَْياًل، فَأََتى جإ

َعَلْيهإ َوَسلََّم، فـََقاَل َلُه: َمْن َهَذا الَّذإي فُتإَحْت َلُه أَبـَْواُب السَّ  ُّ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ  َماءإ َواْهتَـزَّ َلُه َعْرُش الرَّمْحَنإ؟ »َفَخَرَج النَّيبإ
 َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم إإىَل َسْعٍد فـََوَجَدُه َقْد َماَت«  

 * سكت عنه الذهبي في التلخيص. 
 * قال الشيخ عبد السَلم علوش: منقطع.
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ثـََنا أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب احْلَافإُظ، ثنا إإبـَْراهإيُم ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ السَّْعدإيُّ، ثنا يَ   -  4923 زإيُد ْبُن َهاُروَن، َأاَن حُمَمَُّد ْبُن  َحدَّ
 ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ َعلإييإ ْبنإ زإاَيٍد اْلَعْدُل، ثنا حُمَمَُّد ْبُن إإْسَحاَق، ثنا َعْمٍرو، َعْن ََيََْي ْبنإ َسعإيٍد، َعْن ُمَعاذإ ْبنإ رإفَاَعَة، َوَأْخََباََن َعْبُد اَّللَّإ 

، َعْن  ْبنإ َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ ُأَساَمَة اللَّ أَبُو َعمَّاٍر، ثنا اْلَفْضُل ْبُن ُموَسى، َعْن حُمَمَّدإ ْبنإ َعْمرإو ْبنإ َعْلَقَمَة، َعْن ََيََْي ْبنإ َسعإيٍد، َويَزإيَد  ْيثإييإ
ُهَما قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ عَ  ُ َعنـْ َي اَّللَّ َلْيهإ َوَسلََّم لإَسْعٍد َوُهَو يُْدَفُن: »إإنَّ َهَذا ُمَعاذإ ْبنإ رإفَاَعَة، َعْن َجابإرإ ْبنإ َعْبدإ اَّللَّإ َرضإ

 ُه أَبـَْواُب السََّماءإ«  اْلَعْبَد الصَّالإَح حَتَرََّك َلُه اْلَعْرُش، َوفُتإَحْت لَ 
 .رحمه هللا: صحيح الذهبي@ قال الحافظ 

َبةَ  -  4924 َبَة، ثنا أَبُو َبْكرإ ْبُن َأيبإ َشيـْ ، ثنا اْبُن ُفَضْيٍل، َعْن َعطَاءإ  َأْخََبينإ َعْبُد اَّللَّإ ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ ُموَسى، ثنا إإْْسَاعإيُل ْبُن قـُتَـيـْ
ُهَما قَاَل: اْهتَـزَّ حلإُ  ُ َعنـْ َي اَّللَّ ، َعْن جُمَاهإٍد، َعنإ اْبنإ ُعَمَر َرضإ بيإ لإَقاءإ اَّللَّإ اْلَعْرُش ـ يـَْعِنإ السَّرإيَر ـ قَاَل: َورََفَع أَبـََوْيهإ  ْبنإ السَّائإبإ

بإَس، فـََلمَّا َخَرَج قإيَل: اَي َرُسوَل اَّللَّإ،  َعَلى اْلَعْرشإ تـََفسََّخْت َأْعَواُدُه، قَاَل: َوَدَخَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم فإ َقَْبإهإ فَاْحتُ 
َف َعْنُه«  مَ   ا َحَبَسَك؟ قَاَل: »ُضمَّ َسْعٌد فإ اْلَقَْبإ َضمًَّة َفَدَعْوُت اَّللََّ َأْن َيْكشإ

َجاُه "  ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 .رحمه هللا: صحيح الذهبيقال الحافظ  #

 .* قال الشيخ عبد السَلم علوش: حسن

 ذِكْرُ مَنَاقِبِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمٍ  
، ثنا حُمَمَّدُ  -  4931 ، ثنا احْلَُسنْيُ ْبُن اْلَفَرجإ ُّ، ثنا احْلََسُن ْبُن اجْلَْهمإ ثـََنا أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ اأْلَْصبَـَهاينإ  ْبُن ُعَمَر، َحدََّثِنإ َعْبُد اَّللَّإ ْبُن  َحدَّ

ُ َعْنُه   َي اَّللَّ ، َعْن أَبإيهإ، َعْن َجديإهإ َرضإ قَاَل: َضَرَب َجْعَفَر ْبَن َأيبإ طَالإٍب رَُجٌل مإَن الرُّومإ فـََقطََعُه بإنإْصَفنْيإ،  حُمَمَّدإ ْبنإ ُعَمَر ْبنإ َعلإيٍي
َد فإ نإْصفإهإ َثاَلثُوَن َأْو بإْضٌع َوَثاَلثُوَن ُجْرًحا، َوَهاَجَر إإىَل َأرْ   َوَمَعُه ضإ احْلََبَشةإ فإ اهلْإْجَرةإ الثَّانإَيةإ فـََوَقَع إإْحَدى َنْصَفْيهإ فإ َكْرٍم فـَُوجإ

ْرضإ احْلََبَشةإ َحَّتَّ َهاَجَر َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ   َوَسلََّم إإىَل اْلَمدإيَنةإ، ُثَّ َهاَجَر إإلَْيهإ َوُهَو اْمَرأَتُُه َأْْسَاُء بإْنُت ُعَمْيٍس، فـََلْم يـََزْل ِبَإ
َْيََبَ فـََقاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ وَ  َييإهإَما َأفْـَرُح، بإَفْتحإ َخْيََبَ َأْم بإُقُدومإ َجْعَفٍر« قَاَل: »وََكاَن َجْعَفٌر ُيَكَّنَّ أَ ِبإ اَب َسلََّم: »ََل َأْدرإي ِبإ

 َعْبدإ اَّللَّإ«
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: فيه الواقدي مع انقطاعه. 

ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن    -  4937 يـَْعُقوَب، ثنا اْلَعبَّاُس ْبُن حُمَمٍَّد الدُّورإيُّ، ثنا احْلََسُن ْبُن بإْشٍر، ثنا َسْعَداُن ْبُن اْلَولإيدإ، بـَيَّاُع َحدَّ
َنَما َرُسوُل اَّللَّإ  ُهَما قَاَل: بـَيـْ ُ َعنـْ َي اَّللَّ ، َعْن َعطَاءإ ْبنإ َأيبإ َراَبٍح، َعنإ اْبنإ َعبَّاٍس َرضإ  َعَلْيهإ َوَسلََّم َجالإٌس َوَأْْسَاُء َصلَّى هللاُ   السَّابإرإييإ
َنا  بإْنُت ُعَمْيٍس َقرإيَبٌة مإْنُه إإْذ َردَّ السَّاَلَم ُثَّ قَاَل: »اَي َأْْسَاُء، َهَذا َجْعَفُر ْبُن َأيبإ طَالإٍب َمَع جإ  َْبإيَل َومإيَكائإيَل َوإإْسَرافإيَل َسلَُّموا َعَليـْ

َعَلْيهإ َوَسلََّم بإَثاَلٍث   « ، َوَقْد َأْخََبينإ أَنَُّه َلقإَي اْلُمْشرإكإنَي يـَْوَم َكَذا وََكَذا قـَْبَل ََمَريإهإ َعَلى َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ فـَُرديإي َعَلْيهإُم السَّاَلمَ 
ْبُت فإ َجَسدإي مإْن َمَقادإميإي َثاَلًَث َوَسبْ  عإنَي َبنْيَ رَْمَيٍة َوطَْعَنٍة َوَضْربٍَة، ُثَّ َأَخْذُت الليإَواَء بإَيدإي  َأْو َأْرَبٍع، فـََقاَل: َلقإيُت اْلُمْشرإكإنَي فَُأصإ

ُ مإْن َيدإي َجَناَحنْيإ َأطإرُي ِبإإ  َْبإيَل َومإيَكائإيَل أَْنزإُل مإَن  اْلُيْمََّن فـَُقطإَعْت، ُثَّ َأَخْذُت بإَيدإي اْلُيْسَرى فـَُقطإَعْت، فـََعوََّضِنإ اَّللَّ َما َمَع جإ



364 
 

ُ مإَن  اجلَْ  َْعَفٍر َما َرزََقُه اَّللَّ ْئُت، فـََقاَلْت َأْْسَاُء: َهنإيًئا جلإ َارإَها َما شإ ْئُت، َوآَكُل مإْن ْثإ اخْلَرْيإ، َوَلكإْن َأَخاُف َأْن ََل ُيَصديإُق نَّةإ َحْيُث شإ
ْنََبَ َفَحمإَد اَّللََّ  ْ بإهإ، َفَصعإَد اْلمإ ْنََبَ فَأْخَبإ َْبإيَل َومإيَكائإيَل  النَّاُس، فَاْصَعدإ اْلمإ  َوأَْثََّن َعَلْيهإ ُثَّ قَاَل: »اَي أَيُـَّها النَّاُس، إإنَّ َجْعَفًرا َمَع جإ

ُ مإْن َيَدْيهإ َسلََّم َعَليَّ« ُثَّ َأْخََبَُهْم َكْيَف َكاَن َأْمُرُه َحْيُث َلقإَي اْلمُ  اسإ بـَْعَد اْليَـْومإ الَّذإي ْشرإكإنَي، فَاْستَـَباَن لإلنَّ َلُه َجَناَحانإ َعوََّضُه اَّللَّ
َي الطَّيَّاُر فإ اجلَْ   نَّةإ َأْخََبَ َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َأنَّ َجْعَفًرا َلقإيَـُهْم؛ َفلإَذلإَك ُْسيإ

 * سكت عنه الذهبي في التلخيص. 
 * قال الشيخ عبد السَلم علوش: فيه سعدان بن الوليد لم أظفر به.

نإنَي، ثنا اْلُمْنذإُر ْبُن َعمَّارإ ْبنإ  -  4938 ثـََنا َعلإيُّ ْبُن مَحَْشاَذ اْلَعْدُل، ثنا إإْسَحاُق ْبُن إإبـَْراهإيَم ْبنإ سإ َحبإيبإ ْبنإ َحسَّاَن، ثنا   َحدَّ
، َعْن َأيبإ  ، َعنإ اأْلَْعَمشإ ُّ قَائإُد اأْلَْعَمشإ ُهَما قَاَل: قَاَل   َمْعُن ْبُن زَائإَدَة اأْلََسدإيُّ اْلُكوفإ ُ َعنـْ َي اَّللَّ َصالإٍح، َعنإ اْبنإ َعبَّاٍس َرضإ

َْعَفٍر َدرََجًة فـَْوقَ   َدرََجةإ زَْيٍد، فـَُقْلُت: َما ُكْنُت َأُظنُّ َأنَّ  َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: " رَأَْيُت َكَأينيإ َدَخْلُت اجْلَنََّة فـََرأَْيُت جلإ
َا رُفإَعْت َدرََجُة َجْعَفٍر؟ قَاَل: قـُْلُت: ََل، قإيَل: َلَقَرابٍَة زَْيًدا يَ  : اَي حُمَمَُّد، َتْدرإي ِبإ َنهُ ُدوُن َأَحًدا، َفقإيَل ِلإ َنَك َوبـَيـْ  . َما بـَيـْ

َجاُه. ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ     @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 بي رحمه هللا: منكر وإسناده مظلم # قال الحافظ الذه

، ثنا َسْعُد ْبُن َعْبدإ ا -  4940 يُّ حْلَمإيدإ، ثنا َعْبُد اَّللَّإ ْبُن زإاَيٍد  َأْخََبينإ ُمْكَرُم ْبُن َأمْحََد اْلَقاضإي، ثنا أَبُو َبْكرإ ْبُن َأيبإ اْلَعوَّامإ الريإاَيحإ
، َعْن عإْكرإَمَة ْبنإ َعمَّاٍر، َعْن إإْسَحاَق ْبنإ َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ أَ  ُ َعْنُه، َأنَّ َرُسوَل اَّللَّإ  اْلَيَمامإيُّ َي اَّللَّ يبإ طَْلَحَة، َعْن أََنسإ ْبنإ َمالإٍك َرضإ

 ْهدإيُّ  ٌر َومَحَْزُة َواحلََْسُن َواحْلَُسنْيُ َواْلمَ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، قَاَل: " َْنُْن بـَُنو َعْبدإ اْلُمطَّلإبإ َساَدُة َأْهلإ اجْلَنَّةإ: َأاَن َوَعلإيي َوَجْعفَ 
َجاهُ    .@ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم، َوَلْم ُيَخرِ 

 .# قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: ذا موضوع

، ثنا احْلَُسنْيُ ْبُن احْلَاكإ  -  4941 ُّ، ثنا  َأْخََبينإ َعلإيُّ ْبُن َعْبدإ الرَّمْحَنإ ْبنإ عإيَسى السَّبإيعإيُّ مإ احلْإريإيُّ، ثنا احلََْسُن ْبُن احْلَُسنْيإ اْلُعَرينإ
ُ َعْنُه قَاَل: َلمَّا َقدإَم َرُسوُل اَّللَّإ مإنْ  َي اَّللَّ ، َعْن َجابإٍر َرضإ يإ ُ َعْنُه مإَن   َأْجَلُح ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ، َعنإ الشَّْعيبإ َي اَّللَّ َخْيََبَ َقدإَم َجْعَفٌر َرضإ

َييإهإ احْلََبَشةإ  َهَتُه ُثَّ قَاَل: »َواَّللَّإ َما َأْدرإي ِبإ َما َأاَن َأفْـَرُح بإَفْتحإ َخْيََبَ َأْم بإُقُدومإ  تـََلقَّاُه َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم فـََقبََّل َجبـْ
ثـََناُه َعلإيُّ ْبُن عإيَسى احلْإريإيُّ، ثنا إإبـَْراهإيُم ْبُن َأيبإ طَالإٍب، ثنا  َجْعَفٍر« َأْرَسَلُه إإْْسَاعإيُل ْبُن َأيبإ َخالإٍد، َوزََكرإايَّ ْبُن َأيبإ زَ  ائإَدَة، فإيَما َحدَّ

يإ قَاَل: َقدإَم َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّ  ، َعنإ الشَّْعيبإ  مإْن َخْيََبَ َفذََكَر  ى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلَّمَ اْبُن َأيبإ ُعَمَر، ثنا ُسْفَياُن، َعنإ اْبنإ َأيبإ َخالإٍد َوزََكرإايَّ
 احْلَدإيَث 

َوَقدْ  ُمْرَسًَل،  ِحيِح  الصَّ ْسَناِد  اإلِْ َهَذا  ِبِمْثِل  َظَهَر  ِإنََّما  َصِحيٌح،  َحِديٌث  َهَذا  هللا:  رحمه  الحاكم  الحافظ  قال  َّللاَِّ«  @  َعْبِد  ْبُن  َأْجَلُح  َوَصَلُه    
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: مرسَل 

ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن َصالإحإ ْبنإ َهانإ   -   4943 ، ثنا ُسَلْيَماُن ْبُن َحْرٍب، ثنا مَحَّاُد ْبُن َسَلَمَة، َعْن َعْبدإ اَّللَّإ َحدَّ ٍئ، ثنا احْلَُسنْيُ ْبُن اْلَفْضلإ
َعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّ   ُ َي اَّللَّ ريإيَن، َعْن َأيبإ ُهَريـَْرَة َرضإ َعَلْيهإ ْبنإ اْلُمْخَتارإ، َعْن حُمَمَّدإ ْبنإ سإ َوَسلََّم: »َمرَّ يبإ َجْعَفٌر   ى هللاُ 

لدَّمإ أَبـَْيُض اْلُفَؤادإ« َلَة فإ َمَْلٍ مإَن اْلَماَلئإَكةإ، َوُهَو َُمَضَُّب اجْلََناَحنْيإ ابإ  اللَّيـْ
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َجاُه.  @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم، َوَلْم ُيَخرِ 
 الذهبي رحمه هللا: على شرط مسلم# قال الحافظ 

ْلُكوَفةإ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َعلإييإ ْبنإ   -   4945 ُّ ابإ َباينإ اْلَعامإرإيُّ، ثنا احلََْسُن ْبُن بإْشرإ ْبنإ   َأْخََباََن احْلََسُن ْبُن َعلإييإ ْبنإ حُمَمَّدإ ْبنإ ُعْقَبَة الشَّيـْ
، ثنا َسْعَداُن ْبُن َيَْ  َنَما َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلَّ َساَلٍإ اْلعإْجلإيُّ ُهَما، قَاَل: بـَيـْ ُ َعنـْ َي اَّللَّ َم ََي، َعْن َعطَاٍء، َعنإ اْبنإ َعبَّاٍس َرضإ

ْنُه إإْذ َردَّ السَّاَلَم فََأَشاَر بإَيدإهإ ُثَّ قَاَل: »اَي َأْْسَاَء، هَ  َْبإيَل َعَلْيهإ ذَ َجالإٌس َوَأْْسَاُء بإْنُت ُعَمْيٍس َقرإيَبٌة مإ ا َجْعَفُر ْبُن َأيبإ طَالإٍب َمَع جإ
َنا فـَُرديإي َعَلْيهإُم السَّاَلَم« َوَقْد َأْخََبينإ أَنَّهُ   َلقإَي اْلُمْشرإكإنَي يـَْوَم َكَذا وََكَذا قـَْبَل ََمَريإهإ  الصَّاَلُة َوالسَّاَلُم َومإيَكائإيَل َمرُّوا َفَسلَُّموا َعَليـْ

ْبُت فإ َجَسدإي مإْن  َعَلى َرُسولإ   َمَقادإميإي َثاَلًَث َوَسْبعإنَي اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم بإَثاَلٍث َأْو َأْرَبٍع، فـََقاَل: لَقإيُت اْلُمْشرإكإنَي فَُأصإ
ُ مإْن َيدإي َجَناَحنْيإ َأطإرُي  َبنْيَ طَْعَنٍة َورَْمَيٍة فََأَخْذُت الليإَواَء بإَيدإي اْلُيْمََّن فـَُقطإَعْت، ُثَّ َأَخْذتُُه بإ  َيدإي اْلُيْسَرى فـَُقطإَعْت، فـََعوََّضِنإ اَّللَّ

ْئُت، فـََقاَلتْ  َارإَها َما شإ ُ َعَلْيهإَما، فَآُكُل مإْن ْثإ َْبإيَل َومإيَكائإيَل َصلَّى اَّللَّ َْعَفٍر َما َرزََقُه اَّللَُّ   ِبإإَما فإ اجْلَنَّةإ َمَع جإ  مإَن اخْلَرْيإ، َأْْسَاُء َهنإيًئا جلإ
ْنََبَ فََأْخََبَ بإهإ النَّاَس، قَاَل: فَاْستَـَبانَ  لإلنَّاسإ بـَْعَد َذلإَك َما َأْخََبَ بإهإ َرُسوُل اَّللَّإ   قَاَل: ُثَّ َصعإَد َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم اْلمإ

 طَّيَّارُ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َفُسميإَي َجْعَفٌر ال

 ذِكْرُ مَنَاقِبِ زَيْد  الْحَبِّ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ شَرَاحِيلَ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى  
، ثنا أَبُو اْلَفْضُل َأمْحَُد ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ   -  4946 لريإييإ ُّ ابإ ْبنإ َنْصرإ ْبنإ هإاَلٍل الديإَمْشقإيُّ  َحدََّثِنإ أَبُو ُزْرَعَة َأمْحَُد ْبُن احْلَُسنْيإ الصُّوفإ

يَل ْبنإ َعْبدإ اْلُعزَّى  بإدإَمْشَق، ثنا أَبُو زََكرإايَّ ََيََْي ْبُن أَيُّوَب ْبنإ َأيبإ عإَقالإ ْبنإ زَْيدإ ْبنإ  احلََْسنإ ْبنإ ُأَساَمَة ْبنإ زَْيدإ ْبنإ َحارإثََة ْبنإ َشَراحإ
، َعْن َجديإ  ْبنإ اْمرإئإ اْلَقْيسإ ْبنإ َعامإرإ ْبنإ َعْبدإ َوديإ ْبنإ َعْونإ ْبنإ كإَنانََة، َحدََّثِنإ َعميإي زَْيُد ْبُن َأيبإ عإَقالإ  هإ احلََْسنإ  ْبنإ زَْيٍد، َحدََّثِنإ َأيبإ
َها يَل تـََزوََّج اْمَرَأًة فإ طَييإٍئ مإْن نـَبـْ َن فََأْوَلَدَها َجبَـَلَة َوَأْْسَاَء َوزَْيًدا، فـَتـُُوفيإَيْت ْبنإ ُأَساَمَة ْبنإ زَْيٍد، َعْن أَبإيهإ، قَاَل: َكاَن َحارإثَُة ْبُن َشَراحإ

َبإي ْجرإ َجديإهإْم ألإ هإْم، َوَأرَاَد َحارإثَُة مَحَْلُهْم، فَأََتى َجدُُّهْم فـََقاَل: َما عإْنَداَن فـَُهَو َخرْيٌ هَلُْم، َفََتَاَضْوا إإىَل َأْن  َوَأْخَلَفْت َأْوََلَدَها فإ حإ
َاَمَة مإْن َبِنإ فـََزارََة فََأَغاَرْت َعَلى طَييإئٍ  ُوُه إإىَل ُسوقإ  ، َفسَ مَحََل َجبَـَلَة َوَأْْسَاَء َوَخلَّفإ زَْيًدا، َوَجاَءْت َخْيٌل مإْن ُتإ َبْت زَْيًدا َفَصريَّ
ُ َعنْـ  َي اَّللَّ َدإَُيَة َرضإ َعَث، فـََقاَل خلإ ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم مإْن قـَْبلإ َأنإ يـُبـْ َها: »اَي َخدإَُيُة، رَأَْيُت فإ السُّوقإ  ُعَكاٍظ، فـََرآُه النَّيبإ

ُف  َفتإهإ َكْيَت وََكْيَت« ـ َيصإ َا،  َعْقاًل َوَأَداًب َومَجَاًَل ـ َلْو َأنَّ ِلإ َماًَل ََلْشََتَيـُْتُه" فََأَمَرْت َورَقََة ْبَن نـَْوَفٍل فَاْشََتَاُه مإْن َماُغاَلًما مإْن صإ هلإ
يًئا « فـََقاَلْت: اَي حُمَمَُّد، َأَرى ُغاَلًما َوضإ كإ َوَأَخاُف َأْن تَبإيَعُه َأْو ُتَإَبُه،   فـََقاَل: »اَي َخدإَُيُة، َهيبإ ِلإ َهَذا اْلُغاَلَم بإطإيٍب مإْن نـَْفسإ

ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »اَي ُمَوفَـَّقُة، َما َأَرْدُت إإَلَّ أَلَتـَبَـنَّاُه« فـََقاَلْت: نـََعْم،  ُه َوتـَبَـنَّاُه، َفَكاَن يـَُقاُل َلُه: زَْيُد  فـََقاَل النَّيبإ اَي حُمَمَُّد فـََرابَّ
حُمَمٍَّد، قَاَل: ََل، َبْل     رَُجٌل مإَن احْلَييإ فـََنَظَر إإىَل زَْيٍد فـََعَرَفُه، فـََقاَل: أَْنَت زَْيُد ْبُن َحارإثََة، قَاَل: ََل، َأاَن زَْيُد ْبنُ ْبُن حُمَمٍَّد، َفَجاءَ 

َفةإ أَبإيَك َوُعُمَوَمتإَك َوَأْخَوالإَك َكْيَت وََكْيَت، َقْد أَ  تْـَعُبوا اأْلَْبَداَن َوأَْنفإُقوا اأْلَْمَواَل فإ َسبإيلإَك، فـََقاَل  أَْنَت زَْيُد ْبُن َحارإثََة مإْن صإ
 زَْيٌد: 

 ]البحر الطويل[
نُّ إإىَل قـَْومإي َوإإْن ُكْنُت اَنئإًيا ... فَإإينيإ َقطإنُي اْلبَـْيتإ عإْنَد اْلَمَشاعإرإ   َأحإ

 وا فإ اأْلَْرضإ فإْعَل اأْلَاَبعإرإ وَُكفُّوا مإَن اْلَوْجهإ الَّذإي َقْد َشَجاُكْم ... َوََل تـَْعَملُ 
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َياَر َمْعٍد َكابإًرا بـَْعَد َكابإرإ  َْمدإ اَّللََّ فإ َخرْيَ ُأْسَرٍة ... خإ  فَإإينيإ ِبإ
 فـََقاَل َحارإثَُة َلمَّا َوَصَل إإلَْيهإ: 

 ]البحر الطويل[
 أََتى ُدونَُه اأْلََجلْ  َبَكْيُت َعَلى زَْيٍد َوََلْ َأْدرإ َما فـََعْل ... َأَحيي َفرُيَْجى َأمْ 

 فـََواَّللَّإ َما َأْدرإي َوإإينيإ َلَسائإٌل ... َأَغاَلَك َسْهُل اأْلَْرضإ َأْم َغاَلَك اجْلََبلْ 
نـَْيا رُُجوُعَك ِلإ َِبَلْ  ْعرإي َهْل َلَك الدَّْهَر رَْجَعٌة ... َفَحْسيبإ مإَن الدُّ  فـََيا لَْيَت شإ

 ُلوعإَها ... َويـَْعرإُض ِلإ ذإْكَراُه إإْذ َعْسَعَس الطََّفلْ ُتذَكيإُرنإيهإ الشَّْمُس عإْنَد طُ 
 َوإإْذ َهبَّتإ اأْلَْرَواُح َهيَّْجَن ذإْكَرُه ... فـََيا ُطوَل َأْحَزاينإ َعَلْيهإ َواَي َوَجلْ 

 بإلْ َسُأْعمإُل َنصَّ اْلعإيسإ فإ اأْلَْرضإ َجاهإًدا ... َوََل َأْسَأُم التَّْطَواَف َأْو َتْسَأُم اإْلإ 
َ َأْو ََتِْتإ َعَليَّ َمنإيَّيتإ ... وَُكلُّ اْمرإٍئ فَاٍن َوإإْن َغرَُّه اأْلََملْ   فـََيْأِتإ

َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ وَ  يَل إإىَل َمكََّة فإ إإْخَوتإهإ َوَأْهلإ بـَْيتإهإ، فَأََتى النَّيبإ ةإ فإ نـََفٍر مإْن َأْصَحابإهإ  َسلََّم فإ فـََناءإ اْلَكْعبَ فـََقدإَم َحارإثَُة ْبُن َشَراحإ
ُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، فـََقاُلوا َلُه: اَي  فإيهإْم زَْيُد ْبُن َحارإثََة، فـََلمَّا َنَظُروا إإىَل زَْيٍد َعَرُفوُه َوَعَرفـَُهْم َوََلْ يـَُقْم إإلَْيهإْم إإْجاَلًَل لإرَ 

ُهْم، فـََقا ، َوهَ زَْيُد، فـََلْم ُيُإبـْ ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »َمْن َهُؤََلءإ اَي زَْيُد؟« قَاَل: اَي َرُسوَل اَّللَّإ، َهَذا َأيبإ َذا َعميإي، َوَهَذا  َل َلُه النَّيبإ
ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »قُْم َفَسليإْم َعَليْ  ، فـََقاَل َلُه النَّيبإ ريِتإ ي، َوَهُؤََلءإ َعشإ هإْم اَي زَْيُد« فـََقاَم َفَسلََّم َعَلْيهإْم َوَسلَُّموا َعَلْيهإ ُثَّ  َأخإ

َك َغرْيإهإ َأَحًدا، فـََقاُلوا: اَي حُمَمَُّد، إإانَّ ُمْعُطو قَاُلوا َلُه: اْمضإ َمَعَنا اَي زَْيُد، فـََقاَل: َما ُأرإيُد بإَرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َبَدًَل َوََل 
ُلوُه إإلَْيَك، فـََقاَل: »َأْسأَُلُكْم َأْن َتْشَهُدوا َأنَّ ََل  ْئَت فَإإانَّ َحامإ ََذا اْلُغاَلمإ دإاَيٍت، َفَسميإ َما شإ ُ، َوَأينيإ َخاَِتُ أَْنبإَيائإهإ َوُرُسلإهإ  ِبإ إإَلَه إإَلَّ اَّللَّ

ُلُه َمَعُكْم« فـََتابُوا َوتـََلكَُّئوا َوتـََلْجَلُجوا، فـََقاُلوا: تـَْقَبُل مإنَّا َما َعَرْضَنا َعَلْيَك مإَن الدَّاَننإريإ، فـََقاَل هَلُْم: »َها ُهَنا َخْصَلٌة َغرْيُ   َوُأْرسإ
ْليَـُقْم، َوإإْن َشاَء فـَْلَيْدُخْل« قَاُلوا: َما بَقإَي َشْيٌء؟ قَالُ  َقْد َأذإَن َلَك اْْلَن حُمَمٌَّد  وا: اَي زَْيُد، َهذإهإ َقْد َجَعْلُت اأْلَْمَر إإلَْيهإ، فَإإْن َشاَء فـَ

َهاَت َما أُرإيُد بإَرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َبَدًَل َوََل أُ  َهاَت َهيـْ ْؤثإُر َعَلْيهإ َوالإًدا َوََل َوَلًدا، فََأَداُروُه  فَاْنطَلإْق َمَعَنا، قَاَل: َهيـْ
ي  َوَأََلُصوُه َواْستَـْعطَُفوُه َوَأْخََبُوهُ  يَك بإنَـْفسإ َأاَن  مإْن َورَائإهإ مإْن ُوْجدإهإْم، فََأََب َوَحَلَف َأْن ََل يـَْلَحَقُهْم، قَاَل َحارإثَُة: َأمَّا َأاَن فَُأَواسإ

ُ، َوَأنَّ حُمَمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسولُُه، َوَأََب اْلَباُقونَ   َأْشَهُد َأنَّ ََل إإَلَه إإَلَّ اَّللَّ
 خيص. * حذفه الذهبي من التل

 * قال الشيخ عبد السَلم علوش: فيه من ال يعرف حاله. 

، ثنا اْبُن هلَإيَعَة، َعْن َأيبإ اأْلَسْ  -  4950 ثـََنا أَبُو َجْعَفٍر الرَّازإيُّ اْلبَـْغَدادإيُّ، ثنا أَبُو ُعاَلثََة، ثنا َأيبإ َودإ، َعْن ُعْرَوَة: »َأنَّ َأوََّل َمْن  َحدَّ
 َحارإثََة« َأْسَلَم زَْيُد ْبُن 

 * قال الشيخ عبد السَلم علوش: مرسل ضعيف. 

َبَة، ثنا اْلَعاَلُء ْبُن َعْمٍرو احْلَنَ  -  4951 ُّ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن ُعْثَماَن ْبنإ َأيبإ َشيـْ ثـََنا أَبُو حُمَمٍَّد اْلُمَزينإ ، ثنا َسعإيُد ْبُن َمْسَلَمَة، َعْن  َحدَّ فإيُّ
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َها تـَُقوُل: »َلمَّا قُتإَل زَْيدُ ََيََْي ْبنإ َسعإيٍد،  ُ َعنـْ َي اَّللَّ ْعُت َعائإَشَة َرضإ ْعُت َعْمَرَة بإْنَت َعْبدإ الرَّمْحَنإ، تـَُقوُل: ْسَإ  ْبُن َحارإثََة، َوَجْعَفُر  ْسَإ
 َم يَبإكإيهإْم َويـُْعَرُف فإيهإ احْلُْزُن«ْبُن َأيبإ طَالإٍب، َوَعْبُد اَّللَّإ ْبُن َرَواَحَة َجَلَس َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلَّ 

ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثنا َأمْحَُد ْبُن َعْبدإ اجْلَبَّارإ، ثنا يُوُنُس ْبُن بَُكرْيٍ، َعنإ  -  4952 اْبنإ إإْسَحاَق، َعْن حُمَمَّدإ ْبنإ َحدَّ
ُ َعْنُه قَاَل: »بـََعَث َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم بـَْعثًا إإىَل ُمْؤَتَة فـََقاَتَل زَْيُد َجْعَفرإ ْبنإ الزَُّبرْيإ، َعْن ُعْرَوَة  َي اَّللَّ ْبُن َحارإثََة  َرضإ

، ُثَّ َأَخَذَها َجْعَفُر ْبُن َأيبإ طَالإٍب«  بإَرايَةإ َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم فإ مُجَاَدى اأْلُوىَل َسَنَة َْثَاٍن َحَّتَّ َشاَط فإ رإمَ   احإ اْلَقْومإ
 * سكت عنه الذهبي في التلخيص. 

 * قال الشيخ عبد السَلم علوش: مرسل صحيح. 

إإْْسَاعإيَل ْبنإ َأيبإ َخالإٍد، َعْن  َحدََّثِنإ َعلإيُّ ْبُن عإيَسى، ثنا إإبـَْراهإيُم ْبُن َأيبإ طَالإٍب، ثنا اْبُن َأيبإ ُعَمَر، ثنا ُسْفَياُن، َعْن    -   4954
: اْبَن َحارإثَةَ قـَْيسإ ْبنإ َأيبإ َحازإٍم قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »ََل تـَُلوُمواَن َعَلى ُحبيإ زَْيٍد«   يـَْعِنإ

َّ يـَُقوُل: »َما بـََعَث َرسُ  ْعُت الشَّْعيبإ  وُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َسرإيًَّة َقطُّ َوفإيهإْم زَْيُد ْبُن َحارإثََة إإَلَّ َأمََّرُه َعَلْيهإْم«قَاَل إإْْسَاعإيُل: َوْسَإ
 * سكت عنه الذهبي في التلخيص. 

 (: ضعيف.6273* ضعيف الجامع )
 * قال الشيخ عبد السَلم علوش: مرسل صحيح. 

ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن    -   4955 ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن ُعَمَر، َحدََّثِنإ عَ َحدَّ ، ثنا احْلَُسنْيُ ْبُن اْلَفَرجإ ائإُذ ْبُن ََيََْي،  َأمْحَدإ ْبنإ َبطََّة، ثنا احلََْسُن ْبُن اجْلَْهمإ
ُ َعْنُه قَاَل: َي اَّللَّ ، َعْن حُمَمَّدإ ْبنإ ُجَبرْيإ ْبنإ ُمْطعإٍم، َعْن أَبإيهإ َرضإ قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ: »َخرْيُ أَُمَراءإ السََّرااَي زَْيُد ْبُن َحارإثََة   َعْن َأيبإ احْلَُوْيرإثإ

لسَّوإيَّةإ، َوَأْعَدهُلُْم فإ الرَّعإيَّةإ«  َأْقَسُمُهْم ابإ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: في سنده الواقدي 

 (: موضوع.2900* ضعيف الجامع )

ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَّ   -   4956 ُد ْبُن يـَْعُقوَب مإْن َأْصلإ كإَتابإهإ، ثنا احْلََسُن ْبُن َعلإييإ ْبنإ َعفَّاَن، ثنا أَبُو ُأَساَمَة، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َحدَّ
ُهَما قَاَل: َخَرَج ارإثَةَ َعْمرإو، َعْن َأيبإ َسَلَمَة، َوََيََْي ْبنإ َعْبدإ الرَّمْحَنإ ْبنإ َحاطإٍب، َعْن ُأَساَمَة ْبنإ زَْيٍد، َعْن زَْيدإ ْبنإ حَ  ُ َعنـْ َي اَّللَّ  َرضإ
، َفَذَِبَْنا َلُه َشاًة َوَوضَ  ْعَناَها فإ التـَّنُّورإ، َحَّتَّ إإَذا َنضإَجتإ َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َوُهَو ُمْردإفإ إإىَل ُنُصٍب مإَن اأْلَْنَصابإ

مإ احْلَريإ مإْن أَ اْسَتْخَرْجَناَها َفَجَعْلَناَها فإ ُسفْ  رُي َوُهَو ُمْردإفإ فإ َأايَّ مإ َمكََّة، َحَّتَّ َرتإَنا، ُثَّ َأقْـَبَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َيسإ ايَّ
ْعَلى اْلَوادإي َلقإَي فإيهإ زَْيَد ْبَن َعْمرإو ْبنإ نـَُفْيٍل، َفَحيَّا َأَحُدُُهَا اْْلخَ  يَّةإ اجْلَاهإلإيَّةإ، فـََقاَل َلُه َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ  إإَذا ُكنَّا ِبَإ َر بإَتحإ

، قَاَل:  إإلَْيهإْم، َوَلكإِنيإ َأرَاُهْم َعَلى َضاَلَلةٍ َوَسلََّم: »َما ِلإ َأَرى قـَْوَمَك َقْد َشنَـُفوَك؟« قَاَل: َأَما َواَّللَّإ إإنَّ َذلإَك لإتَـَغريُّإ ََثئإَرٍة َكاَنْت مإِنيإ  
لديإينإ الَّذإي    َفَخَرْجُت أَبـَْتغإي َهَذا الديإيَن َحَّتَّ َقدإْمُت َعَلى َأْحَبارإ يـَْثرإَب فـََوَجْدُُتُْم يـَْعُبُدوَن اَّللََّ َوُيْشرإُكونَ  بإهإ، فـَُقْلُت: َما َهَذا ابإ

لديإينإ الَّذإي أَبـَْتغإي، فـََقاَل ِلإ  أَبـَْتغإي، َفَخَرْجُت َحَّتَّ َأْقَدَم َعَلى َأْحَبارإ أَيـَْلَة فـََوَجْدُتُُ  ْم يـَْعُبُدوَن اَّللََّ َوُيْشرإُكوَن بإهإ، فـَُقْلُت: َما َهَذا ابإ
جلَْ  : إإنََّك َتْسَأُل َعْن دإيٍن َما نـَْعَلُم َأَحًدا يـَْعُبُد اَّللََّ بإهإ إإَلَّ َشْيًخا ابإ َقدإْمُت إإلَْيهإ، فََأْخََبْتُُه    زإيَرةإ، َفَخَرْجُت َحَّتَّ َحَْبٌ مإْن َأْحَبارإ الشَّامإ

يُن َماَلئإَكتإهإ، َوَقْد َخَرَج فإ َأْرضإَك  الَّذإي َخَرْجُت َلُه، فـََقاَل: إإنَّ ُكلَّ َمْن رَأَيـَْتُه فإ َضاَلَلٍة إإنََّك َتْسَأُل َعْن دإيٍن ُهَو دإيُن اَّللَّإ، َودإ 
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ي َأْو ُهَو َخارإٌج، َيْدُعو إإلَْيهإ، اْرجإ  ًئا بـَْعُد، فََأاَنَخ َرُسولُ َنيبإ ْن َشيـْ َا َجاَء بإهإ، فـََرَجْعُت فـََلْم ُأْحسإ اَّللَّإ   ْع إإلَْيهإ َوَصديإْقُه َواتَّبإْعُه، َوآمإَن ِبإ
ْمَنا إإلَْيهإ السُّْفَرَة الَّيتإ َكاَن فإي َواُء، فـََقاَل: َما َهذإهإ؟ فـَُقْلَنا: »َهذإهإ َشاٌة َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم اْلَبعإرَي الَّذإي َكاَن حَتَْتُه، ُثَّ َقدَّ َها الشيإ

َقاُل َلُه: إإَساُف َواَنئإَلُة يـََتَمسَُّح بإهإ َذَِبَْناَها لإُنُصبإ َكَذا وََكَذا« ، فـََقاَل: إإينيإ ََل آُكَل َما ُذبإَح لإَغرْيإ اَّللَّإ، وََكاَن َصَنًما مإْن ُْنَاٍس يُـ 
ُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ طَاُفوا، َفطَاَف َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َوطُْفُت َمَعُه، فـََلمَّا َمَرْرُت َمَسْحُت بإهإ، فـََقاَل رَ   اْلُمْشرإُكوَن إإَذا

ي: أَلََمسَّنَُّه َحَّتَّ   أَْنظَُر َما يـَُقوُل، َفَمَسْحُتُه، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى  َعَلْيهإ َوَسلََّم: »ََل َِتَسَُّه« ، قَاَل زَْيٌد: َفطُْفَنا، فـَُقْلُت فإ نـَْفسإ
لَّذإي َأْكَرَمُه،  هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »َأََلْ تـُْنَه؟« قَاَل زَْيٌد: فـََوالَّذإي َأْكَرَمُه َوأَنـَْزَل َعَلْيهإ اْلكإَتاَب َما اْستَـَلْمتُ  ُ ابإ  َصَنًما َحَّتَّ َأْكَرَمُه اَّللَّ

َعَث، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى وَ  هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »َيَِْتإ يـَْوَم اْلقإَياَمةإ أَنـَْزَل َعَلْيهإ اْلكإَتاَب، َوَماَت زَْيُد ْبُن َعْمرإو ْبنإ نـَُفْيٍل قـَْبَل َأْن يـُبـْ
 أُمًَّة َوْحَدُه« 

ْسََلِم َقْبَل  @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َصِحيٌح َعَلى َشْرِط  َمُه ِفي اإلِْ َل َهَذا اْلَحِديَث َعَرَف َفْضَل َزْيِد َوَتَقدُّ َجاُه، َوَمْن َتَأمَّ ُمْسِلٍم، َوَلْم ُيَخرِ 
ْعَوِة "   الدَّ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط مسلم
 . مسلًما لم يرو لمحمد بن عمرو بن علقمة إال في الشواهدذا حديث حسٌن، وليس على شرط مسلم؛ فإن رحمه هللا: ه  قال الشيخ الوادعي*

ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثنا َأمْحَُد ْبُن َعْبدإ اجْلَبَّارإ، ثنا يُوُنُس ْبُن بَُكرْيٍ، َعنإ  -  4959 اْبنإ إإْسَحاَق، َحدََّثِنإ َعْبُد  َحدَّ
زَ  َسلََّم مإْن َبْدٍر  اٍم، َوَصالإحإ ْبنإ َأيبإ أَُماَمَة ْبنإ َسْهٍل، َعْن أَبإيهإ قَاَل: " َلمَّا فـَرََغ َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ وَ اَّللَّإ ْبُن َأيبإ َبْكرإ ْبنإ حإ

ريَْينإ إإىَل َأْهلإ َمدإيَنٍة: بـََعَث زَْيَد ْبَن َحارإثََة إإىَل َأْهلإ السَّافإَلةإ، َوبـََعَث َعبْ  ُروهَنُْم بإَفْتحإ بـََعَث َبشإ َد اَّللَّإ ْبَن َرَواَحَة إإىَل َأْهلإ اْلَعالإَيةإ يـَُبشيإ
نَي َسوَّى الَتَُّ  َنُه ُأَساَمَة حإ   اَب َعَلى رُقْـَيَة بإْنتإ َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ اَّللَّإ َعَلى نَبإييإهإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، فـََواَفَق زَْيُد ْبُن َحارإثََة ابـْ

، يـَُقوُل: قُ  ْئُت َوُهَو َواقإٌف لإلنَّاسإ نَي َقدإَم، قَاَل ُأَساَمُة: َفجإ َبُة ْبُن  َعَلْيهإ َوَسلََّم، َفقإيَل َلُه: َذاَك أَبُوَك حإ َبُة ْبُن رَبإيَعَة، َوَشيـْ تإَل ُعتـْ
، َأَحقي َهَذا؟ قَاَل: نـََعْم، َواَّللَّإ اَي ُبَِنَّ   رَبإيَعَة، َوأَبُو َجْهلإ ْبُن هإَشاٍم، َونَبإيُُّه َوُمنَـبيإٌه َوأَُميَُّة ْبنُ   َخَلٍف، فـَُقْلُت: اَي أََبتإ

َجاُه.   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم، َوَلْم ُيَخرِ 
 * سكت عنه الذهبي في التلخيص. 

َماُم، ثنا َأمْحَُد ْبُن ُعْثَماَن ْبنإ َحكإيٍم اأْلَْودإيُّ، ثنا شُ َأْخََبينإ َعْبُد اَّللَّإ ْبُن   -  4960 َرْيُح حُمَمَّدإ ْبنإ زإاَيٍد، ثنا حُمَمَُّد ْبُن إإْسَحاَق اإْلإ
ي زَيْ  ٍد قَاَل: »َكاَن َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ ْبُن َمْسَلَمَة، ثنا إإبـَْراهإيُم ْبُن يُوُسَف، َعْن أَبإيهإ، َعْن َأيبإ إإْسَحاَق، َعْن َجبَـَلَة ْبنإ َحارإثََة َأخإ

ُهَما« ُ َعنـْ َي اَّللَّ اَلَحُه إإَلَّ َعلإيًّا َأْو زَْيًدا َرضإ  َعَلْيهإ َوَسلََّم إإَذا ََلْ يـَْغُز ََلْ يـُْعطإ سإ
جَ  ، َوَلْم ُيَخرِ   اُه. @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط اْلُبَخاِريِ 

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط البخاري 

ْلُكوَفةإ، ثنا َأمْحَُد ْبُن ُموَسى ْبنإ إإْسَحاَق التَّمإيمإيُّ ابإ  -  4963 ْلُكوَفةإ، ثنا اْلَعاَلُء ْبُن َعْمٍرو َأْخََباََن أَبُو َبْكرإ ْبُن َأيبإ َدارإٍم احْلَافإُظ ابإ
، ثنا إإبـَْراهإيمُ  ي زَْيدإ   احْلََنفإيُّ ، َعْن أَبإيهإ، َعْن َأيبإ إإْسَحاَق، َعْن َجبَـَلَة ْبنإ َحارإثََة َأخإ  ْبنإ َحارإثََة،  ْبُن يُوُسَف ْبنإ َأيبإ إإْسَحاَق السَّبإيعإيُّ

يإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم ُحلََّتانإ فََأَخَذ إإْحَداُُهَا، َوَأْعَطى زَْيًدا  . اأْلُْخَرى قَاَل: »ُأْهدإَي لإلنَّيبإ
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َجاُه.  ْيَخْيِن، َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط البخاري ومسلم 

 * قال الشيخ عبد السَلم علوش: العَلء بن عمرو الحنفي متروك. 

 الْبَرَاءِ بْنِ مَعْرُورٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ذِكْرُ مَنَاقِبِ بِشْرِ بْنِ  
ُّ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن يـَْعلَ   -   4965 َعاينإ ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثنا َأمْحَُد ْبُن إإْسَحاَق الصَّنـْ ى، َوَأْخََباََن أَبُو الطيإيبإ حُمَمَُّد  َحدَّ

، ثنا حُمَمَُّد ْبُن يـَعْ ْبُن َعلإيٍي الزَّاهإُد، َوأَبُو حَ  َلى، ثنا حُمَمَُّد ْبُن امإٍد حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبنإ ُشَعْيٍب اْلَفقإيُه قَاََل: ثنا َسْهُل ْبُن َعمَّاٍر اْلَعَتكإيُّ
ُ َعْنُه قَاَل: قَاَل َرسُ  َي اَّللَّ وُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »َمْن َسييإدُُكْم اَي َبِنإ َعْمرإو ْبنإ َعْلَقَمَة، َعْن َأيبإ َسَلَمَة، َعْن َأيبإ ُهَريـَْرَة َرضإ

، َبْل َسييإ  ُاًل، قَاَل: »َوَأيُّ َداٍء َأْدَوى مإَن اْلُبْخلإ  دُُكْم بإْشُر ْبُن اْلََبَاءإ ْبنإ َمْعُروٍر« َسَلَمَة؟« قَاُلوا: اجْلَدُّ ْبُن قـَْيٍس إإَلَّ َأنَّ فإيهإ ِبإ
َجاُه. @ قال   الحافظ الحاكم رحمه هللا: َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم، َوَلْم ُيَخرِ 

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط مسلم
 * جامعة أم القرى: إسناده ضعيف.

 (: صحيح.7104* صحيح الجامع )

، ثنا إإبـَْراهإيُم ْبُن َخالإٍد، ثنا َراَبٌح، َعْن َمْعَمٍر،   َأْخََباََن َأمْحَُد ْبُن َجْعَفٍر، ثنا َعْبُد اَّللَّإ ْبُن َأمْحَدَ  -  4966 َبٍل، َحدََّثِنإ َأيبإ ْبنإ َحنـْ
ٍر رَ  ، َعْن َعْبدإ الرَّمْحَنإ ْبنإ َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َكْعبإ ْبنإ َمالإٍك، َعْن أَبإيهإ، َعْن أُميإ ُمَبشيإ َها قَاَلْت: َدَخْلتُ َعنإ الزُّْهرإييإ ُ َعنـْ َي اَّللَّ  َعَلى  ضإ

يبإ أَْنَت اَي َرُسوَل اَّللَّإ  ْبِنإ َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم فإ َوَجعإهإ الَّذإي قُبإَض فإيهإ فـَُقْلُت: ِبَإ َك؟ فَإإينيإ ََل َأُتَّإُم ابإ ، َما تـَتَّهإُم بإنَـْفسإ
َْيََبَ وََكاَن ا يإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَّإ إإَلَّ الطََّعاَم الَّذإي َأَكَلُه َمَعَك ِبإ  بـْنـَُها بإْشُر ْبُن اْلََبَاءإ ْبنإ َمْعُروٍر َماَت قـَْبَل النَّيبإ

 َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »َوَأاَن ََل َأُتَّإُم َغرْيََها، َهَذا َأَواُن اْنقإطَاعإ َأِْبَرإي َهَذا«  
َجاُه.  @ قال الحافظ الحاكم ْيَخْيِن، َوَلْم ُيَخرِ   رحمه هللا: َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ

 .# قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط البخاري ومسلم
 * قال الشيخ عبد السَلم علوش: رجاله ثقات. 

 ذِكْرُ مَنَاقِبِ أَبِي مَرْثَد  الْغَنَوِيِّ كَنَّازُ بْنُ الْحُصَيْنِ الْعَدَوِيُّ  
 

ُّ، ثنا أَبُو احلََْسنإ حُمَمَُّد ْبُن ََيََْي ْبنإ َخالإدإ ْبنإ َعْمرإو ْبنإ   -  4977 ،  َحدَّثـََنا َمكيإيُّ ْبُن بـُْنَداٍر الزََّْنَاينإ َحدََّثِنإ   ََيََْي ْبنإ مَحَْزَة الديإَمْشقإيُّ
يإ  ، َعْن أَبإيهإ، َوبـََلَغِنإ َعْن َأيبإ َكْبَشَة السَُّلوِلإ ُ َعْنُه، َأنَّ َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ ََيََْي ْبنإ مَحَْزَة، َحدََّثِنإ َأيبإ َي اَّللَّ ، َعْن َأيبإ َمْرَثٍد اْلَغَنوإييإ َرضإ

َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم بـََعَثهُ  ُبُكمْ  النَّيبإ ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »َهَذا َصاحإ َقْد   َحارإًسا، َحَّتَّ إإَذا َكاَن َوْجُه الصُّْبحإ َأقْـَبَل فـََقاَل النَّيبإ
َلَة   َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، فـََقاَل َلُه: »أَنـََزْلَت اللَّيـْ َّ اَّللَّإ إإَلَّ َأقْـَبَل يـَْقَطُع َعَلْيُكْم« ُثَّ أََتى النَّيبإ َك؟« قَاَل: ََل َواَّللَّإ اَي َنيبإ َعْن فـََرسإ
ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »ََل تـَُبالإ َأْن ََل تـَْعَمَل بـَْعَد َهَذا«  َي َحاَجٍة، فـََقاَل النَّيبإ  قَاضإ

اَن ْبَن َعِطيََّة َكاَن   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َقاَل َيْحَيى ْبُن َحْمَزَة: " َفَذَكْرُت َهَذا : َأنَّ َحسَّ َثِني اْْلَْوَزاِعيُّ ، َفَحدَّ اْلَحِديَث ِْلَِبي َعْمٍرو اْْلَْوَزاِعيِ 
َد ِبِه َأْواَلُد َيْحَيى ْبُن َحْمَزَة ال ُث ِبَذِلَك َهِذِه َفِضيَلُة َسِنيٌَّة ِْلَِبي َمْرَثٍد اْلَغَنِويِ  َتَفرَّ َمْشِقيُّ َعْن آبَ ُيَحدِ   اِئِهْم، َعِن اْْلَْوَزاِعيِ  َوُكلُُّهْم ِثَقاٌت " دِ 
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 . # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: رواته ثقات
 * قال الشيخ عبد السَلم علوش: فيه من ال يعرف. 

 سِتَّةَ نَفَرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ« ذِكْرُ مَنَاقِبِ مَرْثَدِ بْنَ أَبِي مَرْثَد  الْغَنَوِيِّ »قُتِلَ مَعَ عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ وَكَانُوا  
، ثنا اْبُن هلَإيَعَة، َحدََّثِنإ أَبُو اأْلَْسَودإ  -  4978 َي  َأْخََباََن أَبُو َجْعَفٍر اْلبَـْغَدادإيُّ، ثنا أَبُو ُعاَلثََة، ثنا َأيبإ ، َعْن ُعْرَوَة ْبنإ الزَُّبرْيإ َرضإ

ُ َعْنُه قَاَل: " َكاَن َمَع  : َأَحُدُُهَا لإَمْرَثدإ ْبنإ َأيبإ َمْرَثٍد، َواْْلخَ اَّللَّ َي  َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم يـَْوَم بَْدٍر فـََرَسانإ ُر لإلزَُّبرْيإ َرضإ
ُهَما " ُ َعنـْ  اَّللَّ

 * سكت عنه الذهبي في التلخيص. 
 * قال الشيخ عبد السَلم علوش: مرسل ضعيف. 

نإ إإْسَحاَق، َحدََّثِنإ أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثنا َأمْحَُد ْبُن َعْبدإ اجْلَبَّارإ، ثنا يُوُنُس ْبُن بَُكرْيٍ، َعْن حُمَمَّدإ بْ َحدَّثـََنا    -  4979
ُم ْبُن ُعَمَر ْبنإ قـََتاَدَة، َأنَّ اَنًسا مإْن َعَضٍل َواْلَقارَةإ، َوُُهَا َحيَّانإ مإْن َجدإيَلةَ  َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم بـَْعَد ُأُحٍد، فـََقاُلوا:  َعاصإ  أَتـَُوا النَّيبإ

َنا إإْساَلًما، فَابـَْعْث َمَعَنا نـََفًرا مإْن َأْصَحابإَك يـُْقرإُئونـََنا اْلُقْرآَن َويـَُفقيإُهونـََنا فإ اإْلإ  ْرضإ ، " فـَبَـَعَث َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ عَ إإنَّ ِبَإ َلْيهإ ْساَلمإ
ُهْم: َمْرثَُد ْبُن َأيبإ َمْرَثٍد َحلإيُف مَحَْزَة ْبنإ َعْبدإ اْلُمطَّلإبإ َوُهَو َأمإ  تََّة نـََفٍر مإنـْ ريُُهْم، َوَخالإُد ْبُن اْلُبَكرْيإ اللَّْيثإيُّ َحلإيُف َبِنإ َوَسلََّم َمَعُهْم سإ

، َوَعْبُد اَّللَّإ ْبُن طَارإٍق الظََّفرإيُّ، َوزَْيدُ  ُم ْبُن ََثبإتإ ْبنإ َأيبإ اأْلَفْـَلحإ "، َفَخَرُجوا َوَأمإريُُهْم َعدإيٍي ، َوَعاصإ  ْبُن الدَّثإَنةإ، َوُخبَـْيُب ْبُن َعدإيٍي
ُهُم ُهَذْيُل، فـََلْم يـَرَعإ اْلَقْوُم فإ رإَحاهلإإْم إإ  يعإ أَتـَتـْ لرَّجإ اَل فإ أَْيدإيهإُم السُُّيوُف َقْد َغُشوُهْم َلَّ الريإجَ َمْرَثُد ْبُن َأيبإ َمْرَثٍد َحَّتَّ إإَذا َكانُوا ابإ

َلُكْم، َوَلكإنَّا نُرإيُد َأْن نُ  َا، فََأَخَذ اْلَقْوُم َأْسَيافـَُهْم لإيـَُقاتإُلوا فـََقاُلوا: اللَُّهمَّ َما نُرإيُد قـَتـْ يَب مإْن َأْهلإ َمكََّة، فـََلُكْم َعْهُد اَّللَّإ َومإيثَاقُُه،  ِبإ صإ
ٌم وَ   اَمْرَثٌد َوَخالإٌد فـََقاتـَُلوا َحَّتَّ قُتإُلوا، َوقَاُلوا: َواَّللَّإ َما نـَْقَبُل مإْن ُمْشرإٍك َعْهًدا َوََل َعْقًدا أََبدً فََأمَّا َعاصإ

 * حذفه الذهبي من التلخيص. 
 * قال الشيخ عبد السَلم علوش: مرسل صحيح. 

ُّ، ثنا َسعإيُد ْبُن َمْسُعوٍد، ثنا ُعبَـْيُد اَّللَّإ ْبنُ   -   4981  ُموَسى، َأاَن ََيََْي ْبُن يـَْعَلى، َعنإ  َأْخََباَْنُه أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد اْلَمْحُبويبإ
، َعْن َمْرَثدإ ْبنإ َأيبإ َمْرَثٍد اْلَغَنوإييإ وََكاَن َبْدرإ  يإ َباينإ مإ الشَّيـْ ايًّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »إإنَّ َسرَُّكْم َأْن تـُْقَبَل اْلَقاسإ

َنُكْم َوَبنْيَ رَبيإُكْم َعزَّ َوَجلَّ« ُْم َوْفدُُكْم فإيَما بـَيـْ َيارُُكْم، فَإإهنَّ  َصاَلُتُكْم فـَْليَـُؤمَُّكْم خإ
 (: ضعيف.1293* ضعيف الجامع )

 مَنَاقِبِ جُبَارِ بْنِ صَخْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَحَدِ الْبَدْرِيِّنيَ ذِكْرُ  
، ثنا اْبُن هلَإيَعَة، ثنا أَبُو اأْلَْسَودإ، َعْن  -  4982 َيةإ َمْن َشهإَد  َأْخََباََن أَبُو َجْعَفٍر اْلبَـْغَدادإيُّ، ثنا أَبُو ُعاَلثََة، ثنا َأيبإ ُعْرَوَة »فإ َتْسمإ
َناٍن«  َبْدرًا َمعَ   َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم ُجَباُر ْبُن َصْخرإ ْبنإ أَُميََّة ْبنإ َخْنَساَء ْبنإ سإ

 * قال الشيخ عبد السَلم علوش: مرسل ضعيف. 

ُّ، ثنا َأمْحَُد ْبُن َسيَّاٍر، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َخَلٍف اْلبَـزَّاُر اْلَعْسَقاَل  -  4984 ُّ، ثنا ُمَعاُذ ْبُن َخالإٍد، ثنا زَُهرْيُ  َأْخََباََن أَبُو اْلَعبَّاسإ اْلَمْحُبويبإ ينإ
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يَ  َع ُجَباَر ْبَن َصْخٍر َرضإ ْعُت َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم يـَُقوُل: ْبُن حُمَمٍَّد، ثنا ُشَرْحبإيُل ْبُن َسْعٍد، أَنَُّه ْسَإ ُ َعْنُه يـَُقوُل: ْسَإ  اَّللَّ
 »إإانَّ هنُإيَنا َأْن نـََرى َعْورَاتإَنا« 

 * سكت عنه الذهبي في التلخيص. 
 * قال الشيخ عبد السَلم علوش: حديث حسن.

 رَسُولِ اللَّهِ  هُشَيْمُ بْنُ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسِ بْنِ عَبْدِ مَنَاف  حَبِيبُ اللَّهِ وَابْنُ عَدُوِّ اللَّهِ وَعَدُوُّ ذِكْرُ مَنَاقِبِ أَبِي حُذَيْفَةَ »هُوَ  

 صَلَّى اهللُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثنا َأمْحَُد ْبُن عَ  -  4988 ْبدإ اجْلَبَّارإ، ثنا يُوُنُس ْبُن بَُكرْيٍ، َعْن حُمَمَّدإ ْبنإ إإْسَحاَق، َعنإ  َحدَّ

ُهَما، َأنَّ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعلَ  ُ َعنـْ َي اَّللَّ   ْيهإ َوَسلََّم قَاَل يـَْوَم َبْدٍر: »َمْن َلقإيَ اْلَعبَّاسإ ْبنإ َمْعَبٍد، َعْن أَبإيهإ، َعنإ اْبنإ َعبَّاٍس َرضإ
َبَة: أَنـَْقُتُل آ ْنُكُم اْلَعبَّاَس فـَْلَيْكُفْف َعْنُه فَإإنَُّه َخَرَج ُمْسَتْكَرًها« فـََقاَل أَبُو ُحَذيـَْفَة ْبُن ُعتـْ اَبَءاَن َوإإْخَوانـََنا َوَعَشائإَراَن َوَندَُع اْلَعبَّاَس، مإ

، فـَبَـَلَغْت َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّ  لسَّْيفإ ُ َواَّللَّإ أَلَْضرإبَـَّنُه ابإ َي اَّللَّ : " اَي َأاَب َحْفٍص ـ قَاَل ُعَمُر َرضإ ى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم فـََقاَل لإُعَمَر ْبنإ اخْلَطَّابإ
لسَّْيفإ " فـََقالَ  يبإ َحْفٍص ـ ُيْضَرُب َوْجُه َعميإ َرُسولإ اَّللَّإ ابإ ْْلَْضرإْب ُعنـَُقُه، فَإإنَُّه َقْد  ُعَمُر: َدْعِنإ فَ  َعْنُه: إإنَُّه أَلَوَُّل يـَْوٍم َكنَّاينإ فإيهإ ِبَإ

مإُن مإْن تإْلَك اْلَكلإَمةإ الَّيتإ قـُْلُت، َوََل َأزَاُل َخائإًفا حَ  لشََّهاَدةإ، قَاَل: اَنَفَق، وََكاَن أَبُو ُحَذيـَْفَة يـَُقوُل: َما َأاَن ِبإ ُ َعِنيإ ابإ َّتَّ يَُكفيإَرَها اَّللَّ
   فـَُقتإَل يـَْوَم اْلَيَماَمةإ َشهإيًدا

َجاُه.   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم، َوَلْم ُيَخرِ 
 * قال الشيخ عبد السَلم علوش: سنده حسن، رجاله ثقات. 

، ثنا    -  4989 اْبُن هلَإيَعَة، َعْن َأيبإ ُزْرَعَة ْبنإ  َأْخََباََن أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن حُمَمٍَّد اْلبَـْغَدادإيُّ، ثنا ََيََْي ْبُن ُعْثَماَن ْبُن َصالإٍح، ثنا َأيبإ
ُهَما، َأنَّ ُمَعاوإيََة َدَخَل َعَلى َأيبإ َعْمرإو ْبنإ َجابإٍر، َعْن ُسَلْيَماَن ْبنإ مإْهَراَن، َعْن َشقإيقإ ْبنإ َسَلَمَة، َعنإ ا َعنـْ  ُ َي اَّللَّ ْبنإ َعبَّاٍس َرضإ

نـَْيا؟ فَـ  ْرٌص َعَلى الدُّ َبَة ْبنإ رَبإيَعَة فـََوَجَدُه يـَْبكإي، فـََقاَل: َما يـُْبكإيَك؟ َأَوَجٌع َأْو حإ ْعُت َرُسوَل اَّللَّإ ُحَذيـَْفَة ْبنإ ُعتـْ ، إإينيإ ْسَإ َقاَل: َكالَّ
َم: »َلَعلََّك يُْدرََكُك زََماٌن َوَُيَْمُعوَن هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َعهإَد إإَِلَّ َعْهًدا، فـَُقْلُت: َما ُهَو؟ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلَّ َصلَّى  

  َوَسلََّم  مَجًْعا َوأَْنَت فإيهإ« َوإإينيإ َقْد مَجَْعُت َكَما قَاَلُه َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ 
َد َقْبَل َأْن ُيْسِلَم ُمَعاِوَيُة، َوِإنََّما َقاَل َذِلَك  @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: ِفي اْلَحِديِث َوُهْم َفاِحٌش، َوُهَو َأنَّ َأَبا ُحَذْيَفَة ُعْتَبَة ْبِن َرِبيَعَة اْسُتْشهِ 

ِه َأِبي َهاِشِم ْبِن  ينَ ُمَعاِوَيُة َهَذا اْلَقْوَل ِلَعمِ   . ُعْتَبَة ْبِن َرِبيَعَة َيْوَم ِصفِ 

وإيََة ْبنإ َعْمٍرو، ثنا َجديإي، ثنا  َحدَّثـََنا بإصإحَّةإ َما ذََكْرتُُه أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبنإ اَبَلَوْيهإ، ثنا أَبُو َبْكرإ ْبُن بإْنتإ ُمَعا  -  4990
ٍم فَ   ذََكَر اْلقإصََّة ِبإإْثلإهإ، "  زَائإَدُة، َعْن َمْنُصوٍر، َعْن َأيبإ َوائإٍل قَاَل: َدَخَل ُمَعاوإيَُة َعَلى َأيبإ َهاشإ

ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثنا َأمْحَُد ْبُن َعْبدإ اجْلَبَّارإ، ثنا يُوُنُس ْبُن بَُكرْيٍ، َعْن    -   4995 حُمَمَّدإ ْبنإ إإْسَحاَق، َأْخََبينإ  َحدَّ
ْلَقلإيبإ َفطُرإُحو يَزإيُد ْبُن ُروَماَن، َعْن ُعْرَوَة ْبنإ الزَُّبرْيإ  َها، َأنَّ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َأَمَر ابإ ُ َعنـْ َي اَّللَّ ا فإيهإ، ، َعْن َعائإَشَة َرضإ

، َهْل َوَجْدُِتْ َما وَ  َعَد رَبُُّكْم َحقًّا؟ فَإإينيإ َوَجْدُت َما َوَعَدينإ  فـََوَقَف َعَلْيهإْم َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم فـََقاَل: »اَي َأْهَل اْلَقلإيبإ
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َعدَُكْم رَبُُّكْم َحقي« ، فـََلمَّا َأَمَر ِبإإْم َريبيإ َحقًّا« فـََقاَل َأْصَحابُُه: اَي َرُسوَل اَّللَّإ، ُتَكليإُم َأقْـَواًما َمْوَتى؟ فـََقاَل: »َلَقْد َعلإُموا َأنَّ َما وَ 
ُبوا ُعرإَف فإ وَ  ، فـََقاَل َلُه َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َفُسحإ َيُة َوأَبُوُه ُيْسَحُب إإىَل اْلَقلإيبإ َبَة اْلَكَراهإ  َعَلْيهإ َوَسلََّم: »اَي ْجهإ َأيبإ ُحَذيـَْفَة ْبنإ ُعتـْ

اَّللَّإ، َما َشَكْكُت فإ اَّللَّإ َوفإ َرُسولإ اَّللَّإ، َوَلكإْن إإْن َكاَن   َأاَب ُحَذيـَْفَة، َواَّللَّإ َلَكأَنَُّه َساَءَك َما َكاَن فإ أَبإيَك« فـََقاَل: َواَّللَّإ اَي َرُسولَ 
، فَـ  ْساَلمإ ُ َعزَّ َوَجلَّ إإىَل اإْلإ َلمَّا رَأَْيُت َأْن َقْد فَاَت َذلإَك َوَوَقَع َحلإيًما َسدإيًدا َذا رَْأٍي، َفُكْنُت َأْرُجو َأْن ََل مَيُوَت َحَّتَّ يـَْهدإيَُه اَّللَّ

َرْيٍ  َحيْ   ُث َوَقَع َأْحَزَنِنإ َذلإَك، قَاَل: َفَدَعا َلُه َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم ِبإ
َجاُه.    @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم، َوَلْم ُيَخرِ 

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط مسلم
 السَلم علوش: إسناده قوي. * قال الشيخ عبد 

 ذِكْرُ قُطْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
، ثنا اْبُن هلَإيَعَة، ثنا أَبُو اأْلَْسَودإ، َعْن    -  4996 َوُقْطَبُة ْبُن َعامإرإ ُعْرَوَة قَاَل: "  َأْخََباََن أَبُو َجْعَفٍر اْلبَـْغَدادإيُّ، ثنا أَبُو ُعاَلثََة، ثنا َأيبإ

َعَلْيهإ َوَسلََّم َبْدرًا َوُهَو الَّذإي أُْنزإَل فإيهإ: }لَْيَس الْ  ْن َتَُْتوا اْلبـُُيوَت مإْن ظُُهورإَها{ ْبنإ َحدإيَدَة َشهإَد َمَع َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ  ُّ ِبَإ َبإ
 َة، َويَزإيُد يَُكَّنَّ َأاَب اْلُمْنذإرإ " [ َوَأُخوُه يَزإيُد ْبُن َعامإرإ ْبنإ َحدإيدَ 189]البقرة: 

 قال الشيخ عبد السَلم علوش: مرسل ضعيف. 

، ثنا َأمْحَُد ْبُن َعْبدإ اجْلَبَّارإ، ثنا يُوُنُس ْبُن بَُكرْيٍ، َعنإ اْبنإ إإْسَحاَق، َحدََّثِنإ   -   4997 ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ ُم ْبُن ُعَمَر ْبنإ قـََتاَدَة،  َحدَّ  َعاصإ
مإ الَّذإي َلقإَيُه فإ َعنْ  يهإ النـََّفَر مإَن اأْلَْنَصارإ فـََعَرَض نـَْفَسُه  َأْشَياٍخ مإْن قـَْومإهإ قَاُلوا: »َخَرَج َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم فإ اْلَمْوسإ

، ُثَّ اْنَصَرُفوا َعْن َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ عَ  ُهْم ُقْطَبَة ْبَن َعامإرإ َعَلى قـََبائإلإ اْلَعَربإ نـْ عإنَي إإىَل بإاَلدإهإْم َقْد آَمُنوا َوَصدَُّقوا مإ َلْيهإ َوَسلََّم رَاجإ
 ْبنإ َحدإيَدَة« 

 فيه رجل لم يسم، فإن كان صحابي فهو صحيح متصل، وإال فَل. قال الشيخ عبد السَلم علوش: 

ثـََنا أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ   -  4998 ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن ُعَمَر، َحدََّثِنإ ْبُن أَ َحدَّ ، ثنا احْلَُسنْيُ ْبُن اْلَفَرجإ ُّ، ثنا احلََْسُن ْبُن اجْلَْهمإ يبإ  اأْلَْصبَـَهاينإ
َعَلْيهإ َوَسلََّم بـََعَث ُقْطَبَة ْبَن َعامإرإ ْبنإ   َسَْبََة، َحدََّثِنإ إإْسَحاُق ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ، َحدََّثِنإ اْبُن َكْعبإ ْبنإ َمالإٍك، »َأنَّ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ 

 َحدإيَدَة فإ عإْشرإيَن رَُجاًل إإىَل َحيٍي مإْن َخثْـَعَم فإ َصَفٍر َسَنَة َسْبٍع«
 ضعيف، فيه الواقدي.قال الشيخ عبد السَلم علوش: 

 

 عَنْهُ ذِكْرُ مَنَاقِبِ سَالِمِ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ  
ثـََنا أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ ْبُن َبطََّة، ثنا حُمَمَُّد ْبُن ُرْسَتَة، ثنا ُسَلْيَماُن ْبُن َداُوَد، َحدََّثِنإ حُمَمَّدُ   -  5000 هإ قَاَل: "   َحدَّ ْبُن ُعَمَر، َعْن ُشُيوخإ

َتَة بإْنتإ  َبَة َكاَن َمْوىَل لإثـُبَـيـْ ٌ َمْوىَل َأيبإ ُحَذيـَْفَة ْبنإ ُعتـْ ُ ْبُن َأيبإ  َساَلإ  يـََعاٍر اأْلَْنَصارإيَّةإ، وََكاَنْت حَتَْت َأيبإ ُحَذيـَْفَة فـَتَـبـََّناُه، وََكاَن يـَُقاُل َساَلإ
اَبئإهإْم{ ]األحزاب:  ةإ َشهإيًدا َسَنَة اثـَْنيَتْ [ قإيَل لإَساَلٍإ َمْوىَل َأيبإ ُحَذيـَْفَة، قُتإَل يـَْوَم اْلَيَمامَ 5ُحَذيـَْفَة، فـََلمَّا نـََزَل اْلُقْرآُن }اْدُعوُهْم ْلإ
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هإ " َوقَاَل ُموَسى ْبنُ  َد رَْأُسُه عإْنَد رإْجلإ َأيبإ ُحَذيـَْفَة، َأْو رإْجُل َأيبإ ُحَذيـَْفَة عإْنَد رَْأسإ ُ ْبُن َمْعقإٍل مإْن َأْهلإ َعْشَرَة، َوُوجإ َبَة: »ُهَو َساَلإ  ُعتـْ
 إإْصَطْخَر« 

 * حذفه الذهبي من التلخيص. 

َُبْدإيُّ، ثنا اْلَولإيُد ْبُن ََباََن َعْبُد الصََّمدإ ْبُن َعلإييإ ْبنإ ُمْكَرٍم، َأاَن َجْعَفُر ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ َشاكإٍر، ثنا ُموَسى ْبُن َهاُروَن الْ َأخْ   -   5001
َع َعْبَد الرَّمْحَنإ ْبَن َسابإٍط َُيَديإ  َلًة َعْن  ُمْسلإٍم، ثنا َحْنظََلُة ْبُن َأيبإ ُسْفَياَن، أَنَُّه ْسَإ َها قَاَلْت: أَْبطَْأُت لَيـْ ُ َعنـْ َي اَّللَّ ُث، َعْن َعائإَشَة َرضإ

: »أَْيَن ُكْنَت؟« قـُْلُت: ُكنَّا   ْئُت، فـََقاَل ِلإ َنْسَمُع قإَراَءَة رَُجٍل مإْن َأْصَحابإَك فإ  َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم بـَْعَد اْلعإَشاءإ ُثَّ جإ
دإ ََلْ َأْْسَْع مإْثَل َصْوتإهإ، َوََل قإَراَءًة مإْن َأَحٍد مإْن َأْصَحابإَك، فـََقاَم َوُقْمُت َمَعُه َحَّتَّ اْسَتَمَع إإ اْلَمسْ  لَْيهإ ُثَّ اْلتَـَفَت إإَِلَّ فـََقاَل: »َهَذا جإ

ثْ  ٌ َمْوىَل َأيبإ ُحَذيـَْفَة احْلَْمُد َّللإَّإ الَّذإي َجَعَل فإ أُمَّيتإ مإ  َل َهَذا« َساَلإ
رإيَن َلمَّا َأقْـبَـُلوا   َا اتَـَّفَقا َعَلى َحدإيثإ ُعبَـْيدإ اَّللَّإ، َعْن اَنفإٍع، َعنإ اْبنإ ُعَمَر، »َأنَّ اْلُمَهاجإ ٌ   مإْن َمكََّة إإىَل اْلَمدإيَنةإ َكاَن يـَُؤمُُّهمْ إإَنَّ َساَلإ

َنَُّه َكاَن َأْكثـََرُهْم قـُْرآاًن«   َمْوىَل َأيبإ ُحَذيـَْفَة ألإ
َجاُه َهَكَذا "  ْيَخْيِن، َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط البخاري ومسلم 

 سِمَاكِ بْنِ خَرَشَةَ الْخَزْرَجِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ   ذِكْرُ مَنَاقِبِ أَبِي دُجَانَةَ 
، ثنا حُمَمَّدُ   -  5017 ، ثنا احْلَُسنْيُ ْبُن اْلَفَرجإ ُّ، ثنا احلََْسُن ْبُن اجْلَْهمإ ثـََنا أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ اأْلَْصبَـَهاينإ هإ قَاُلوا: َحدَّ  ْبُن ُعَمَر، َعْن ُشُيوخإ

َاُك ْبُن َخَرَشَة ْبنإ َلْوَذاَن ْبنإ َعْبدإ َوديإ ْبنإ زَْيدإ ْبنإ ثـَْعَلَبَة ْبنإ اخْلَْزرَجإ آَخى َرُسوُل اَّللَّإ »اْسُم َأيبإ  َنُه ُدَجانََة ْسإ  َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم بـَيـْ
َبَة ْبنإ َغْزَواَن، َوَشهإَد أَبُو ُدَجانََة َبْدرًا َوُأُحًدا، َوثـَبَ  ،  َوَبنْيَ ُعتـْ َت يـَْوَمئإٍذ َمَع َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َواَبيـََعُه َعَلى اْلَمْوتإ

 َوَشهإَد اْلَيَماَمَة وََكاَن فإيَمْن َشرإَك فإ قـَْتلإ ُمَسْيلإَمَة، َوقُتإَل أَبُو ُدَجانََة يـَْوَمئإٍذ َشهإيًدا« 
 * قال الشيخ عبد السَلم علوش: فيه الواقدي. 

5019  -  ُّ ُم اْلكإاَليبإ ، ثنا َعْمُرو ْبُن َعاصإ يُّ ثـََنا َأمْحَُد ْبُن َكامإٍل اْلَقاضإي إإْماَلًء، ثنا أَبُو قإاَلبََة الرَّقَاشإ ، َحدََّثِنإ ُعبَـْيُد اَّللَّإ ْبُن  َحدَّ
ُ َعْنُه، قَاَل: َعَرَض َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ  اْلَوازإعإ ْبُن ثـَْوٍر، ثنا هإَشاُم ْبُن ُعْرَوَة، َعْن أَبإيهإ، َعنإ الزَُّبرْيإ ْبنإ ا َي اَّللَّ ْلَعوَّامإ َرضإ

َقيإهإ؟« فـَُقْمُت فـَُقْلُت: َأاَن اَي َرُسوَل اَّللَّإ  ًفا يـَْوَم ُأُحٍد، فـََقاَل: »َمْن َيَُْخُذ َهَذا السَّْيَف ِبإ ، فََأْعَرَض َعِنيإ ُثَّ قَاَل: »َمْن  َوَسلََّم َسيـْ
َقيإهإ؟« فـَُقْلُت: َأاَن اَي َرُسوَل اَّللَّإ، فََأْعَرَض َعِنيإ ُثَّ قَاَل: »َمْن َيَُْخُذ َهَذا اَيَْ  َقيإهإ؟« فـََقاَم أَبُو ُدَجانََة  ُخُذ َهَذا السَّْيَف ِبإ لسَّْيَف ِبإ

َقيإهإ، َفَما َحقَّ  َاُك ْبُن َخَرَشَة، فـََقاَل: َأاَن آُخُذُه اَي َرُسوَل اَّللَّإ ِبإ ُه؟ قَاَل: »َأْن ََل تـَْقُتَل بإهإ ُمْسلإًما َوََل َتفإرَّ بإهإ َعْن َكافإٍر«، قَاَل:  ْسإ
ُع َلُه َشْيٌء إإَلَّ ْيَف َيْصَنُع؟ قَاَل: َفَجَعَل ََل يـَْرَتفإ َفَدفـََعُه إإلَْيهإ وََكاَن إإَذا َأرَاَد اْلقإَتاَل َأْعَلَم بإعإَصابٍَة، قَاَل: قـُْلُت: أَلَْنظَُرنَّ إإلَْيهإ اْليَـْوَم كَ 

 تـَُقوُل: َهَتَكُه َوَأفْـَراُه َحَّتَّ انـْتَـَهى إإىَل نإْسَوٍة فإ َسْفحإ اجْلََبلإ َمَعُهنَّ ُدُفوٌف هَلُنَّ فإيهإنَّ اْمَرَأٌة َوهإَي 
 ]البحر الرجز[ 

ي َعَلى النََّمارإقْ   َْنُْن بـََناُت طَارإْق ... ََنْشإ
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 َمارإقْ نـَْبُسطإ النَّ إإْن تـُْقبإُلوا نـَُعانإْق ... وَ 
 َأْو ُتْدبإُروا نـَُفارإْق ... فإَراَق َغرْيإ َوامإقْ 

َها، فـََلمَّا اْنَكَشَف َلُه اْلقإَتاُل، قـُْلُت لَ  لسَّْيفإ إإىَل اْمَرَأٍة لإَيْضرإَِبَا، ُثَّ َكفَّ َعنـْ ُه: ُكلُّ َعَملإَك َقْد رَأَْيُت َما َخاَل  قَاَل: فََأْهَوى ابإ
 َسلََّم َأْن َأقْـُتَل بإهإ اْمَرَأًة  سَّْيَف َعَلى اْلَمْرَأةإ ََلْ َتْضرإِْبَا، قَاَل: إإينيإ َواَّللَّإ َأْكَرْمُت َسْيَف َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ وَ رَفْـَعَك ال

َجاُه.   ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َصِحيُح اإلِْ
 .بي رحمه هللا: صحيح# قال الحافظ الذه

 ضعيف.  * قال الشيخ عبد السَلم علوش:

 ذِكْرُ مَنَاقِبِ ثَعْلَبَةَ بْنِ عَنَمَةَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
، ثنا اْبُن هلَإيَعَة، َحدََّثِنإ أَبُو اأْلَْسَودإ  -  5020 َيةإ َمْن  َأْخََباََن أَبُو َجْعَفٍر اْلبَـْغَدادإيُّ، ثنا أَبُو ُعاَلثََة، ثنا َأيبإ ، َعْن ُعْرَوَة »فإ َتْسمإ

« َشهإَد َبْدرًا َمَع َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم مإْن َبِنإ َعدإيٍي ثـَْعَلبَ   ُة ْبُن َعَنَمَة ْبنإ َعدإيٍي، َواْسُتْشهإَد يـَْوَم اخْلَْنَدقإ
 مرسل ضعيف.   * قال الشيخ عبد السَلم علوش:

ُّ، ثنا إإبـَْراهإي  -  5021 ثنا َعْبُد اْلَعزإيزإ ْبُن    ُم ْبُن مَحَْزَة،َأْخََبينإ إإبـَْراهإيُم ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ َحاِتٍإ الزَّاهإُد، ثنا اْلَفْضُل ْبُن حُمَمٍَّد الشَّْعَراينإ
َد َعَلى َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم حُمَمٍَّد، َعْن َحَرامإ ْبنإ ُعْثَماَن، َعْن َأيبإ َعتإيٍق، َواْبنإ َجابإٍر، َعْن َجابإٍر، َأنَّ ثـَْعَلَبَة ْبَن َعَنَمَة َوفَ 

ليإُم َعَلْيَك اَِتٌ مإْن َذَهٍب، فـََلْم يـَُردَّ َعَلْيهإ، ُثَّ َسلََّم َعَلْيهإ فـََلْم يـَُردَّ َعَلْيهإ، َفقإيَل: اَي َرُسوَل اَّللَّإ، ُيسَ َوُهَو َجالإٌس، َفَسلََّم َوفإ إإْصَبعإهإ خَ 
ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »َأْو ََل   َْمَرٍة مإْن اَنٍر فإ َيدإهإ« فـََرَمى ثـَْعَلَبُة َثاَلَث َمرَّاٍت فـََلْم تـَُردَّ َعَلْيهإ، فـََقاَل النَّيبإ تـََراُه يـَْنَضُح َوْجهإي ِبإ

خْلَاِتَإ   ثـَْعَلَبُة ابإ
 . # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: حرام بن عثمان هالك

 خبر واه.   * قال الشيخ عبد السَلم علوش:

 عَنْهُ ذِكْرُ مَنَاقِبِ رَافِعِ بْنِ مَالِك  الزُّرَقِيِّ رَضِيَ اللَّهُ  
ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثنا َأمْحَُد ْبُن َعْبدإ اجْلَبَّارإ، ثنا يُوُنُس ْبُن بَُكرْيٍ، َعنإ  -  5022 َيةإ َمْن  َحدَّ اْبنإ إإْسَحاَق »فإ َتْسمإ

 َبِنإ ُزرَْيقإ ْبنإ َعامإٍر، ُثَّ مإْن َبِنإ اْلَعْجاَلنإ رَافإُع ْبُن َمالإكإ ْبنإ اْلَعْجاَلنإ الزُّرَقإيُّ«َشهإَد َبْدرًا َمَع َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم مإْن  
 سنده صحيح إلى ابن اسحاق.  :الشيخ عبد السَلم علوش# قال 

ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن َصالإحإ ْبنإ َهانإٍئ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن    -   5024 ، َأاَن َعْبدإ اْلَعزإيزإ ْبُن  َحدَّ ُّ، ثنا إإبـَْراهإيُم ْبُن اْلُمْنذإرإ احلْإَزامإيُّ اْلَفْضلإ الشَّْعَراينإ
مَّا َكاَن يـَْوُم َبْدٍر ٍك، َعْن أَبإيهإ قَاَل: لَ عإْمَراَن، َحدََّثِنإ رإفَاَعُة ْبُن ََيََْي، َعْن ُمَعاذإ ْبنإ رإفَاَعَة ْبنإ رَافإٍع، َعْن رإفَاَعَة ْبنإ رَافإعإ ْبنإ َمالإ 

لسَّْيفإ ََتَمََّع النَّاُس َعَلى أَُميََّة ْبنإ َخَلٍف، فََأقْـبَـْلُت إإلَْيهإ فـََنَظْرُت إإىَل قإْطَعٍة مإْن دإْرعإهإ َقدإ انـَْقطََعتْ  ُتُه ابإ  مإْن حَتْتإ إإْبطإهإ، قَاَل: فََأْطَعنـْ
َها     يـَْوَم َبْدٍر فـََفَقَأْت َعْيِنإ »فـََبَصَق فإيَها َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َوَدَعا ِلإ َفَما آَذاينإ فإيَها طَْعَنًة فـََقتَـْلُتُه، َورُمإيُت بإَسْهمٍ  مإنـْ

 َشْيٌء«
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َجاُه.   ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َصِحيُح اإلِْ
 يز بن عمران ضعفوه # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: عبد العز 

، ث  -   5025 ُم ْبُن َعلإيٍي ، ثنا َعاصإ يُّ ثـََنا َعْمُرو ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ َمْنُصوٍر اْلَعْدُل، ثنا ُعَمُر ْبُن َحْفٍص السَُّدوسإ نا أَبُو َمْعَشٍر، َعْن  َحدَّ
، َعْن أَبإيهإ، َعْن َجديإهإ رَافإعإ ْبنإ َمالإٍك قَاَل: َأقْـبَـْلُت يـَْوَم َبْدٍر  إإبـَْراهإيَم ْبنإ ُعبَـْيدإ ْبنإ رإفَاَعَة ْبنإ رَافإعإ ْبنإ َمالإكإ ْبنإ َعْجاَلنَ   اأْلَْنَصارإييإ

؟ فـََوقـَُفوا َحَّتَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلَّمَ   فـََفَقْداَن َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم فـََناَدتإ الريإفَاُق بـَْعُضَها بـَْعًضا: َأفإيُكْم َرُسوُل اَّللَّإ 
ُ َعْنُه، فـََقاُلوا: ايَ  َي اَّللَّ  َرُسوَل اَّللَّإ، فـََقْداَنَك، فـََقاَل: »إإنَّ َأاَب َجاَء َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َوَمَعُه َعلإيُّ ْبُن َأيبإ طَالإٍب َرضإ

 « َحَسٍن َوَجَد َمَغًصا فإ َبْطنإهإ فـََتَخلَّْفُت َعَلْيهإ 
 * سكت عنه الذهبي في التلخيص. 

 * أبو معشر نجيح ضعيف. 

، ثنا اْبُن هلَإيَعَة، ثنا اأْلَْسَوُد، ثنا ُعْرَوةُ  -  5026 َيةإ َمْن َشهإَد  َأْخََباََن أَبُو َجْعَفٍر اْلبَـْغَدادإيُّ، ثنا أَبُو ُعاَلثََة، ثنا َأيبإ  »فإ َتْسمإ
َيةإ َمْن َشهإَد  اأْلَْنَصارإ مإْن َبِنإ زُرَْيٍق رإفَاَعُة ْبُن رَافإعإ ْبنإ َمالإكإ ْبنإ اْلَعْجاَلنإ ْبنإ ُزرَْيٍق، َوُهَو نَقإيٌب َوذََكرَ اْلَعَقَبَة مإَن  ُه أَْيًضا فإ َتْسمإ

 َبْدرًا«
 مرسل ضعيف.  :الشيخ عبد السَلم علوش# قال 

 لشَّمَّاسِ الْخَزْرَجِيِّ الْخَطِيبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ذِكْرُ مَنَاقِبِ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ ا 
، ثنا َعْبُد اْلَعزإيزإ  -  5031 ، ثنا َعْبُد الرَّمْحَنإ ْبُن اْلُمَباَركإ ثـََنا أَبُو َبْكرإ ْبُن إإْسَحاَق، ثنا أَبُو اْلُمَثَّنَّ  ْبُن َأيبإ َحازإٍم، َعْن ُسَهْيلإ  َحدَّ

ُ َعْنُه، َأنَّ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم قَاَل: »نإْعَم الْبنإ َأيبإ َصالإٍح، َعْن  َي اَّللَّ رَُّجُل أَبُو َبْكٍر، نإْعَم  أَبإيهإ، َعْن َأيبإ ُهَريـَْرَة َرضإ
، نإْعَم الرَُّجُل ََثبإُت ْبُن قَـ  ْيسإ ْبنإ ِشَّاٍس، نإْعَم الرَُّجُل ُمَعاُذ ْبُن َجَبٍل، نإْعَم الرَُّجُل  الرَُّجُل ُعَمُر، نإْعَم الرَُّجُل أَبُو ُعبَـْيَدَة ْبُن اجْلَرَّاحإ

َعُة رإَجاٍل َْسَّاُهْم َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى   ، بإْئَس الرَُّجُل ُفاَلٌن َوُفاَلٌن« َسبـْ هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، َوََلْ ُيَسميإهإْم لََنا  ُمَعاُذ ْبُن َعْمرإو ْبنإ اجْلَُموحإ
 لٌ ُسَهيْ 

َجاهُ      .@ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم، َوَلْم ُيَخرِ 
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط مسلم

َماُم أَبُو اْلَولإيدإ اْلَفقإيُه، َوأَبُو َبْكرإ ْبُن قـَُرْيٍش اْلَورَّاُق قَاََل: ثنا احْلَُسنْيُ ْبُن ُسفْ  -  5033 َياَن، ثنا َوْهُب ْبُن بَقإيََّة، َأاَن  َأْخََبينإ اإْلإ
ُ َعْنُه، قَاَل: َخَطَب ََثبإُت ْبُن قـَيْ  َي اَّللَّ يإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم اْلَمدإيَنَة، فـََقاَل:  َخالإٌد، َعْن مُحَْيٍد، َعْن أََنٍس َرضإ ٍس عإْنَد َمْقَدمإ النَّيبإ

يَنا   ْنُه أَنـُْفَسَنا َوَأْوََلَداَن، َفَما لََنا؟ قَاَل: »اجْلَنَُّة« قَاَل: َرضإ  ََنْنَـُعَك َمإَّا ََنَْنُع مإ
يْ  َجاُه.  @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ  َخْيِن، َوَلْم ُيَخرِ 

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط البخاري ومسلم 

ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ عإيَسى احْلَافإظُ   -   5034 َْرَو، ثنا َعْبَداُن  اْلَعطَّاُر ِبإ ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ عإيَسى  َبْكرإ  أَبُو  ْبُن َسْهٍل َأْخََبينإ  اْلَفْضُل  ، ثنا 
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َهاٍب، قَاَل: َأْخََبينإ إإْْسَاعإيُل ْبُن حُمَمَّدإ  اْلبَـْغَدادإيُّ وََكاَن يـَُقاُل َلُه اأْلَْعَرُج، ثنا يـَْعُقوُب ْبُن إإبـَْراهإيَم ْبنإ َسْعٍد، َحدََّثِنإ  ، َعنإ اْبنإ شإ  َأيبإ
يُت َأْن َأُكونَ  َقْد َهَلَكْت، قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى  ْبنإ ََثبإٍت اأْلَْنَصارإيُّ، َعْن أَبإيهإ، َأنَّ ََثبإَت ْبَن قـَْيٍس قَاَل: اَي َرُسوَل اَّللَّإ، َلَقْد َخشإ

بُّ احْلَمْ هللاُ َعلَ  ُدينإ ُأحإ َا ََلْ نـَْفَعْل َوَأجإ ُ َأْن ْنُإبَّ َأْن ُْنَْمَد ِبإ َ؟« قَاَل: هَنَااَن اَّللَّ بُّ ْيهإ َوَسلََّم: »َوَلإ ُدينإ ُأحإ َد، َوهَنَااَن َعنإ اخْلَُياَلءإ َوَأجإ
، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »اَي ََثبإُت، َأََل تـَْرَضى اجْلََماَل، َوهَنَااَن َأْن نـَْرَفَع َأْصَواتـََنا فـَْوَق َصْوتإَك، َوَأاَن َجهإ  رُي الصَّْوتإ

فـََعاَش محَإيدً  قَاَل:  اَي َرُسوَل اَّللَّإ،  بـََلى،  قَاَل:  اجْلَنََّة؟«  َوَتْدُخَل  َوتـُْقَتَل َشهإيًدا،  يًدا،  َتعإيَش محَإ مُ َأْن  يـَْوَم  َوقُتإَل َشهإيًدا  َسْيلإَمَة ا، 
 اْلَكذَّابإ 

َأْخرَ  ِإنََّما  َياَقِة«  السِ  ِبَهِذِه  َجاُه  ُيَخرِ  َوَلْم  ْيَخْيِن،  َعَلى َشْرِط الشَّ َسَلَمَة @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َصِحيٌح  ْبِن  اِد  َحِديَث َحمَّ َوْحَدُه  ُمْسِلٌم  َج 
{ ]الحجرات: َوُسَلْيَماَن ْبِن اْلُمِغيَرِة، َعْن َثاِبٍت، َعْن َأنَ  ا ُأْنِزَلْت }اَل َتْرَفُعوا َأْصَواَتُكْم َفْوَق َصْوِت النَِّبيِ  ُ َعْنُه، َقاَل: َلمَّ [ َجاَء َثاِبُت ْبُن 2ٍس َرِضَي َّللاَّ

 َقْيٍس َوَذَكَر اْلَحِديَث ُمْخَتَصًرا 
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط البخاري ومسلم 

ََثبإٌت، َعْن   ُد ْبُن َصالإحإ ْبنإ َهانإٍئ، ثنا السَّرإيُّ ْبُن ُخَزمْيََة، ثنا ُموَسى ْبُن إإْْسَاعإيَل، ثنا مَحَّاُد ْبُن َسَلَمَة، ثناَحدََّثِنإ حُمَمَّ   -  5035
َأْصَحابُُه، َوقَاَل: اللَُّهمَّ إإينيإ أَبـَْرأُ إإلَْيَك َمإَّا َجاَء بإهإ   أََنٍس، " َأنَّ ََثبإَت ْبَن قـَْيٍس َجاَء يـَْوَم اْلَيَماَمةإ َوَقْد حَتَنََّط َولَبإَس َأْكَفانَُه َوَقدإ اهْنََزمَ 

نَـَنا َوَبنْيَ أَ  ُقتإَل، قْـَرانإَنا َساَعًة، ُثَّ مَحََل فـََقاَتَل َساَعًة فَـ َهُؤََلءإ، َوَأْعَتذإُر إإلَْيَك َمإَّا َصَنَع َهُؤََلءإ، فَبإْئَس َما َعوَّْدُِتْ َأقْـَراَنُكْم َخلُّوا بـَيـْ
َكانإ َكَذا وََكَذا، َوَأْوَصى بإَوَصااَي،  وََكاَنْت دإْرُعُه َقْد ُسرإَقْت، فـََرآُه رَُجٌل فإيَما يـََرى النَّائإُم، فـََقاَل: إإنَّ دإْرعإي فإ قإْدٍر حَتَْت إإَكاٍف ِبإَ 

يـََّتهُ   َفطََلَب الديإرَْع فـََوَجَد َحْيُث قَاَل: فَأَنـَْفُذوا َوصإ
ٌة َعِجيَبةٌ @ قال الحاف َجاُه، َوِلَحِديِث َوَصاَياُه ِقصَّ  . ظ الحاكم رحمه هللا: َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم، َوَلْم ُيَخرِ 

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط مسلم
 * قال الشيخ عبد السَلم علوش: رجاله وثقوا.

ُّ، ثنا بإْشُر ْبُن َبْكٍر، َحدَّ   -   5036 ثـََناُه أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثنا َِبُْر ْبُن َنْصٍر اخْلَْوََلينإ َثِنإ َعْبُد الرَّمْحَنإ ْبُن يَزإيَد ْبنإ  َحدَّ
ُّ قَاَل: َقدإْمُت اْلَمدإيَنَة فَأَتـَْيُت ابْـ  َنَة ََثبإتإ ْبنإ قـَْيسإ ْبنإ ِشَّاٍس َفذََكْرُت قإصََّة أَبإيَها، قَاَلْت: َلمَّا أَنـَْزَل َجابإٍر، َحدََّثِنإ َعطَاٌء اخْلَُراَساينإ

{ ]احلجرات:   يإ ُ َعَلى َرُسولإهإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم }ََل تـَْرفـَُعوا َأْصَواَتُكْم فـَْوَق َصْوتإ النَّيبإ ُ ََل َيُإ 2اَّللَّ بُّ ُكلَّ [ اْْليََة، َوآيَُة }َواَّللَّ
َقاَل: إإينيإ  [ َجَلَس َأيبإ فإ بـَْيتإهإ يـَْبكإي، فـََفَقَدُه َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، َفَسأََلُه َعْن َأْمرإهإ، فَـ 23َُمَْتاٍل َفُخوٍر{ ]احلديد:  

، َوَأَخاُف َأْن َيُكوَن َقْد َحبإَط َعَملإي، فـََقالَ  ُ اجْلَنََّة بإَساَلٍم«  اْمُرٌؤ َجهإرُي الصَّْوتإ ُلَك اَّللَّ يًدا، َوَِتُوُت َشهإيًدا، َويُْدخإ : »َبْل َتعإيُش محَإ
 دإْرعإي رَُجٌل  فـََقاَل: إإينيإ َلمَّا قُتإْلُت انـْتَـزَعَ   فـََلمَّا َكاَن يـَْوُم اْلَيَماَمةإ َمَع َخالإدإ ْبنإ اْلَولإيدإ اْسُتْشهإَد فـََرآُه رَُجٌل مإَن اْلُمْسلإمإنَي فإ َمَنامإهإ، 

ُْه، مإَن اْلُمْسلإمإنَي َوَخبََّأُه فإ َأْقَصى اْلَعْسَكرإ َوُهَو عإْنَدُه، َوَقْد َأَكبَّ َعَلى الديإرْعإ بـُْرَمًة، َوَجَعَل عَ  َلى اْلَُبَْمةإ رَْحاًل، فَائإتإ اأْلَمإرَي فََأْخَبإ
َك َأْن تـَُقوَل َهَذا ُحْلٌم فـَُتَضييإَعُه، َوإإ  َلإيَفةإ َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: إإنَّ َعَليَّ مإَن الدَّ َوإإايَّ ْينإ َذا أَتـَْيَت اْلَمدإيَنَة فَائإْت فـَُقْل خلإ

َك َأْن تـَُقوَل َهَذا ُحْلٌم فـَُتَضييإَعُه، قَاَل: فََأًَتهُ  فََأْخََبَُه اخْلَََبَ فـََوَجَد اأْلَْمَر َعَلى َما   َكَذا وََكَذا، َوُغاَلمإي ُفاَلٌن مإْن رَقإيقإي َعتإيٌق، َوإإايَّ
يـَّتَ  يـََّتُه َفاَل نـَْعَلُم َأَحًدا بـَْعَدَما َماَت أَنـَْفَذ َوصإ  .ُه َغرْيُ ََثبإتإ ْبنإ قـَْيسإ ْبنإ ِشَّاسٍ َأْخََبَُه، َوأََتى َأاَب َبْكٍر فََأْخََبَُه فَأَنـَْفَذ َوصإ

 التلخيص. * سكت عنه الذهبي في 
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 ذِكْرُ مَنَاقِبِ هِشَامِ بْنِ الْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ السَّهْمِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
ُّ، ثنا ُسَليْ   -   5054 ُّ، ثنا َجْعَفُر ْبُن حُمَمٍَّد اْلفإْراَييبإ ثـََنا أَبُو حُمَمٍَّد َأمْحَُد ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ اْلُمَزينإ ، ثنا  َماُن ْبُن َعْبدإ  َحدَّ الرَّمْحَنإ الديإَمْشقإيُّ

ُهمَ  ُ َعنـْ َي اَّللَّ رٍي، َعْن حُمَمَّدإ ْبنإ إإْسَحاَق، َأْخََبينإ اَنفإٌع، َعنإ اْبنإ ُعَمَر َرضإ ََحٍد تـَْوبٌَة إإْن َعْبُد الرَّمْحَنإ ْبُن َبشإ ا قَاَل: " ُكنَّا نـَُقوُل: َما ألإ
هإْم ََل تـَْقَنطُوا مإْن َرمْحَةإ اَّللَّإ{  تـََرَك دإيَنُه بـَْعَد إإْساَلمإهإ َوَمْعرإفَ  ُ فإيهإْم }اَي عإَبادإي الَّذإيَن َأْسَرُفوا َعَلى أَنـُْفسإ [ 53]الزمر:  تإهإ، فَأَنـَْزَل اَّللَّ

َا َفَجَلَس َعَلى بَعإريإ  َا إإىَل هإَشامإ ْبنإ اْلَعاصإ ْبنإ َوائإٍل َفَصاَح ِبإ تـَُها بإَيدإي، ُثَّ بـَُعْثُت ِبإ ُ َعْنُه " َفَكتَـبـْ َي اَّللَّ ْلَمدإيَنةإ َرضإ  هإ، ُثَّ حلَإَق ابإ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: عبد الرحمن بن بشير منكر الحديث 

 رواه الطبراني، وفيه عبد الرحمن بن بشير الدمشقي، ضعفه أبو حاتم. (: 9920* قال الحافظ الهيثمي رحمه هللا )

 أَبِي جَهْلٍ وَاسْمُ أَبِيهِ مَشْهُورٌ ذِكْرُ مَنَاقِبِ عِكْرِمَةَ بْنِ  
، ثنا احْلَُسنْيُ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن ُعَمَر،    -   5055 ُّ، ثنا احلََْسُن ْبُن اجْلَْهمإ ثـََنا أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ اأْلَْصبَـَهاينإ َأنَّ َأاَب َبْكرإ ْبَن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َأيبإ َحدَّ

اَن يـَْوُم فـَْتحإ َمكََّة َهَرَب  ُعْقَبَة، َعْن َأيبإ َحبإيَبَة َمْوىَل َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ الزَُّبرْيإ، َعْن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ الزَُّبرْيإ قَاَل: َلمَّا كَ َسَْبََة َحدَّثَُه ُموَسى ْبُن  
َرَأًة َعاقإَلًة َأْسَلَمْت، ُثَّ َسأََلْت َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ عإْكرإَمُة ْبُن َأيبإ َجْهٍل وََكاَنتإ اْمَرأَتُُه أُمَّ َحكإيمإ بإْنتإ احْلَارإثإ ْبنإ هإَشاٍم امْ 

ُتَك مإْن عإْندإ َأْوَصلإ  ئـْ َها فََأَمَرَها بإَرديإهإ، َفَخَرَجْت فإ طََلبإهإ َوقَاَلْت لَُه: جإ َقدإ  النَّاسإ َوأَبـَريإ النَّاسإ َوَخرْيإ النَّاسإ وَ   َوَسلََّم اأْلََماَن لإَزْوجإ
َْصَحابإهإ: »َيَْتإَيُكْم عإْكرإَمُة ْبُن َأيبإ اْسَتْأَمْنُت َلَك فََأمََّنَك، فـََرَجَع َمَعَها، فـََلمَّا َداَن مإْن َمكََّة، قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ وَ  َسلََّم ألإ

ًرا، َفاَل َتُسبُّوا َأاَبُه، فَإإنَّ َسبَّ  ًنا ُمَهاجإ ُلُغ اْلَمييإَت« ، فـََلمَّا بـََلَغ اَبَب َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َجْهٍل ُمْؤمإ ، َوََل يـَبـْ  اْلَمييإتإ يـُْؤذإي احْلَيَّ
 ا بإُقُدومإهإ َعَلْيهإ َوَسلََّم اْستَـْبَشَر َوَوَثَب َلُه َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم قَائإًما َعَلى رإْجَلْيهإ َفرإحً 

 الذهبي من التلخيص.  * حذفه
 * قال الشيخ عبد السَلم علوش: فيه الواقدي. 

، ثن -  5056 ُّ، ثنا َأيبإ ا اْبُن هلَإيَعَة، َعْن َأيبإ اأْلَْسَودإ، َعْن  َأْخََباَْنُه حُمَمَُّد ْبُن حُمَمٍَّد اْلبَـْغَدادإيُّ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َعْمرإو ْبنإ َخالإٍد احْلَرَّاينإ
، َوَأقْـبَـَلْت أُمُّ َحكإيمإ بإْنتإ احْلَارإثإ ْبنإ هإَشاٍم َوهإَي يـَْوَمئإٍذ  ُعْرَوَة قَاَل: فـَرَّ عإْكرإَمُة ْبُن َأيبإ َجْهٍل يـَْوَم اْلَفْتحإ َعامإًدا إإىَل  اْلَيَمنإ

َها، فََأذإَن هَلَا َوأمََّنُه«  َمْسَلَمٌة َوهإَي حَتَْت عإْكرإَمَة ْبنإ َأيبإ َجْهٍل، »فَاْسَتْأَذَنْت َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم فإ طَ  ،  َلبإ َزْوجإ
َها، فـََلْم تـََزْل ُِتَنيإيهإ َوتـََقرَُّب َلُه َحَّتَّ َقدإَمْت َعَلى ُأانَ  ُهْم َعَلْيهإ  َفَخَرَجْت بإُرومإيٍي هَلَا فـََراَوَدَها َعْن نـَْفسإ ٍس مإْن َمكََّة فَاْستَـغَاثـَتـْ

َاَمَة َوَقْد َكاَن رَكإَب فإ َسفإ  تإ َواْلُعزَّى، فـََقاَل َأْصَحاُب  فََأْوثـَُقوُه، فََأْدرََكْت َزْوَجَها بإبَـْعضإ ُتإ لالَّ يَنٍة، فـََلمَّا َجَلَس فإيَها اَنَدى ابإ
ًئا إإَلَّ اَّللََّ َوْحَدُه َُمْلإًصا، فـََقاَل عإْكرإَمُة: َواَّللَّإ لَ  يإ السَّفإيَنةإ: ََل َُيُوُز َها ُهَنا َأَحٌد يَْدُعو َشيـْ   ئإْن َكاَن فإ اْلَبْحرإ َوْحَدُه أَنَُّه فإ اْلَبإ

َعنَّ إإىَل حُمَمٍَّد َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، فـََرَجَع عإْكرإَمُة َمَع اْمَرأَتإ  َّللَّإ أَلَْرجإ ُم ابإ هإ، »َفَدَخَل َعَلى َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوْحَدُه، أُْقسإ
ْنُه« ، َوَدَخَل رَُجٌل مإْن ُهَذيْ  ْلفإَرارإ فـََقاَل: َوَسلََّم فـََبايـََعُه فـََقبإَل مإ َْتُه ابإ نَي َهَزَمْت بـَُنو َبْكٍر َعَلى اْمَرأَتإهإ فَارًّا َفاَلَمْتُه َوَعجََّزْتُه َوَعريَّ  ٍل حإ

 ]البحر الرجز[ 
خْلَْنَدَمةإ ... إإْذ فـَرَّ َصْفَواُن َوفـَرَّ عإْكرإَمةُ   َوأَْنَت َلْو رَأَيـْتَـَنا ابإ
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لسُُّيوفإ اْلُمْسلَ   َمةإ ... يـَْقطَْعَن ُكلَّ َساعإٍد َومُجُْجَمةٍ َوَأحْلَُمواَن ابإ
 ََلْ تـَْنطإقإي فإ اللَّْومإ َأْدََن َكلإَمةٍ 

 َمُة ْبُن َأيبإ َجْهلٍ قَاَل ُعْرَوُة: َواْسُتْشهإَد يـَْوَم َأْجَنادإيَن مإَن اْلُمْسلإمإنَي، ُثَّ مإْن قـَُرْيٍش، ُثَّ مإْن َبِنإ ََمُْزوٍم عإْكرإ 
 من التلخيص. * حذفه الذهبي 

 * قال الشيخ عبد السَلم علوش: مرسل ضعيف. 

، ثنا إإْْسَاعإيُل ْبُن َأيبإ ُأَوْيٍس،    -   5057 ثـََنا َأمْحَُد ْبُن َسْهٍل اْلَفقإيُه بإُبَخاَرى، ثنا َسْهُل ْبُن اْلُمتَـوَكيإلإ ، َعْن َحدَّ َعْن أَبإيهإ، َعنإ الزُّْهرإييإ
َعَلْيهإ َوَسلََّم قـُْلُت: اَي حمَُ ُعْرَوَة ْبنإ الزَُّبرْيإ قَاَل:   مَُّد، إإنَّ َهذإهإ قَاَل عإْكرإَمُة ْبُن َأيبإ َجْهٍل: َلمَّا انـْتَـَهْيُت إإىَل َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ 

، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »أَْنَت آمإٌن« فـَقُ  َتِنإ ُ َوْحَدُه ََل َشرإيَك َلُه، َأْخََبَْتِنإ أَنََّك َأمَّنـْ ْلُت: َأْشَهُد َأنَّ ََل إإَلَه إإَلَّ اَّللَّ
، قَاَل عإْكرإَمُة: أَ  ، َوَأْوََف النَّاسإ ، َوَأْصَدُق النَّاسإ ي اْستإْحَياًء َوأَْنَت َعْبُد اَّللَّإ َوَرُسولُُه، َوأَْنَت أَبـَرُّ النَّاسإ ُقوُل َذلإَك َوإإينيإ َلُمطَْأطإئإ رَْأسإ
ْنُه، ُثَّ قـُْلُت: اَي َرُسوَل اَّللَّإ، اْستَـْغفإْر ِلإ ُكلَّ َعَداَوٍة َعاَديـُْتَكَها َأْو َموْكإٍب َأْوَضْعُت فإيهإ ُأرإ  ، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَّإ مإ ْركإ يُد فإيهإ إإْظَهاَر الشيإ

َوٍة َعاَدانإيَها، َأْو َموْكإٍب َأْوَضَع فإيهإ يُرإيُد َأْن ُيَصدَّ َعْن َسبإيلإَك« قـُْلُت: اَي َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »اللَُّهُم اْغفإْر لإعإْكرإَمَة ُكلَّ َعَدا
ُ، َوَأنَّ  َرْيإ َما تـَْعَلُم فَُأَعليإُمُه، قَاَل: " ُقْل: َأْشَهُد َأنَّ ََل إإَلَه إإَلَّ اَّللَّ َوَُتَاهإُد فإ َسبإيلإهإ " ُثَّ    حُمَمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسولُُه،َرُسوَل اَّللَّإ، ُمْرينإ ِبإ

ْعَفَها فإ َسبإيلإ اَّللَّإ، َوََل قَاَل عإْكرإَمُة: َأَما َواَّللَّإ اَي َرُسوَل اَّللَّإ، ََل َأدَُع نـََفَقًة ُكْنُت أَنـَْفْقتـَُها فإ الصَّديإ َعْن َسبإيلإ اَّللَّإ   إإَلَّ أَنـَْفْقُت ضإ
ْعَفُه فإ َسبإيلإ اَّللَّإ، ُثَّ اْجتَـَهَد فإ اْلقإَتالإ َحَّتَّ قُتإَل يـَْوَم َأْجَنادإ   قَاتـَْلُت قإَتاًَل فإ الصَّديإ َعنْ  يَن َشهإيًدا فإ َسبإيلإ اَّللَّإ إإَلَّ أَبـَْلْيُت ضإ

َعَلْيهإ َوَسلََّم اْستَـعْ  َعْنُه، َوَقْد َكاَن َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ   ُ َي اَّللَّ اَلَفةإ َأيبإ َبْكٍر َرضإ َ خإ َمَلُه َعاَم َحجَّتإهإ َعَلى َهَوازإنإ ُيَصديإقـَُها، فـَتـُُوفإ
 َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َوعإْكرإَمُة يـَْوَمئإٍذ بإتَـَباَلةَ 

 * حذفه الذهبي من التلخيص. 
 * قال الشيخ عبد السَلم علوش: مرسل صحيح. 

َكََّة، ثنا إإْسَحاُق ْبُن إإبـَْراهإيَم ْبنإ َعبَّاٍد، ثنا َعْبُد الرَّزَّ   -   5060 ُّ ِبإ َعاينإ ، َعْن َأْخََبينإ أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ الصَّنـْ ، َأاَن َمْعَمٌر، َعنإ الزُّْهرإييإ اقإ
َها، َأنَّ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم قَاَل: »رَأَْيُت َأيبإ َبْكرإ ْبنإ َعْبدإ الرَّمْحَنإ ْبنإ احْلَارإثإ ْبنإ هإَشاٍم، َعْن َعائإَشَة َرضإ  ُ َعنـْ َي اَّللَّ

« ، فـََلمَّا َأْسَلَم َخالإُد ْبُن اْلَولإيدإ قإيَل لإَرُسولإ اَّللَّإ  ُ ُرْؤاَيَك    َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: َقدْ فإ اْلَمَنامإ َكَأنَّ َأاَب َجْهٍل َأًَتينإ فـََبايـََعِنإ َصَدَق اَّللَّ
 ْهٍل، وََكاَن َذلإَك َتْصدإيَق ُرْؤاَيُه  اَي َرُسوَل اَّللَّإ، َهَذا َكاَن إإْساَلُم َخالإٍد، فـََقاَل: »لََيُكوَننَّ َغرْيُُه« َحَّتَّ َأْسَلَم عإْكرإَمُة ْبُن َأيبإ جَ 

ْيَخيْ  َجاُه.  @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ  ِن، َوَلْم ُيَخرِ 
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط البخاري ومسلم 

 * قال الشيخ عبد السَلم علوش: هو صحيح إن كان إسحاق حفظه موصوال بذكر عائشة...

َناٍن  -  5061 ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثنا حُمَمَُّد ْبُن سإ اْلَقزَّاُز، ثنا يـَْعُقوُب ْبُن حُمَمٍَّد الزُّْهرإيُّ، ثنا اْلُمطَّلإُب ْبُن  َحدَّ
اَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم:  َكثإرٍي، ثنا الزَُّبرْيُ ْبُن ُموَسى، َعْن ُمْصَعبإ ْبنإ َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َأيبإ أَُميََّة، َعْن أُميإ َسَلَمَة قَاَلْت: قَ 

َيبإ َجْهٍل َعْذقًا فإ اجْلَنَّةإ   فـََلمَّا َأْسَلَم عإْكرإَمُة ْبُن َأيبإ َجْهٍل قَاَل: »اَي أُمَّ َسَلَمَة َهَذا ُهَو«   «،»رَأَْيُت ألإ
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ْلَمدإيَنةإ قإيَل َلُه: َهَذا اْبُن َعُدويإ اَّللَّإ َأيبإ  قَاَلْت أُمُّ َسَلَمَة: َوقَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: َشَكا إإلَْيهإ عإْكرإَمُة أَنَُّه إإذَ  ا َمرَّ ابإ
َيارُُهْم فإ  ْساَلمإ إإَذا  َجْهٍل، فـََقاَم َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َخطإيًبا فـََقاَل: »إإنَّ النَّاَس َمَعادإُن، خإ َيارُُهْم فإ اإْلإ اجْلَاهإلإيَّةإ خإ

  تـُْؤُذوا ُمْسلإًما بإَكافإٍر« َفقإُهوا، ََل 
َجاُه.  ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َصِحيُح اإلِْ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: ال فيه ضعيفان  
 (: ضعيف.3082* ضعيف الجامع )

 اللَّهُ عَنْهُمَا ذِكْرُ مَنَاقِبِ أَبِي قُحَافَةَ وَالِدِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ  
ُّ، ثنا ُحَسنْيُ ْبُن حُمَمَّدٍ   -   5065 ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثنا حُمَمَُّد ْبُن إإْسَحاَق الصَّغَاينإ  اْلَمْرَوزإيُّ، ثنا َعْبُد اَّللَّإ ْبُن  َحدَّ

ُم ْبُن   يبإ َأيبإ ُقَحاَفَة رَ َعْبدإ اْلَملإكإ اْلفإْهرإيُّ، ثنا اْلَقاسإ ْئُت ِبَإ ُهْم قَاَل: جإ ُ َعنـْ َي اَّللَّ َي حُمَمَّدإ ْبنإ َأيبإ َبْكٍر، َعْن أَبإيهإ، َعْن َأيبإ َبْكٍر َرضإ ضإ
ُ َعْنُه إإىَل َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم فـََقاَل: »َهالَّ تـَرَْكَت الشَّْيَخ َحَّتَّ آتإَيُه« فـَقُ  ُت: َبْل ُهَو َأَحقُّ َأْن َيَْتإَيَك، قَاَل: »إإانَّ لْ اَّللَّ

َاَيدإي اْبنإهإ عإْنَداَن«   لََنْحَفظَُه ألإ
َجاُه.  ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َصِحيُح اإلِْ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: عبد هللا بن عبد الملك الفهري منكر الحديث 

 اقِبِ نَوْفَلِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمِ بْنِ عَبْدِ مَنَاف  ذِكْرُ مَنَ 
َسْعٍد، َأاَن َعلإيُّ ْبُن عإيَسى    َحدََّثِنإ أَبُو َأمْحََد ْبُن ُشَعْيٍب اْلَعْدُل، ثنا َأَسُد ْبُن نُوٍح، ثنا هإَشاُم ْبُن ََيََْي، َحدََّثِنإ حُمَمَُّد ْبنُ   -  5074

َر نـَْوَفُل ْبُن احْلَارإثإ بإَبْدٍر، قَاَل َلُه َرُسوُل اَّللَّإ   َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »اْفدإ نـَْفَسَك اَي نـَْوَفُل« ، قَاَل: َما ِلإ  النـَّْوَفلإيُّ قَاَل: َلمَّا ُأسإ
ُدََّة« قَاَل: َواَّللَّإ َما َعلإَم أَ  َك الَّيتإ ِبإ ُدََّة رإَماًحا بـَْعَد اَّللَّإ  َشْيٌء َأْفدإي بإهإ اَي َرُسوَل اَّللَّإ، قَاَل: »اْفدإ نـَْفَسَك بإرإَماحإ َغرْيإي،  َحٌد َأنَّ ِلإ ِبإ

َا، وََكاَنْت أَْلَف رُْمٍح، قَاَل: َوآَخى َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ  َعَلْيهإ َوَسلََّم َبنْيَ نـَْوَفٍل َواْلَعبَّاسإ   َأْشَهُد أَنََّك َرُسوُل اَّللَّإ، فـََفَدى نـَْفَسُه ِبإ
، وََكااَن قـَْبَل َذلإَك َشرإيَكنْيإ فإ اجْلَاهإ  لإيَّةإ ُمتَـَفاوإَضنْيإ فإ اْلَماَلنْيإ ُمَتَحابَّنْيإ، َوَشهإَد نـَْوَفٌل َمَع َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ ْبنإ َعْبدإ اْلُمطَّلإبإ

ًنا َوالطَّائإَف، َوثـََبَت يـَْوَم ُحَننْيٍ َمَع َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَليْ  َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ   هإ َوَسلََّم، فـََقالَ َعَلْيهإ َوَسلََّم فـَْتَح َمكََّة َوُحنَـيـْ
َك تـُْقَصُف فإ َأْصاَلبإ اْلُمْشرإكإنَي«  َوَسلََّم: »َكَأينيإ أَْنظُُر إإىَل رإَماحإ

 * قال الشيخ عبد السَلم علوش: سنده صحيح إلى علي بن عيسى النوفلي، وهو معضل.

ََي ْبُن ُعْثَماَن ْبنإ َصالإٍح، ثنا َحسَّاُن ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ، ثنا اْبُن هلَإيَعَة، ثنا يُوُنُس ْبُن يَزإيَد،  َأْخََباََن أَبُو َجْعَفٍر اْلبَـْغَدادإيُّ، ثنا َيَْ   -   5075
، أَنَُّه اسْ  ، َعْن َجديإهإ نـَْوَفلإ ْبنإ احْلَارإثإ ْبنإ َعْبدإ اْلُمطَّلإبإ  اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ  تَـَعاَن َرُسولُ ثنا أَبُو إإْسَحاَق، َعْن َسعإيدإ ْبنإ احْلَارإثإ

ًئا فـََلْم ُيَإْدُه، فـَبَـَعَث َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ  َعَلْيهإ َوَسلََّم َأاَب رَافإٍع َوَأاَب أَيُّوَب بإدإْرعإهإ   َوَسلََّم فإ التـَّْزوإيجإ فَأَْنَكَحُه اْمَرَأًة، فَاْلَتَمَس َشيـْ
ْنهُ فـََرَهَناُه عإْنَد رَُجٍل مإَن اْليَـهُ  نإْصَف َسَنٍة، ُثَّ   ودإ بإَثاَلثإنَي َصاًعا مإْن َشعإرٍي، َفَدفـََعُه َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم إإَِلَّ، َفطَعإْمَنا مإ

ْنُه َما عإْشَت«  َكْلَناُه فـََوَجْداَنُه َكَما َأْدَخْلَناُه، قَاَل نـَْوَفٌل: َفذََكْرُت لإَرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَليْ  هإ َوَسلََّم، فـََقاَل: »َلْو ََلْ َتكإْلُه أَلَْكَلْت مإ
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هللاُ  َصلَّى  اَّللَّإ  َرُسولإ  َيَدْي  َبنْيَ  قُتإُلوا  ُْم  فَإإهنَّ احْلَارإثإ  ْبُن  َوُعبَـْيَدُة  احْلَارإثإ  ْبُن  رَبإيَعُة  َوَأمَّا  بإَبْدرٍ ،  َوَسلََّم  َعَلْيهإ    
 يص. * سكت عنه الذهبي في التلخ

 (: ضعيف.4845* ضعيف الجامع )
 * قال الشيخ عبد السَلم علوش: فيه ابن لهيعة، والجمهور على ضعفه.

، ثنا اْبُن هلَإيَعَة، ثنا  -   5076 اأْلَْسَودإ، َعْن ُعْرَوَة ْبنإ  أَبُو    َأْخََباََن بإصإحَّةإ َما ذََكْرتُُه أَبُو َجْعَفٍر اْلبَـْغَدادإيُّ، ثنا أَبُو ُعاَلثََة، ثنا َأيبإ
َصارإ َثاَلْثُإاَئٍة َوَثاَلثَُة َعَشَر رَُجاًل« ، قَاَل:  الزَُّبرْيإ قَاَل: »َكاَن فإيَمْن َشهإَد بَْدرًا َمَع َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم مإْن قـَُرْيٍش َواأْلَنْ 

، َوَقدإ اْختَـَلُفوا فإ رَبإيَعةَ " َومإْن َبِنإ َعْبدإ اْلُمطَّلإبإ ْبنإ عَ   ْبنإ  ْبدإ َمَناٍف: ُعبَـْيَدُة َوالطَُّفْيُل َوُحَصنْيُ بـَُنو احْلَارإثإ ْبُن َعْبدإ اْلُمطَّلإبإ
َصلَّ  اَّللَّإ  َرُسولإ  َعْن  َوَرَوى  اخْلَطَّابإ  ْبنإ  ُعَمَر  َم  َأايَّ َوَأْدَرَك  َذلإَك  بـَْعَد  َعاَش  إإنَُّه  َفقإيَل  " احْلَارإثإ  َوَسلََّم  َعَلْيهإ  هللاُ   ى 

 * سكت عنه الذهبي في التلخيص. 
 * قال الشيخ عبد السَلم علوش: مرسل ضعيف. 

َبَة، ثنا  -  5077 ثـََناُه َعلإيُّ ْبُن مَحَْشاَذ اْلَعْدُل، ثنا ُموَسى ْبُن إإْسَحاَق اْلَقاضإي، ثنا أَبُو َبْكرإ ْبُن َأيبإ َشيـْ اْبُن ُفَضْيٍل، َعْن   َحدَّ
َّ يَ  ، َعْن رَبإيَعَة قَاَل: بـََلَغ النَّيبإ  َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َأنَّ قـَْوًما اَنُلوا  زإيَد ْبنإ َأيبإ زإاَيٍد، َعْن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ احْلَارإثإ ْبنإ َعْبدإ اْلُمطَّلإبإ

َا َمَثُل حُمَمٍَّد َكَمَثلإ َُنَْلٍة نـَبَـَتتْ  ْنُه َوقَاُلوا َلُه: إإَنَّ  فإ ُكَناٍس، فـََغضإَب َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم ُثَّ قَاَل: »أَيُـَّها النَّاُس، إإنَّ  مإ
قَبإياًل، ُثَّ َجَعَلُهْم بـُُيوًًت،   َلِنإ فإ َخرْيإُهمْ اَّللََّ َخَلَق َخْلَقُه َفَجَعَلُهْم فإْرقـََتنْيإ، َفَجَعَلِنإ فإ َخرْيإ اْلفإْرقـََتنْيإ، ُثَّ َجَعَلُهْم قـََبائإَل، َفَجعَ 

ًتا« ُثَّ قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »َأاَن َخرْيُُكْم قَبإياًل وَ  ًتا«  َفَجَعَلِنإ فإ َخرْيإُهْم بـَيـْ  َخرْيُُكْم بـَيـْ
 * سكت عنه الذهبي في التلخيص. 

 يزيد بن أبي زياد ضعيف الحديث. *

 ذِكْرُ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
، ثنا اْبُن هلَإيَعَة، َعْن ُموَسى ْبنإ ُجَبرْيٍ، أَ  -  5079 نَّ َأاَب أَُماَمَة ْبنإ َسْهلإ ْبنإ  َأْخََباََن أَبُو َجْعَفٍر اْلبَـْغَدادإيُّ، ثنا أَبُو ُعاَلثََة، ثنا َأيبإ
َنَك َوَبنْيَ ُمَعاٍذ؟ قَاَل: فـَُقْلُت:  َأْخََبَُه: أَنَُّه َقدإَم الشَّاَم فإ َعْهدإ ُمَعاوإيََة فـََلقإَيُه نـََفٌر مإْن َأْهلإ الشَّامإ فـََقاُلوا: َأَما قـََرابَُة  ُحنَـْيفٍ  َما بـَيـْ

ثـََنا بإهإ قـَْبَل َمْوتإهإ  َدإيٍث َحدَّ ثـََنا قـَْبَل َمْوتإهإ  اْبُن َعمٍي، قَاُلوا: َأَفاَل ُْنَديإُثَك ِبإ ثـََنا بإهإ قـَْبَل َذلإَك؟ فـَُقْلُت: بـََلى، فـََقاَل: َحدَّ  َوََلْ َيُكْن َحدَّ
َع َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم يـَُقوُل: »َمْن َلقإَي اَّللََّ ََل ُيْشرإُك بإهإ َدَخَل اجْلَنَّ  : َفَحدَّْثُت َسْلَماَن َة« قَاَل ُموَسى ْبُن ُجَبرْيٍ أَنَُّه ْسَإ

 ، َدإيثإ َأيبإ أَُماَمَة َهَذا، فـََقاَل: َأْشَهُد حَلَدََّثِنإ َسعإيُد ْبُن احْلَارإثإ ْبنإ َعْبدإ اْلُمطَّلإبإ َعْن َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم  اأْلََغرَّ ِبإ
ْثَل َما َحدََّث بإهإ الشَّامإيُّوَن َعْن ُمَعاٍذ رَ  ُ َعْنهُ مإ َي اَّللَّ  ضإ

 * سكت عنه الذهبي في التلخيص. 
 * في اإلسناد ابن لهيعة وهو ضعيف.

 هُ ذِكْرُ مَنَاقِبِ خَالِدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسِ بْنِ عَبْدِ مَنَاف  رَضِيَ اللَّهُ عَنْ 
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، ثنا حُمَمَّدُ   -   5082 ، ثنا احْلَُسنْيُ ْبُن اْلَفَرجإ ُّ، ثنا احْلََسُن ْبُن اجْلَْهمإ ثـََنا أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ اأْلَْصبَـَهاينإ  ْبُن ُعَمَر، َحدََّثِنإ َجْعَفُر ْبُن  َحدَّ
نإ ُعْثَماَن، قَاَل: َكاَن إإْساَلُم َخالإٍد َقدإميًا وََكاَن َأوََّل إإْخَوتإهإ َأْسَلَم قـَْبَل،  حُمَمَّدإ ْبنإ َخالإدإ ْبنإ الزَُّبرْيإ، َعْن حُمَمَّدإ ْبنإ َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َعْمرإو بْ 

َها، َويـََرى َأنَّ َرُسوَل اَّللَّإ وََكاَن َبْدُء إإْساَلمإهإ أَنَُّه رََأى فإ النـَّْوَم أَنَُّه َوَقَف بإهإ َعَلى َشفإريإ النَّارإ َكَأنَّ َأاَبُه َيْدفـَُعُه   نـْ َعَلْيهإ مإ  َصلَّى هللاُ 
َّللَّإ َأنَّ َهذإهإ َلُرْؤاَي َحقي، فَـ  ٌذ ِبإإْقَوتإهإ ََل يـََقُع، فـََفزإَع مإْن نـَْومإهإ، فـََقاَل: َأْحلإُف ابإ َلقإَي َأاَب َبْكرإ ْبَن َأيبإ ُقَحاَفَة َفذََكَر َذلإَك لَُه،  َوَسلََّم آخإ

ْساَل فـََقاَل أَبُو َبْكٍر: ُأرإيُد بإَك َخريًْ  بَـُعُه َوَتْدُخَل َمَعُه فإ اإْلإ ْساَلُم ا، َهَذا َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، فَاتَّبإْعُه فَإإنََّك َستَـتـْ ، َواإْلإ مإ
َعَلْيهإ َوَسلَّ  ُزَك َأْن َتْدُخَل فإيَها َوأَبُوَك َواقإٌع فإيَها، فـََلقإَي َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ  ْجَياَد، فـََقاَل: اَي حُمَمَُّد، إإََلَم َتْدُعو؟  ََيْجإ َم َوُهَو ِبَإ

َفُع، فـََقاَل: »َأْدُعو إإىَل اَّللَّإ َوْحَدُه ََل َشرإيَك َلُه، َوَأنَّ حُمَمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسولُُه، َوََتَْلُع َما ُكْنَت َعلَ  ْيهإ مإْن ُعَباَدةإ َحَجٍر ََل َيُضرُّ َوََل يـَنـْ
ُ، َوَأْشَهُد إإنَّ َوََل َيدْ  َأْشَهُد َأنَّ ََل إإَلَه إإَلَّ اَّللَّ يـَْعُبَدُه« قَاَل َخالإٌد: فَإإينيإ  ََلْ  َعَلْيهإ َوَسلََّم  رإي َمْن َعَبَدُه َمإَّْن  َك َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ 

 ََلْ ُيْسلإْم َورَافإًعا َمْوََلُه، فـََوَجَدُه فَأَتـَْوا بإهإ َأاَبُه َأاَب ُأَحْيَحَة فَأَنَـَّبُه َوَبكََّتُه َوَضَربَُه  ِبإإْساَلمإهإ، َوَأْرَسَل أَبُوُه فإ طََلبإهإ َمْن بَقإَي مإْن َوَلدإهإ َمإَّنْ 
اَلَف قـَْومإهإ وَ  هإ، ُثَّ قَاَل: اتَـّبَـْعَت حُمَمًَّدا َوأَْنَت تـََرى خإ َبةإ َمْن  َما َجابإَصرإميٍَة فإ َيدإهإ َحَّتَّ َكَسَرَها َعَلى رَْأسإ َتإهإْم َوَعيـْ َء بإهإ مإْن َعْيبإ آهلإ

ْنهُ   َوَشَتَمُه، ُثَّ قَاَل: اْذَهْب اَي ُلَكُع َمَضى مإْن آاَبئإهإْم، فـََقاَل َخالإٌد: َقْد َصَدَق َواَّللَّإ َواتَـّبَـْعُتُه، فـََغضإَب أَبُوُه أَبُو ُأَحْيَحَة َواَنَل مإ
ْئَت َواَّللَّإ أَلَْمنَـَعنَّ   لإَبنإيهإ: ََل ُيَكليإُمُه َك اْلُقوَت، فـََقاَل َخالإٌد: إإْن َمنَـْعَتِنإ فَإإنَّ اَّللََّ َعزَّ َوَجلَّ يـَْرزَُقِنإ َما َأعإيُش بإهإ فََأْخَرَجُه َوقَالَ َحْيُث شإ

ْنُكْم إإَلَّ َصنَـْعَت بإهإ َما َصنَـْعَت بإهإ، فَاْنَصَرَف َخالإٌد إإىَل َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّ   ى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َفَكاَن يُْكرإُمُه َوَيُكوُن َمَعهُ َأَحٌد مإ
 * حذفه الذهبي من التلخيص. 

 * في إسناده الواقدي، وهو متروك. 

ُّ، ثنا َأمْحَُد ْبُن ََنَْدَة، ثنا ََيََْي ْبُن َعبْ   -   5089 دإ احْلَمإيدإ، ثنا إإْسَحاُق ْبُن َسعإيدإ ْبنإ  َأْخََباََن أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ اْلُمَزينإ
َي اَّللَُّ  ، َعْن أَبإيهإ َسعإيدإ ْبنإ َعْمرإو، َعْن َخالإدإ ْبنإ َسعإيدإ ْبنإ اْلَعاصإ َرضإ َّ َصلَّى هللاُ   َعْمرإو ْبنإ َسعإيدإ ْبنإ اْلَعاصإ َعْنُه، أَنَُّه أََتى النَّيبإ

َْذتُُه، قَاَل: »فَ َعَلْيهإ َوَسلََّم َوفإ َيدإهإ َخاِتٌَ  ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »َما َهَذا اخْلَاَِتُ؟« فـََقاَل: َخاَِتٌ اَتَّ اْطَرْحُه« َفَطَرْحُتُه ، فـََقاَل َلُه النَّيبإ
ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »َما نـَقَ  ُّ َصلَّى هللُا إإلَْيهإ، فَإإَذا ُهَو َخاَِتٌ مإْن َحدإيٍد، فـََقاَل النَّيبإ ْشَتُه؟« قـُْلُت: حُمَمٌَّد َرُسوُل اَّللَّإ، فََأَخَذُه النَّيبإ

 َعَلْيهإ َوَسلََّم فـََتَختََّم بإهإ َحَّتَّ َماَت، فـَُهَو اخْلَاَِتُ الَّذإي َكاَن فإ يَدإهإ  
َجاُه.   ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َصِحيُح اإلِْ

 حافظ الذهبي رحمه هللا: يحيى الحماني ضعيف # قال ال
 رواه الطبراني، وفيه يحيى بن عبد الحميد الحماني وهو ضعيف. (: 8725)* قال الحافظ الهيثمي 

 عَنْهُ ذِكْرُ مَنَاقِبِ خَالِدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسِ بْنِ عَبْدِ مَنَاف  رَضِيَ اللَّهُ  
، ثنا عَ  -  5090 ُّ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ احلَْْضَرمإيُّ ثـََنا أَبُو حُمَمٍَّد َأمْحَُد ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ اْلُمَزينإ ْبُد اَّللَّإ ْبُن ُعَمَر ْبنإ َأاَبَن، ثنا َخالإُد َحدَّ

ْعُت َأيبإ َيْذُكُر، َعْن َعميإهإ خَ  الإدإ ْبنإ َسعإيٍد اأْلَْكََبإ، أَنَُّه َقدإَم َعَلى َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم ْبُن َسعإيدإ ْبنإ َعْمرإو ْبنإ َسعإيٍد، ْسَإ
َا إإىَل َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَليْ  نَـُتُه أُمُّ َخالإٍد، َفَجاَء ِبإ نَي َقدإَم مإْن َأْرضإ احْلََبَشةإ َوَمَعُه ابـْ َها َقمإ حإ يٌص َأْصَفُر َوَقْد َأْعَجَب هإ َوَسلََّم َوَعَليـْ

 َوَسلََّم بإَكاَلمإ احْلََبَشةإ َسَنْه َسَنْه َوهإَي اجْلَارإيََة َقمإيُصَها، َوَقْد َكاَنْت َفهإَمْت بـَْعَض َكاَلمإ احْلََبَشةإ فـََراطَنَـَها َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ 



382 
 

هَلَا قَاَل  حْلََبَشةإ َحَسٌن َحَسٌن، ُثَّ  فَأَبـَْلْت َواَّللَّإ، ُثَّ   ابإ قَاَل:  أَْبلإي وَأْخلإقإي«  َوَسلََّم: »أَْبلإي وَأْخلإقإي،  َعَلْيهإ  َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ 
عإ َخاِتَإ  لنـُّبـُوَّةإ فََأَخَذَها أَبُوَها، فـََقاَل َرُسوُل  اَأْخَلَقْت، ُثَّ َماَلْت إإىَل َظْهرإ َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم فـََوَضَعْت َيَدَها َعَلى َمْوضإ

 اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »َدْعَها«  
ْسَحاَق ْبِن سَ  ْيَخاِن َعَلى ِإْخَراِج َأَحاِديَث إلِ ْسَناِد َقِد اتََّفَق الشَّ ٍد، َعْن آَباِئِه ِعيِد ْبِن َعْمِرو ْبِن َسِعي@ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َصِحيُح اإلِْ

ُسوِل َّللاَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، َصِحَبْت َبْعَد َذِلَك َرُسوَل َوُعُمَوَمِتِه، َوَهِذِه ُأمُّ َخاِلٍد ِبْنُت َخاِلِد ْبِن َسِعيِد ْبِن اْلَعاِص الَِّتي َحَمَلَها َأُبوَها َصِغيَرًة ِإَلى رَ 
 لََّم، َوَقْد َرَوْت َعْنُه " َّللاَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوسَ 

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: لكنه منقطع

 ذِكْرُ مَنَاقِبِ سَلَمَةَ بْنِ هِشَامِ بْنِ الْمُغِريَةِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَخْزُومٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
ثـََنا أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ  -  5094 ُّ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ ُرْسَتَة، ثنا ُسَلْيَماُن ْبُن َداُوَد، َحدََّثِنإ حُمَمَُّد ْبُن عُ َفَحدَّ َمَر قَاَل: اأْلَْصبَـَهاينإ

َق بإَرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلَّمَ  ْلَمدإيَنةإ، َوَذلإَك بـَْعَد اخْلَْنَدقإ فـََقاَلْت أُمُُّه   " ُثَّ إإنَّ َسَلَمَة ْبَن هإَشاٍم َأفْـَلَت بـَْعَد َذلإَك، فـََلحإ ابإ
 ُضَباَعُة بإْنُت َعامإرإ ْبنإ قـََرظإ ْبنإ َسَلَمَة ْبنإ ُقَشرْيإ ْبنإ َكْعبإ ْبنإ َعامإرإ ْبنإ رَبإيَعَة: 

 ]البحر الرجز[ 
  َسَلَمهْ ََل ُهمَّ َربَّ اْلَكْعَبةإ اْلُمَحرََّمةإ ... َأْظهإْر َعَلى ُكليإ َعُدويٍ 

َا يـُْعطإي وََكفي ُمْنعإَمْه، َهَمةإ ... َكفي ِبإ  َلُه َيَدانإ فإ اأْلُُمورإ اْلُمبـْ
إإىَل الشَّامإ   َم، َفَخَرَج َمَع اْلُمْسلإمإنيَ فـََلْم يـََزْل َمَع َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َحَّتَّ قُبإَض َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلَّ 

ُ َعْنُه َشهإيدً  َي اَّللَّ ، فـَُقتإَل َسَلَمُة َرضإ ُ َعْنُه اجْلُُيوَش جلإإَهادإ الرُّومإ َي اَّللَّ نَي بـََعَث أَبُو َبْكٍر َرضإ َْرجإ الصُّفَّرإ فإ اْلُمَحرَّمإ َسَنَة َأْرَبَع  حإ ا ِبإ
ُ َعْنُه"  َي اَّللَّ اَلَفةإ ُعَمَر َرضإ  َعْشَرَة فإ خإ

  مَنَاقِبِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ الْخَزْرَجِيِّ النَّقِيبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ذِكْرُ 
، ثنا اْبُن هلَإيَعَة، ثنا أَبُو اأْلَْسَودإ، َعْن    -  5096 َيةإ َمْن َشهإَد َأْخََباََن أَبُو َجْعَفٍر اْلبَـْغَدادإيُّ، ثنا أَبُو ُعاَلثََة، ثنا َأيبإ ُعْرَوَة »فإ َتْسمإ

ولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم يـَْوَم  َقَبَة َومإْن َبِنإ َساعإَدَة ْبنإ َكْعبإ ْبنإ اخْلَْزرَجإ َسْعُد ْبُن ُعَباَدَة َكاَن َحامإَل رَايَةإ اأْلَْنَصارإ َمَع َرسُ اْلعَ 
 َبْدٍر َوَغرْيإهإ«  

 مرسل ضعيف. : الشيخ عبد السَلم علوش# قال 

ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثنا َأمْحَُد ْبُن َعْبدإ اجْلَبَّارإ، ثنا يُوُنُس ْبُن بَُكرْيٍ، َعنإ    -   5100 اْبنإ إإْسَحاَق، َحدََّثِنإ َمْعَبُد َحدَّ
يهإ، َعْن َكْعبإ ْبنإ َمالإٍك قَاَل: َلمَّا قَاَل ِلإ َرُسوُل اَّللَّإ صَ  لَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »َأْخرإُجوا إإَِلَّ اْثَِنْ َعَشَر نَقإيًبا« ،  ْبُن َكْعٍب، َعْن َأخإ

 ْزرَجإ ْبنإ َساعإَدَة وََكاَن نَقإيٌب َبِنإ َساعإَدةَ فََأْخَرْجَنا َلُه َسْعَد ْبَن ُعَباَدَة ْبنإ ُدلَْيمإ ْبنإ َحارإثََة ْبنإ ُحَزمْيََة ْبنإ ثـَْعَلَبَة ْبنإ َطرإيفإ ْبنإ اخلَْ 
 إسناده صحيح ال علة له.: الشيخ عبد السَلم علوش# قال 

 ذِكْرُ مَنَاقِبِ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
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، ثنا حُمَمَُّد    -   5108 ، ثنا احْلَُسنْيُ ْبُن اْلَفَرجإ ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبنإ َبطََّة، ثنا احْلََسُن ْبُن اجْلَْهمإ ْبُن ُعَمَر قَاَل: أَبُو ُسْفَياَن ْبُن َحدَّ
ٍم وََكاَن َأَخا َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ  ًما،   احْلَارإثإ ْبنإ َعْبدإ اْلُمطَّلإبإ ْبنإ َهاشإ َعَلْيهإ َوَسلََّم مإَن الرََّضاَعةإ، َواْبَن َعميإهإ َأْرَضَعْتُه َحلإيَمُة َأايَّ

، َفَمَكَث َم َعاَداُه َوَهَجاُه َوَهَجا َأْصَحابَهُ َفَكاَن َيََْلُف َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، فـََلمَّا بـََعَث َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلَّ 
رُي فإيهإ قـُرَ  ٍع َتسإ ًبا لإَرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم ََل يـََتَخلَُّف َعْن َمْوضإ ْيٌش لإقإَتالإ َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ عإْشرإيَن َسَنًة ُمغَاضإ

ْساَلَم، فـَتَـَلقَّى َوَسلََّم، فـََلمَّا ذُكإَر ُشُخوُص َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ عَ  ُ َعزَّ َوَجلَّ فإ قـَْلبإهإ اإْلإ َلْيهإ َوَسلََّم إإىَل َمكََّة َعاَم اْلَفْتحإ أَْلَقى اَّللَّ
ُنُه َجْعَفٌر، َوَخَرَج مَ   َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َفَشهإَد َع َرُسولإ اَّللَّإ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم قـَْبَل نـُُزولإهإ اأْلَبـَْواَء، فََأْسَلَم ُهَو َوابـْ
ي َوبإَيدإي   َُننْيٍ اقْـَتَحْمُت َعْن فـََرسإ ًنا قَاَل أَبُو ُسْفَياَن: فـََلمَّا َلقإيَنا اْلَعُدوَّ ِبإ ُ يـَْعَلُم َأينيإ ُأرإيُد اْلَمْوَت  فـَْتَح َمكََّة َوُحنَـيـْ السَّْيُف َصْلًتا، َواَّللَّ

ْنُه، قَاَل: »َقْد فـََعْلُت،  إإَِلَّ، فـََقاَل اْلَعبَّاُس: اَي َرُسوَل اَّللَّإ، َهَذا َأُخوَك َواْبُن َعميإَك أَبُو ُسْفَياَن ْبُن احْلَارإثإ فَاْرَض عَ ُدونَُه َوُهَو يـَْنظُرُ 
ي لََعْمرإي« ُ َلُه ُكلَّ َعَداَوٍة َعاَدانإيَها« ُثَّ اْلتَـَفَت إإَِلَّ فـََقاَل: »َأخإ ، قَاُلوا: َوَماَت أَبُو ُسْفَياَن ْبُن    يـَْغفإُر اَّللَّ فـََقبـَّْلُت رإْجَلُه فإ الريإَكابإ

َلًة، َويُـ  ْربـََعَة َأْشُهٍر إإَلَّ َثاَلثََة َعَشَر لَيـْ يهإ نـَْوَفلإ ْبنإ احْلَارإثإ ِبَإ ْلَمدإيَنةإ بـَْعَد َأخإ ْبُن    َقاُل: َماَت َسَنَة عإْشرإيَن َوَصلَّى َعَلْيهإ ُعَمرُ احْلَارإثإ ابإ
هإ قـَْبَل َأْن ميَُ  ، َوُهَو الَّذإي َحَفَر َقَْبَ نـَْفسإ ْلَبقإيعإ َ فإ َدارإ َعقإيلإ ْبنإ َأيبإ طَالإٍب ابإ ، َوُقَبإ ٍم »َقْد ذََكْرُت إإْساَلَم َأيبإ اخْلَطَّابإ وَت بإَثاَلثَةإ َأايَّ

 ُسْفَياَن فإ فـَْتحإ َمكََّة فإيَما تـََقدََّم«  
 التلخيص.  * سكت عنه الذهبي في

 * فيه الواقدي متروك. 

ْعُت ََيََْي ْبَن مَ   -  5110 ْعُت اْلَعبَّاَس ْبَن حُمَمٍَّد الدُّورإيَّ، ْسَإ ْعُت َأاَب اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ْسَإ عإنٍي، يـَُقوُل: ثنا أَبُو ُأَساَمَة،  ْسَإ
ُ َعْنُه َكاَن َأَحبَّ قـَُرْيٍش إإىَل َرُسولإ اَّللَّإ صَ َعْن هإَشامإ ْبنإ ُعْرَوَة، َعْن أَبإيهإ، »َأنَّ   َي اَّللَّ لَّى َأاَب ُسْفَياَن ْبنإ احْلَارإثإ ْبنإ َعْبدإ اْلُمطَّلإبإ َرضإ

 هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، وََكاَن َشدإيًدا َعَلْيهإ فـََلمَّا َأْسَلَم َكاَن َأَحبَّ النَّاسإ إإلَْيهإ«
 علوش: مرسل ضعيف.  * قال الشيخ عبد السَلم

ٍم  -  5111 ُّ، ثنا َعْمُرو ْبُن َعاصإ ثـََنا أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثنا َعلإيُّ ْبُن احلََْسنإ اهلْإاَلِلإ ُّ، ثنا مَحَّاُد ْبُن  َحدَّ اْلكإاَليبإ
ُ َعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »أَبُو ُسْفَياَن  َسَلَمَة، َعْن َعمَّارإ ْبنإ َأيبإ َعمَّاٍر، َعْن َأيبإ َحبََّة اْلَبْدرإ  َي اَّللَّ ييإ َرضإ

 ْبُن احْلَارإثإ َخرْيُ َأْهلإي« 
َجاُه.   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم، َوَلْم ُيَخرِ 

 * سكت عنه الذهبي في التلخيص. 
 (: حسن. 52صحيح الجامع )* 

َْرَو، ثنا َسعإيُد ْبُن َمْسُعوٍد، ثنا يَزإيُد ْبُن    -   5112 ُّ ِبإ َهاُروَن، َأاَن مَحَّاُد ْبُن َسَلَمَة، َعْن َأْخََباََن أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد اْلَمْحُبويبإ
َرُسولُ  قَاَل  قَاَل:  أَبإيهإ  َعْن  ُعْرَوَة،  ْبنإ  َعْبدإ هإَشامإ  ْبنإ  احْلَارإثإ  ْبُن  ُسْفَياَن  أَبُو  اجْلَنَّةإ  فـَتَـَيانإ  »َسييإُد  َوَسلََّم:  َعَلْيهإ  َصلَّى هللاُ  اَّللَّإ   

هإ ثُؤُلوٌل فـََقطََعُه َفَماَت َفرُيَْوَن أَنَُّه َشهإيٌد«  ُق ِبإإًَّن َوفإ رَْأسإ « قَاَل: »َحَلُقُه احْلالَّ  اْلُمطَّلإبإ
 في التلخيص. * سكت عنه الذهبي 

 (: ضعيف. 60* ضعيف الجامع )
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ثـََنا أَبُو زََكرإايَّ اْلَعْنََبإيُّ، َوأَبُو احلََْسنإ ْبُن ُموَسى اْلَفقإيُه، قَاََل: ثنا إإبـَْراهإيُم ْبُن َأيبإ طَا   -  5114 ، َوحُمَمَُّد  َحدَّ لإٍب، ثنا حُمَمَُّد ْبُن اْلُمَثَّنَّ
َاكإ ْبنإ َحْرٍب، َعْن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َأيبإ ُسْفَياَن ْبنإ احْلَارإثإ ْبنإ َعْبدإ ْبُن َبشَّاٍر، قَاََل: ثنا حُمَمَّدُ  ،     ْبُن َجْعَفٍر، ثنا ُشْعَبُة، َعْن ْسإ اْلُمطَّلإبإ

يإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َِتٌْر فَأَ  ُ َعْنُه قَاَل: َكاَن لإَرُجٍل َعَلى النَّيبإ َي اَّللَّ ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َعْن أَبإيهإ َرضإ ًَتُه يـَتَـَقاَضاُه، فَاْستَـْقَرَض النَّيبإ
ُه َوقَاَل: »َأَما إإنَُّه َكاَن عإْندإي َِتٌْر َوَلكإنَُّه   « ُثَّ قَاَل: »َكَذلإَك يـَْفَعُل عإَباُد اَّللَّإ َوَسلََّم مإْن َخْوَلَة بإْنتإ َحكإيٍم َِتًْرا فََأْعطَاُه إإايَّ  َكاَن َعَثرإايًّ

ُهْم َحقَُّه مإَن اْلَقوإييإ َغرْيَ  نـْ  ُمتَـْعَتٍع«   اْلُمْؤمإُنوَن، َوإإنَّ اَّللََّ ََل َيََتَحَُّم َعَلى أُمٍَّة ََل َيَُْخُذ الضَّعإيُف مإ
 َهَذا اْلَحِديِث اْلَواِحِد، َوَلْم ُيِقْم ِإْسَناَدُه َعْن ُشْعَبَة َغْيُر @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َلْم ُيْسِنُد َأُبو ُسْفَياَن َعِن النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َغْيرَ 

ُه، َأَنا َعْبَداُن، َأْخَبَرِني َأبِ  ، َأَنا َأُبو اْلُمَوجِ  يَّاِريُّ ْدِرِك ْبِن اْلُمَهلَِّب  ي، َعْن ُشْعَبَة، َعْن ِسَماٍك، َقاَل: ُكنَّا َمَع مُ ُغْنَدٍر "، َفَقْد َأْخَبْرَناُه َأُبو اْلَعبَّاِس السَّ
ُث، َعْن َأِبي ُسْفَياَن ْبِن اْلَحاِرِث، َعِن النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلَّ  ِ ْبَن َأِبي ُسْفَياَن، َعْن ِبِسِجْسَتاَن َفَسِمْعُت َشْيًخا ُيَحدِ  َم، َفَذَكَرُه، َوَلْم َيْسَمْع َعْبَد َّللاَّ

 َأِبيهِ 

ُّ، ثنا ُمْصَعُب ْبُن َعْبدإ اَحدََّثِنإ أَ   -  5115 َّللَّإ ْبنإ الزَُّبرْيإ، قَاَل: بُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبنإ اَبَلَوْيهإ، ثنا إإبـَْراهإيُم ْبُن إإْسَحاَق احْلَْريبإ
َب َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم مإْن َوَلدإ احْلَارإثإ ْبنإ َعْبدإ  ، َوقَاَل   َوَمإَّْن َصحإ اْلُمطَّلإبإ أَبُو ُسْفَياَن ْبُن احْلَارإثإ ْبنإ َعْبدإ اْلُمطَّلإبإ

اجْلَنَّةإ«    َلْيهإ َوَسلََّم: »إإنَُّه َسييإُد فـَتَـَيانإ َأْهلإ َلُه َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »إإنَُّه مإْن َخرْيإ َأْهلإي« ، َوقَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ عَ 
، فـََقاَل: »َمْن  ، َوَصََبَ َمَع َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم يـَْوَم ُحَننْيٍ، فَأَْبَصَرُه َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ عَ  َلْيهإ َوَسلََّم فإ َعَمايَةإ الصُّْبحإ

هإ فـََلْم يـَْرقَْأ َعْنُه الدَُّم َحَّتَّ َماَت، َوَذلإَك فإ َهَذا؟« قَاَل: اْبُن أُميإكإ اَي َرُسوَل اَّللَّإ، َوقَاَل: »حَ  ُق فـََقَطَع ثـُْؤُلوًَل مإْن رَْأسإ َلَقُه احْلالَّ
ُ َعْنُه، وََكاَن تـََلقَّى َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ  َي اَّللَّ َم بإبَـْعضإ الطَّرإيقإ َوَرُسوُل  َعَلْيهإ َوَسلَّ َسَنةإ عإْشرإيَن، َوَصلَّى َعَلْيهإ ُعَمُر ْبُن اخْلَطَّابإ َرضإ

»  اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َخارإٌج إإىَل َمكََّة لإْلَفْتحإ فََأْسَلَم قـَْبَل اْلَفْتحإ
 * قال الشيخ عبد السَلم علوش: صحيح إلى مصعب بن عبد هللا بن الزبير. 

َْرَو، ثنا َأمْحَُد ْبُن َسيَّاٍر، ثنا َعْبُد اَّللَّإ  - 5117 ُّ ِبإ ،  َأْخََبينإ أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد اْلَمْحُبويبإ  ْبُن ُعْثَماَن ْبنإ َجبَـَلَة، َحدََّثِنإ َأيبإ
َاكإ ْبنإ َحْرٍب قَاَل: ُكنَّا َمَع ُمْدرإكإ ْبنإ اْلمُ  َبَأ ُشْعَبُة، َعْن ْسإ ْسَتاَن فإ ُسَرادإقإهإ، َفَسمإْعُت َشْيًخا َُيَديإُث، َعْن َأيبإ ُسْفَياَن أَنـْ جإ َهلَّبإ بإسإ

يإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم قَاَل: »إإنَّ اَّللََّ ََل يـَُقديإسُ  ، َعنإ النَّيبإ مإَن اْلَقوإييإ    أُمًَّة ََل َيَُْخُذ الضَّعإيُف َحقَّهُ   ْبنإ احْلَارإثإ ْبنإ َعْبدإ اْلُمطَّلإبإ
 َوُهَو َغرْيُ ُمتَـْعَتٍع«  

: ثنا حُمَمَُّد ْبُن َجْعَفٍر، ثنا  َأْخََباَْنُه حُمَمَُّد ْبُن َصالإحإ ْبنإ َهانإٍئ، ثنا إإبـَْراهإيُم ْبُن َأيبإ طَالإٍب، ثنا أَبُو ُموَسى، َوبإْنَداٌر، قَاََل   -   5118
َاٍك، َعْن َعْبدإ اَّللَّإ   َعَليْ ُشْعَبُة، َعْن ْسإ هإ ْبنإ َأيبإ ُسْفَياَن ْبنإ احْلَارإثإ ْبنإ َعْبدإ اْلُمطَّلإبإ قَاَل: َكاَن لإَرُجٍل َعَلى َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ 

ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم مإْن َخْوَلَة بإْنتإ َحكإيمٍ  ُه َوقَاَل: »َأَما أَنَُّه َقْد َكاَن  ِتَْ َوَسلََّم َِتٌْر فََأًَتُه يـَتَـَقاَضاُه، فَاْستَـْقَرَض النَّيبإ ًرا فََأْعطَاُه إإايَّ
« ُثَّ قَاَل: »َكَذلإَك يـَْفَعُل عإَباُد اَّللَّإ اْلُمْؤمإُنوَن، إإنَّ اَّللََّ  ُهْم  عإْندإي َِتٌْر َلكإنَُّه َقْد َكاَن َعَثرإايًّ نـْ ََل َيََتَحَُّم َعَلى أُمٍَّة ََل َيَُْخُذ الضَّعإيُف مإ

 ُه َغرْيَ ُمتَـْعَتٍع« َحقَّ 
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 ذِكْرُ مَنَاقِبِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيَاضٍ الزُّهْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
نَي، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َحبإيٍب السَّ   -  5119 مَّاُك، ثنا َعْبُد اَّللَّإ ْبُن زإاَيٍد َحدََّثِنإ أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ ْبُن َأيبإ ُذْهٍل، ثنا َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ اَيسإ

ُّ، مإْن َوَلدإ ثـَْواَبَن، َعنإ اْبنإ هلَإيَعَة، َعْن يَزإيَد ْبنإ َأيبإ َحبإ  ، َعْن حُمَمَّدإ ْبنإ عإَياٍض  الثَـّْواَبينإ يٍب، َعْن لَْيٍث، َمْوىَل حُمَمَّدإ ْبنإ عإَياٍض الزُّْهرإييإ
َفْت َعْوَرِتإ  ْرَقٌة َوَقْد ُكشإ َغرإي َوَعَليَّ خإ ، فَإإنَّ ، فـََقاَل: »َغطُّوا ُحْرَمَة َعْورَتإهإ قَاَل: رُفإْعُت إإىَل َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم فإ صإ

فإ َعْورٍَة«  ُ إإىَل َكاشإ  ُحْرَمَة َعْورَةإ الصَّغإريإ َكُحْرَمةإ َعْورَةإ اْلَكبإريإ، َوََل يـَْنظُُر اَّللَّ
 .# قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: إسناده مظلم ومتنه منكر

 (: موضوع.3916* ضعيف الجامع )

 اللَّهِ بْنِ مَسْعُود  رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ذِكْرُ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُود  أَخِي عَبْدِ  
ثـََنا أَبُو َجْعَفٍر اْلبَـْغَدادإيُّ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبنإ َسعإيٍد الرَّازإيُّ، ثنا أَبُو ُزْرَعَة الرَّازإيُّ   -  5124 ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َسعإيدإ ْبنإ َسابإٍق،  َحدَّ

ُ َعْنُه قَاَل: قَاَم َرُسوُل اَّللَّإ ثنا َعْمُرو ْبُن َأيبإ قـَْيٍس،   َي اَّللَّ َبَة ْبنإ َمْسُعوٍد، َعْن أَبإيهإ َرضإ َاٍك، َعْن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ ُعتـْ  َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ  َعْن ْسإ
نيَ   َقَضى الصَّاَلَة فـََقاَل: »َجاَء الشَّْيطَاُن فَانـْتَـَهْرتُُه، َوَلْو َوَسلََّم ُيَصليإي َصاَلَة اْلَغَداةإ فََأْهَوى بإَيدإهإ ُقدَّاَمُه، َفَسأََلُه رَُجٌل مإَن اْلَقْومإ حإ

دإ َحَّتَّ َيُطوَف بإهإ ُوْلَداُن َأْهلإ اْلَمدإيَنةإ«  َأَخْذتُُه َلَرَبْطُتُه إإىَل َسارإيٍَة مإْن َسَوارإي اْلَمْسجإ
 * قال الشيخ عبد السَلم علوش: سنده صحيح.

حْلَدإيثإ الَّذإي ذََكَرُه اْبُن بَُكرْيٍ أَبُو َعلإيٍي احْلَافإُظ، َأاَن َأمْحَُد ْبُن ََيََْي ْبنإ زَُهرْيٍ،  -  5126 ، َحدَّثـََنا ابإ ثنا ُعبَـْيُد اَّللَّإ ْبُن حُمَمٍَّد احْلَارإثإيُّ
َقرإيُّ يـَْعِنإ َعامإَر ْبَن َمْسعُ  نـْ ٍم، ثنا أَبُو َمْعَداَن اْلمإ ، َعْن َجديإي، قَاَل: ثنا أَبُو َعاصإ َبَة، َحدََّثِنإ َأيبإ وٍد، ثنا َعْوُن ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ ُعتـْ

َمٍة َسْوَداَء، فـََقاَلْت: اَي َرُسوَل اَّللَّإ، إإ  زإُئ َعِنيإ َهذإهإ؟ نَّ َعَليَّ رَقـََبًة ُمْؤمإَنًة، َأفـَُتجْ َجاَءتإ اْمَرَأٌة إإىَل َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم ِبَإ
؟« قَا ُ، قَاَل: »َفَما دإيُنكإ ؟« قَاَلْت: َريبيإ اَّللَّ ْساَلُم، قَاَل: »َفَمْن َأاَن؟«  فـََقاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »َمْن رَبُّكإ : اإْلإ َلتإ

ْئُت بإهإ مإْن عإْندإ اَّللَّإ؟قَاَلْت: أَْنَت َرُسوُل اَّللَّإ، قَاَل: »فـَُتَصليإنَي اخْلَْمَس، وَ  َا جإ قَاَلْت: نـََعْم، َفَضَرَب َعَلى َظْهرإَها، َوقَاَل:    «، تُقإريإيَن ِبإ
نْ  َع مإ َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َوْسَإ َبَة ْبنإ َمْسُعوٍد َأْدَرَك النَّيبإ  ُه " »َأْعتإقإيَها« َوَعْبُد اَّللَّإ ْبُن ُعتـْ

 لتلخيص. * سكت عنه الذهبي في ا 
 رواه الطبراني، وفيه من لم أعرفهم. (: 7265* قال الحافظ الهيثمي رحمه هللا )

ثـََنا أَبُو َجْعَفٍر اْلبَـْغَدادإيُّ، َأاَن ََيََْي ْبُن ُعْثَماَن ْبنإ َصالإٍح، ثنا ُموَسى ْبُن َعْونإ ْبنإ َعْبدإ اَّللَّإ   -   5127  ْبنإ َعْونإ ْبنإ ُعبَـْيدإ اَّللَّإ َحدَّ
َبَة ْبنإ َمْسُعوٍد، َحدَّثـَْتِنإ َجدَِّتإ أُمُّ َعْبدإ اَّللَّإ   ْعُت َأيبإ مَحَْزَة ْبَن َعْبدإ اَّللَّإ يـَُقوُل:  ْبنإ َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ ُعتـْ َبَة، ْسَإ بإْنُت مَحَْزَة ْبنإ َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ ُعتـْ

َعَلْيهإ وَ  َبَة ْبَن َمْسُعوٍد َأيُّ َشْيٍء َتْذُكُر مإْن َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ   أَنَُّه َأَخَذينإ َوَأاَن َسلََّم؟ فـََقاَل: »َأذَُكرُ َسأَْلُت َأيبإ َعْبَد اَّللَّإ ْبَن ُعتـْ
ْلََبََكةإ«   ي َوَدَعا ِلإ َولإُذريإيَّيتإ ابإ ْجرإهإ َوَمَسَح رَْأسإ يي فََأْجَلَسِنإ فإ حإ يي َأْو ُسَداسإ  ُخَاسإ

 * سكت عنه الذهبي في التلخيص. 
 * قال الشيخ عبد السَلم علوش: سنده الحاكم هذا فيه من لم أعرفه. 
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 مَنَاقِبِ نُعَيْمِ النَّحَّامِ الْعَدَوِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ذِكْرُ  
ْعُت احلََْسَن ْبَن َعلإييإ ْبنإ َشبإيٍب اْلَمْعَمرإيَّ   -   5128 ْعُت ُمْصَعَب ْبَن  َأْخََبينإ أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبنإ اَبَلَوْيهإ، ْسَإ ، يـَُقوُل: ْسَإ

ْيدإ ْبنإ َعوإيجإ ْبنإ َعدإييإ ْبنإ يَّ يـَُقوُل: نـَُعْيُم النَّحَّامإ ُهَو نـَُعْيُم ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َخالإدإ ْبنإ ُأَسْيدإ ْبنإ َعْبدإ َعْوفإ ْبنإ ُعبَـ َعْبدإ اَّللَّإ الزَُّبرْيإ 
َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َكْعٍب، َأْسَلَم قـَْبَل اهلْإْجَرةإ َمإَّْن َهاَجَر إإىَل َأْرضإ احْلََبَشةإ، َوُهَو الَّذإي يُـ  َنَّ النَّيبإ َا قإيَل َلُه َذلإَك ألإ َقاُل َلُه النَّحَّاُم، َوإإَنَّ

ْعُت َْنَْمًة مإْن نـَُعْيٍم فإ اجْلَنَّةإ« َوالنَّْحَمُة الصَّْوتُ   َوَسلََّم قَاَل: »ْسَإ

 اللَّهُ عَنْهُ ذِكْرُ مَنَاقِبِ الطُّفَيْلِ بْنِ عَمْرِو الدَّوْسِيِّ رَضِيَ  
، ثنا حُمَمَّدُ   -  5131 ، ثنا احْلَُسنْيُ ْبُن اْلَفَرجإ ُّ، ثنا احلََْسُن ْبُن اجْلَْهمإ ثـََنا أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ اأْلَْصبَـَهاينإ  ْبُن ُعَمَر قَاَل: »َأْسَلَم الطَُّفْيُل َحدَّ

َا َحَّتَّ َهاَجَر إإىَل  ْبُن َعْمٍرو َوتَبإَع َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلَّ  َكََّة، ُثَّ رََجَع إإىَل قـَْومإهإ مإْن َأْرضإ َدْوٍس، فـََلْم يـََزْل ُمقإيًما ِبإ َم ِبإ
َْن َأْسَلَم َمَعُه مإْن قـَْومإهإ َوَرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى   نَي َقدإَم ِبإ َْيََبَ، ُثَّ حلَإَق بإَرُسولإ اَّللَّإ هللاُ َعَلْيهإ َوسَ اْلَمدإيَنةإ بـَْعَد َبْدٍر َوُأُحٍد َواخْلَْنَدقإ حإ لََّم ِبإ

َْيََبَ فََأْسَهَم هَلُْم َمَع اْلُمْسلإمإنَي«   َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم ِبإ

، ثنا اْلَفْضُل ْبُن حُمَمٍَّد، ثنا إإْسَحاُق ْبُن    -   5132 مإ ْبنإ َعْبدإ الرَّمْحَنإ اْلَعَتكإيُّ حُمَمَّدإ اْلَفْروإيُّ، ثنا َعْبُد اَّللَّإ َأْخََبينإ حُمَمَُّد ْبُن اْلَقاسإ
، َعنإ  ييإ دإ ْبنإ َأيبإ َعْوٍن الدَّْوسإ ، َعْن َعْبدإ اْلَواحإ ُ َعْنُه قَاَل: قـُْلَنا: اَي َرُسوَل اَّللَّإ، ْبُن َجْعَفٍر اْلَمْخَرمإيُّ َي اَّللَّ  الطَُّفْيلإ ْبنإ َعْمٍرو َرضإ

َعاُر اأْلُْسدإ كُ  َعاَراَن اَي َمَْبُوُر، »فـََفَعَل َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، َفشإ  ليإَها إإىَل اْليَـْومإ اَي َمَْبُوُر«  اْجَعْلَنا َمْيَمنَـَتَك، َواْجَعْل شإ
ي َرُسو َصحإ َعْمٍرو  ْبنإ  الطَُّفْيلإ  ْبُن  َعْمُرو  َأْدَرَك  َوَقْد  ُمْرَساًل،  َيُكْن  ََلْ  إإنَّ  َُيَريإَجاُه  َوََلْ  ْسَنادإ،  اإْلإ َوَسلََّم "ُح  َعَلْيهإ   َل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ 

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح مرسل 

 ه ذِكْرُ سَعْد  الْقَارِئِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ 
اْلَمْعَمرإيُّ، ثنا َعْبُد اْلَملإكإ ْبُن  َحدََّثِنإ أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ اَبَلَوْيهإ َوَأاَن َسأَْلُتُه، ثنا احلََْسُن ْبُن َعلإييإ ْبنإ َشبإيٍب  -  5140

َبُة  ، ثنا ُعتـْ ، ثنا أَبُو َحْفٍص ُعَمُر ْبُن اْلَفْضلإ السَُّلمإيُّ رٍي النََّسائإيُّ َبَة ْبنإ َبشإ َبَة ْبنإ َغْزَواَن، َعْن أَبإيهإ، َعْن َجديإهإ ُعتـْ ْبُن إإبـَْراهإيَم ْبنإ ُعتـْ
َبُة ْبنُ َغْزَواَن، َأنَّ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم قَاَل يـَْوًما لإُقَرْيٍش: »َهْل فإيُكْم َأَحٌد مإْن َغرْيإكُ   َغْزَواَن، ْم؟« قَاُلوا: اْبُن ُأْختإَنا ُعتـْ

ُهْم«   فـََقاَل: »إإنَّ اْبَن ُأْختإ اْلَقْومإ مإنـْ
ا َوَفَضاِئُلُه َكِثيَرٌة، وَ  َهَذا ِمْن َأْجٍل َفَضاِئِلِه، َوَمَساِنيُد ُعْتَبَة ْبِن  @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: ِذْكُر ُعْتَبَة ْبِن َغْزَواَن ِفي َهَذا اْلَحِديِث َغِريٌب ِجدًّ

اَغْزَواَن  َفَأَنا َذاِكَرٌة، َوِإْن َلْم َيُكِن اْلَغََلِبيُّ ِمْن َشْرِط َهَذا   َعْن َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َعِزيَزٌة، َوَقْد َكَتْبَنا ِمْن َذِلَك َحِديًثا اْسَتْغَرْبَناُه ِجدًّ
 اْلِكَتاِب " 

 . # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: إسناده مظلم

َْمَداَن، ثنا حُمَمَُّد ْبُن زََكرإايَّ الْ   -   5141 ثـََناُه أَبُو َجْعَفٍر َأمْحَُد ْبُن ُعبَـْيدإ ْبنإ إإبـَْراهإيَم احْلَافإُظ ِبإ ، َأاَن ُعَمُر  َحدَّ ُّ، ثنا َعْبُد الرَّمْحَنإ َغاَليبإ
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، ثنا َغْزَواُن ْبُن عُ  ْعُت َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللُا ْبُن َجبَـَلَة، ثنا ُعَمُر ْبُن اْلَفْضلإ السَُّلمإيُّ ُ َعْنُه قَاَل: ْسَإ َي اَّللَّ َبَة ْبنإ َغْزَواَن، َعْن أَبإيهإ َرضإ تـْ
 َعَلْيهإ َوَسلََّم يـَُقوُل: »َمْن َكَذَب َعَليَّ ُمتَـَعميإًدا فـَْليَـتَـبَـوَّْأ َمْقَعَدُه مإَن النَّارإ« 

 * محمد بن زكريا الغَلبي يضع الحديث. 

 مَنَاقِبِ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ذِكْرُ  
ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثنا الرَّبإيُع ْبُن ُسَلْيَماَن، ثنا َأَسُد ْبُن ُموَسى، ثنا َضْمَرةُ  -  5152  ْبُن رَبإيَعَة، َعْن َعْبدإ اَّللَّإ َفَحدَّ

َيبإ ُعبَـْيَدَة يـَْوَم َبْدٍر، َوَجَعَل أَبُو ُعبَـْيَدةَ   ْبنإ َشْوَذٍب قَاَل: ُب اأْلَلَّ ألإ َيَإيُد َعْنُه، فـََلمَّا َأْكثـََر    " َجَعَل أَبُو َأيبإ ُعبَـْيَدَة ْبنإ اجْلَرَّاحإ يْنصإ
ُ تـََعاىَل فإيهإ َهذإهإ اْْليَ  رإ يـَُوادُّوَن اجلْإَراَح َقَصَدُه أَبُو ُعبَـْيَدَة فـََقتَـَلُه، فَأَنـَْزَل اَّللَّ َّللَّإ َواْليَـْومإ اْْلخإ نَي قـََتَل َأاَبُه }ََل َتَإُد قـَْوًما يـُْؤمإُنوَن ابإ َة حإ
َناَءُهْم{ ]اجملادلة:   [ " 22َمْن َحادَّ اَّللََّ َوَرُسوَلُه َوَلْو َكانُوا آاَبَءُهْم َأْو أَبـْ

 * سكت عنه الذهبي في التلخيص. 
 علوش: مرسل صحيح. * قال الشيخ عبد السَلم 

ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثنا احلََْسُن ْبُن َعلإييإ ْبنإ َعفَّاَن، ثنا أَبُو ُأَساَمَة، ثنا ُعمَ  -  5156 ُ ْبُن َحدَّ ُر ْبُن مَحَْزَة، ثنا َساَلإ
تـَُها َغرْيَ َأنَّ اَنًسا مإْن َأْهلإ  َعْبدإ اَّللَّإ، َأنَّ َعْبَد اَّللَّإ ْبَن ُعَمَر َأْخََبَُهْم، َأنَّ عُ  َمَر ْبَن اخْلَطَّابإ قَاَل: َما تـََعرَّْضُت لإْْلإَمارَةإ َوَما َأْحبَـبـْ

َلُهْم، فـََقاَل: »أَلَبـَْعَثنَّ  « ، قَاَل ُعَمُر: َفُكْنُت فإيَمْن  َعَلْيُكُم اأْلَمإنيَ ََنَْراَن أَتـَْوا َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم فَاْشَتَكْوا إإلَْيهإ َعامإ
، فـَبَـَعَث َأاَب ُعبَـْيَدَة   َعَثِنإ  َتطَاَوَل رََجاَء َأْن يـَبـْ

َجاُه.   ْيَخْيِن، َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط البخاري ومسلم 

َثُم ْبُن مجَإيٍل، ثنا اْلُمَبارَ َأْخَبََ  -  5157 َثمإ اْلبَـَلدإيُّ، ثنا اهْلَيـْ ، ثنا إإبـَْراهإيُم ْبُن اهْلَيـْ ُك ْبُن َفَضاَلَة، َعنإ احلََْسنإ  اَن مَحَْزُة ْبُن اْلَعبَّاسإ
ْئُت أَلََخْذُت َعَلْيهإ فإ بـَْعضإ ُخُلقإهإ َغرْيَ َأيبإ ُعبَـْيَدَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »َما مإْن َأْصَحايبإ َأَحٌد إإَلَّ  َوَلْو شإ

 »  ْبنإ اجْلَرَّاحإ
 @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا ُمْرَسٌل َغِريٌب، َوُرَواُتُه ِثَقاٌت " 

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: مرسل 
 (: ضعيف.5137* ضعيف الجامع )

، ثنا أَبُو َسَلَمَة ْبُن ُموَسى    َأْخََبانَ   -   5159 ْبنإ إإْْسَاعإيَل، ثنا َعْبُد  َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ َسَلَمَة اْلَعَنزإيُّ، ثنا ُعْثَماُن ْبُن َسعإيٍد الدَّارإمإيُّ
، َأاَن إإْسَحاُق ْبُن ََيََْي ْبنإ طَْلَحَة، َحدََّثِنإ عإيَسى ْبُن طَْلحَ  َها قَاَلْت: َحدََّثِنإ أَبُو َبْكٍر اَّللَّإ ْبُن اْلُمَباَركإ ُ َعنـْ َي اَّللَّ َة، َعْن َعائإَشَة َرضإ

يـُقَ  َعَلْيهإ َوَسلََّم رَُجٌل  َيَدْي َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ  ُأُحٍد َوَبنْيَ  يـَْوَم  اتإُل َعْنُه َوُأرَاُه قَاَل: َوََيْمإيهإ، قَاَل:  قَاَل: ُكْنُت فإ َأوَّلإ َمْن فَاَء 
، قَاَل: َوبـَْيِنإ َوَبنْيَ اْلَمْشرإقإ رَُجٌل ََل َأْعرإفُُه، َوَأاَن َأقْـَربُ فـَُقلْ   إإىَل َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ  ُت: ُكْن طَْلَحَة َحْيُث فَاَتِنإ َما فَاَتِنإ

ْنُه َوُهَو ََيَْطُف السَّْعَي ْخْطًفا ََل َأْخطَُفُه، فَإإَذا ُهَو أَبُو ، َفَدفـَْعَنا إإىَل َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم   َوَسلََّم مإ ُعبَـْيَدَة ْبُن اجْلَرَّاحإ
َلقإ اْلمإغْ  َرْت ُراَبعإيـَُّتُه َوُشجَّ فإ َوْجهإهإ، َوَقْد َدَخَل فإ َوْجنَـتَـْيهإ َحْلَقَتانإ مإْن حإ يًعا، َوَقْد ُكسإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ   َفرإ، فـََقاَل لََنا َرُسوُل اَّللَّإ مجَإ
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بإُكْم« يُرإيُد طَْلَحَة، َوَقْد نـََزَف فـََلْم يـَْنظُْر إإلَْيهإ، فََأقْـبَـْلَنا َعَلى َرُسولإ ا َّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، َوَأَرْدُت َما  َوَسلََّم: »َعَلْيُكْم بإَصاحإ
َّ َصلَّى هللاُ َأرَاَد أَبُو ُعبَـْيَدَة، َوطََلَب إإَِلَّ فـََلْم يـَزَ  َبْت، وََكرإَه َأْن يـَُزْعزإَعَها بإَيدإهإ فـَيـُْؤذإَي النَّيبإ  َعَلْيهإ ْل َحَّتَّ تـَرَْكُتُه، وََكاَن َحْلَقُتُه َقْد َنشإ

ْثَل َذلإَك َوَسلََّم، فََأزََّم َعَلْيهإ بإثَنإيَّتإهإ، َوهَنََض َونـََزَعَها، َوابـَْتَدَرْت ثَنإيـَُّتُه َفطََلَب إإَِلَّ َوََلْ يَ  َدْعِنإ َحَّتَّ تـَرَْكُتُه فََأَكاَر َعَلى اأْلُْخَرى، َفَصَنَع مإ
 َونـََزَعَها، َوابـَْتَدَرْت ثَنإيـَُّتُه َفَكاَن أَبُو ُعبَـْيَدَة َأْهَتَم الثَـَّناايَ 

ْيَخْيِن، َوَلْم ُيَخر ِ     َجاُه.@ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ
 * حذفه الذهبي من التلخيص. 

ُّ، ثنا احلََْسُن، ثنا احْلَُسنْيُ، ثنا حُمَمَُّد    -   5160 ثـََنا بإَشْرحإ َهَذا احْلَدإيثإ أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ اأْلَْصبَـَهاينإ ْبُن ُعَمَر، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َصالإٍح، َفَحدَّ
 ُعْثَماَن ْبنإ َمْظُعوٍن َوَعْبدإ الرَّمْحَنإ ْبنإ َعْوٍف َوَأْصَحاِبإإْم قـَْبَل  َعْن يَزإيَد ْبنإ ُروَماَن، قَاَل: »َأْسَلَم أَبُو ُعبَـْيَدَة َعامإُر ْبُن اجْلَرَّاحإ َمعَ 

َعَلْيهإ َوَسلََّم َداَر اأْلَْرَقمإ َهاَجَر أَبُو ُعبَـْيَدَة إإىَل َأْرضإ احْلََبَشةإ ا َة َبْدرًا هلْإْجَرَة الثَّانإَيَة، َوَشهإَد أَبُو ُعبَـْيدَ ُدُخولإ َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ 
نَي اهْنََزَم النَّاُس، َوُهَو الَّذإ  ي نـَزََع بإثَنإيَّتإيهإ َحْلَقيَتْ مإْغَفرإ َرُسولإ اَّللَّإ  َوُأُحًدا، َوثـََبَت يـَْوَم ُأُحٍد َمَع َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم حإ

ُ َعْنُه بإنَـْزعإهإ َذلإَك، َفَكاَن أَبُو ُعبَـْيَدةَ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم اللََّتنْيإ َكانـََتا َدَخلَ  َي اَّللَّ أَثـَْرَم  َتا فإ َوْجنَـتَـْيهإ َفَسَقَطْت ثَنإيـََّتا َأيبإ ُعبَـْيَدَة َرضإ
 الثَـَّنااَي«  

 * حذفه الذهبي من التلخيص. 
 * قال الشيخ عبد السَلم علوش: منقطع.

ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثنا احلََْسُن ْبُن َعلإييإ ْبنإ َعفَّاَن اْلَعامإرإيُّ، ثنا ََيََْي بْ  -  5162 ُن آَدَم، ثنا إإْسَرائإيُل، َعْن َأيبإ  َحدَّ
ُ َعْنهُ  َي اَّللَّ َلَة ْبنإ زُفـََر، َعْن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َمْسُعوٍد َرضإ يإ َصلَّى  إإْسَحاَق، َعْن صإ َبا ََنَْراَن إإىَل النَّيبإ ، قَاَل: َجاَء اْلَعاقإُب َوالسَّييإُد َصاحإ

بإهإ: ََل تـَْفَعْل، فـََواَّللَّإ لَئإْن َكانَ  َلَعنَـَنا ََل نـَْفَلُح َْنُْن َوََل هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم يُرإيَدانإ َأْن ُياَلعإَناُه، فـََقاَل َأَحُدُُهَا لإَصاحإ َعقإبـَُنا مإْن   نَبإيًّا فـَ
يًنا َحقَّ َأمإنٍي، قَاَل: فَاْسَتْشَرَف هلََ  ا َأْصَحاُب َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ  بـَْعدإاَن، فـََقاََل: َبْل نـُْعطإيَك َما َسأَْلَت، َوابـَْعْث َمَعَنا رَُجاًل َأمإ

« فَـ   َلمَّا قـَفَّى قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »َهَذا َأمإنُي َهذإهإ اأْلُمَّةإ« َعَلْيهإ َوَسلََّم، فـََقاَل: »ُقْم اَي َأاَب ُعبَـْيَدَة ْبَن اجْلَرَّاحإ
ِحيَحْيِن ِمنْ  ْيَخاِن َعَلى ِإْخَراِج َهَذا اْلَحِديِث ُمْخَتَصًرا ِفي الصَّ ْعَبَة َعْن َأِبي   َحِديِث الثَّْوِريِ  َوشُ @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َقِد اتََّفَق الشَّ

ا ِعْنَد الثَّْوِريِ   ِإْسَحاَق، َعْن ِصَلَة ْبِن ُزَفَر، َعْن ُحَذْيَفَة َوَقْد َخاَلَفُهَما ِإْسَراِئيُل، َفَقاَل: َعْن ِصَلَة ْبِن ُزَفَر، َعْن  ِ َوَساَق اْلَحِديَث، َأَتمَّ ِممَّ َعْبِد َّللاَّ
 ْرِطِهَما َصِحيٌح " َوُشْعَبَة َفَأْخَرْجُتُه ِْلَنَُّه َعَلى شَ 

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط البخاري ومسلم 

ْيٍل، ثنا إإْْسَاعإيُل ْبُن ُْسَْيٍع،  َأْخََباََن أَبُو َعْمرإو ْبُن إإْْسَاعإيَل، ثنا حُمَمَُّد ْبُن إإْسَحاَق، ثنا زإاَيُد ْبُن أَيُّوَب، ثنا حُمَمَُّد ْبُن ُفضَ   -   5164
ُهَما: هَ َعْن ُمْسلإ  ُ َعنـْ َي اَّللَّ َيبإ ُعبَـْيَدَة َرضإ ديإيُق ألإ ْعُت َرُسوَل ٍم اْلَبطإنيإ، َعْن َأيبإ اْلَبْحََتإييإ قَاَل: قَاَل أَبُو َبْكٍر الصيإ ْل ُأاَبيإُعَك؟ فَإإينيإ ْسَإ

َقاَل أَبُو ُعبَـْيَدَة: َكْيَف ُأَصليإي َبنْيَ َيَدْي رَُجٍل َأَمَرُه َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى فَـ   «، اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم يـَُقوُل: »إإنََّك َأمإنُي َهذإهإ اأْلُمَّةإ 
نَي قُبإَض؟   هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َأْن يـَُؤمََّنا حإ

َجاُه.   ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َصِحيُح اإلِْ
 نقطع# قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: م
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ُّ، ثنا أَبُو قإاَلبََة، ثنا أَبُو رَبإيَعَة َفهإُد ْبُن َعْوٍف، ثنا مَحَّاُد بْ  -  5167 ثـََنا َبْكُر ْبُن حُمَمٍَّد الصَّرْيَفإ ُن َسَلَمَة، َعْن ََثبإٍت، َعْن أََنٍس َحدَّ
ُ َعْنُه، َأنَّ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم »آ َي اَّللَّ  َخى َبنْيَ َأيبإ طَْلَحَة َوَبنْيَ َأيبإ ُعبَـْيَدَة«  َرضإ

َجاُه.   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم، َوَلْم ُيَخرِ 
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: فهد بن عوف تركوه 

 الصَّحَابَةِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ذِكْرُ مَنَاقِبِ أَحَدِ الْفُقَهَاءِ السِّتَّةِ مِنَ  
، ثنا اْبُن هلَإيَعَة، َعْن َأيبإ اأْلَْسَودإ، َعنْ  -  5171 ُعْرَوَة قَاَل: ُمَعاُذ ْبُن َجَبلإ   َأْخََباََن أَبُو َجْعَفٍر اْلبَـْغَدادإيُّ، ثنا أَبُو ُعاَلثََة، ثنا َأيبإ

َد َبْدرًا  دإييإ ْبنإ َكْعبإ ْبنإ َعْمرإو ْبنإ َأدَّى ْبنإ َسْعدإ ْبنإ َعلإييإ ْبنإ َأَسدإ ْبنإ َسارإَدَة ْبنإ يَزإيَد ْبنإ ُجَشٍم »َشهإ ْبنإ َعْمرإو ْبنإ َعائإذإ ْبنإ عَ 
 َمَع َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم«  

 .* حذفه الذهبي من التلخيص لضعفه
 علوش: مرسل ضعيف اإلسناد. * قال الشيخ عبد السَلم 

، ثنا اْبُن هلَإيَعَة، َعْن َأيبإ اأْلَْسَودإ، َعنْ   -   5181 ُعْرَوَة قَاَل: »َكاَن َرُسوُل اَّللَّإ   َأْخََباََن أَبُو َجْعَفٍر اْلبَـْغَدادإيُّ، ثنا أَبُو ُعاَلثََة، ثنا َأيبإ
، َوَأَمَرُه َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللُا َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم اْسَتْخَلَف ُمَعاَذ ْبَن جَ  نَي َخَرَج إإىَل ُحَننْيٍ ُ َعْنُه َعَلى َأْهلإ َمكََّة حإ َي اَّللَّ َبٍل َرضإ

 َوَسلََّم َعامإًدا إإىَل اْلَمدإيَنةإ، َوَخلََّف هللاُ َعَلْيهإ َعَلْيهإ َوَسلََّم َأْن يـَُعليإَم النَّاَس اْلُقْرآَن َوَأْن يـَُفقيإَهُهْم فإ الديإينإ، ُثَّ َصَدَر َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى  
 ُمَعاَذ ْبَن َجَبٍل َعَلى َأْهلإ َمكََّة«  
 * سكت عنه الذهبي في التلخيص. 

 * قال الشيخ عبد السَلم علوش: مرسل ضعيف اإلسناد. 

، َحدََّثِنإ ُعبَـ   -  5184 يصإيُّ ، ثنا يُوُسُف ْبُن َسعإيٍد اْلمإصيإ ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن اْلُمَسييإبإ ثـََنا احْلَُسنْيُ ْبُن َعلإيٍي ،  َحدَّ ْيُد ْبُن ِتَإيٍم، ثنا اأْلَْوزَاعإيُّ
ْعُت َأاَب ُعبَـْيَدَة، َوُعَباَدَة ْبنَ  ، َعنإ اْبنإ َغْنٍم، ْسَإ : قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى َعْن ُعَباَدَة ْبنإ ُنَسيٍي  الصَّامإتإ َوَْنُْن عإْنَد َأيبإ ُعبَـْيَدَة يـَُقوََلنإ

وَ  َواْلُمْرَسلإنَي،  النَّبإييإنَي  بـَْعَد  رإيَن  َواْْلخإ اأْلَوَّلإنَي  َأْعَلُم  َجَبٍل  ْبُن  »ُمَعاُذ  َوَسلََّم:  َعَلْيهإ  اْلَماَلئإَكَة«  هللاُ  بإهإ  يـَُباهإي  اَّللََّ   إإنَّ 
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: أحسبه موضوعا 

 (: موضوع.1856* السلسلة الضعيفة )

َماُم، َأنَّ احلََْسَن ْبَن َعلإييإ ْبنإ زإاَيٍد، ثنا إإبـَْراهإيُم ْبُن  -  5192 ثـََنا أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن إإْسَحاَق اإْلإ ُموَسى، ثنا هإَشاُم ْبُن يُوُسَف، َحدَّ
، َعْن َعْبدإ الرَّمْحَنإ ْبنإ َكْعبإ ْبنإ َمالإٍك، َعْن أَبإيهإ   ُ َعْنُه َشاابًّ َحلإيًما َْسًْحا َعْن َمْعَمٍر، َعنإ الزُّْهرإييإ َي اَّللَّ قَاَل: َكاَن ُمَعاُذ ْبُن َجَبٍل َرضإ

ًئا، فـََلْم يـََزْل يَُداُن َحَّتَّ َأْغَرَق َماَلُه ُكلَُّه فإ الديإ  ُك َشيـْ َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوسَ مإْن َأْفَضلإ َشَبابإ قـَْومإهإ َوََلْ َيُكْن مُيْسإ لََّم  ينإ، »فَأََتى النَّيبإ
هإ َوَسلََّم، »فـََباَع هَلُْم َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى ُغَرَماُؤُه« ، فـََلْو تـَرَُكوا َأَحًدا مإْن َأْجلإ َأَحٍد َلََتَُكوا ُمَعاًذا مإْن َأْجلإ َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَليْ 

 هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َماَلُه َحَّتَّ قَاَم ُمَعاٌذ بإَغرْيإ َشْيٍء«  
َجاُه. ْيَخْيِن، َوَلْم ُيَخرِ     @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط البخاري ومسلم 



390 
 

َعْبدإ   -   5193 ْبُن  احْلَُسنْيُ  َأاَن  احْلَافإُظ،  َعلإيٍي  ْبُن  احْلَُسنْيُ  َعلإيٍي  أَبُو  ثـََنا  َبْكٍر    َحدَّ ْبُن  َعْمُرو  ثنا  لرَّقَّةإ،  ابإ اْلَقطَّاُن  يَزإيَد  ْبنإ  اَّللَّإ 
مإ ْبنإ ُعَمَر ْبنإ قـََتاَدَة،   ُع ْبُن َعْمٍرو اأْلََسدإيُّ، ثنا اللَّْيُث ْبُن َسْعٍد، َعْن َعاصإ ، ثنا جُمَاشإ َعْن حَمُْمودإ ْبنإ لَبإيٍد، َعْن ُمَعاذإ السَّْكَسكإيُّ

، مإْن حُمَمٍَّد َرُسولإ  ُه َماَت َلُه اْبُن َفَكَتَب إإلَْيهإ َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم يـَُعزيإيهإ َعَلْيهإ: »بإْسمإ اَّللَّإ الْبنإ َجَبٍل أَنَّ  يمإ رَّمْحَنإ الرَّحإ
ُ َلَك اأْلَْجَر، َوَأهْلََمَك الصََّْبَ،  اَّللَّإ إإىَل ُمَعاذإ ْبنإ َجَبُل َساَلٌم َعَلْيَك، فَإإينيإ َأمْحَُد اَّللََّ إإلَْيكَ  الَّذإي ََل إإَلَه إإَلَّ ُهَو، َأمَّا بـَْعُد، فََأْعَظَم اَّللَّ

َك الشُّْكَر، فَإإنَّ أَنـُْفَسَنا َوَأْمَوالََنا َوَأَهلإيَنا َوَأْوََلَداَن مإْن َمَواهإبإ اَّللَّإ َعزَّ  َعَوارإيهإ اْلُمْستَـْوَدَعةإ، َمتـََّعَك بإهإ فإ  َوَجلَّ اهْلَنإيَئةإ وَ   َوَرزَقـََنا َوإإايَّ
ْ، َوََل  َتُه فَاْصَبإ ْجٍر َكبإريإ الصَّاَلةإ َوالرَّمْحَةإ َواهْلَُدى، إإنإ اْحَتَسبـْ  َُيْبإُط َجَزُعَك َأْجَرَك فـَتَـْنَدَم، َواْعَلْم َأنَّ غإْبطٍَة َوُسُروٍر، َوقـََبَضُه مإْنَك ِبَإ

ًئا، َوََل َيْدَفُع ُحْزاًن، َوَما ُهَو اَنزإٌل َفَكاَن َقْد، َوالسَّاَلُم«اجْلَزََع ََل يـَُردُّ شَ   يـْ
 @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َغِريٌب َحَسٌن ِإالَّ َأنَّ ُمَجاِشَع ْبَن َعْمٍرو َلْيَس ِمْن َشْرِط َهَذا اْلِكَتاِب " 

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: ذا من وضع مجاشع بن عمرو 

، ثنا احْلَُسنْيُ ْبنُ   -  5195 ُّ، ثنا احلََْسُن ْبُن اجْلَْهمإ ثـََنا أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد اأْلَْصبَـَهاينإ ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن ُعَمَر،   َحدَّ اْلَفَرجإ
، َعْن ُمَعاذإ ْبنإ رإفَاَعَة، َعْن َجابإرإ ْبنإ عَ  ُهَما قَاَل: َكاَن ُمَعاُذ ْبُن َجَبٍل مإْن َأْحَسنإ  َحدََّثِنإ عإيَسى ْبُن النـُّْعَمانإ ُ َعنـْ َي اَّللَّ ْبدإ اَّللَّإ َرضإ

هإْم َكَفافًا، َداَن َديـًْنا َكثإريًا فـََلزإَمُه ُغَرَماُؤُه َحَّتَّ تـََغيَّ  ًما فإ بـَْيتإهإ َحَّتَّ االنَّاسإ َوْجًها، َوَأْحَسنإُهْم ُخُلًقا، َوَأْْسَحإ ُهْم َأايَّ ْستَـْعَدى  َب َعنـْ
ُمَعاٍذ َيْدُعوُه، َفَجاَء َوَمَعُه ُغَرَماُؤُه فـََقاُلوا:   َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم ُغَرَماُؤُه، فََأْرَسَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم إإىَل 

ُ َمْن َتَصدََّق َعَلْيهإ« فـََتَصدََّق َعَلْيهإ اَنٌس، َوَأََب اَي َرُسوَل اَّللَّإ، ُخْذ لََنا َحقََّنا مإْنُه، فـََقاَل َرسُ  َم اَّللَّ وُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »رَحإ
ْنُه، قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلَّمَ  َقيإَنا مإ  هَلُْم اَي ُمَعاُذ« قَاَل: َفَخَلَعُه َرُسوُل  : »اْصَبإْ آَخُروَن، َوقَاُلوا: اَي َرُسوَل اَّللَّإ، ُخْذ لََنا ِبإ
نَـُهْم، فََأَصاَِبُْم خَْ  َسُة َأْسَباعإ ُحُقوقإهإْم، قَاُلوا: اَي َرُسوَل اَّللَّإ، اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم مإْن َمالإهإ َفَدفـََعُه إإىَل ُغَرَمائإهإ، فَاقْـَتَسُموُه بـَيـْ

َبِنإ َسَلَمَة، فـََقاَل َلُه ُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »َخلُّوا َعَلْيهإ فـََلْيَس َلُكْم َعَلْيهإ َسبإيٌل« فَاْنَصَرَف ُمَعاٌذ إإىَل  بإْعُه لََنا، قَاَل رَ 
، َلْو َسأَْلَت َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم فَـ  َْسأََلُه، قَاَل: قَائإٌل: اَي َأاَب َعْبدإ الرَّمْحَنإ َقْد َأْصَبْحَت اْليَـْوَم ُمْعدإًما، فـََقاَل: َما ُكْنُت ألإ

ًما ُثَّ َدَعاُه َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم فـَبَـَعَثُه إإىَل اْلَيَمنإ، َوقَاَل: »َلَعلَّ  « قَاَل:  اَّللََّ َأْن َُيَُْبََك َويـَُؤديإَي َعْنَك َديـَْنكَ َفَمَكَث َأايَّ
َ َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم فـََواََف  َا َحَّتَّ تـُُوفإ  السََّنَة الَّيتإ َحجَّ فإيَها ُعَمُر ْبُن اخْلَطَّابإ َفَخَرَج ُمَعاٌذ إإىَل اْلَيَمنإ، فـََلْم يـََزْل ِبإ

َبْكٍر َرضإ  أَبُو  فَاْستَـْعَمَلُه  َعْنُه َمكََّة،   ُ َي اَّللَّ ُهَما َرضإ نـْ ٍد مإ فَاْعتَـنَـَقا َوَعزَّى ُكلُّ َواحإ َا،  يـَْوَم الَتَّْوإيَةإ ِبإ فَاْلتَـَقَيا  َعَلى احْلَجيإ  َعْنُه   ُ َي اَّللَّ
، فـََرَأى ُعَمُر عإ  َبُه بإَرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم ُثَّ َأْخَلَدا إإىَل اأْلَْرضإ يـََتَحدَََّثنإ  غإْلَمااًن، فـََقاَل: َما َهُؤََلءإ؟ ُثَّ ْنَد ُمَعاذٍ َصاحإ

 ذََكَر اأْلَْحُرَف الَّيتإ ذََكْرُُتَا فإيَما تـََقدَّمَ 
 * حذفه الذهبي من التلخيص. 

 * قال الشيخ عبد السَلم علوش: في سنده الواقدي. 

 اللَّهُ عَنْهُمَا ذِكْرُ مَنَاقِبِ الْفَضْلَ بْنَ عَبَّاسَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِيَ  
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، ثنا ُموَسى ْبُن زََكرإايَّ التُّْسََتإيُّ، ثنا َخلإيَفُة ْبُن َخيَّاٍط، قَا -  5196 َل: »َواْلَفْضُل ْبُن اْلَعبَّاسإ َأْخََبينإ َأمْحَُد ْبُن يـَْعُقوَب الثَـَّقفإيُّ
ٍم يَُكَّنَّ َأاَب  نَي َوىلَّ النَّ ْبنإ َعْبدإ اْلُمطَّلإبإ ْبنإ َهاشإ ًنا، َوثـََبَت َمَعُه حإ اُس حُمَمٍَّد، َغَزا َمَع َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َمكََّة َوُحنَـيـْ

، وََكاَن فإيَمْن َغسََّل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم وَ  َهزإمإنَي، َوَشهإَد َمَعُه َحجََّة اْلَوَداعإ َ َدفْـَنُه، ُثَّ َخَرَج إإىَل الشَّامإ جُمَاهإًدا  وَ ُمنـْ ِلإ
اَلَفةإ ُعَمَر ْبنإ  َيةإ اأْلُْرُدنيإ فإ طَاُعونإ َعَمَواٍس َسَنَة َْثَاَن َعْشَرَة مإَن اهلْإْجَرةإ، َوَذلإَك فإ خإ ُ َعْنُه« بإَناحإ َي اَّللَّ  اخْلَطَّابإ َرضإ

  رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ذِكْرُ مَنَاقِبِ شُرَحْبِيلَ بْنِ حَسَنَةَ 
ُّ، ثنا  -   5205 ، ثنا اْلَفْضُل ْبُن حُمَمٍَّد الشَّْعَراينإ مإ ْبنإ َعْبدإ الرَّمْحَنإ اْلَعَتكإيُّ ،   َأْخََباََن حُمَمَُّد ْبُن اْلَقاسإ نـَُعْيُم ْبُن مَحَّاٍد، ثنا اْبُن اْلُمَباَركإ

، َعْن ُعْرَوَة، أَ  يإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َمَع ُشَرحْ َعْن َمْعَمٍر، َعنإ الزُّْهرإييإ َها إإىَل النَّيبإ ُ َعنـْ َي اَّللَّ يَّ »بـََعَث أُمُّ َحبإيَبَة َرضإ بإيَل  نَّ النََّجاشإ
 اْبنإ َحَسَنَة« 

 ذِكْرُ مَنَاقِبِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ الْمَخْزُومِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
ثـََنا أَبُو َعْبدإ   -   5210 ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن ُعَمَر، قَاَل:  َحدَّ ، ثنا احْلَُسنْيُ ْبُن اْلَفَرجإ ُّ، ثنا احْلََسُن ْبُن اجْلَْهمإ احْلَارإُث ْبُن   اَّللَّإ اأْلَْصبَـَهاينإ

َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ عإْكرإَمَة قَاَل: َلمَّا َكاَن يـَْوُم اْلَفْتحإ هإَشامإ ْبنإ اْلُمغإريَةإ ْبنإ َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ ُعَمَر ْبنإ ََمُْزوٍم، َفَحدََّثِنإ َسلإيُط ْبُن ُمْسلإٍم، َعْن  
  ُ َي اَّللَّ َا، فـََقاََل: َْنُْن فإ َدَخَل احْلَارإُث ْبُن هإَشاٍم َوَعْبُد اَّللَّإ ْبُن َأيبإ رَبإيَعَة َعَلى أُميإ َهانإئإ بإْنتإ َأيبإ طَالإٍب َرضإ َها فَاْسَتَجارَا ِبإ َعنـْ

فَ   ، َوارإكإ َعَلْيهإمَ جإ َفَشَهَر  إإلَْيهإَما  فـََنَظَر  َعْنُه   ُ اَّللَّ َي  َرضإ َأيبإ طَالإٍب  ْبُن  َعلإيُّ  َعَلْيهإَما  َفَدَخَل  َعَلْيهإَما  َأَجاَرُْتَُما،  فـَتَـَفلََّت  السَّْيَف  ا 
َلهُ  َما، فـََقاَل: َتُإريإيَن اْلُمْشرإكإنَي؟ َفَخَرَج، قَاَلْت أُمُّ َهانإٍئ: فَأَتـَْيُت َواْعتَـنَـَقْتُه، َوقَاَلْت: َتْصَنُع يبإ َهَذا مإْن َبنْيإ النَّاسإ لَتَـْبَدَأنَّ يبإ قـَبـْ

َن  ُت َأْفلإُت مإْنُه، َأَجْرُت مَحَْوْينإ ِلإ مإ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، فـَُقْلُت: اَي َرُسوَل اَّللَّإ، َما َلقإيُت مإَن اْبنإ أُميإي َعلإيٍي َما كإدْ 
، وَأمَّنَّا َمْن  اْلُمْشرإكإنَي فَانـَْفَلَت َعَلْيهإَما لإيَـْقتـَُلُهَما، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »َما َكاَن ذَ  لإَك َلُه َقْد َأَجْراَن َمْن َأَجْرتإ

« فـََرَجْعُت إإلَْيهإَما فََأْخََبُُْتَُما فَاْنَصَرفَا إإىَل  َمَنازإهلإإَما، َفقإيَل لإَرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: احْلَارإُث ْبُن هإَشاٍم َوَعْبُد اَّللَّإ ْبُن    َأمَّْنتإ
 َوَسلََّم: »ََل َسبإيَل إإلَْيهإَما َقْد َأمَّنَّاُُهَا«   َعَلْيهإ َأيبإ رَبإيَعَة َجالإَسانإ فإ اَندإيهإَما ُمتَـَنضََّلنْيإ فإ اْلُمَْلإ اْلُمَزْعَفَرةإ، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ 

َوَأذْكُ  َوَسلََّم،  َعَلْيهإ  َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ   َ يـََراينإ َأْن  اْسَتْحيإي  َوَجَعْلُت  ْبُن هإَشاٍم:  احْلَارإُث  مإَن  قَاَل  َمْوطإٍن  َي فإ ُكليإ  إإايَّ ُرْؤيـََتُه  ُر 
ُتُه َفَسلَّ اْلُمْشرإكإنَي، ُثَّ َأذْ  ئـْ ْلبإْشرإ َوَوَقَف َحَّتَّ جإ َد فـَتَـَلقَّاينإ ابإ ٌل اْلَمْسجإ ْمُت َعَلْيهإ، َوَشهإْدُت َشَهاَدَة  ُكُر بإرَُّه َوَرمْحََتُه، فَأَْلَقاُه َوُهَو َداخإ

ْساَلَم« ثْـُلَك َُيَْهُل اإْلإ ، فـََقاَل: »احْلَْمُد َّللإَّإ الَّذإي َهَداَك َما َكاَن مإ ْساَلمإ ُجهإلَ  احْلَقيإ ْثَل اإْلإ  قَاَل احْلَارإُث: فـََواَّللَّإ َما رَأَْيُت مإ
ْعتُ  َعْبَد الرَّمْحَنإ ْبَن احْلَارإثإ ْبنإ هإَشاٍم   قَاَل اْبُن ُعَمَر: َوَحدََّثِنإ الضَّحَّاُك ْبُن ُعْثَماَن، َأْخََبينإ َعْبُد اَّللَّإ ْبُن ُعبَـْيدإ ْبنإ ُعَمرْيٍ، ْسَإ

َلتإهإ وَ َُيَديإُث،   ُهَو يـَُقوُل: »َواَّللَّإ إإنََّك خلََرْيُ  َعْن أَبإيهإ قَاَل: رَأَْيُت َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم فإ َحجَّتإهإ َوُهَو َواقإٌف َعَلى رَاحإ
بَـُتَك  اأْلَْرضإ َوَأَحبُّ اأْلَْرضإ إإىَل اَّللَّإ َوَلْوََل َأينيإ ُأْخرإْجُت مإْنكإ َما َخَرجْ  َا َمنـْ َها، فَإإهنَّ ْع إإلَيـْ تَـَنا نـَْفَعُل فَاْرجإ ُت« ، قَاَل: فـَُقْلُت: اَي لَيـْ

َك إإَِلَّ  ُهمَّ إإنََّك َأْخَرْجَتِنإ مإْن َأَحبيإ َوَمْولإُدَك، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: " إإينيإ َسأَْلُت َريبيإ َعزَّ َوَجلَّ فـَُقْلُت: اللَّ  َأْرضإ
 فَأَْنزإْلِنإ َأَحبَّ اأْلَْرضإ إإلَْيَك، فَأَنـَْزَلِنإ اْلَمدإيَنَة " 
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َ َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى   َكََّة بـَْعَد َأْن َأْسَلَم َحَّتَّ تـُُوفإ َجاَء كإَتاُب َأيبإ َبْكٍر هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، فـََلمَّا  قَاَل اْبُن ُعَمَر: »َوََلْ يـََزلإ احْلَارإُث ُمقإيًما ِبإ
، َقدإَم اْبُن هإَشاٍم، َوعإْكرإَمُة ْبُن   ُ َعْنُه َيْستَـْنفإُر اْلُمْسلإمإنَي إإىَل َغْزوإ الرُّومإ َي اَّللَّ ديإيقإ َرضإ َأيبإ َجْهٍل، َوُسَهْيُل ْبُن َأيبإ َعْمٍرو َعَلى الصيإ

، فَ َأيبإ َبْكٍر اْلَمدإيَنَة، فََأًَتُهْم فإ َمَنازإهلإإ  ََكاهنإإْم، ُثَّ َخَرُجوا َمَع اْلُمْسلإمإنَي َغَزاًة إإىَل الشَّامإ َشهإَد  ْم فـََرحََّب ِبإإْم َوَسلََّم َعَلْيهإْم َوُسرَّ ِبإ
لشَّامإ فإ طَاُعونإ َعَمَواٍس َسَنَة َْثَاَن َعْشَرَة، َفَخَلفَ  ُعَمُر ْبُن اخْلَطَّابإ َعَلى اْمَرأَتإهإ   احْلَارإُث ْبُن هإَشاٍم فإْحاًل َوَأْجَناَدْينإ، َوَماَت ابإ

يـَُقولُ  الرَّمْحَنإ  َعْبُد  « وََكاَن  احْلَارإثإ ْبُن  َعْبدإ اَّللَّإ  أُمُّ  َوهإَي  اْلُمغإريَةإ،  ْبنإ  اْلَولإيدإ  بإْنَت  ْبنإ  فَاطإَمَة  ُعَمَر  مإْن  َخرْيَ  رَبإيًبا  رَأَْيُت  : »َما 
« وََكاَن َعْبُد الرَّمْحَنإ    ْبُن احْلَارإثإ ْبنإ هإَشاٍم مإْن َأْشَرافإ قـَُرْيٍش "اخْلَطَّابإ

 * فيه الواقدي محمد بن عمر وهو متروك.

 ذِكْرُ مَنَاقِبِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
ُّ، ثنا ُمْصَعُب ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ قَاَل: »َوَعْبُد اَّللَّإ ْبُن ثـَْعَلَبَة ْبنإ  َحدََّثِنإ أَبُو َبْكرإ ْبُن اَبَلَوْيهإ، ثنا إإبـَْراهإيُم ْبُن إإْسَحاَق    -   5215 احْلَْريبإ

نإنَي َومحُإَل إإىَل َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى   ْرَبعإ سإ َهُه َوبـَرََّك َعَلْيهإ  هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َفَمَسَح َوجْ ُصَعرْيإ ْبنإ َأيبإ ُصَعرْيٍ اْلَعَدوإيُّ ُولإَد قـَْبَل اهلْإْجَرةإ ِبَإ
َ َعْبدُ  َ َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َوُهَو اْبُن َأْربََع َعْشَرَة، َوتـُُوفيإ ، َوتـُُوفإ يَـُتُه أَبُو حُمَمٍَّد َسَنَة تإْسَع َعاَم اْلَفْتحإ  اَّللَّإ ْبُن ثـَْعَلَبَة، وَُكنـْ

 ْسعإنَي َسَنًة«َوَْثَانإنَي َوُهَو اْبُن َثاَلٍث َوتإ 

، ثنا    -  5216 ُّ، ثنا أَبُو اْلَيَمانإ ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثنا حُمَمَُّد ْبُن إإْسَحاَق الصَّغَاينإ ، َعْن  َحدَّ ُشَعْيٌب، َعنإ الزُّْهرإييإ
ُ َعْنُه »َأنَّ  َي اَّللَّ هإ« َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ ثـَْعَلَبَة ْبنإ ُصَعرْيٍ َرضإ َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َمَسَح َعَلى رَْأسإ   النَّيبإ

ُّ، ثنا إإبـَْراهإيُم ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ، ثنا يَزإيُد ْبُن َهاُروَن، َأاَن حُمَمَّ   -  5217 َباينإ ثـََنا أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ الشَّيـْ ، َعْن  َحدَّ ُد ْبُن إإْسَحاَق، َعنإ الزُّْهرإييإ
َ بإهإ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ عَ َعْبدإ اَّللَّإ  ، »وََكاَن ُولإَد َعاَم اْلَفْتحإ فَُأِتإ  َلْيهإ َوَسلََّم َفَمَسَح َوْجَهُه َوبـَرََّك َعَلْيهإ« ْبنإ ثـَْعَلَبَة ْبنإ ُصَعرْيٍ اْلُعْذرإييإ

 ذِكْرُ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ 
ُّ، ثنا احلََْسُن، ثنا احْلَُسنْيُ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن ُعَمَر، قَاَل: " ُسَهيْ  -  5225 ثـََنا أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ اأْلَْصبَـَهاينإ ُل ْبُن َعْمٍرو مإْن َأْشَرافإ  َحدَّ

 فـََقاَل: قـَُرْيٍش َورَُءَسائإهإْم، َوَشهإَد َبْدرًا َمَع اْلُمْشرإكإنَي، فََأَسَرُه َمالإُك ْبُن الدُّْخُشمإ 
 ]البحر املتقارب[ 

 َأَسْرُت ُسَهْياًل فـََلْم أَبـَْتغإي ... بإهإ َغرْيَُه مإْن مجَإيعإ اأْلَُمْم، 
ْنَدٌف تـَْعَلُم َأنَّ اْلَفََّت ... ُسَهْياًل فـََتاَها إإَذا َما انـَْتَظمْ   َوخإ

ي َعَلى ذإ  ْفرإ َحَّتَّ اْْنَََّن ... َوَأْكَرْهُت نـَْفسإ  ي النـََّعمْ َضَرْبُت بإذإي الشيإ
رإيَن اأْلَوَّلإنَي، َوَشهإَد َبْدرًا َوأَبُو َجْنَدٍل َوَقْد صَ  َبَة قَاَل: َوَمْن َوَلدإهإ َعْبُد اَّللَّإ، َوُهَو مإَن اْلُمَهاجإ َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َوُعتـْ َب النَّيبإ حإ

 اأْلَْصَغَر"
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ُ َعْنُه قَاَل: َلقإَي َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَليْ قَاَل اْبُن ُعَمَر: َحدََّثِنإ إإْسَحاُق ْبُن حَ  َي اَّللَّ هإ  ازإمإ َعن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ مإْقَسٍم، َعْن َجابإٍر َرضإ
َلتإهإ فََأْجَلَسُه َبنْيَ َيَديْ  َوُسَهْيُل ْبُن َعْمٍرو جَمُْبوٌب َيَداُه إإىَل ُعُنقإهإ،  هإ َوَسلََّم ُأَساَمَة ْبَن زَْيٍد َوَرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َعَلى رَاحإ

يبإ َوَأْرَسْلُت إإىَل َعْبدإ اَّللَّإ َأنإ  قَاَل ُسَهْيٌل: َوَلمَّا َدَخَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َمكََّة اقْـَتَحْمُت بـَْييتإ َوَأْغَلْقُت َعلَ  يَّ ابإ
َوارًا مإ   َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم  ْن حُمَمٍَّد َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، فَإإينيإ ََل آَمْن َأْن أُقْـَتَل، َفَذَهَب َعْبُد اَّللَّإ إإىَل َرُسولإ اَّللَّإ اْطُلْب ِلإ جإ

َمانإ اَّللَّإ فـَْليَ  ُنُه؟ قَاَل: »نـََعْم ُهَو آَمٌن ِبَإ ْظَهْر« ُثَّ قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم لإَمْن َحْوَلُه:  فـََقاَل: اَي َرُسوَل اَّللَّإ َأيبإ تـَُؤميإ
ْثُل ُسهَ  ْساَلَم« َفَخَرَج َعْبُد اَّللَّإ »َمْن َلقإَي ُسَهْيَل ْبَن َعْمٍرو َفاَل َيُشدَّ إإلَْيهإ، فـََلَعْمرإي إإنَّ ُسَهْياًل َلُه َعْقٌل َوَشَرٌف، َوَما مإ  ْيٍل َجهإَل اإْلإ

ََقاَلةإ َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، فـََقاَل ُسَهْيٌل: َكاَن  َُه ِبإ َواَّللَّإ بـَرًّا َصغإريًا وََكبإريًا، وََكاَن ُسَهْيٌل يـُْقبإُل  ْبُن ُسَهْيٍل إإىَل أَبإيهإ َفَخَبَّ
ًنا َوَخَرَج َمَع َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ  جلْإْعَرانَةإ، فََأْعطَاُه َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ  َويُْدبإُر آمإ َعَلْيهإ َوَسلََّم َوُهَو ُمْشرإٌك َحَّتَّ َأْسَلَم ابإ

بإلإ   َوَسلََّم مإْن َغَنائإمإ ُحَننْيٍ مإاَئًة مإَن اإْلإ
 * حذفه الذهبي من التلخيص. 

 متروك. * دار التأصيل: فيه محمد بن عمر الواقدي وهو 

ْلُكوَفةإ، ثنا َأمْحَُد ْبُن َحازإٍم، ثنا َخالإُد ْبُن ََمَْلٍد اْلَقَطوَ   -   5226 ثـََنا إإْسَحاُق ْبُن حُمَمٍَّد اهْلَاِشإإيُّ ابإ ُّ، ثنا َعْبُد احْلَمإيدإ ْبُن َجْعَفٍر،  َحدَّ اينإ
يَناَء، َعْن َأيبإ َسعإيدإ ْبنإ َفضَ  ُ َعْنُه قَاَل: اْصَطَحْبُت َأاَن َوُسَهْيُل  َعْن أَبإيهإ، َعْن زإاَيدإ ْبنإ مإ َي اَّللَّ اَلَة اأْلَْنَصارإييإ ـ وََكاَنْت َلُه ُصْحَبٌة ـ َرضإ

ْعُت َرُسوَل اَّللَّإ   ُ َعْنُه، َفَسمإْعُت ُسَهْياًل يـَُقوُل: ْسَإ َي اَّللَّ َ َأْعَزرَُه أَبُو َبْكٍر َرضإ َسلََّم يـَُقوُل: »َمَقاُم َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ وَ ْبُن َعْمٍرو لََياِلإ
ُع إإىَل َمكََّة أََبًدا« َأَحدإُكْم فإ َسبإيلإ اَّللَّإ َساَعًة َخرْيٌ َلُه مإْن َعَملإهإ ُعُمَرُه فإ َأْهلإهإ« ، قَاَل ُسَهْيٌل: »َوَأاَن ُمَرابإٌط   َحَّتَّ َأُموَت، َوََل َأْرجإ

لشَّامإ إإىَل َأْن َماتَ  لشَّامإ َسَنَة َْثَاَن َعْشَرَة مإَن اهلْإْجَرةإ«  ، »فـََبقإَي ُمَرابإطًا ابإ َا َوَقَع َهَذا الطَّاُعوُن ابإ َا فإ طَاُعونإ َعَمَواٍس، َوإإَنَّ  ِبإ
 * حذفه الذهبي من التلخيص. 

: صدوق رمي  َعْبُد اْلَحِميِد ْبُن َجْعَفرٍ  أفراد، : صدوق يتشيع ولهَخاِلُد ْبُن َمْخَلٍد اْلَقَطَواِنيُّ  : قال الحافظ: مقبول،ِزَياِد ْبِن ِميَناءَ * دار التأصيل: 
 بالقدر وربما وهم.

 * قال الشيخ عبد السَلم علوش: رجاله ثقات وله شواهد.

َعنإ احلََْسنإ ْبنإ حُمَمٍَّد،  َحدََّثِنإ َعلإيُّ ْبُن عإيَسى، ثنا إإبـَْراهإيُم ْبُن َأيبإ طَالإٍب، ثنا اْبُن َأيبإ ُعَمَر، ثنا ُسْفَياُن، َعْن َعْمٍرو،    -   5228
يإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: اَي َرُسوَل اَّللَّإ، َدْعِنإ أَْنزإْع ثَنإيَّيَتْ ُسَهْيلإ بْ  نإ َعْمٍرو َفاَل يـَُقوُم َخطإيًبا فإ قـَْومإهإ أََبًدا،  قَاَل: قَاَل ُعَمُر لإلنَّيبإ

ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم نـََفَر َأْهُل َمكََّة، فـََقاَم ُسَهْيُل بْ  فـََقاَل: »َدْعُه فـََلَعلَُّه َأْن َيُسرُّكَ  ُن َعْمٍرو يـَْوًما« قَاَل ُسْفَياُن: فـََلمَّا َماَت النَّيبإ
َما َقْد  حُمَمًَّدا  فَإإنَّ  إإهَلَُه  َوَسلََّم  َعَلْيهإ  هللاُ  َصلَّى  حُمَمٌَّد  َكاَن  َمْن  فـََقاَل:  اْلَكْعَبةإ،  مَيُوتُ عإْنَد  ََل  َحيي   ُ َواَّللَّ  َت، 

 * سكت عنه الذهبي في التلخيص. 
 * قال الشيخ عبد السَلم علوش: هذا منقطع. 

 عَنْهُمَا رُ رَضِيَ اللَّهُ  ذِكْرُ بِلَالِ بْنِ رَبَاحٍ مُؤَذِّنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اهللُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَدْ رَوَى عَنْهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَ 
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ثـََنا َسعإيُد ْبُن َعْبدإ اْلَعزإيزإ، َعْن َمْكُحوٍل، قَاَل: َحدََّثِنإ َمْن رََأى بإاَلًَل »َكاَن رَُجاًل َشدإيَد اأْلَ   -  5231 َدَمةإ، ْنَإيًفا ُطَواًَل،  َوَحدَّ
ُ، َوَشهإَد بإاَلٌل َبْدرًا َوُأُحًدا َواخْلَْنَدَق َواْلَمَشاهإَد ُكلََّها َمَع َرُسولإ اَّللَّإ َأْحَنَأ، َلُه َشْعٌر َكثإرٌي، َخفإيُف اْلَعارإَضنْيإ، بإهإ ِشٌََط َكثإرٌي َوََل يـُغَ  رييإ

َنُه َوَبنْيَ ُعبَـْيَدَة ْبنإ احلَْ   «ارإثإ ْبنإ َعْبدإ اْلُمطَّلإبإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، آَخى َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم بـَيـْ
اَذُكوِنيُّ * دار التأصيل: فيه محمد بن عمر الواقدي وهو متروك،  : متروك الحديث وكذبه أحمد وابن معين، ومن رأي ُسَلْيَماُن ْبُن َداُوَد الشَّ

 بَلال: مبهم. 

ُّ، ثنا َجديإي، ثنا احْلَاكإُم، َعنإ اهلْإْقلإ ْبنإ زإايَ   -  5242 ، َحدََّثِنإ أَبُو  َأْخََبينإ إإْْسَاعإيُل ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ اْلَفْضلإ الشَّْعَراينإ ٍد، َعنإ اأْلَْوزَاعإييإ
ُ َعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ  َي اَّللَّ  َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: " َخرْيُ السُّوَدانإ َثاَلثٌَة: لُْقَماُن َوبإاَلٌل َعمَّاٍر، َعْن َواثإَلَة ْبنإ اأْلَْسَقعإ َرضإ

 َومإْهَجٌع َمْوىَل َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم  
َجاُه.  ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ   # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: َصِحيُح اإلِْ

 ف.(: ضعي2892*ضعيف الجامع )

ثـََنا َعلإيُّ ْبُن مَحَْشاٍذ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َغالإٍب، ثنا أَبُو ُحَذيـَْفَة، ثنا ُعَمارَُة ْبُن زَاَذاَن، َعْن ََثبإتٍ   -  5243 َي اَّللَُّ َحدَّ ، َعْن أََنٍس َرضإ
، َوبإاَلٌل َسابإُق احْلََبَشةإ، َعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: " السَّبَّاُق َأْربـَعَ  ، َوَسْلَماُن َسابإُق اْلُفْرسإ ٌة: َأاَن َسابإُق اْلَعَربإ

 َوُصَهْيٌب َسابإُق الرُّومإ 
َد ِبِه ُعَماَرُة ْبُن َزاَذاَن، َعْن َثاِبتٍ  الحاكم# قال الحافظ   . رحمه هللا: َتَفرَّ

 .الصحيح غير عمارة بن زاذان وهو ثقة وفيه خَلف رجاله رجال (: 9/308* قال الحافظ الهيثمي )

، ثنا يَزإيُد    -   5244 طإيُّ ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َسَلَمَة اْلَواسإ ، َأْخََبينإ أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ الشَّافإعإيُّ ْبُن َهاُروَن، َأاَن ُحَساُم ْبُن مإَصكٍي
مإ بْ  ُ َعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم:  َعْن قـََتاَدَة، َعنإ اْلَقاسإ َي اَّللَّ »نإْعَم اْلَمْرُء بإاَلٌل، نإ رَبإيَعَة، َعْن زَْيدإ ْبنإ َأْرَقَم َرضإ

 ْعَناقًا يـَْوَم اْلقإَياَمةإ«  ُهَو َسييإُد اْلُمَؤذيإنإنَي، َوََل يـَتَّبإُعُه إإَلَّ ُمَؤذيإٌن، َواْلُمَؤذيإنُوَن َأْطَوُل النَّاسإ أَ 
َد ِبِه ُحَسامٌ   . @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َتَفرَّ

 * حذفه الذهبي من التلخيص. 
 * حسام بن مصك ضعيف. 

 ذِكْرُ مَنَاقِبِ أَبِي الْهَيْثَمِ بْنِ التَّيْهَانِ الْأَشْهَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
ثـََنا أَبُو    -   5249 ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن ُعَمَر، عَ َحدَّ ، ثنا احْلَُسنْيُ ْبُن اْلَفَرجإ ُّ، ثنا احْلََسُن ْبُن اجْلَْهمإ هإ " أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ اأْلَْصبَـَهاينإ ْن ُشُيوخإ

َهاَن اْْسُُه َمالإُك ْبُن بَلإييإ ْبنإ َعْمرإو ْبنإ إحْلَاَف ْبنإ ُقَضاَعَة َحلإيٌف لإبَ  َثمإ ْبنإ تـَيـْ َهانإ اهْلَيـْ َثمإ ْبُن التـَّيـْ ِنإ َعْبدإ اأْلَْشَهلإ َوقَاَل: َوأَبُو اهْلَيـْ
َكََّة، َومإْن َأوَّلإ َمْن َلقإَي َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّ  ى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم قـَْبَل قـَْومإهإْم َوَقدإُموا وأسعُد ْبُن ُزرَارََة مإْن َأوَّلإ َمْن َأْسَلَم مإَن اأْلَْنَصارإ ِبإ

َثُم اْلَعَقَبَة َمَع اْلُمْسلإمإنَي مإَن اأْلَْنَصارإ، َوُهَو َأَحُد النـَُّقَباءإ ااْلمَ  نَـُهْم فإ َذلإَك،  دإيَنَة بإَذلإَك، َوَشهإَد أَبُو اهْلَيـْ اَلَف بـَيـْ ْثَِنْ َعَشَر ََل خإ َلإ
َثمإ  َثمإ َبْدرًا َوُأُحًدا َواخْلَْنَدَق   َوآَخى َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َبنْيَ َأيبإ اهْلَيـْ ، َوُعْثَمانإ ْبنإ َمْظُعوٍن، َوَشهإَد أَبُو اهْلَيـْ َهانإ ْبنإ التـَّيـْ
 َواْلَمَشاهإَد ُكلََّها َمَع َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم " 
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عإيَسى، َعْن  يَزإيَد، اْلَعْدُل، ثـََنا إإبـَْراهإيُم ْبُن َأيبإ طَالإٍب، ثـََنا هإاَلُل ْبُن بإْشٍر، ثـََنا أَبُو َخَلٍف َعْبُد اَّللَّإ ْبُن  َأْخََبينإ حُمَميُد ْبُن    -  5252
ُهَما، َأنَّ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ  ُ َعنـْ َي اَّللَّ  َعَلْيهإ َوَسلََّم َخَرَج َذاَت يـَْوٍم مإْن بـَْيتإهإ يُوُنَس ْبنإ ُعبَـْيٍد، َعْن عإْكرإَمَة، َعنإ اْبنإ َعبَّاٍس َرضإ

دإ، فـََقاَل: »َما َأْخَرَجَك اَي َأاَب َبْكٍر َهذإهإ السَّاعَ  َة؟« قَاَل: َأْخَرَجِنإ الَّذإي َأْخَرَجَك  عإْنَد الظَّهإريَةإ، فـََرَأى َأاَب َبْكٍر َجالإًسا فإ اْلَمْسجإ
؟« فـََقاَل: الَّذإي َأْخَرَجُكَما اَي َرُسوَل اَّللَّإ، فـََقَعَد َرُسولُ   اَي َرُسوَل اَّللَّإ، ُثَّ َجاءَ  اَّللَّإ َصلَّى   ُعَمُر، فـََقاَل: »َما َأْخَرَجَك اَي اْبَن اخْلَطَّابإ

ٍة فـَتَـْنطَلإَقانإ إإىَل َهذإهإ  ُتْصيَبانإ -َوَأْوَمَأ بإَيدإهإ إإىَل ُدورإ اأْلَْنَصارإ  - النَّْخَلةإ  هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم يـََتَحدَُّث َمَعُهَما ُثَّ قَاَل: »َهْل بإُكَما مإْن قـُوَّ
ُ؟« قـُْلَنا: نـََعْم، فَاْنطََلَق َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلَّمَ   .  َواْنطََلَقا َمَعُه َوذََكَر احْلَدإيثَ طََعاًما َوَشَرااًب َوظإالًّ إإْن َشاَء اَّللَّ

 الذهبي في التلخيص. * سكت عنه 
 قال الشيخ عبد السَلم علوش: فيه أبو خلف عبد هللا بن عيسى وهو ضعيف.  *

، ثـََنا أَبُو ُمْسلإٍم إإبـَْراهإيُم ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ، ثـََنا حمَُ   -   5254 ثـََنا أَبُو َسعإيٍد َأمْحَُد ْبُن يـَْعُقوَب الثَـَّقفإيُّ ، ثـََنا َشرإيٌك،  َحدَّ مَُّد ْبُن الطَُّفْيلإ
ُ عَ  َي اَّللَّ ٍد، َعْن زَْيدإ ْبنإ َأْسَلَم، َأنَّ ُعَمَر َرضإ َْهلإ الشَّامإ َيُإبُّوَنَك؟ َعْن َجامإعإ ْبنإ َأيبإ رَاشإ : َما ألإ ْذميٍَ ْنُه قَاَل لإَسعإيدإ ْبنإ َعامإرإ ْبنإ حإ

يُهْم، فََأْعطَاُه َعْشَرَة آََلٍف فـََردََّها، َوقَاَل: إإنَّ ِلإ َأْعُبًدا َوَأفْـَراًسا َوَأاَن   َرْيٍ َوأُرإيُد َأْن َيُكوَن َعَملإي َصَدقَ قَاَل: ُأرَاعإيُهْم َوُأواسإ ًة َعَلى ِبإ
: »إإَذا اْلُمْسلإمإنَي، فـََقاَل ُعَمُر: ََل تـَْفَعْل إإنَّ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َأْعطَاينإ َماََل ُدوهَنَا ، فـَُقْلُت: َْنًْوا َمإَّا قـُْلَت، فـََقاَل ِلإ

ُ َماًَل ََلْ َتْسأَْلُه َوََلْ َتْشرإهإ نـَْفَسَك  ُه«  َأْعطَاَك اَّللَّ َا ُهَو رإْزُق اَّللَّإ َأْعطَاَك إإايَّ  إإلَْيهإ َفُخْذُه، فَإإَنَّ
 * حذفه الذهبي من التلخيص. 

 (: صحيح. 256* صحيح الجامع )

 ذِكْرُ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
، ثـََنا حمَُ   -   5258 ، ثـََنا احْلَُسنْيُ ْبُن اْلَفَرجإ ُّ، ثـََنا احلََْسُن ْبُن اجْلَْهمإ ثـََنا أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ اأْلَْصبَـَهاينإ مَُّد ْبُن ُعَمَر، " َوُأَسْيُد ْبُن احْلَُضرْيإ َحدَّ

َاٍك يَُكَّنَّ َأاَب ََيََْي َويـَُقاُل أَبُو احْلَُصنْيإ َويـَُقاُل: َأابَ  ْساَلمإ يـَُعدُّ مإْن ُعَقاَلئإهإْم  ْبنإ ْسإ َِبٍْر، وََكاَن ُأَسْيٌد َشرإيًفا فإ قـَْومإهإ فإ اجْلَاهإلإيَّةإ، َواإْلإ
َلُه، وََكاَن رَئإيَس   اَث، َوقُتإَل ُحَضرْيٌ  اأْلَْوسإ يـَْوَم بـُعَ َوَذوإي آرَائإهإْم، وََكاَن مإَن اْلَكتَـَبةإ، وََكاَن أَبُوُه احْلَُضرْيإ اْلَكاتإَب َكَذلإَك َمْن قـَبـْ

يعإهإْم، يـَْوَمئإٍذ، َوُأَسْيُد ْبُن ُحَضرْيٍ َأَحُد السَّْبعإنَي مإَن اأْلَْنَصارإ الَّذإيَن اَبيـَُعوا َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ عَ  َلَة اْلَعَقَبةإ فإ رإَوايٍَة مجَإ َلْيهإ َوَسلََّم لَيـْ
ْثَِنْ َعَشَر،   ُأَسْيٌد َبْدرًا، َوآَخى َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َبنْيَ ُأَسْيدإ ْبنإ ُحَضرْيٍ َوزَْيدإ ْبنإ َحارإثََة َوََلْ َيْشَهْد  َوَأَحُد النـَُّقَباءإ اَلإ

ُْم َلَْ  َهنَّ  َيظُنُّوا َأنَّ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم يـَْلَقى َحْراًب ََتَلََّف ُهَو َوَغرْيُُه مإْن َأَكابإرإ الصََّحابَةإ مإَن النـَُّقَباءإ َوَغرْيإهإْم َعْن َبْدٍر، ألإ
َراَحاٍت، َوثـََبَت َمَع َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ عَ  نَي اْنَكَشَف النَّاُس،  َوََل قإَتاًَل، َوَشهإَد ُأَسْيٌد ُأُحًدا َوُجرإَح يـَْوَمئإٍذ َسْبَع جإ َلْيهإ َوَسلََّم حإ

 َد اخْلَْنَدَق َواْلَمَشاهإَد ُكلََّها َمَع َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم " َوَشهإ 
 * حذفه الذهبي من التلخيص. 

 فيه الواقدي متروك.  *
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 ذِكْرُ عِيَاضِ بْنِ غَنْمٍ الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
ثـََنا احْلََسُن ْبُن    -   5270 ْمُرو ْبُن  حُمَمَّدإ ْبنإ إإْسَحاَق اأْلَْزَهرإيُّ، ثـََنا احْلَُسنْيُ ْبُن إإْسَحاَق التُّْسََتإيُّ، ثـََنا َأْزَهُر ْبُن نُوٍح، ثـََنا عَ َحدَّ

ُّ، يـَُقوُل: ثـََنا ََيََْي ْبُن َجابإٍر، َعْن ُجَبرْيإ بْ  ْعُت ُمَعاوإيََة ْبَن ََيََْي الصََّدفإ نإ نـَُفرْيٍ، َعْن عإَياضإ ْبنإ َغْنٍم قَاَل: قَاَل ِلإ اْلَولإيدإ، قَاَل: ْسَإ
  ُمَكاثإٌر بإُكْم«َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َذاَت يـَْوٍم: »اَي عإَياُض ََل تـَزَّوََّجنَّ َعُجوزًا، َوََل َعاقإًرا، فَإإينيإ 

َجاُه. @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإْلِ   ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ 
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: معاوية بن يحيى ضعيف 

 (: ضعيف.6215* ضعيف الجامع )

 ذِكْرُ الْبَرَاءِ بْنِ مَالِك  الْأَنْصَارِيُّ أَخِ أَنَسِ بْنِ مَالِك  رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ 
َْرَو، ثـََنا َعْبَداُن ْبُن حُمَمٍَّد احْلَافإُظ، ثـََنا إإْسحَ   -   5273 اُق ْبُن َمْنُصوٍر، ثـََنا َعْبُد الرَّمْحَنإ  َأْخََبينإ أَبُو َمعإنٍي حُمَمَُّد ْبُن عإيَسى اْلَعطَّاُر، ِبإ

ْعُت أََنَس ْبَن َمالإٍك يـَُقوُل: َكاَن اْلََبَاُء ْبُن َمالإٍك رَُجاًل َحَسَن ْبُن َمْعٍن، أَنـَْبَأ حُمَمَُّد ْبُن إإْسَحاَق، َعْن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ أََنٍس، قَالَ  : ْسَإ
َنَما ُهَو يـَْرجُ  ، َفَكاَن يـَْرُجُز لإَرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم فإ بـَْعضإ َأْسَفارإهإ، فـَبَـيـْ وُل ُز إإْذ قَاَرَب النيإَساَء، فـََقاَل َلُه َرسُ الصَّْوتإ

َك َواْلَقَوارإيَر« قَاَل: فََأْمَسَك قَاَل حُمَمٌَّد: »َكرإَه َرُسوُل اَّللَّإ   َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َأْن َتْسَمَع النيإَساُء  اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »إإايَّ
 َصْوَتُه« 

َجاُه. @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإْلِ   ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ 
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح

، إإْماَلًء َعَليَّ ,  َأْخََبينإ َعْبُد اَّللَّإ ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ زإاَيٍد، اْلَعْدُل، ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن إإْسَحاَق، قَاَل: َحدََّثِنإ حُمَمَّدُ  - 5274  ْبُن َعزإيٍز اأْلَْيلإيُّ
َهاٍب، َعْن أََنسإ ْبنإ َمالإٍك، قَاَل: قَاَل َرُسو قَاَل:   ُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َحدََّثِنإ َساَلَمُة ْبُن َرْوٍح، َعْن َعقإيلإ ْبنإ َخالإٍد، َعنإ اْبنإ شإ

، َلْو َأْقَسَم َعَلى اَّللَّإ أَلَبـَرَّ قَ  ُهُم اْلََبَاُء ْبُن َمالإٍك، فَإإنَّ اْلََبَاَء َلقإَي زَْحًفا مإَن  َوَسلََّم: »َكْم مإْن َضعإيٍف ُمَتَضعيإٍف ذإي طإْمَرْينإ َسَمُه مإنـْ
َت  َعَلْيهإ َوَسلََّم، قَاَل: »إإنََّك َلْو َأْقَسمْ اْلُمْشرإكإنَي َوَقْد َأْوَجَع اْلُمْشرإُكوَن فإ اْلُمْسلإمإنَي« ، فـََقاُلوا: اَي بـََراُء، إإنَّ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ 

َأْكَتافـَُهمْ  َمَنْحتَـَنا  َأْقَسْمُت َعَلْيَك اَي َربيإ لإَما  ْم َعَلى رَبيإَك« ، فـََقاَل:  ، َعَلى اَّللَّإ أَلَبـَرََّك، فََأْقسإ اْلتَـَقْوا َعَلى قـَْنَطَرةإ السُّوسإ ، ُثَّ 
ْم َعَلى رَبيإ  َك، فـََقاَل: َأْقَسْمُت َعَلْيَك اَي َربيإ لإَما َمَنْحتَـَنا َأْكَتافـَُهْم، َوَأحْلَْقَتِنإ  فََأْوَجُعوا فإ اْلُمْسلإمإنَي، فـََقاُلوا َلُه: اَي بـََراُء، َأْقسإ

 بإَنبإييإَك َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، َفُمنإُحوا َأْكَتافـَُهْم، َوقُتإَل اْلََبَاُء َشهإيًدا
َجاُه.@ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح  ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ     اإلِْ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح
 * قال الشيخ عبد السَلم علوش: ال ينزل عن درجة الحسن.

 ذِكْرُ مَنَاقِبِ قَتَادَةَ بْنِ النُّعْمَانِ الظَّفَرِيِّ وَهُوَ أَخُو أَبِي سَعِيد  الْخُدْرِيِّ لِأُمِّهِ 
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ُّ، ثـََنا ُسَلْيَماُن ْبُن دَ   -   5281 ُّ، ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن ُرْسَتَة اأْلَْصبَـَهاينإ ثـََنا أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ اأْلَْصبَـَهاينإ ُّ، ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن ُعَمَر، َحدَّ اُوَد الشَّاذَُكوينإ
ْبنإ ظََفٍر، َواْسُم ظُُفٍر: َكْعُب ْبُن اخْلَْزرَجإ ْبنإ َعْمٍرو َوُهَو النَّبإيُت ْبُن َمالإكإ   قَاَل: " َوقـََتاَدُة ْبُن النـُّْعَمانإ ْبنإ يَزإيَد ْبنإ َعْمرإو ْبنإ َسوَّادإ 

ْ ُعَمَر ْبنإ قـََتاَدَة، وََكاَن   ٍم َويـَْعُقوَب اْبِنإ ُم ْبُن ُعَمَر مإَن اْلُعَلمَ ْبنإ َأْوٍس وََكاَن قـََتاَدُة يَُكَّنَّ َأاَب َعْمٍرو َوُهَو َجدُّ َعاصإ رَيإ  َعاصإ لسيإ اءإ ابإ
مإْن َأْصَحابإ َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ   َوَشهإَد قـََتاَدُة ْبُن النـُّْعَمانإ اْلَعَقَبَة َمَع السَّْبعإنَي مإَن اأْلَْنَصارإ، وََكاَن مإَن الرَُّماةإ اْلَمْذُكورإينَ   َوَغرْيإَها

َعَلْيهإ َوَسلََّم،  َعَلْيهإ َوَسلََّم، َشهإَد َبْدرًا َوُأُحًدا َورُمإَيْت عَ  َنُه يـَْوَم ُأُحٍد، َفَساَلْت َحَدقـَُتُه َعَلى َوْجَنتإهإ، فَأََتى َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ  يـْ
»فـََردََّها تـَْقَذرَُها،  يُت  َخشإ َعْيِنإ  رََأْت  هإَي  َوإإْن  بـَُّها،  ُأحإ اْمَرَأًة  عإْندإي  إإنَّ  اَّللَّإ،  َرُسوَل  اَي  اَّللَّإ   فـََقاَل:  فَاْستَـَوْت  َرُسوُل   ، بإَيدإهإ«   

َ، َوَشهإَد أَْيًضا اخْلَْنَدَق َواْلَمَشاهإَد ُكلَّ  نَـْيهإ َوَأَصحَُّهَما بـَْعَد َأْن َكَبإ َها َمَع َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم،  َورََجَعْت، وََكاَنْت َأقْـَوى َعيـْ
 . ْزَوةإ اْلَفْتحإ وََكاَنْت َمَعُه رَايَُة َبِنإ ظُُفٍر فإ غَ 

 * فيه الواقدي متروك. 

 ذِكْرُ الْأَسْوَدِ بْنِ خَلَفِ بْنِ عَبْدِ يَغُوثَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
َكََّة، ثـََنا إإْسَحاُق بْ   -   5283 ُّ، ِبإ َعاينإ َبَأ  َأْخََبينإ أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ حُمَمَُّد ْبُن َعلإييإ ْبنإ َعْبدإ احْلَمإيدإ الصَّنـْ ، أَنـْ ُن إإبـَْراهإيَم، َأاَن َعْبُد الرَّزَّاقإ

َّ اْبُن َجرإيٍح، َأْخََبينإ َعْبُد اَّللَّإ ْبُن ُعْثَماَن ْبنإ ُخثـَْيٍم، َأنَّ حمَُ  مََّد ْبَن اأْلَْسَودإ ْبنإ َخَلٍف، َأْخََبَُه، َأنَّ َأاَبُه اأْلَْسَوَد، َحدَّثَُه أَنَُّه، رََأى النَّيبإ
، قَاَل: َفَجَلَس عإْنَد قـُْربإ َدارإ َْسَُرَة، قَاَل اأْلَ  َعَلْيهإ َوَسلََّم يـَُبايإُع النَّاَس يـَْوَم اْلَفْتحإ َعَلْيهإ ْسَوُد: فـََرأَيْ َصلَّى هللاُ  َّ َصلَّى هللاُ  ُت النَّيبإ
ْساَلمإ َوالشََّهاَدةإ، فَـ  غَاُر َواْلُكبَّاُر َوالنيإَساُء فـََبايـَُعوُه َعَلى اإْلإ ميَاُن َوَسلََّم َجَلَس، َفَجاَءُه النَّاُس الصيإ ْساَلُم؟ قَاَل: »اإْلإ ُقْلُت: َفَما اإْلإ

َّللَّإ« فـَُقْلُت: َوَما الشََّهاَدُة؟ قَاَل: ُ، َوَأنَّ حُمَمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسولُُه«   ابإ  »َشَهاَدُة َأنَّ ََل إإَلَه إإَلَّ اَّللَّ
 * سكت عنه الذهبي في التلخيص. 

ُ َعْنُه،  -  5284 َي اَّللَّ َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ  َأْخََباََن َمْعَمٌر، َعنإ اْبنإ ُخثـَْيٍم، َعْن حُمَمَّدإ ْبنإ اأْلَْسَودإ ْبنإ َخَلٍف، َعْن أَبإيهإ َرضإ َأنَّ النَّيبإ
ًنا فـََقبـََّلُه، ُثَّ َأقْـَبَل َعَلْيهإْم، فـََقاَل: »إإنَّ اْلَوَلَد َمْبَخَلٌة جَمْبَـَنٌة جَمَْهَلةٌ   حَمَْزنٌَة« َوَسلََّم َأَخَذ ُحَسيـْ

 (: صحيح.1990صحيح الجامع )

 هُ عَنْهُ ذِكْرُ مَنَاقِبِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ رَضِيَ اللَّ 
، ثـََنا َعْبُد اَّللَّإ   -   5290  ْبُن َصالإٍح، َحدََّثِنإ اللَّْيُث، َحدََّثِنإ َأْخََبينإ َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ َسَلَمَة اْلَغزيإيُّ، ثـََنا ُعْثَماُن ْبُن َسعإيٍد الدَّارإمإيُّ

َهاٍب قَاَل: »َلمَّا اْنَصَرَف   ، َوَأْرَسلَ َعقإيٌل، َعنإ اْبنإ شإ ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم مإَن اأْلَْحَزابإ َأقَاَم َخالإُد ْبُن اْلَولإيدإ بإَدارإ اأْلَْحَزابإ  النَّيبإ
يإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم ِبإإْساَلمإهإ« َحدَّثـََنا بإصإحَّةإ َما ذََكَرُه الزُّبـَْيدإيُّ مإْن إإْساَل   . الإدإ ْبنإ اْلَولإيدإ قـَْبَل َخْيََبَ مإ خَ إإىَل النَّيبإ

ثـََناُه َعلإيُّ ْبُن مَحَْشاٍذ، ثـََنا احلََْسُن ْبُن َعلإييإ ْبنإ َشبإيٍب اْلَمْعَمرإيُّ، ثـََنا الرَّبإيُع ْبُن ثـَْعَلبَ   -   5297 َة، ثـََنا أَبُو إإْْسَاعإيَل اْلُمَؤديإُب، َحدَّ
، َعْن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َأيبإ َأْوََف، َأنَّ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم قَاَل: »ََل تـُؤْ َعْن إإْْسَاعإيَل ْبنإ َأيبإ َخالإٍد، َعنإ  يإ ُذوا َخالإًدا  الشَّْعيبإ

 فَإإنَُّه َسْيٌف مإْن ُسُيوفإ اَّللَّإ، َصبَُّه َعَلى اْلُكفَّارإ«  
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َجاُه. @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا  ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ   َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: مرسَل وهو أشبه 

أَبإيهإ،    مإيدإ ْبُن َجْعَفٍر، َعنْ َحدََّثِنإ َعلإيُّ ْبُن عإيَسى، َأاَن َأمْحَُد ْبُن ََنَْدَة، ثـََنا َسعإيُد ْبُن َمْنُصوٍر، ثـََنا ُهَشْيٌم، ثـََنا َعْبُد احلَْ   -  5299
ُبوَها فـََوَجُدوَها، َوإإَذا هإَي قـََلْنُسَوٌة َخلإَقٌة، َأنَّ َخالإَد ْبَن اْلَولإيدإ، فـََقْد قـََلْنُسَوًة َلُه يـَْوَم اْلرَيُْموكإ فـََقاَل: اْطُلُبوَها فـََلْم ُيَإُدوَها، ُثَّ طَلَ 

َيتإهإ َفَجَعْلتـَُها  فـََقاَل َخالإٌد: »اْعَتَمَر َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَليْ  َتَدَر النَّاُس َجَوانإَب َشْعرإهإ، َفَسبَـْقتـُُهْم إإىَل اَنصإ هإ َوَسلََّم َفَحَلَق رَْأَسُه، َوابـْ
 فإ َهذإهإ اْلَقَلْنُسَوةإ، فـََلْم َأْشَهْد قإَتاًَل َوهإَي َمعإي إإَلَّ ُرزإْقُت النَّْصَر؟« 

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: منقطع
 .رجاله ثقات إال أن جعفرا يبعد سماعه من خالد(: 16/130ل الشيخ شعيب رحمه هللا في تخريج سير أعَلم النبَلء )* قا

، ثـََنا حمَُ  -  5305 ، ثـََنا احْلَُسنْيُ ْبُن اْلَفَرجإ ُّ، ثـََنا احلََْسُن ْبُن اجْلَْهمإ ثـََنا أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ اأْلَْصبَـَهاينإ مَُّد ْبُن ُعَمَر، قَاَل: »َحاطإُب ْبُن  َحدَّ
َدَة َشهإَد َبْدرًا َواخْلَْنَدَق، َواْلَمَشاهإَد ُكلََّها َمَع َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى َأيبإ بـَْلتَـَعَة يَُكَّنَّ َأاَب حُمَمٍَّد َوُهَو فإيَما قإيَل مإْن خلٍَْم، ُثَّ َأَحُد بَ  ِنإ رَاشإ

بإ اإْلإ  َعَلْيهإ َوَسلََّم، بـََعَثُه إإىَل اْلُمَقْوَقسإ َصاحإ َعَلْيهإ َوَسلََّم، وََكاَن َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ  كإَر مإَن الرَُّماةإ  ْسَكْنَدرإيَّةإ، وََكاَن فإيَما ذُ هللاُ 
ْلَمدإيَنةإ َوُهَو اْبُن َخٍْس وَ  تيإنَي َسَنًة، َوَصلَّى َعَلْيهإ ُعْثَماُن ْبُن  اْلَمْذُكورإيَن مإْن َأْصَحابإ َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، َوَماَت ابإ سإ

ًرا يَبإيُع الطََّعاَم، وََكاَن َحَسنَ  « َعفَّاَن، وََكاَن ًَتجإ ، َخفإيَف الليإْحَيةإ، َأْحََّن إإىَل اْلقإَصرإ َما ُهَو َشْثُن اأْلََصابإعإ   اجلْإْسمإ
 * فيه الواقدي، وهو متروك.

َروإيُّ، ثـََنا أَبُو الزَُّبرْيإ َعلإيُّ ْبُن  َأْخََبينإ أَبُو َنْصٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبنإ ُعَمَر اخْلَفَّاُف، ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن اْلُمْنذإرإ ْبنإ َسعإيٍد اهلَْ   -   5307
، قَاَل: َحدََّثِنإ َهاُروُن ْبُن َيَْ  ُّ،  احلََْسنإ ْبنإ َعلإييإ ْبنإ ُمْسلإٍم اْلَمكيإيُّ ََي ْبنإ َهاُروَن ْبنإ َعْبدإ الرَّمْحَنإ ْبنإ َحاطإبإ ْبنإ َأيبإ بـَْلتَـَعَة اْلَمَدينإ

ُّ، َعْن َعْبدإ احْلَمإيدإ ْبنإ َأيبإ أََنٍس، َعْن َصْفَواَن ْبنإ ُسَلْيٍم، َعنْ  َع حَ قَاَل: َحدََّثِنإ أَبُو رَبإيَعَة احْلَرَّاينإ اطإَب ْبَن   أََنسإ ْبنإ َمالإٍك، أَنَُّه ْسَإ
ُحٍد َوُهَو َيشْ  يإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم ِبُإ َّ، يـَُقوُل: أَنَُّه اطََّلَع َعَلى النَّيبإ َتدُّ َوفإ َيدإ َعلإييإ ْبنإ َأيبإ طَالإٍب الَتُُّْس فإيهإ َماٌء،  َأيبإ بـَْلتَـَعَة اْلَمَدينإ

َبُة ْبُن َأيبإ َوقَّاٍص  َوَرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم يَـ  ُل َوْجَهُه مإْن َذلإَك اْلَماءإ، فـََقاَل َلُه َحاطإٌب: َمْن فـََعَل بإَك َهَذا؟ قَاَل: »ُعتـْ ْغسإ
يُح َعَلى اجْلََبلإ قُتإَل حمَُ  ْعُت َصائإًحا َيصإ « قـُْلُت: إإينيإ ْسَإ ََجٍر رََماينإ أَتـَْيُت إإلَْيَك وََكاَن َقْد َذَهَبْت مٌَّد، فَ َهشََّم َوْجهإي، َوَدقَّ ُراَبعإيَّيتإ ِبإ

ل َبُة فََأَشاَر إإىَل َحْيُث تـََوجََّه، َفَمَضْيُت َحَّتَّ ظَفإْرُت بإهإ َفَضَربـُْتُه ابإ ي، قـُْلُت: أَْيَن تـََوجََّه ُعتـْ سَّْيفإ َفَطَرْحُت رَْأَسُه، فـََهَبْطُت،  ُروحإ
ْئتُ  ُ َعْنكَ فََأَخْذُت رَْأَسُه َوَسَلَبُه َوفـََرَسُه َوجإ َي اَّللَّ ، فـََقاَل: »َرضإ يإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َفَسلََّم َذلإَك إإَِلَّ َوَدَعا ِلإ  « َمرََّتنْيإ  بإهإ إإىَل النَّيبإ

 * سكت عنه الذهبي في التلخيص. 
 * قال الشيخ عبد السَلم علوش: فيه من لم اعرفه. 

ُّ، ثـََنا ُعبَـْيُد اَّللَّإ ْبُن  َحدََّثِنإ أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبنإ اَبَلَوْيهإ، ثـََنا ُموَسى ْبُن َهاُروَن، ثـََنا هإَشاُم ْبُن احْلَارإثإ ا  -  5309 حْلَرَّاينإ
، َعْن ُعْرَوَة ْبنإ   ٍد، َعنإ الزُّْهرإييإ ، َعْن إإْسَحاَق ْبنإ رَاشإ الزَُّبرْيإ، َعْن َعْبدإ الرَّمْحَنإ ْبنإ َحاطإبإ ْبنإ َأيبإ بـَْلتَـَعَة، أَنَُّه َحدَّثَُه،  َعْمٍرو الرَّقيإيُّ

ى هللاُ َعَلْيهإ  َبْدرًا، َفَدَعا َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّ َأنَّ َأاَبُه، َكَتَب إإىَل ُكفَّارإ قـَُرْيٍش كإَتااًب َوُهَو َمَع َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َقْد َشهإدَ 
ُهَما، فـََقاَل: »اْنطَلإَقا َحَّتَّ ُتْدرإَكا اْمَرَأًة َوَمَعَها كإَتاُب   ُ َعنـْ َي اَّللَّ فَأَتـََياينإ بإهإ« فَاْنطََلَقا َحَّتَّ أَتـََياَها فـََقاََل: َأْعطإيَنا َوَسلََّم َعلإيًّا َوالزَُّبرْيَ َرضإ
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أَ  أََلْسُتَما رَُجَلنْيإ ُمْسلإَمنْيإ قَاََل اْلكإَتاَب الَّذإي َمَعكإ َوَأْخََبَاَها  َها، فـََقاَلْت:  يـَْنزإَعا ُكلَّ ثـَْوٍب َعَليـْ ُمْنَصرإفإنَي َحَّتَّ  َُما َغرْيُ  : بـََلى، هنَّ
َا   ثـََنا َأنَّ َمَعكإ كإَتااًب، فـََلمَّا أَيـَْقَنْت َأهنَّ َها  َوَلكإنَّ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، َحدَّ ُهَما َحلَّتإ اْلكإَتاَب مإْن رَْأسإ نـْ َفلإَتٍة مإ َغرْيُ ُمنـْ

قَاَل: »أَتـَْعرإُف َهَذا اْلكإَتاَب؟« قَاَل: نـََعْم،    َفَدفـَْعُتُه إإلَْيهإَما، َفَدَعا َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َحاطإًبا َحَّتَّ قـََرَأ َعَلْيهإ اْلكإَتاَب، 
َي مَحََلَك َعَلى َذلإَك؟« قَاَل: َكاَن ُهَناَك َوَلدإي َوُذو قـََراَبيتإ وَُكْنُت اْمَرًأ َأْعَرابإيًّا فإيُكْم َمْعَشَر قـَُرْيشٍ   قَاَل: »َفَما ، فـََقاَل ُعَمُر َرضإ

ُ َعْنُه: اْئَذْن ِلإ اَي َرُسوَل اَّللَّإ فإ قـَْتلإ َحاطإٍب، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَّإ ََل: " إإنَّهُ   َقْد َشهإَد َبْدرًا، َوأَنََّك ََل َتْدرإي َلَعلَّ اَّللََّ َقدإ اطََّلَع اَّللَّ
ُتْم فَإإينيإ َغافإٌر َلُكْم«   ئـْ  َعَلى َأْهلإ َبْدٍر، فـََقاَل: »اْعَمُلوا َما شإ

 * سكت عنه الذهبي في التلخيص. 
 وأصله في الصحيحين  ،: إسناده صالح(2/44في سير أعَلم النبَلء ) # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا

 ذِكْرُ مَنَاقِبِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
ُّ، ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ ُرْسَتَة، ثـََنا ُسَلْيَماُن ْبُن    -  5313 ثـََنا أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ اأْلَْصبَـَهاينإ َفذََكَر  َداُوَد، ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن ُعَمَر،  َحدَّ

ى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم اْلَوْحَي، َوَقدإ اْخُتلإَف النََّسَب بإَنْحوإهإ َوزَاَد َوَشهإَد اْلَعَقَبَة فإ السَّْبعإنَي مإَن اأْلَْنَصارإ، »وََكاَن َيْكُتُب لإَرُسولإ اَّللَّإ َصلَّ 
ُعَمَر سَ  اَلَفةإ  َماَت فإ خإ أَنَُّه  َفقإيَل  َوفَاتإهإ  أَثـَْبُت فإ َوْقتإ  َوَهَذا  َثاَلثإنَي،  َسَنَة  اَلَفةإ ُعْثَماَن  َماَت فإ خإ َوقإيَل  اثـْنَـَتنْيإ َوعإْشرإيَن،  َنَة 

ْن َُيَْمَع اْلُقْرآَن« نَّ ُعْثَماَن َأَمَرُه ِبَإ  اأْلَقَاوإيلإ ِبَإ
 * قال الشيخ عبد السَلم علوش: صحيح إلى الواقدي. 

ْعُت َأاَب ُمْسهإٍر، يـَُقوُل: َحدََّثِنإ  -  5316 ، ثـََنا إإبـَْراهإيُم ْبُن يـَْعُقوَب، قَاَل: ْسَإ " ُأيَبُّ ْبُن َكْعٍب  حُمَمَُّد ْبُن ُمظَفٍَّر، ثـََنا أَبُو اجْلَْهمإ
، قَاُلوا:  َسييإدإ اْلُمْسلإمإنَي "  َْسَّاُه َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َسييإَد اأْلَْنَصارإ، فـََلْم مَيُْت َحَّتَّ

 * قال الشيخ عبد السَلم علوش: صحيح إلى أبي مسهر. 

ثـََنا أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن ُسَلْيَماَن اْلَفقإيُه بإبَـْغَداَد، ثـََنا احلََْسُن ْبُن ُمْكَرٍم، ثـََنا يَزإيُد ْبُن هَ   -   5322 اُروَن، َعْن حُمَمَّدإ ْبنإ إإْسَحاَق،  َحدَّ
 نإ زَْيدإ ْبنإ َعْمرإو ْبنإ نـَُفْيٍل« َأنَّ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم »آَخى َبنْيَ َأْصَحابإهإ فَآَخى َبنْيَ ُأيَبيإ ْبنإ َكْعٍب َوَسعإيدإ بْ 

 * قال الشيخ عبد السَلم علوش: صحيح إلى ابن اسحاق.

َمامُ   -  5325 ثـََنا أَبُو ََيََْي حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ حُمَمَّدإ ْبنإ َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ يَزإيَد، اْلُمْقرإُئ اإْلإ ، ثـََنا أَبُو  َحدَّ دإ احْلََرامإ َكََّة فإ اْلَمْسجإ  ِبإ
ْعُت عإْكرإَمَة ْبَن ُسَلْيَماَن، يـَُقوُل:  َعْبدإ اَّللَّإ حُمَمَُّد ْبُن َعلإييإ ْبنإ زَْيٍد الصَّائإُغ، ثـََنا َأمْحَُد بْ  مإ ْبنإ َأيبإ بـَزََّة، قَاَل: ْسَإ ُن حُمَمَّدإ ْبنإ اْلَقاسإ

ْ َكَبيإْ  : »َكَبيإ َةإ ُكليإ ُسورَ   قـََرْأُت َعَلى إإْْسَاعإيَل ْبنإ َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ ُقْسطَْنطإنَي، فـََلمَّا بـََلْغُت َوالضَُّحى، قَاَل ِلإ ٍة، َحَّتَّ ََتَتإَم«  عإْنَد َخاِتإ
َن َعبَّاٍس َأَمَرُه بإَذلإَك، َوَأْخََبَُه اْبُن َعبَّاٍس، َأنَّ ُأيَبَّ  َوَأْخََبَُه َعْبُد اَّللَّإ ْبُن َكثإرٍي أَنَُّه قـََرَأ َعَلى جُمَاهإٍد فََأَمَرُه بإَذلإَك، َوَأْخََبَُه جُمَاهإُد، َأنَّ ابْ 

َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َأَمَرُه بإَذلإَك  ْبَن َكْعٍب َأَمَرُه بإَذلإَك َوأَ   ْخََبَُه ُأيَبُّ ْبُن َكْعٍب َأنَّ النَّيبإ
َجاهُ  ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ     .@ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 . # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: البزي قد تكلم فيه
 (: منكر.6133الضعيفة )* السلسلة 
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ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثـََنا احْلََسُن ْبُن َعلإييإ ْبنإ َعفَّاَن اْلَعامإرإيُّ، ثـََنا أَبُو    -  5329 ُأَساَمَة، َعْن حُمَمَّدإ ْبنإ َعْمٍرو،  َحدَّ
رإيَن  ثـََنا أَبُو َسَلَمَة، َوحُمَمَُّد ْبُن إإبـَْراهإيَم التـَّْيمإ  ، قَاََل: َمرَّ ُعَمُر ْبُن اخْلَطَّابإ بإَرُجٍل َوُهَو يـَُقوُل: }السَّابإُقوَن اأْلَوَُّلوَن مإَن اْلُمَهاجإ يُّ

ُهْم َوَرُضوا َعْنُه{ ]التوبة:   ُ َعنـْ َي اَّللَّ رإ اْْليَةإ فـََوَقَف  100َواأْلَْنَصارإ َوالَّذإيَن اتَـّبَـُعوُهْم ِبإإْحَساٍن َرضإ َعَلْيهإ ُعَمُر، فـََقاَل:  [ إإىَل آخإ
فـََقاَل: اْنطَلإُقوا بإَنا إإلَْيهإ، فَاْنطََلُقوا   اْنَصرإْف، فـََلمَّا اْنَصَرَف، قَاَل لَُه ُعَمُر: َمْن َأقْـَرَأَك َهذإهإ اْْليََة؟ قَاَل: َأقْـَرأَنإيَها ُأيَبُّ ْبُن َكْعٍب، 

ُل رَْأَسُه َفَسلََّم َعَلْيهإ فـََردَّ السَّاَلَم، فـََقاَل: اَي َأاَب اْلُمْنذإرإ، قَاَل: »لَبـَّْيَك،« قَاَل: َأْخََبينإ إإلَْيهإ، فَإإَذا ُهَو ُمتَّكإٌئ َعَلى وإَساَدٍة يـُرَ  َهَذا جيإ
تـَُها مإْن َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم« ،   تَـَها مإْن َرُسولإ اَّللَّإ؟، أَنََّك َأقْـَرْأَتُه َهذإهإ اْْليََة، قَاَل: »َصَدَق، تـََلقَّيـْ قَاَل ُعَمُر: أَْنَت تـََلقَّيـْ

تـَُها مإْن َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم« َثاَلَث َمرَّاٍت، ُكلُّ َذلإَك يـَقُ  ولُُه َوفإ الثَّالإَثةإ َوُهَو َغْضَباُن، »نـََعْم،  قَاَل: »نـََعْم، َأاَن تـََلقَّيـْ
َنُه َفخَ َواَّللَّإ َلَقْد أَ  َْبإيَل َوأَنـَْزهَلَا َعَلى حُمَمٍَّد، فـََلْم َيْسَتْأمإْر فإيَها اخْلَطَّاَب« ، َوََل ابـْ ُ َعَلى جإ َرَج ُعَمُر َوُهَو رَافإٌع َيَدْيهإ َوُهَو  نـَْزهَلَا اَّللَّ

ُ َأْكََبُ  ُ َأْكََبُ، اَّللَّ  . يـَُقوُل: اَّللَّ
 * حذفه الذهبي من التلخيص. 

مَنَاقِبِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْف  الزُّهْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ذِكْرُ    
يهإ  َوَحدََّثِنإ ُمْصَعُب ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ، قَاَل: " َعْبُد الرَّمْحَنإ ْبُن َعْوفإ ْبنإ َعْبدإ الرَّمْحَنإ ْبنإ احْلَارإثإ بْ  -  5332 نإ زُْهَرَة، َوأُمُُّه َوأُمُّ َأخإ

َفاُء بإْنُت َعْوفإ ْبنإ َعْبدإ ْبنإ احْلَارإثإ ْبنإ زُْهَرَة ْبنإ كإاَلٍب، وََكاَنْت َقْد َهاَجَرْت قـَبْ اأْلَْسوَ  ، وََكاَن َعْبُد  دإ ْبنإ َعْوٍف: الشيإ َل اْلَفْتحإ
ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َعْبَد الرَّ   مْحَنإ " الرَّمْحَنإ اْْسُُه: َعْبُد َعْمٍرو، َفَسمَّاُه النَّيبإ

، ثـََنا َخلإيَفُة ْبُن َخيَّاٍط، َفذََكَر َهَذا  -  5335 ، ثـََنا ُموَسى ْبُن زََكرإايَّ النََّسَب َوزَاَد »وََكاَن َعْبُد    َأْخََبينإ َأمْحَُد ْبُن يـَْعُقوَب الثَـَّقفإيُّ
 مَّاُه َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َعْبَد الرَّمْحَنإ«  الرَّمْحَنإ يَُكَّنَّ َأاَب حُمَمٍَّد، وََكاَن اْْسُُه فإ اجْلَاهإلإيَّةإ َعْبَد اْلَكْعَبةإ َفسَ 

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط البخاري ومسلم 

، ثـََنا إإبـَْراهإيُم ْبُن    فََأْخََباََنُه الشَّْيُخ أَبُو َبْكرإ ْبُن إإْسَحاَق قَاَل: َأاَن َعلإيُّ ْبُن َعْبدإ اْلَعزإيزإ، ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن َأيبإ   -  5336 طإيُّ نـَُعْيٍم اْلَواسإ
، َعْن أَبإيهإ، َعْن َعْبدإ الرَّمْحَنإ ْبنإ َعْوٍف   قَاَل: »َكاَن اْسْإي فإ اجْلَاهإلإيَّةإ َعْبَد َعْمٍرو َفَسمَّاينإ َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى َسْعٍد قَاَل: َحدََّثِنإ َأيبإ

 هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َعْبَد الرَّمْحَنإ«  
َجاُه. ْيَخْيِن، َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ

 التلخيص. * حذفه الذهبي من 

، َأاَن اْبُن هلَإيَعَة، َعْن َأيبإ اأْلَْسَودإ: " فإ  -  5349 َيةإ َمْن َشهإَد َبْدرًا َمَع  َأْخََباََن أَبُو َجْعَفٍر اْلَفقإيُه، ثـََنا أَبُو ُعاَلثََة، ثـََنا َأيبإ  َتْسمإ
 اَلبإ ْبنإ ُمرََّة: َعْبُد الرَّمْحَنإ ْبُن َعْوفإ ْبنإ زَُهرْيٍ " َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم مإْن َبِنإ زُْهَرَة ْبنإ كإ 

 . قال الشيخ عبد السَلم علوش: مرسل ضعيف اإلسناد* 

، ثـََنا حمَُ   -  5350 ، ثـََنا احْلَُسنْيُ ْبُن اْلَفَرجإ ُّ، ثـََنا احْلََسُن ْبُن اجْلَْهمإ ثـََنا أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ اأْلَْصبَـَهاينإ ْبُن ُعَمَر، َحدََّثِنإ أَبُو َبْكرإ ْبُن مَُّد  َحدَّ
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ْبُن عَ  ْوٍف أَْلَف بَعإرٍي َوَثاَلثََة آََلفإ َشاٍة  َأيبإ َسَْبََة، َعْن حُمَمَّدإ ْبنإ َأيبإ َحْرَمَلَة، َعْن ُعْثَماَن ْبنإ الشَّرإيدإ قَاَل: »تـََرَك َعْبُد الرَّمْحَنإ 
ل ، َومإاَئَة فـََرٍس تـَْرَعى ابإ لنَّقإيعإ ُر ُقوَت َأْهلإهإ مإْن َذلإَك َسَنًة، َوَأْسلَ ابإ ًحا، وََكاَن َيدَّخإ جْلُُرفإ َعَلى عإْشرإيَن اَنضإ ، وََكاَن يـَْزرَُع ابإ َم نَّقإيعإ

، َوقـَبْ  َأْن َيْدُعَو فإيَها، َوَشهإَد َمَع َرُسولإ اَّللَّإ   لَ َعْبُد الرَّمْحَنإ ْبُن َعْوٍف قـَْبَل َأْن َيْدُخَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َداَر اأْلَْرَقمإ
َعَلْيهإ َوَسلََّم َبْدرًا، َوُأُحًدا، َواخْلَْنَدَق َواْلَمَشاهإَد ُكلََّها، َوثـََبَت َمَع َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّ  نَي َوىلَّ النَّاُس«  َصلَّى هللاُ  َعَلْيهإ َوَسلََّم حإ  ى هللاُ 

 ص. * سكت عنه الذهبي في التلخي 
 ...قال الشيخ عبد السَلم علوش: في سنده الواقدي* 

 أَبإيهإ، " َأنَّ َعْبَد الرَّمْحَنإ ْبَن  َحدََّثِنإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن إإْسَحاَق، ثـََنا ُعبَـْيُد اَّللَّإ ْبُن َسْعٍد، ثـََنا يـَْعُقوُب، َعنْ   -   5351
 َلُه: َحَوارإيُّ َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم " َعْوٍف َكاَن يـَُقاُل 

 قال الشيخ عبد السَلم علوش: منقطع.* 

ٍد الزُّْهرإيُّ، ثـََنا إإبـَْراهإيُم ْبُن َعْبدإ  َأْخََبينإ َأمْحَُد ْبُن َعلإيٍي اْلُمْقرإُئ، ثـََنا أَبُو أَُميََّة حُمَمَُّد ْبُن إإبـَْراهإيَم، ثـََنا يـَْعُقوُب ْبُن حُمَمَّ   -  5353
، َعنْ  َعْبدإ الرَّمْحَنإ ْبنإ مُحَْيدإ ْبنإ َعْبدإ الرَّمْحَنإ ْبنإ َعْوٍف، َعْن أَبإيهإ، َعْن أُميإهإ   اْلَعزإيزإ ْبنإ ُعَمَر ْبنإ َعْبدإ الرَّمْحَنإ ْبنإ َعْوٍف، َحدََّثِنإ َأيبإ

ُة، َمْن ََيُْطُب ُط َعائإَشَة، فـََقاَل: »اَي ُبْسرَ أُميإ ُكْلُثوٍم بإْنتإ ُعْقَبَة قَاَلْت: َدَخَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َعَلى ُبْسَرَة َوهإَي ُِتَشيإ 
 لرَّمْحَنإ ْبنإ َعْوٍف؟«  أُمَّ ُكْلُثوٍم؟« قَاَلْت: َفَسمإْعُت رَُجاًل َأْو رَُجَلنْيإ، قَاَل: »فَأَْيَن أَنـُْتْم َعْن َسييإدإ اْلُمْسلإمإنَي َعْبدإ ا

ْسَناِد، َوَلْم  َجاُه. @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ  ُيَخرِ 
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: في إسناده يعقوب بن محمد الزهري وهو ضعيف 

ُّ، ثـَنَ   -  5354 ُّ، اْلَعْدُل، ثـََنا َعْبُد اَّللَّإ ْبُن َرْوٍح اْلَمَدائإِنإ ْلُمَعلَّى ا يَزإيُد ْبُن َهاُروَن، َأاَن أَبُو اَأْخََباََن َعْبُد اَّللَّإ ْبُن إإْسَحاَق اخْلَُراَساينإ
ُ َعْنُه، َأنَّ   َي اَّللَّ َْصَحابإ اجْلََزرإيُّ، َعْن َمْيُمونإ ْبنإ مإْهَراَن، َعنإ اْبنإ ُعَمَر، َعْن َعلإييإ ْبنإ َأيبإ طَالإٍب َرضإ َعْبَد الرَّمْحَنإ ْبَن َعْوٍف قَاَل ألإ

َها، فـَقَ  نـْ ْعُت َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم الشُّوَرى: َهْل َلُكْم َأنَّ َأْخَتاَر َلُكْم َوأَنـَْقَضي مإ َي، فَإإينيإ ْسَإ اَل َعلإيي: َأاَن َأوَُّل َمْن َرضإ
  »  يـَُقوُل َلَك: »أَْنَت َأمإنٌي فإ َأْهلإ السََّماءإ، َأمإنٌي فإ َأْهلإ اأْلَْرضإ
 .# قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: أبو المعلى هو فرات بن السائب تركوه

ثـََناُه أَبُو النَّْضرإ حُمَمَُّد ْبُن حُمَمٍَّد اْلَفقإيُه، َوأَبُو إإْسَحاَق إإبـَْراهإيُم ْبُن إإْْسَاعإيَل اْلُمْقرإئُ   -   5358 ، قَاََل: ثـََنا ُعْثَماُن ْبُن َسعإيٍد َحدَّ
، ثـََنا َخا ، ثـََنا ُسَلْيَماُن ْبُن َعْبدإ الرَّمْحَنإ الديإَمْشقإيُّ لإُد ْبُن يَزإيَد ْبنإ َأيبإ َمالإٍك، َعْن أَبإيهإ، َعْن َعطَاءإ ْبنإ َأيبإ َراَبٍح، َعْن إإبـَْراهإيَم الدَّارإمإيُّ

ْغنإَياءإ، َوَلْن َتْدُخَل ْبَن َعْوٍف، إإنََّك مإَن اأْلَ ْبنإ َعْبدإ الرَّمْحَنإ ْبنإ َعْوٍف، َعْن أَبإيهإ، َعْن َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم أَنَُّه قَاَل: »اَي ا
ْنَت فإيهإ« قَاَل: اَي َرُسوَل اَّللَّإ مإْن ُكليإهإ َأمْجََع،  اجْلَنََّة إإَلَّ زَْحًفا، فََأْقرإضإ اَّللََّ يُْطلإْق َقَدَمْيَك« قَاَل: َفَما أُْقرإُض اَّللََّ قَاَل: »تـََتََبَّأُ َمإَّا أَ 

َْبإيُل، قَاَل: »نـََعْم« ، َفَخَرَج اْبُن َعْوفٍ  فـََقاَل:     َوُهَو يـَُهمَّ بإَذلإَك، فََأْرَسَل إإلَْيهإ َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم فـََقاَل: " َأًَتينإ جإ
َْن يـَُعوُل، فَ  إإنَُّه إإَذا فـََعَل َذلإَك َكاَن تـَزْكإَيَة َما ُهَو  ُمرإ اْبَن َعْوٍف فـَْلُيضإفإ الضَّْيَف، َوْلُيْطعإمإ اْلمإْسكإنَي، َوْليـُْعطإ السَّائإَل، َوْليَـْبَدْأ ِبإ

 فإيهإ  
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َجاُه. ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ     @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: خالد بن يزيد ضعفه جماعة 

 (: ضعيف جدا.73* ضعيف الجامع )

ثـََنا أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب احْلَافإُظ، ثـََنا إإبـَْراهإيُم ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ، ثـََنا قـَُرْيُش بْ   -  5359 ُن أََنٍس، َعْن حُمَمَّدإ ْبنإ َعْمٍرو، َحدَّ
َعَليْ  ُهَريـَْرَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ  َْهلإي مإْن بـَْعدإي« قَاَل قـَُرْيٌش:  َعْن َأيبإ َسَلَمَة، َعْن َأيبإ  هإ َوَسلََّم: »َخرْيُُكْم َخرْيُُكْم ألإ

ُمََّهاتإ اْلُمْؤمإ  ْربَعإنَي أَلْ َفَحدََّثِنإ حُمَمَُّد ْبُن َعْمٍرو، َعْن َأيبإ َسَلَمَة ْبنإ َعْبدإ الرَّمْحَنإ: »َأنَّ َأاَبُه َوصَّى ألإ َدإيَقٍة بإيَعْت بـَْعَدُه ِبَإ َف نإنَي ِبإ
 دإيَناٍر«  

َجاُه َوَلُه َشاِهٌد َصِحيٌح َعَلى  ْيَخْيِن " @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم، َوَلْم ُيَخرِ   َشْرِط الشَّ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط مسلم

 (: حسن. 3315* صحيح الجامع )

مَنَاقِبِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُود  رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ذِكْرُ    
ُّ، ثـََنا احْلََسُن بْ   -  5362 ََذا حُمَمَُّد ْبُن َصالإحإ ْبنإ َهانإٍئ، ثـََنا احْلَُسنْيُ ْبُن حُمَمٌَّد اْلَقبَّاينإ ، ثـََنا  َفَحدَّثـََنا ِبإ ُن َعلإييإ ْبنإ يَزإيَد الصَُّدائإيُّ

 َِشْخإ ْبنإ ََمُْزومإ ْبنإ  بـَْراهإيَم ْبنإ َسْعٍد، َعْن أَبإيهإ، َعْن حُمَمَّدإ ْبنإ إإْسَحاَق قَاَل: »َعْبُد اَّللَّإ ْبُن َمْسُعودإ ْبنإ احْلَارإثإ ْبنإ يـَْعُقوُب ْبُن إإ 
 َواقإدإيُّ فإ َهَذا النََّسبإ َكاهإلإ ْبنإ احْلَارإثإ ْبنإ َسْعدإ ْبنإ ُهَذْيلإ مإْن ُحَلَفاءإ َبِنإ زُْهَرَة« َقْد َخاَلَفُهَما الْ 

  ، ، ثـََنا احْلَُسنْيُ ْبُن اْلَفَرجإ ُّ، ثـََنا احْلََسُن ْبُن اجْلَْهمإ ثـََناُه أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ اأْلَْصبَـَهاينإ ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن ُعَمَر قَاَل: " َوَعْبُد اَّللَّإ ْبُن َكَما َحدَّ
َلَة ْبنإ َكاهإلإ ْبنإ احْلَارإثإ ْبنإ تـَْيمإ ْبنإ َسْعدإ ْبنإ ُهَذْيلإ ْبنإ ُمدْ َمْسُعودإ ْبنإ َغافإلإ ْبنإ َحبإيبإ ْبنإ   رإَكَة،  َِشْخإ ْبنإ فَاريإ ْبنإ ََمُْزومإ ْبنإ َصاهإ

: َأاَب َعْبدإ الرَّمْحَنإ، وََكاَن أَبُوُه َمْسُعوُد ْبُن َغافإٍل َحاَلَف َعبْ  ْبنإهإ َعْبدإ الرَّمْحَنإ َد احْلَارإثإ ْبَن زُْهَرَة فإ اجْلَاهإلإيَّةإ، َوَأْسَلَم وََكاَن ُيَكَّنَّ ابإ
، َوَشهإَد َعبْ  رَيإ  َعْبُد اَّللَّإ ْبُن َمْسُعوٍد قـَْبَل ُدُخولإ َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َداَر اأْلَْرَقمإ ُد اَّللَّإ ْبُن َمْسُعوٍد عإْنَد مجَإيعإ َأْهلإ السيإ

َعَلْيهإ َوَسلََّم، َوَهاَجَر اهلْإْجَرَتنْيإ،  َبْدرًا وُأحُ  ريإ َرُسولإ اَّللَّإ ًدا، َواخْلَْنَدَق َواْلَمَشاهإَد ُكلََّها َمَع َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ  َب سإ وََكاَن َصاحإ
َواكإهإ، َوَسَوادإهإ، َونـَْعلإهإ، َوَطُهورَُه، وََكاَن رَ  ْلَمدإيَنةإ َسَنَة اثـْنَـَتنْيإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، َوسإ ريًا َشدإيَد اأْلََدَمةإ، َوَماَت ابإ ُجاًل ْنَإيًفا َقصإ

تيإنَي َسَنًة "  َ فإيَما قإيَل اْبُن بإْضٍع َوسإ ، وََكاَن يـَْوَم تـُُوفيإ ْلَبقإيعإ  َوَثاَلثإنَي، َفُدفإَن ابإ

، ثـََنا أَبُو ُكَرْيٍب، ثـََنا َعْبُد اَّللَّإ ْبُن ُموَسى، َعنْ َأْخََبينإ َأمْحَُد ْبُن يـَْعُقوَب  -  5364 ، ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ احلَْْضَرمإيُّ   الثَـَّقفإيُّ
ٍم، َعْن إإبـَْراهإيَم، َعْن َعْلَقَمَة، َعْن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َمْسُعودٍ  َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم  ، » ُسَلْيَماَن ْبنإ َأيبإ ُسَلْيَماَن، َعْن َأيبإ َهاشإ َأنَّ النَّيبإ

 َكنَّاُه َأاَب َعْبدإ الرَّمْحَنإ َوََلْ يُوَلْد َلُه«
 رجاله رجال الصحيح.  :(8/56) رحمه هللا الهيثمي# قال الحافظ 

، َعْن  َحدََّثِنإ ََيََْي ْبُن َمْنُصوٍر اْلَقاضإي، ثـََنا َعلإيُّ ْبُن َعْبدإ اْلَعزإيزإ، ثـَنَ   -  5372 ، ثـََنا َعبَّاُد ْبُن اْلَعوَّامإ طإيُّ ا َسعإيُد ْبُن ُسَلْيَماَن اْلَواسإ
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 َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َبنْيَ ُسْفَياَن ْبنإ ُحَسنْيٍ، َعْن يـَْعَلى ْبنإ ُمْسلإٍم، َعْن َجابإرإ ْبنإ زَْيٍد، َعنإ اْبنإ َعبَّاٍس قَاَل: »آَخى َرُسوُل اَّللَّإ 
  ْبنإ اْلَعوَّامإ َوَعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َمْسُعوٍد«  الزَُّبرْيإ 

َجاُه.  ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َصِحيُح اإلِْ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح

ثـََنا أَبُو َبْكرإ ْبُن إإْسَحاَق، َأاَن َعلإيُّ ْبُن َعْبدإ اْلَعزإيزإ، َوحُمَمَُّد ْبُن َغالإٍب قَاََل: ثـََنا أَبُو حُ  -  5384 َذيـَْفَة، َوثـََنا َدْعَلُج ْبُن َأمْحََد  َحدَّ
ْجزإيُّ، بإبَـْغَداَد، ثـََنا َعْبُد اْلَعزإيزإ ْبُن ُمَعاوإيََة اْلَبْصرإيُّ، ثـََنا أَ  بُو ُحَذيـَْفَة، ثـََنا ُسْفَياُن الثَـّْورإيُّ، َعْن َمْنُصوٍر، َعْن هإاَللإ ْبنإ  السيإ

، َعْن َسعإيدإ ْبنإ زَْيٍد قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلَّ  ٍر، َم: " َعْشَرٌة فإ اجْلَنَّةإ: َفذََكَر َأاَب َبكْ َيَساٍف، َعْن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ ظَاَلٍإ
َوَسعإيَد ْبَن زَْيٍد، َوَعْبَد اَّللَّإ ْبَن َمْسُعوٍد   َوُعَمَر، َوُعْثَماَن، َوَعلإيًّا، َوطَْلَحَة، َوالزَُّبرْيَ، َوَعْبَد الرَّمْحَنإ ْبَن َعْوٍف، َوَسْعَد ْبَن َأيبإ َوقَّاٍص، 

ُهْم   ُ َعنـْ َي اَّللَّ  َرضإ
َد ِبِذْكِر اْبِن َمْسُعوٍد ِفيِه َأُبو ُحَذْيَفَة َوَقِد اْحَتجَّ اْلُبَخاِريُّ ِبَأِبي ُحَذْيَفَة ِإالَّ َأنَّ @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا  ِ َحِديٌث َتَفرَّ ا ِبَعْبِد َّللاَّ ُهَما َلْم َيْحَتجَّ

 . ْبِن َظاِلمٍ 
 * قال الشيخ عبد السَلم علوش: معلول بالمخالفة. 

َْمَداَن ثَـ  - 5387 ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثـََنا أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َعلإيٍي اْلَورَّاُق، ِبإ ُّ، ثـََنا  َحدَّ َنا ََيََْي ْبُن يـَْعَلى اْلُمَحارإيبإ
َي هَلَا زَائإَدُة، َعْن َمْنُصوٍر، َعْن زَْيدإ ْبنإ َوْهٍب، َعْن َعْبدإ اَّللَّإ قَاَل: قَا ُمَّيتإ َما َرضإ يُت ألإ َل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »َرضإ

 اْبُن أُميإ َعْبٍد«  
َجاُه. َوَلُه ِعلٌَّة ِمْن حَ  ْيَخْيِن، َوَلْم ُيَخرِ  ُد ْبنُ ِديِث ُسْفَياَن الثَّ @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا ِإْسَناٌد َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ ، َفَأْخَبَرَنا ُمَحمَّ   ْوِريِ 

ا َحِديُث ِإْسَراِئيلَ  ُموَسى ْبِن ِعْمَراَن اْلَفِقيُه، َثَنا ِإْبَراِهيُم ْبُن َأِبي َطاِلٍب، َثَنا َأُبو ُكَرْيٍب، َثَنا َوِكيٌع، َعْن ُسْفَياَن،  . َوَأمَّ
 (: صحيح.3509* صحيح الجامع )

يًعا، عَ فََأْخََباََنُه أَبُو عَ  -  5388 ْن َمْنُصوٍر، َعنإ  ْبدإ اَّللَّإ الصَّفَّاُر، ثـََنا َأمْحَُد ْبُن مإْهَراَن، ثـََنا ُعبَـْيُد اَّللَّإ ْبُن ُموَسى، َأاَن إإْسَرائإيُل، مجَإ
ُمَّ  يُت ألإ مإ ْبنإ َعْبدإ الرَّمْحَنإ، َأنَّ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم قَاَل: »َرضإ َي هَلَا اْبُن أُميإ َعْبٍد« اْلَقاسإ  يتإ َما َرضإ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: مرسل 

دإيُّ، َأاَن َجْعَفُر ْبُن َعْوٍن،  َأْخََباََن أَبُو اْلَفْضلإ احلََْسُن ْبُن يـَْعُقوَب ْبنإ يُوُسَف، اْلَعْدُل، ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ اْلَوهَّابإ اْلَعبْ   -   5394
ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم لإَعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َمْسُعوٍد: »اقْـَرْأ« َأاَن اْلَمْسُعودإيُّ، َعْن َجْعَفرإ ْبنإ َعْمرإو ْبنإ ُحَرْيٍث، َعْن أَبإيهإ، قَاَل: قَاَل النَّ  يبإ

بُّ َأْن َأْْسََعُه مإْن َغرْيإي« قَاَل: فَافْـتَـَتَح ُسورََة النيإَسا َنا مإْن كُ قَاَل: َأقْـَرأُ َوَعَلْيَك أُْنزإَل، قَاَل: »إإينيإ ُأحإ ئـْ ليإ ءإ َحَّتَّ بـََلَغ: }َفَكْيَف إإَذا جإ
َنا بإَك َعَلى َهُؤََلءإ َشهإيًدا{ ]النساء:  ئـْ [ فَاْستَـْعََبَ َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، وََكفَّ َعْبُد اَّللَّإ، فـََقاَل َلُه 41أُمٍَّة بإَشهإيٍد َوجإ

يإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم،  َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »َتَكلَّْم« َفَحمإَد اَّللََّ فإ   َأوَّلإ َكاَلمإهإ، َوأَْثََّن َعَلى اَّللَّإ َوَصلَّى َعَلى النَّيبإ
َي اَّللَُّ  يُت َلُكْم َما َرضإ ْساَلمإ َديـًْنا، َوَرضإ إْلإ َّللَّإ رإاًب، َوابإ يَنا ابإ ، َوقَاَل: َرضإ ُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َوَرُسولُُه، فـََقاَل َرُسو   َوَشهإَد َشَهاَدَة احْلَقيإ

َي َلُكُم اْبُن أُميإ َعْبٍد«  يُت َلُكْم َما َرضإ  َعَلْيهإ َوَسلََّم: »َرضإ
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َجاُه.  ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح

 
لَى آلِهِ أَجْمَعِنيَ ذِكْرُ مَنَاقِبِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمٍ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اهللُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَ   

ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثـََنا أَبُو ُأَساَمَة َعْبُد اَّللَّإ ْبُن ُأَسا  -   5405 ُّ، ح َوَأْخََباََن أَبُو َعْمٍرو ُعْثَماُن ْبُن َأمْحََد  َحدَّ َمَة احْلََليبإ
يُّ، ح َوَحدََّثِنإ أَبُو َبْكرإ ْبُن َأيبإ َدارإ  ، بإبَـْغَداَد، ثـََنا عإيَسى ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ الطََّيالإسإ ْلُكوَفةإ، ثـََنا ُموَسى ْبُن َهاُروَن ْبنإ السَّمَّاكإ ٍم احْلَافإُظ، ابإ

َلى، ثـََنا ُمَعاوإيَُة ْبُن َعمَّ قَ  ُّ، َعْن أَبإيهإ، َعْن َأيبإ الزَُّبرْيإ، َعْن  اُلوا: ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن عإْمَراَن ْبنإ حُمَمَّدإ ْبنإ َعْبدإ الرَّمْحَنإ ْبنإ َأيبإ لَيـْ اٍر الدُّْهِنإ
يإ َصلَّى هللاُ َجابإٍر قَاَل: مَحََلِنإ َخاِلإ َجدُّ ْبُن قـَْيٍس َوَما َأْقدإُر َأْن   ََجٍر فإ السَّْبعإنَي، رَاكإًبا مإَن اأْلَْنَصارإ الَّذإيَن َوَفُدوا َعَلى النَّيبإ َأْرمإَي ِبإ

َنا َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َوَمَعُه َعمُُّه اْلَعبَّاُس، فـََقاَل:  َعَلى َأْخَوالإَك« فـََقاَل: اَي »اَي َعمُّ، ُخْذ ِلإ  َعَلْيهإ َوَسلََّم، َفَخَرَج إإلَيـْ
ي فـََتْمنَـُعوينإ َمإَّا َِتْنَـ  ْئَت، فـََقاَل: »َأمَّا الَّذإي َأْسأَُلُكْم لإنَـْفسإ َك َما شإ ْنُه َأْمَواَلُكْم َوأَنـُْفَسُكْم« قَاُلوا:  حُمَمَُّد َسْل لإَربيإَك َولإنَـْفسإ ُعوَن مإ

 »اجْلَنَُّة«  َفَما لََنا إإَذا فـََعْلَنا َذلإَك؟ قَاَل: 
ْنُه   ٍد َوفإ َحدإيثإ ُموَسى ْبنإ عإْمَراَن َوََلْ َيْسَمْعُه إإَلَّ مإ  َهذإهإ الريإَوااَيُت ُكلَُّها بإَلْفٍظ َواحإ

َجاُه. َوَلْيَس ِلْلَعبَّاِسيَِّة َرِضَي َّللاَُّ  ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ  ِم ِإْسََلِم اْلَعبَّاِس َأَصحُّ ِمْن  @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ  َعْنُهْم ِفي َتَقدُّ
 َهَذا اْلَحِديِث " 

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح

ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثـََنا َأمْحَُد ْبُن َعْبدإ اجْلَبَّارإ، ثـََنا يُوُنُس ْبُن    -   5409 بَُكرْيٍ، َعنإ اْبنإ إإْسَحاَق، ثـََنا ََيََْي ْبُن  َحدَّ
 ُأَسَراُهْم، بـََعَثْت زَيـَْنُب بإْنُت َرُسولإ اَّللَّإ َعبَّادإ ْبنإ َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ الزَُّبرْيإ، َعْن أَبإيهإ، َعْن َعائإَشَة قَاَلْت: َلمَّا َجاَءْت َأْهَل َمكََّة فإ فإَداءإ 

َا َعَلى َأيبإ اْلَعاصإ حإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ وَ  َها ِبإ ، َوبـََعَثْت فإيهإ بإقإاَلَدٍة َكاَنْت َخدإَُيُة َأْدَخَلتـْ َها، فـََلمَّا َسلََّم فإ فإَداءإ َأيبإ اْلَعاصإ نَي َبِنإ َعَليـْ
َها الَّذإي هَلَا فَافْـَعُلوا«   رَآَها َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َرقَّ هَلَا رإقًَّة َشدإيَدًة، َوقَاَل: »إإنْ  ريََها َوتـَُردُّوا َعَليـْ ُتْم َأْن ُتْطلإُقوا هَلَا َأسإ رَأَيـْ

اَّللَّإ َصلَّى قَاَل: َوقَاَل اْلَعبَّاُس: اَي َرُسوَل اَّللَّإ، إإينيإ ُكْنُت ُمْسلإًما، فـََقاَل َرُسوُل    ، قَاُلوا: نـََعْم اَي َرُسوَل اَّللَّإ، َورُدُّوا َعَلْيهإ الَّذإي هَلَا 
ُ َُيْزإيَك، فَاْفدإ نـَْفَسَك َواْبَِنْ   َأَخَوْيَك: نـَْوَفَل ْبَن احْلَارإثإ ْبنإ َعْبدإ  هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: " َأْعَلُم ِبإإْساَلمإَك، فَإإْن َيُكْن َكَما تـَُقوُل فَاَّللَّ

، َوُعَقْيَل ْبَن َأيبإ طَالإبإ ْبنإ َعْبدإ اْلُمطَّ  َبَة ْبَن َعْمرإو ْبنإ َجْحَدٍم َأَخا َبِنإ احْلَارإثإ ْبنإ فإْهٍر " فـََقاَل: َما اْلُمطَّلإبإ ، َوَحلإيَفَك ُعتـْ لإبإ
ْبُت فـََهَذا اْلَماُل لإ َذاَك عإْندإي اَي َرُسوَل اَّللَّإ؟ قَاَل: " فَأَْيَن اْلَماُل الَّذإي َدفـَْنَت أَْنَت َوأُمُّ اْلَفْضلإ فـَُقْلَت هَلَا: إإْن   ،  ُأصإ َبِنإ اْلَفْضلإ

، َوَعْبدإ اَّللَّإ َوقـَُثَم؟ " فـََقاَل: َواَّللَّإ اَي َرُسوَل اَّللَّإ، إإينيإ َأْشَهُد أَنََّك َرُسوُل اَّللَّإ، إإنَّ َهَذا لإشَ  ْيٍء َما َعلإَمُه َأَحٌد َغرْيإي َوَغرْيُ أُميإ اْلَفْضلإ
ُتْم مإِنيإ  ْب ِلإ اَي َرُسوَل اَّللَّإ َما َأَصبـْ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »افْـَعْل«  فَاْحسإ  عإْشرإيَن ُأوقإيًَّة مإْن َماٍل َكاَن َمعإي، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ 

ُّ ُقلْ  ُ َعزَّ َوَجلَّ: }اَي أَيُـَّها النَّيبإ ُ فإ  لإَمْن فإ أَيْ فـََفَدى اْلَعبَّاُس نـَْفَسُه َواْبَِنْ َأَخَوْيهإ َوَحلإيَفُه، َوأَنـَْزَل اَّللَّ دإيُكْم مإَن اأْلَْسَرى إإْن يـَْعلإمإ اَّللَّ
يٌم{ ]األنفال:   ُ َغُفوٌر رَحإ ْنُكْم َويـَْغفإْر َلُكْم َواَّللَّ َذ مإ [ فََأْعطَاينإ َمَكاَن اْلعإْشرإينإ اأْلُوقإيَّةإ فإ 70قـُُلوبإُكْم َخرْيًا يـُْؤتإُكْم َخرْيًا َمإَّا ُأخإ

ْساَلمإ عإْشرإيَن َعْبًدا كُ   لُُّهْم فإ َيدإهإ َماٌل َيْضرإُب بإهإ َمَع َما َأْرُجو مإْن َمْغفإَرةإ اَّللَّإ َعزَّ َوَجلَّ  اإْلإ
َجاُه«  @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم، َوَلْم ُيَخرِ 

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط مسلم
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َْرَو، ثـََنا احْلَارإُث ْبُن َأيبإ ُأَساَمَة، ثـََنا َعْبُد اَّللَّإ    -   5410 ْبُن َعْمرإو ْبنإ َأيبإ أَُميََّة، ثـََنا اْبُن َأْخََبينإ َعْبُد اَّللَّإ ْبُن احْلَُسنْيإ اْلَقاضإي، ِبإ
ُكَرْيٍب، َعنإ اْبنإ َعبَّاٍس قَاَل: »َكاَن َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم ُيُإلُّ اْلَعبَّاَس إإْجاَلَل َأيبإ الزيإاَندإ، َعْن حُمَمَّدإ ْبنإ ُعْقَبَة، َعْن  

 » َا مإْن َبنْيإ النَّاسإ ُ اْلَعبَّاَس ِبإ  اْلَوَلدإ َوالإَدُه َخاصًَّة َخصَّ اَّللَّ
َجاُه. @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيحُ  ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ    اإلِْ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح
 (: ضعيف.4538* ضعيف الجامع )

َكََّة، ثـََنا ُموَسى ْبُن َهاُروَن، ثـََنا َعْبُد اْلُقدُّ   -  5412 ، ِبإ ُ ْبُن اْلَفْضلإ اأْلََدمإيُّ َبَة َساَلإ وسإ ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ َعْبدإ اْلَكبإريإ  َأْخََبينإ أَبُو قـُتَـيـْ
َبَسَة اْلَورَّاُق، ثـََنا َعلإ  ، ثـََنا احلََْسُن ْبُن َعنـْ مإ ْبنإ اْلََبإيدإ، َحدََّثِنإ حُمَمَُّد ْبُن ُعبَـْيدإ اَّللَّإ ْبنإ َأيبإ رَافإٍع،  ْبنإ ُشَعْيبإ ْبنإ احْلَْبَحابإ يُّ ْبُن َهاشإ

ُ َعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم:   َي اَّللَّ   َحَّتَّ تـَْرَضى«  »اَي َأاَب اْلَفْضلإ َلَك مإَن اَّللَّإ َعْن أَبإيهإ، َعْن َجديإهإ َأيبإ رَافإٍع َرضإ
َجاُه.  ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 محمد واه. # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: 
 * محمد بن عبيد هللا متروك. 

، ثـََنا ُعبَـْيُد    -   5413 اَّللَّإ ْبُن َصالإٍح، َحدََّثِنإ اللَّْيُث َأْخََبينإ أَبُو النَّْضرإ حُمَمَُّد ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ يُوُسَف ثـََنا ُعْثَماُن ْبُن َسعإيٍد الدَّارإمإيُّ
الإٍح، َعْن َعلإييإ ْبنإ َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َعبَّاٍس، َعْن أَبإيهإ، َعْن َعبَّاسإ ْبنإ  ْبُن َسْعٍد، َعْن إإْسَحاَق ْبنإ َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َأيبإ فـَْرَوَة، َعْن َأاَبَن ْبنإ صَ 

دإ، فََأقْـَبَل أَبُو َجْهٍل فـََقاَل: إإنَّ َّللإَّإ  ُ َعْنُه قَاَل: ُكْنُت يـَْوًما فإ اْلَمْسجإ َي اَّللَّ دً َعْبدإ اْلُمطَّلإبإ َرضإ ا َأْن َأطََأ  َعَليَّ إإْن رَأَْيُت حُمَمًَّدا َساجإ
َقْولإ َأيبإ َجْهٍل، َفَخَرَج َغْضَبااًن َحَّتَّ َعَلى رَقـََبتإهإ، »َفَخَرْجُت َعَلى َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َحَّتَّ َدَخْلُت َعَلْيهإ فََأْخََبْتُُه بإ 

َد« ، فـََعجََّل قـَْبَل َأْن َيْدُخَل مإَن اْلَبابإ فَ  ، فَاتَـَّزْرُت، ُثَّ اتَـّبَـْعُتُه َفَدَخَل َرُسوُل َجاَء اْلَمْسجإ اقْـَتَحَم احْلَائإَط، فـَُقْلُت: َهَذا يـَْوُم َشرٍي
ْنَساَن مإْن َعلَ  ْسمإ رَبيإَك الَّذإي َخَلَق َخَلَق اإْلإ يبإ َجْهٍل: }َكالَّ إإنَّ ٍق، فـََلمَّا بـََلَغ َشْأَن أَ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َوُهَو يـَْقَرأُ: اقْـَرْأ ابإ

ْنَساَن لََيْطَغى َأْن رَآُه اْستَـْغََّن{ ]العلق:   َعَلْيهإ 7اإْلإ ، َهَذا حُمَمٌَّد َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ  َيبإ َجْهٍل: اَي َأاَب احْلََكمإ [ ، قَاَل إإْنَساٌن ألإ
َر َوَسلََّم، فـََقاَل أَبُو َجْهٍل: َأََل تـََرْوَن َما َأَرى، َواَّللَّإ  ، »فـََلمَّا بـََلَغ َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم آخإ  َلَقْد َسدَّ أُُفَق السََّماءإ َعَليَّ

 السُّورَةإ َسَجَد«  
َجاُه.  ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 . فيه عبد هللا بن صالح وليس بعمدة وإسحاق بن عبد هللا بن أبي فروة وهو متروك# قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: 

ثـََنا َعلإيُّ ْبُن مَحَْشاَذ اْلَعْدُل، ثـََنا إإْْسَاعإيُل ْبُن إإْسَحاَق اْلَقاضإي، ثـََنا إإبـَْراهإيُم ْبُن مَحَْزَة ال  -  5415 زَُّبرْيإيُّ، ثـََنا إإْْسَاعإيُل ْبُن قـَْيسإ َحدَّ
ُ َعْنُه قَاَل: َخَرَج َرُسوُل اَّللَّإ   ْبنإ  َي اَّللَّ  َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم فإ زََمانإ َسْعدإ ْبنإ زَْيدإ ْبنإ ََثبإٍت، َعْن َأيبإ َحازإٍم، َعْن َسْهلإ ْبنإ َسْعٍد َرضإ

ُل، فـََقاَم اْلَعبَّاُس ْبُن َعْبدإ اْلُمطَّلإبإ َفَسََتَُه بإكإَساٍء مإْن ُصوٍف،  اْلَقْيظإ فـَنَـَزَل َمْنزإًَل، فـََقاَم َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلَّ  َم يـَْغَتسإ
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للَُّهُم  إإىَل السََّماءإ َوُهَو يـَُقوُل: »اقَاَل َسْهٌل: فـََنَظْرُت إإىَل َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم مإْن َجانإبإ اْلكإَساءإ َوُهَو رَافإٌع رَْأَسهُ 
 اْسَُتإ اْلَعبَّاَس َوَوَلَدُه مإَن النَّارإ« 

َجاُه.  ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 .# قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: إسماعيل بن قيس بن سعد ضعفوه

 َأيبإ ُأَوْيٍس، َحدََّثِنإ حُمَمَُّد ْبُن  َأْخََبينإ ُمْكَرُم ْبُن َأمْحََد اْلَقاضإي، بإبَـْغَداَد، ثـََنا َأمْحَُد ْبُن اْلَولإيدإ اْلَفحَّاُم، ثـََنا إإْْسَاعإيُل ْبنُ   -  5416
، َعْن أَبإيهإ، َعْن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َحارإثََة قَاَل: َلمَّا َقدإَم َصْفَواُن طَْلَحَة، َحدََّثِنإ إإْسَحاُق ْبُن إإبـَْراهإيَم ْبنإ َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َحارإثََة ْبنإ   النـُّْعَمانإ

يُّ قَاَل َلُه َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »اَي َأاَب َوْهٍب، َعَلى   ، قَاَل:  َمْن نـََزْلَت؟« قَاَل: َعَلى اْلَعبَّ ْبُن َخَلفإ ْبنإ أَُميََّة اجْلَُمحإ اسإ
 »نـََزْلُت َعَلى َأَشديإ قـَُرْيٍش لإُقَرْيٍش ُحبًّا«  

َجاُه.  ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 .# قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح

 أعرفهم.  رواه الطبراني، وفيه من لم (:15481) قال الحافظ الذهبي رحمه هللا *

ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثـََنا أَبُو اْلَبْخََتإيُّ َعْبُد اَّللَّإ ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ َشاكإٍر، -  5417 ثـََنا زََكرإايَّ ْبُن ََيََْي اخْلَزَّاُز، ثـََنا   َحدَّ
ُ َعْنُه يـَُقوُل:  َعمُّ َأيبإ زَْحرإ ْبنإ ُحَصنْيٍ، َعْن َجديإهإ مُحَْيدإ ْبنإ ُمْنهإٍب قَاَل: ْسَإ  َي اَّللَّ ْعُت َجديإي ُخَرمْيَ ْبَن َأْوسإ ْبنإ َحارإثََة ْبنإ ََلٍم َرضإ

ُسوَل  ْبَن َعْبدإ اْلُمطَّلإبإ يـَُقوُل: اَي رَ َهاَجْرُت إإىَل َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم ُمْنَصَرَفُه مإْن تـَُبوَك، فََأْسَلْمُت َفَسمإْعُت اْلَعبَّاسَ 
  فَاَك« قَاَل: فـََقاَل اْلَعبَّاُس: اَّللَّإ، إإينيإ ُأرإيُد َأْن َأْمَتدإَحَك، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »ُقْل ََل يـَُفْضفإُض اَّللَُّ 

 ]البحر املنسرح[ 
ُف اْلَورإقُ مإْن قـَْبلإَها طإْبَت فإ الظيإاَللإ َوفإ ... ُمْستَـْودٍَع َحْيُث َيَْ   صإ
 ُثَّ َهَبَطَت اْلبإاَلُد ََل َبَشٌر ... أَْنَت َوََل ُمْضَغٌة َوََل َعَلقُ 

 َبْل نُْطَفٌة تـَرَْكُب السَّفإنَي َوَقْد ... َأجْلََم َنْسًرا َوَأْهَلُه اْلَغَرقُ 
ٍم ... إإَذا َمَضى َعاََلٌ َبَدا طََبقُ  َقُل مإْن َصالٍب إإىَل رَحإ  تـُنـْ

ْندإَف َعْلَياَء حَتْتَـَها النُُّطقُ َحَّتَّ احْ  ُتَك اْلُمَهْيمإُن مإْن ... خإ  تَـَوى بـَيـْ
 َوأَْنَت َلمَّا ُولإْدَت َأْشَرَقتإ اأْلَْرُض ... َوَضاَءْت بإُنورإَك اأْلُُفقُ 
َياءإ َوفإ ... النُّورإ َوُسبإلإ الرََّشادإ َُنََْتإُق »   فـََنْحُن فإ َذلإَك الضيإ

َواِة اَل َيَض @ قال الحافظ ال َد ِبِه ُرَواُتُه اْْلَْعَراُب َعْن آَباِئِهْم، َوَأْمَثاُلُهْم ِمَن الرُّ  ُعوَن« حاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َتَفرَّ
 : ولكنهم ال يعرفون. # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا

، ثـََنا  َأْخََباََن أَبُو َأمْحََد َبْكُر ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ    -  5423 مإ ُم ْبُن اْلَقاسإ َْرَو، ثـََنا ُموَسى ْبُن َسْهلإ ْبنإ َكثإرٍي، ثـََنا َهاشإ ُّ، ِبإ مَحَْداَن الصَّرْيَفإ
، َأنَّ اْلعَ  مإييإ بـََعَث إإىَل َرُسولإ اَّللَّإ  اَلَء ْبَن احلَْْضرَ ُسَلْيَماُن ْبُن اْلُمغإريَةإ، َعْن مُحَْيدإ ْبنإ هإاَلٍل، َعْن َأيبإ بـُْرَدَة، َعْن َأيبإ ُموَسى اأْلَْشَعرإييإ

َلَها، َوََل بـَْعَدَها،  َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم مإَن اْلَبْحَرْينإ بإَثَمانإنَي أَْلًفا، َفَما أََتى َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ وَ  ْنُه ََل قـَبـْ َسلََّم َماٌل َأْكثـَُر مإ
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َا، َونُثإَرْت َعَلى   َعَلْيهإ َوَسلََّم ميَإيُل َعَلى اْلَمالإ قَائإًما، َفجَ فََأَمَر ِبإ لصَّاَلةإ، َفَجاَء َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ  رٍي، َونُودإَي ابإ اَء النَّاُس َحصإ
َقاَل: اَي َرُسوَل اَّللَّإ، إإينيإ َأْعطَْيُت فإَدائإي َوَجَعَل يـُْعطإيهإْم، َوَما َكاَن يـَْوَمئإٍذ َعَدٌد، َوََل َوْزٌن، َوَما َكاَن إإَلَّ قـَْبًضا، َفَجاَء اْلَعبَّاٌس، فَـ 

، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ   َعَلْيهإ َوَسلََّم: »ُخْذ« َفَحَثى فإ َوفإَداَء َعقإيٍل يـَْوَم َبْدٍر، َوََلْ َيُكْن لإَعقإيٍل َماٌل اْعطإِنإ مإْن َهَذا اْلَمالإ
يَصٍة َكاَنْت َعَلْيهإ، ُثَّ   َرُسوَل اَّللَّإ،  َذَهَب يـَْنَصرإُف، فـََلْم َيْسَتطإْع، فـََرَفَع رَْأَسُه إإىَل َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، فـََقاَل: ايَ خَإ

، فـَتَـَبسََّم َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َوُهَو يـَُقوُل: »َأَما َأَحٌد َما وَ  ُ فـََقْد َأَْنََز ِلإ َوََل َأْدرإي اأْلُْخَرى ُقْل لإَمْن اْرَفْع َعَليَّ َعَد اَّللَّ
ْنُكْم َويَـ  َذ مإ ُ فإ قـُُلوبإُكْم َخرْيًا يـُْؤتإُكْم َخرْيًا َمإَّا ُأخإ َذ مإِنيإ َوََل َأْدرإ فإ أَْيدإيُكْم مإَن اأْلَُساَرى، إإْن يـَْعَلمإ اَّللَّ ي ْغفإْر َلُكْم َهَذا َخرْيٌ َمإَّا ُأخإ

ْلَمْغفإَرةإ«  َما ُيْصَنُع ابإ
، ثـََنا    َأْخََبَنإيهإ أَبُو َعلإيٍي احْلَُسنْيُ ْبُن َعلإيٍي احْلَافإُظ، َأْخََباََن َعْبَداُن اأْلَْهَوزإيُّ، ثـََنا احْلَُسنْيُ ْبنُ  مإ ُم ْبُن اْلَقاسإ احْلَارإثإ اأْلَْهَوازإيُّ، ثـََنا َهاشإ

اَّللَّإ َصلَّى هللاُ ْن مُحَْيدإ ْبنإ هإاَلٍل، َعْن َأيبإ بـُْرَدَة، َعْن َأيبإ ُموَسى، َأنَّ اْلَعاَلَء ْبَن احلَْْضَرمإييإ بـََعَث إإىَل َرُسولإ  ُسَلْيَماُن ْبُن اْلُمغإريَةإ، عَ 
َاٍل مإَن اْلَبْحَرْينإ َفذََكَر احْلَدإيَث بإَنْحوإهإ    َعَلْيهإ َوَسلََّم ِبإ

َجاُه.@ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: هَ   َذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم، َوَلْم ُيَخرِ 
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط مسلم

 * قال الشيخ عبد السَلم علوش: موسى بن سهل بن كثير ضعيف. 

، قَ  - 5424 ُّ، ثـََنا احْلَاكإُم ْبُن اْلُمْنذإرإ،  َحدََّثِنإ حُمَمَُّد ْبُن َصالإحإ ْبنإ َهانإٍئ، ثـََنا احْلَُسنْيُ ْبُن اْلَفْضلإ اَل: ثـََنا ُموَسى ْبُن َداُوَد الضَّيبيإ
، َعْن َأيبإ َجْعَفٍر حُمَمَّدإ ْبنإ َعلإييإ ْبنإ احْلَُسنْيإ، َعْن أَبإيهإ قَاَل: أَ  ُسولإ قْـَبَل اْلَعبَّاُس ْبُن َعْبدإ اْلُمطَّلإبإ إإىَل رَ َعْن حُمَمَّدإ ْبنإ بإْشٍر اخْلَثْـَعمإييإ

 َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم تـََبسََّم، فـََقاَل اْلَعبَّاُس:  اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َوَعَلْيهإ ُحلٌَّة، َوَلُه َضفإريًََتنإ َوُهَو أَبـَْيُض، فـََلمَّا رَآُه َرُسوُل اَّللَّإ 
نَّ  ُ سإ يإ اَي َرُسوَل اَّللَّإ، َما َأْضَحَكَك، َأْضَحَك اَّللَّ ؟ قَاَل:    «،َك؟ فـََقاَل: »َأْعَجَبِنإ مَجَاُل َعميإ النَّيبإ فـََقاَل اْلَعبَّاُس: َما اجْلََماُل فإ الريإَجالإ

 »الليإَساُن«  
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: مرسل 

 (: ضعيف.2657* ضعيف الجامع )
 * قال الشيخ عبد السَلم علوش: منقطع.

، ثـََنا ُموَسى ْبُن َهاُروَن، ثـََنا ُشَعْيُب ْبُن َعْمٍرو، ثـَنَ   -  5425 َنَة، َعْن  َأْخََباََن أَبُو َسعإيٍد َأمْحَُد ْبُن يـَْعُقوَب الثَـَّقفإيُّ ا ُسْفَياُن ْبُن ُعيَـيـْ
ْلَمدإيَنةإ، َفطََلَبتإ اأْلَ  ْنَصاُر ثـَْواًب يـَْلَبُسونَُه، فـََلْم ُيَإُدوا َقمإيًصا َيْصُلُح َعَلْيهإ إإَلَّ حُمَمَّدإ ْبنإ اْلُمْنَكدإرإ، َعْن َجابإٍر قَاَل: َكاَن اْلَعبَّاُس ابإ

رَي َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ  ُه، قَاَل َجابإٌر: وََكاَن اْلَعبَّاُس َأسإ ا ُأْخرإَج َكْرًها،   َعَلْيهإ َوَسلََّم يـَْوَم َبْدٍر، َوإإَنََّ َقمإيَص َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ ُأيَبٍي َفَكَسْوُه إإايَّ
هإ ُمَكافََأًة لإَما فـََعَل َفُحمإَل إإىَل اْلَمدإيَنةإ َفَكَساُه َعْبُد اَّللَّإ ْبُن ُأيَبٍي َقمإيَصُه، َفلإَذلإَك »َكفََّنُه َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ   َعَلْيهإ َوَسلََّم فإ َقمإيصإ

» ْلَعبَّاسإ  ابإ
َجاُه.@ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا:  ْيَخْيِن، َوَلْم ُيَخرِ   َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط البخاري ومسلم 
 * قال الشيخ عبد السَلم علوش: شعيب بن عمرو لم أعرفه.
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ْلُكوَفةإ، ثَـ   -   5427 ثـََنا أَبُو َبْكرإ ْبُن َأيبإ َدارإٍم احْلَافإُظ، ابإ ، ثـََنا ُموَسى ْبُن  َوَحدَّ َنا أَبُو إإْسَحاَق حُمَمَُّد ْبُن َهاُروَن ْبنإ عإيَسى اهْلَاِشإإيُّ
ْعُت َأيبإ يـَُقوُل: َدخَ  ، ثـََنا يـَْعُقوُب ْبُن َجْعَفرإ ْبنإ ُسَلْيَماَن، قَاَل: ْسَإ َرأَْيُت ْلُت َعَلى َأيبإ َجْعَفٍر اْلَمْنُصورإ فَـ َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ ُموَسى اهْلَاِشإإيُّ

َيبإ حُمَمَّدإ ْبنإ َعلإيٍي مُجٌَّة، َوَحدََّثِنإ َأنَّ   َأاَبُه َعلإيَّ ْبَن َعْبدإ اَّللَّإ َكاَنْت َلُه مُجٌَّة، َوَحدََّثِنإ َلُه مُجًَّة، َفَجَعْلُت أَْنظُُر إإىَل ُحْسنإَها، فـََقاَل: َكاَن ألإ
َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َكاَنْت َلُه مُجَّ َأنَّ َأاَبُه َعْبَد اَّللَّإ ْبَن اْلَعبَّاسإ َكانَ  ٌة، وََكاَن ْت َلُه مُجٌَّة، وََكاَن لإْلَعبَّاسإ مُجٌَّة، َوَحدََّثِنإ »َأنَّ النَّيبإ

: أَلَْعَجُب مإْن ُحْسنإَها، فـََقاَل: »َذلإَك نُوُر اخلْإاَلفَ  َيبإ مإ ْبنإ َعْبدإ َمَناٍف مُجٌَّة« فـَُقْلُت ألإ َاشإ ، َعْن أَبإيهإ، َعْن هلإ ةإ« ، قَاَل: َحدََّثِنإ َأيبإ
َيتإهإ، َفاَل تـََقعُ  اَلَفةإ َمَسَح َيَدُه َعَلى اَنصإ  َعَلْيهإ َعنْيُ َأَحٍد إإَلَّ َأَحبَُّه«   َجديإهإ، قَاَل: »إإنَّ اَّللََّ إإْذ َأرَاَد َأْن ََيُْلَق َخْلًقا لإْلخإ

 .ُرَواُة َهَذا اْلَحِديِث َعْن آِخِرِهْم، ُكلُُّهْم َهاِشِميُّوَن َمْعُروُفوَن ِبَشَرِف اْْلَْصلِ @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: 
 . # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: رواته هاشميون ليسوا بمعتمدين

 (: موضوع.1542* ضعيف الجامع )

مإ َعْبُد اَّللَّإ   -  5428  ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ ُسَلْيَماَن ْبنإ إإبـَْراهإيَم َأْخََباََن أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ َعْبدإ اَّللَّإ اْلبَـْغَدادإيُّ، ثـََنا أَبُو اْلَقاسإ
ُّ، ِبإإْصَر، ثـََنا أَبُو ََيََْي الضَّرإيُر زَْيُد ْبُن احلَْ  ْسَكْنَدرَاينإ َسنإ اْلَبْصرإيُّ، ثـََنا َعْبُد الرَّمْحَنإ ْبُن زَْيدإ ْبنإ َأْسَلَم، َعْن أَبإيهإ، َعْن َجديإهإ، َعْن  اإْلإ

ْعُت َرُسولَ  ُهَما: إإينيإ ْسَإ ُ َعنـْ َي اَّللَّ ، أَنَُّه قَاَل لإْلَعبَّاسإ ْبنإ َعْبدإ اْلُمطَّلإبإ َرضإ َلْيهإ َوَسلََّم يـَُقوُل: »نَزإيإُد  اَّللَّإ َصلَّى هللاُ عَ ُعَمَر ْبنإ اخْلَطَّابإ
نْـ  َأْوَسَع مإ دإ، َواْقَطْع َلَك  دإ، فََأْعطإَناَها نَزإْدَها فإ اْلَمْسجإ َبٌة مإَن اْلَمْسجإ دإ« َوَداُرَك قـَُريـْ َأفْـَعُل، قَاَل: إإًذا فإ اْلَمْسجإ َها، قَاَل: ََل 

َها، قَاَل: لَْيَس َذاَك َلَك فَاْجَعلْ  ، قَاَل: َأْغلإُبَك َعَليـْ اْلَيَمانإ ْبُن  ، قَاَل: َوَمْن ُهَو؟ قَاَل: ُحَذيـَْفُة  حْلَقيإ َنَك َمْن يـَْقضإي ابإ  بـَْيِنإ َوبـَيـْ
َّ َصلَ   َفَجاُءوا إإىَل ُحَذيـَْفَة فـََقصُّوا َعَلْيهإ، فـََقاَل ُحَذيـَْفُة: عإْندإي فإ َهَذا َخََبُ، قَاَل: َوَما َذاَك؟ قَاَل: إإنَّ  َواُت اَّللَّإ َعَلْيهإ َداُوَد النَّيبإ

دإ لإَيتإيٍم َفطََلَب إإلَْيهإ فََأََب  ، َوَقْد َكاَن بـَْيٌت َقرإيٌب مإَن اْلَمْسجإ ْنُه، فََأْوَحى   َأرَاَد َأْن يَزإيَد فإ بـَْيتإ اْلَمْقدإسإ فََأرَاَد َداُوُد َأْن َيَُْخَذَها مإ
ُ َعزَّ َوَجلَّ إإلَْيهإ إإنَّ أَنـَْزَه اْلبـُيُ  ، قَاَل: َفََتََكُه، فـََقاَل َلُه اْلَعبَّاُس: فـََبقإَي َشْيٌء، قَاَل: ََل، قَاَل: َفَدَخَل اْلمَ اَّللَّ َد،  وتإ َعنإ الظُّْلمإ لإبَـْييتإ ْسجإ

يَل َماُء اْلَمَطرإ  دإ َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم لإَيسإ دإ َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ فَإإَذا مإيَزاٌب لإْلَعبَّاسإ َشارإٌع فإ َمْسجإ ْنُه فإ َمْسجإ  مإ
دإ َرُسولإ  يُل فإ َمْسجإ  اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، فـََقاَل َعَلْيهإ َوَسلََّم، فـََقاَل ُعَمُر بإَيدإهإ، فـََقَلَع اْلمإيَزاَب، فـََقاَل: َهَذا اْلمإيَزاُب ََل َيسإ

اْلَعبَّاُس َوالَّذإي بَـ  ، َونـََزْعَتُه أَْنَت اَي ُعَمُر، فـَقَ َلُه  اْلَمَكانإ حْلَقيإ إإنَُّه ُهَو الَّذإي َوَضَع اْلمإيَزاَب فإ َهَذا  اَل ُعَمُر: َضْع َعَث حُمَمًَّدا ابإ
دإ َرُسولإ اَّللَّإ رإْجَلْيَك َعَلى ُعُنقإي لإََتُدَُّه إإىَل َما َكاَن َهَذا فـََفَعَل َذلإَك اْلَعبَّاُس، ُثَّ قَاَل: اْلَعبَّاُس قَ  ُتَك الدَّاَر َتزإيُدَها فإ َمْسجإ ْد َأْعطَيـْ

لزَّوْ  َها ابإ نـْ دإ، ُثَّ َقَطَع لإْلَعبَّاسإ َدارًا َأْوَسَع مإ  رَاءإ  َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم فـََزاَدَها ُعَمُر فإ اْلَمْسجإ
يْ @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث  ْسَناِد َوالشَّ   َخاِن َرِضَي َّللاَُّ َكَتْبَناُه، َعْن َأِبي َجْعَفٍر، َوَأِبي َعِليٍ  اْلَحاِفِظ َعَلْيِه َوَلْم َيْكُتْبُه ِإالَّ ِبَهَذا اإلِْ

ْحَمِن ْبِن َزْيِد ْبِن َأْسَلَم، َوَقْد َوَجْدُت َلُه َشاِهًدا ِمْن حَ  ا ِبَعْبِد الرَّ امِ َعْنُهَما َلْم َيْحَتجَّ  . ِديِث َأْهِل الشَّ
 * قال الشيخ عبد السَلم علوش: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف.

ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثـََنا احْلََسُن ْبُن َعلإييإ ْبنإ َعفَّاَن اْلَعامإرإيُّ، ثـََنا قَبإيصَ   -  5430 ْن  ُة ْبُن ُعْقَبَة، ثـََنا ُسْفَياُن، عَ َحدَّ
ُ َعْنُه قَ  َي اَّللَّ َّ َصلَّى ُموَسى ْبنإ َأيبإ َعائإَشَة، َعْن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َأيبإ َرزإيٍن، َعْن َأيبإ َرزإيٍن، َعْن َعلإيٍي َرضإ : َسلإ النَّيبإ اَل: قـُْلُت لإْلَعبَّاسإ

فَـ  َفَسأََلُه،  الصََّدَقةإ،  َعَلى  َيْستَـْعمإَلَك  َأْن  َوَسلََّم  َعَلْيهإ  «  هللاُ  النَّاسإ ُذنُوبإ  ُغَساَلةإ  َعَلى  َْستَـْعمإَلَك  ألإ »َما ُكْنُت   َقاَل: 
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َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ وَ  : َسْل لََنا النَّيبإ ُ َعْنُه، قَاَل: قـُْلُت لإْلَعبَّاسإ َي اَّللَّ َسلََّم احلْإَجابََة، فـََقاَل: »ُأْعطإيُكْم َما ُهَو  َوِبإإْسَنادإهإ َعْن َعلإيٍي َرضإ
َقايََة تـَْرَزؤُُكْم، َوََل تـَْرَزُؤهَنَا«  َخرْيٌ  َها السيإ نـْ  َلُكْم مإ

َجاُهَما ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   . @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: ِكََل اْلَحِديَثْيِن َصِحيَحا اإلِْ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح

ثـََنا أَبُو َعلإيٍي احْلَافإُظ، ثـََنا حُمَمَّ   -  5437 ُّ، ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن َعزإيٍز، َحدََّثِنإ َساَلَمُة ْبُن َرْوٍح، َعْن ُعَقْيلإ ْبنإ َحدَّ ُد ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ اْلَبرْيُوِتإ
ُ َعْنُه: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى   َي اَّللَّ َهاٍب، قَاَل: قَاَل َعْبُد اَّللَّإ ْبُن ثـَْعَلَبَة َرضإ ُ بإذإي  هللاُ عَ َخالإٍد، َعنإ اْبنإ شإ َلْيهإ َوَسلََّم: »َأْوَصاينإ اَّللَّ

  » ْلَعبَّاسإ  اْلُقْرََب، َوَأَمَرينإ َأْن أَْبَدَأ ابإ
 * سكت عنه الذهبي في التلخيص. 

 (: ضعيف.2118* ضعيف الجامع )

َعلإييإ ْبنإ َنْصٍر، ثـََنا الزَُّبرْيُ ْبُن َبكَّاٍر، َحدََّثِنإ َساعإَدُة ْبُن ُعبَـْيدإ  َأْخََباََن أَبُو زََكرإايَّ ََيََْي ْبُن حُمَمٍَّد اْلَعْنََبإيُّ، ثـََنا احلََْسُن ْبُن    -   5438
أَنَُّه قَاَل: اسْ  َأْسَلَم، َعنإ اْبنإ ُعَمَر  ، َعْن زَْيدإ ْبنإ  يإ اْلَمَدينإ ُّ، َعْن َداُوَد ْبنإ َعطَاٍء  اْلُمَزينإ ْبُن اخْلَطَّابإ َعاَم الرَّ اَّللَّإ  َماَدةإ َتْسَقى ُعَمُر 

، فـََقاَل: " اللَُّهمَّ َهَذا َعمُّ نَبإييإَك اْلَعبَّاُس، نـَتَـَوجَُّه إإلَْيَك بإهإ فَ  ْلَعبَّاسإ ْبنإ َعْبدإ اْلُمطَّلإبإ ُ، قَاَل:  ابإ اْسقإَنا، َفَما بَرإُحوا َحَّتَّ َسَقاُهُم اَّللَّ
وَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َكاَن يـََرى لإْلَعبَّاسإ َما يـََرى اْلَوَلُد لإَوالإدإهإ، يـَُعظيإُمُه،  َفَخَطَب ُعَمُر النَّاَس، فـََقاَل: »أَيُـَّها النَّاُس، إإنَّ َرسُ 

ُمُه، َوَيََبُّ َقَسَمُه فَاقْـَتُدوا َأيُـَّها النَّاُس بإَرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللُا َعَلْيهإ َوَسلََّم فإ َعميإهإ  ، وَ   َويـَُفخيإ يَلًة إإىَل اَّللَّإ َعزَّ َوَجلَّ اْلَعبَّاسإ اَتَّإُذوُه َوسإ
 فإيَما نـََزَل بإُكْم« 

 (: ضعيف جدا. 4548* ضعيف الجامع )

 ذِكْرُ مَنَاقِبِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَرْقَمِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
، ثـََنا ُموَسى ْبُن  -  5440 زََكرإايَّ التُّْسََتإيُّ، ثـََنا َخلإيَفُة ْبُن َخيَّاٍط، َفذََكَر َنَسَب َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ  َأْخََبينإ َأمْحَُد ْبُن يـَْعُقوَب الثَـَّقفإيُّ

ُ َعنْـ  َي اَّللَّ يإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َوَأيبإ َبْكٍر َوُعَمَر َرضإ ، قَاَل: »وََكاَن َكاتإًبا لإلنَّيبإ  ُهَما«اأْلَْرَقمإ
 

، ثـََنا َعْبُد اَّللَّإ ْبُن َصالإ   -  5441 َهقإيُّ ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن َصالإحإ ْبنإ َهانإٍئ، ثـََنا اْلَفْضُل ْبُن حُمَمٍَّد اْلبَـيـْ ٍح، ثـََنا َعْبُد اْلَعزإيزإ ْبُن َأيبإ َسَلَمَة َحدَّ
مإ ْبنإ حمَُ  دإ ْبنإ َأيبإ َعْوٍن، َعنإ اْلَقاسإ ُشوُن، َعْن َعْبدإ اْلَواحإ َّ َصلَّى اْلَماجإ ُهَما قَاَل: أََتى النَّيبإ ُ َعنـْ َي اَّللَّ مٍَّد، َعْن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ ُعَمَر َرضإ

« َفَكَتَب َجَوابَُه، ُثَّ  ْب َعِنيإ : »َأجإ َت َوَأْحَسْنَت، قـََرَأُه َعَلْيهإ، فـََقاَل: »َأَصبْ  هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم كإَتاُب رَُجٍل، فـََقاَل لإَعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ اأْلَْرَقمإ
َ ُعَمُر َكاَن ُيَشاوإرُُه    اللَُّهمَّ َوفيإْقُه« فـََلمَّا َوِلإ

َجاُه. ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ     @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح

 
 
 
 
 



410 
 

 زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ الْأَنْصَارِيِّ صَاحِبِ الْأَذَانِ ذِكْرُ مَنَاقِبِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ  
، ثـََنا احْلَُسنْيُ ْبُن الْ   -   5447 ُّ، ثـََنا احلََْسُن ْبُن اجْلَْهمإ ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبنإ َبطََّة اأْلَْصبَـَهاينإ ، ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن ُعَمَر، قَاَل: َحدَّ َفَرجإ
، وََكاَن يَُكَّنَّ َأاَب حُمَمٍَّد َوَشهإدَ »َعْبُد    َعْبُد اَّللَّإ ْبُن زَْيٍد فإ السَّْبعإنَي مإَن اأْلَْنَصارإ  اَّللَّإ ْبُن زَْيدإ ْبنإ َعْبدإ رَبيإهإ ْبنإ ثـَْعَلَبَة ْبنإ زَْيدإ ْبنإ احْلَارإثإ

يعإهإْم، َوَشهإَد َبْدرًا، وَ  َلَة اْلَعَقَبةإ فإ رإَوايَةإ مجَإ ُأُحًدا، َواخْلَْنَدَق َواْلَمَشاهإَد ُكلََّها َمَع َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، وََكاَنْت َمَعُه لَيـْ
ْساَل رَايَُة َبِنإ احْلَارإثإ ْبنإ اخْلَْزرَجإ فإ َغْزَوةإ اْلَفْتحإ َوُهَو الَّذإي ُأرإَي اأْلََذاَن الَّذإي َتَداَوَلُه فـَُقَها « ُء اإْلإ ْلَقُبولإ  مإ ابإ

ِحيَحْيِن اِلْخِتََلِف النَّاِقِليَن ِفي َأَساِنيِدِه »َوَأْمَثُل ال َواَياِت ِفيِه ِرَواَيُة َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِ ِب، َوَقْد @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َوَلْم ُيَخرَِّج ِفي الصَّ رِ 
ِتَنا َأنَّ َسِعيًدا َلْم يَ  ِ ْبَن َزْيٍد، َوَلْيَس َكَذِلَك، َفِإنَّ َسِعيَد ْبَن اْلُمَسيِ ِب َكاَن ِفيَمْن َيْدُخُل َبْيَن َعِلي ٍ َتَوهََّم َبْعُض َأِئمَّ ِط، ْلَحْق َعْبَد َّللاَّ  َوَبْيَن ُعْثَماَن ِفي التََّوسُّ

ِ ْبُن َزْيٍد ِفي َأَواِخِر ِخََلَفِة ُعْثَماَن« َوَحِديثُ  ، َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِ ِب َمْشُهوٌر َرَواُه ُيوُنُس ْبُن َيِزيَد َوَمْعَمُر ْبُن َراِشٍد،   َوِإنََّما ُتُوفِ َي َعْبُد َّللاَّ الزُّْهِريِ 
ا َأْخَباُر اْلُكوِفيِ يَن ِفي َهَذا اْلَباِب  ُد ْبُن ِإْسَحاَق َوَغْيُرُهْم " َوَأمَّ ْحَمِن ْبِن َأِبي َلْيَلى، َفِمْنُهْم  َفَمَداُرَها َعَلى  َوُشَعْيُب ْبُن َأِبي َحْمَزَة، َوُمَحمَّ َحِديِث َعْبِد الرَّ

ْحَمِن َعْن َعْبِد َّللاَِّ  ِ ْبِن َزْيٍد َوِمْنُهْم َمْن َقاَل: َعْبُد الرَّ ِ ْبُن َزْيٍد، َعْن آَبائِ َمْن َقاَل: َعْن ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل َأْو َعْبِد َّللاَّ ا َوَلُد َعْبِد َّللاَّ ِهْم َعْنُه  ْبِن َزْيٍد َوَأمَّ
ِ ْبُن َزْيٍد َعْن َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى هللُا عَ   َلْيِه َوَسلََّم َهَذا اْلَحِديَث " َفِإنََّها َغْيُر ُمْسَتِقيَمِة اْْلََساِنيِد، َوَقْد َأْسَنَد َعْبُد َّللاَّ

ثـََناُه َعلإيُّ ْبُن مَحَْشاَذ اْلَعْدُل، ثـََنا بإْشُر ْبُن  -  5448 ُموَسى، ثـََنا احْلَُمْيدإيُّ، ثـََنا ُسْفَياُن، َعْن َعْمرإو ْبنإ دإيَناٍر، َوَعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ  َحدَّ
ُأرإَي النيإَداَء، أَنَُّه ْيدإ ْبنإ َعْبدإ رَبيإهإ، الَّذإي َأيبإ َبْكرإ ْبنإ َعْمرإو ْبنإ َحْزٍم، َعْن َأيبإ َبْكرإ ْبنإ حُمَمَّدإ ْبنإ َعْمرإو ْبنإ َحْزٍم، َعْن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ زَ 

 َوَرُسولإهإ، َفَجاَء أَبـََواُه فـََقاََل: اَي  أََتى َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم فـََقاَل: اَي َرُسوَل اَّللَّإ، َحائإطإي َهَذا َصَدَقٌة َوُهَو إإىَل اَّللَّإ 
َنا، »فـََردَُّه رَ   ُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم إإلَْيهإَما« ، ُثَّ َماًَت فـََورإثـَُهَما ابـْنـُُهَما بـَْعدُ َرُسوَل اَّللَّإ، َكاَن قإَواُم َعْيشإ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: فيه إرسال 

 ذِكْرُ مَنَاقِبِ أَبِي الدَّرْدَاءِ عُوَيْمِرِ بْنِ زَيْد  الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
، ثـََنا حمَُ  - 5449 ، ثـََنا احْلَُسنْيُ ْبُن اْلَفَرجإ ُّ، ثـََنا احْلََسُن ْبُن اجْلَْهمإ ثـََنا أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ اأْلَْصبَـَهاينإ مَُّد ْبُن ُعَمَر، قَاَل: َوأَبُو الدَّْرَداءإ َحدَّ

َعامإرإ ْبنإ َعدإييإ ْبنإ َكْعبإ ْبنإ اخْلَْزرَجإ ْبنإ احْلَارإثإ ْبنإ اخْلَْزرَجإ َوقإيَل: إإنَّ   ُعَومْيإُر ْبُن زَْيدإ ْبنإ قـَْيسإ ْبنإ ُخَناَسَة ْبنإ أَُميََّة ْبنإ َمالإكإ ْبنإ 
ْبنإ زَْيدإ َمَناَة ْبنإ َمالإكإ  نإ اأْلَْظَنابإةإ ْبنإ َعامإرإ  اْسَم: َأيبإ الدَّْرَداءإ َعامإٌر َوَلكإنَُّه ُصغيإَر َفقإيَل: ُعَومْيإٌر، َوأُمُُّه: حمُإبَُّة بإْنُت َواقإدإ ْبنإ َعْمرإو بْ 

َر َدارإهإ إإْساَلًما ََلْ يـََزْل ُمتَـَعليإًقا بإَصنَ  ْرَداءإ فإيَما ذُكإَر آخإ ، وََكاَن أَبُو الدَّ ٍم َلُه، َوَقْد َوَضَع َعَلْيهإ َمْندإياًل، وََكاَن َعْبُد  ْبنإ ثـَْعَلَبَة ْبنإ َكْعبإ
،  اَّللَّإ ْبُن َرَواَحَة َيْدُعوُه إإىَل  ْساَلمإ يُئُه َعْبُد اَّللَّإ ْبُن َرَواَحَة، وََكاَن َلُه َأًخا فإ اجْلَاهإلإيَّةإ َعنإ اإْلإ ، فـََيْأََب فـََيجإ ْساَلمإ فـََلمَّا رَآُه َقْد َخَرَج اإْلإ

ُط رَْأَسَها، فـَقَ  َا لَُتَمشيإ َتُه َوَأْعَجَل اْمَرأََتُه َوَأهنَّ ْرَداءإ؟ فـََقاَلْت: َخَرَج َأُخوَك آنإًفا، َفَدَخَل  مإْن بـَْيتإهإ َخاَلَفُه، َفَدَخَل بـَيـْ اَل: أَْيَن أَبُو الدَّ
َتُه الَّذإي َكاَن فإيهإ الصََّنُم َوَمَعُه اْلُقُدوُم، فَأَنـَْزَلُه َوَجَعَل يـَُقديإُدُه فـَْلًذا فـَْلًذا َوُهَو يـَْرَتَإ  رًّا مإْن َأْْسَاءإ الشََّياطإنيإ ُكليإَها، َأََل  بـَيـْ ُكلُّ َما ُز سإ

َعتإ اْمَرأَتُُه َصْوَت اْلُقُدومإ َوُهَو َيْضرإُب َذلإَك الصََّنَم، فـََقالَ  ْت: َأْهَلْكَتِنإ اَي اْبَن َرَواَحَة، َفَخَرَج  يُْدَعى َمَع اَّللَّإ اَبطإٌل، ُثَّ َخَرَج، َوْسَإ
،  َعَلى َذلإَك فـََلْم َيُكْن َشْيٌء َحَّتَّ َأقْـَبَل أَبُو الدَّْرَداءإ إإىَل   َمْنزإلإهإ َفَدَخَل فـََوَجَد اْلَمْرَأَة قَاعإَدًة تـَْبكإي َشَفًقا مإْنُه، فـََقاَل: َما َشْأُنكإ

َب َغَضًبا َشدإيًدا، ُثَّ َفكََّر فإ  هإ، فـََقاَل: َلْو َكانَ قَاَلْت: َأُخوَك َعْبُد اَّللَّإ ْبُن َرَواَحَة َدَخَل َعَليَّ َفَصَنَع َما تـََرى، فـََغضإ  عإْنَد َهَذا  نـَْفسإ
هإ، فَاْنطََلَق َحَّتَّ أََتى َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َوَمَعُه اْبُن َرَواحَ  َة فََأْسَلَم َوقإيَل: إإنَّ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللُا َخرْيٌ َلَدَفَع َعْن نـَْفسإ
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ْرَداءإ َوالنَّ  َهزإُموَن ُكلَّ َوْجٍه يـَْوَم ُأُحٍد، فـََقاَل: »نإْعَم اْلَفارإُس ُعَومْيإٌر« َغرْيَ أَنَُّه يـَْعِنإ َغرْيَ نَقإيٍل َعَلْيهإ َوَسلََّم َنَظَر إإىَل َأيبإ الدَّ قَاَل اُس ُمنـْ
ْرَداءإ ََلْ َيْشَهْد ُأُحًدا، َوَقْد َكاَن مإْن مُجَْلةإ َأْصَحابإ رَ  ْعُت َمْن َيْذُكُر َأنَّ َأاَب الدَّ ُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، َوَقْد  اْبُن ُعَمَر: َوْسَإ

ْرَداءإ بإدإَمْشَق َسَنَة اثـْنَـَتنْيإ َوَثاَلثإ  َ أَبُو الدَّ َي اَّللَُّ َشهإَد َمَعُه َمَشاهإَد َكثإريًَة، قَاَل اْبُن ُعَمَر: َوتـُُوفيإ اَلَفةإ ُعْثَماَن ْبنإ َعفَّاَن َرضإ نَي فإ خإ
 َعْنهُ 

 ي من التلخيص. * حذفه الذهب

 ذِكْرُ مَنَاقِبِ أَبِي ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
َبَة، ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ بْ  -  5454 ُجْنُدُب ْبُن نإ َُنرَْيٍ، قَاَل: أَبُو َذرٍي َأْخََباََن الشَّْيُخ أَبُو َبْكرإ ْبُن إإْسَحاَق، َأاَن إإْْسَاعإيُل ْبُن قـُتَـيـْ

هإ: يَزإيُد فـََقْد  ُجَناَدَة ْبنإ قـَْيسإ ْبنإ َعْمرإو ْبنإ ُصَعرْيإ ْبنإ َحَرامإ ْبنإ غإَفاٍر، َوأُمُُّه: رَْمَلُة بإْنُت َوقإيَعَة ْبنإ غإَفارٍ  ، َوَأمَّا َما ذُكإَر مإَن اْسْإ
َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َْسَّاُه   بإهإ« ُروإَي »َأنَّ النَّيبإ

ْلَحاَن، ثـََنا ََيََْي ْبُن بَُكرْيٍ، ثـََنا  -   5455 ثـََناُه أَبُو َبْكرإ ْبُن إإْسَحاَق، َأاَن َأمْحَُد ْبُن إإبـَْراهإيَم ْبنإ مإ اللَّْيُث، َعْن َخالإدإ ْبنإ يَزإيَد،   َحدَّ
َّ صَ  َيبإ َذرٍي: »َكْيَف بإَك اَي يَزإيُد« فإ َحدإيٍث َطوإيلٍ َعْن َسعإيدإ ْبنإ َأيبإ هإاَلٍل، َعْن زَْيدإ ْبنإ َأْسَلَم، َأنَّ النَّيبإ  لَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، قَاَل ألإ

، ثـََنا بإْشٌر، ثـََنا َعْمُرو بْ   -   5458 ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثـََنا َأمْحَُد ْبُن عإيَسى اللَّْخمإيُّ ا َصَدَقُة ْبُن  ُن َأيبإ َسَلَمَة، ثـَنَ َحدَّ
يهإ، َعنإ اْبنإ َعائإٍذ، َعْن ُجَبرْيإ ْبنإ نـَُفرْيٍ قَاَل: َكاَن أَبُو ،    َعْبدإ اَّللَّإ، َعْن َنْصرإ ْبنإ َعْلَقَمَة، َعْن َأخإ ْساَلمإ َذرٍي يـَُقوُل: »َلَقْد رَأَيـُْتِنإ رُْبَع اإْلإ

ُّ َصلَّى هللاُ َعَليْ   هإ َوَسلََّم َوأَبُو َبْكٍر َوبإاَلٌل«ََلْ ُيْسلإْم قـَْبلإي إإَلَّ النَّيبإ
َجاُه.  ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح

ثـََنا أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب احْلَافإُظ، ثـََنا  -  5459 ، ثـََنا النَّْضُر ْبُن  َحدَّ احْلَُسنْيُ ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ زإاَيٍد، ثـََنا َعْبُد اَّللَّإ ْبُن الرُّومإيُّ
َاكإ ْبنإ اْلَولإيدإ، َعْن َمالإكإ ْبنإ َمْرَثٍد، َعْن أَبإ  ْساَلمإ   يهإ، َعْن َأيبإ َذرٍي قَاَل: "حُمَمٍَّد، ثـََنا عإْكرإَمُة ْبُن َعمَّاٍر، َعْن َأيبإ زَُمْيٍل ْسإ ُكْنُت رُْبَع اإْلإ
َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم فـَُقْلُت: السَّاَلمُ   َعَلْيُكْم اَي َرُسوَل اَّللَّإ، َأْشَهُد َأنَّ ََل إإَلَه إإَلَّ َأْسَلَم قـَْبلإي َثاَلثَُة نـََفٍر، َوَأاَن الرَّابإُع أَتـَْيُت النَّيبإ

ُ، َوَأْشَهُد َأنَّ حُمَمًَّدا ْستإْبَشاَر فإ َوْجهإ َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم "  اَّللَّ  َعْبُدُه َوَرُسولُُه فـََرأَْيُت اَلإ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط مسلم

 مِحْنَةُ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
اهإُد قَاََل: ثـََنا ُعْثَماُن ْبُن َسعإيٍد َأْخََباََن أَبُو النَّْضرإ حُمَمَُّد ْبُن يُوُسَف، اْلَفقإيُه، َوأَبُو إإْسَحاَق إإبـَْراهإيُم ْبُن حُمَمٍَّد اْلَقارإُئ الزَّ   -   5464

، ثـََنا أَبُو تـَْوبََة الرَّبإيُع ْبُن اَنفإٍع، ثـََنا رَبإيَعُة ْبُن يَزإي َي الدَّارإمإيُّ ، َعْن َأيبإ َذرٍي َرضإ ، َعْن َأيبإ ُعْثَماَن النـَّْهدإييإ يإ َعاينإ َد، َعْن َأيبإ اأْلَْشَعثإ الصَّنـْ
ُ َعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »اَي َأاَب َذرٍي، َكْيَف أَْنَت إإَذا ُكْنَت فإ   َأَصابإعإهإ قـُْلُت:  ُحثَاَلٍة؟« ، َوَشبََّك َبنْيَ   اَّللَّ

ْخاَلقإهإْم، َوَخالإُفوُهمْ  ْ، َخالإُقوا النَّاَس ِبَإ ْ، اْصَبإ ْ، اْصَبإ ؟ قَاَل: »اْصَبإ  فإ َأْعَماهلإإْم«  اَي َرُسوَل اَّللَّإ، َفَما ََتُْمُرينإ
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ْيَخْيِن، َوَلمْ  َجاُه.@ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ   ُيَخرِ 
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: ابن يزيد لم يخرجوا له 

ي احلََْسنإ ْبنإ ُمْكَرٍم اْلبَـزَّاُر،  -   5465 ، اْبنإ َأخإ بإبَـْغَداَد َأاَن َعْبدإ اْلَوارإثإ ْبُن    َأْخََباَْنُه أَبُو احْلَُسنْيإ َعْبُد الصََّمدإ ْبُن َعلإييإ ْبنإ ُمْكَرمإ
، َعْن  إإبـَْراهإيَم اْلَعْسَكرإيُّ، ثـََنا َسْيُف ْبُن مإْسكإنٍي اأْلُْسَوارإيُّ، ثـََنا اْلُمَبارَ  رإ ْبنإ ُعَمارََة ْبنإ َأيبإ َذرٍي اْلغإَفارإييإ َتصإ ُك ْبُن َفَضاَلَة، َعنإ اْلُمنـْ

َعَلْيهإ َوَسلََّم قَاَل: " إإَذا اْقََتََب الزََّماُن َكثـَُر لُْبسُ  ، وََكثـَُر  الطََّيالإَسةإ، وََكثـَُرتإ التيإَجارَةُ   أَبإيهإ، َعْن َجديإهإ، َعْن َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ 
، وََكثـَُر النيإَساُء،   َيانإ بـْ َشُة، وََكاَنْت إإَمارَُة الصيإ َالإهإ، وََكثـَُرتإ اْلَفاحإ َوَجاَر السُّْلطَاُن، َوطُفيإَف فإ اْلمإْكَيالإ اْلَماُل، َوَعُظَم َربُّ اْلَمالإ ِبإ

ْرَو َكْلٍب َخرْيٌ َلُه مإْن َأنْ  ، َويـَُريبيإ الرَُّجُل جإ َ َوَلًدا َلُه، َوََل يـَُوقَـُّر َكبإرٌي، َوََل يـُْرَحُم َصغإرٌي، َوَيْكثـُُر َأْوََلُد الزيإاَن، َحَّتَّ َأنَّ   َواْلمإيَزانإ يـَُريبيإ
: َلوإ اْعتَـَزْلُتَما ، فـَيَـُقوُل َأْمثـَُلُهْم فإ َذلإَك الزََّمانإ ، َويـَْلَبُسوَن ُجُلوَد الضَّْأنإ َعنإ الطَّرإ   الرَُّجَل لَيَـْغَشى اْلَمْرَأَة َعَلى قَارإَعةإ الطَّرإيقإ يقإ

، َأْمثـَُلُهْم فإ َذلإَك الزََّمانإ اْلَمَداهإُن    َعَلى قـُُلوبإ الذيإََئبإ
َد ِبِه َسْيُف ْبُن ِمْسِكيٍن، َعِن اْلُمَباَرِك ْبِن َفَضاَلَة َواْلُمبَ    ِثَقٌة«  اَرُك ْبُن َفَضاَلةَ @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َتَفرَّ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: سيف بن مسكين اْلسواري واه 
 رواه الطبراني في اْلوسط، وفيه سيف بن مسكين وهو ضعيف. (: 12440)* قال الحافظ الهيثمي 

َثُم بْ   -   5466 َثُم اْلَقاضإي، ثـََنا اهْلَيـْ ثـََنا أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن َسْلَماَن، اْلَفقإيُه، ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن اهْلَيـْ ، ثـََنا َشرإيٌك، َحدَّ يٍل اأْلَْنطَاكإيُّ ُن مجَإ
طَّاَن، قَاَل: أَتـَيْ  دإ َُمَْتبإًئا بإكإَساٍء َأْسَوَد َوْحَدُه، َعْن َأيبإ اْلُمَحجَُّل، َعْن َصَدَقَة ْبنإ َأيبإ عإْمَراَن ْبنإ حإ ُت َأاَب َذرٍي فـََوَجْدتُُه فإ اْلَمْسجإ

ْعُت َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم يـَُقوُل:  »اْلَوْحَدُة َخرْيٌ مإْن َجلإيَس السُّوَء،    فـَُقْلُت: اَي َأاَب َذرٍي، َما َهذإهإ اْلَوْحَدُة؟ فـََقاَل: ْسَإ
، َوالسُُّكوُت َخرْيٌ مإْن إإْماَل وَ   ءإ الشَّريإ«  اجْلَلإيُس الصَّالإُح َخرْيٌ مإَن اْلَوْحَدةإ، َوإإْماَلُء اخْلَرْيإ َخرْيٌ مإَن السُُّكوتإ

 .# قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: لم يصح
 (: ضعيف جدا. 6151* ضعيف الجامع )

، ثـََنا َسعإيُد بْ  -  5468 يُّ ثـََنا أَبُو َذرٍي َأمْحَُد ْبُن َكامإلإ ْبنإ َخَلٍف اْلَقاضإي، ثـََنا أَبُو قإاَلبََة ْبُن الرَّقَاشإ ُن َعامإٍر، ثـََنا أَبُو َعامإٍر َوُهَو  َحدَّ
امإتإ قَاَل: قَاَلْت أُمُّ َذرٍي: َواَّللَّإ َما َسريََّ ُعْثَماُن َأاَب َذرٍي، َوَلكإنَّ  َصالإُح ْبُن ُرْسُتٍم اخْلَزَّاُز، َعْن مُحَْيدإ ْبنإ هإاَلٍل، َعْن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ الصَّ 

َها« قَاَل أَبُو َذريٍ  نـْ َياُن َسْلًعا فَاْخُرْج مإ نـْ َلًعا  َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم قَاَل: »إإَذا بـََلَغ اْلبـُ َياُن سإ نـْ َوَجاَوَز َخَرَج : فـََلمَّا بـََلَغ اْلبـُ
 أَبُو َذرٍي إإىَل الشَّامإ َوذََكَر اَبقإَي احْلَدإيثإ بإُطولإهإ  

َجاُه. َواْلَحِدي ْيَخْيِن، َوَلْم ُيَخرِ  ْسَناِد َعَلى َشْرِط الشَّ ُر ِفي َهَذا اْلَباِب  @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ َحِديُث اْْلَْعَمِش، ُث اْلُمَفسَّ
ِحيَحْيِن " َعْن َأِبي َواِئٍل، َعْن َحَراِم ْبِن َجْنَدِل اْلِغَفاِريِ  َتَرْكُتُه ِْلَْلَفاٍظ ِفيِه َوِلُطوِلِه َأْيًضا اْقَتَصْرُت َعلَ  ْسَناَدْيِن الصَّ  ى اإلِْ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط البخاري ومسلم 

 بِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ الْفِهْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ذِكْرُ مَنَاقِبِ حَ 
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ثـََنا َأمْحَُد ْبُن احْلََسنإ اْلبَـزَّاُر، ثـََنا اْبُن َأْزَهَر ْبُن رإقََّة اْلمإْصرإيُّ، ثـََنا أَبُو َأْسَلَم حُمَمَّدُ   -  5477 ُّ، ثـََنا ُسَلْيَماُن ْبُن  َحدَّ  ْبُن ََمَْلدإ الرَُّعْيِنإ
 َعَلْيهإ َوَسلََّم: »زُْر غإبًّا تـَْزَدْد  َكرإميََة، َعْن َمْكُحوٍل، َعْن قـََناَعَة ْبنإ ََيََْي، َعْن َحبإيبإ ْبنإ َمْسَلَمَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َأيبإ  

 ُحبًّا«
 مخلد الرعيني، وهو ضعيف. رواه الطبراني في الثَلثة، وفيه محمد بن (: 13606* قال الحافظ الهيثمي رحمه هللا )

َماُم أَبُو َبْكرإ ْبُن إإْسَحاَق، َأاَن بإْشُر ْبُن ُموَسى، ثـََنا أَبُو َعْبدإ الرَّمْحَنإ اْلُمقْ   -   5478 رإُئ، ثـََنا اْبُن هلَإيَعَة قَاَل:  َأْخََباََن الشَّْيُخ اإْلإ
،  َحدََّثِنإ أَبُو ُهَبرْيََة، َعْن َحبإيبإ ْبنإ َمْسَلَمَة اْلفإ  ، وََكاَن جُمَاَب الدَّْعَوةإ، أَنَُّه أُميإَر َعَلى َجْيٍش، َفَدرإَب الدُُّروَب، فـََلمَّا أََتى اْلَعُدوَّ ْهرإييإ

ْعُت َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم يـَُقوُل: »ََل َُيَْتمإُع َمَْلٌ فـََيْدُعو بـَْعُضُهْم، َويـَُؤميإ  إإَلَّ َأَجاَِبُُم اَّللَُّ« ُثَّ إإنَُّه   ُن اْلبَـْعُض، قَاَل: ْسَإ
َباُط َأمإرُي  محَإَد اَّللََّ َوأَْثََّن َعَلْيهإ ُثَّ قَاَل: »اللَُّهُم اْحقإْن دإَماَءاَن، َواْجَعْل ُأُجوَراَن ُأُجوَر الشَُّهَداءإ« فـَبَـ  َنَما ُهْم َعَلى َذلإَك إإْذ نـََزَل اهْلُنـْ يـْ

 بإيٍب ُسَرادإقإهإ اْلَعُدويإ، َفَدَخَل َعَلى حَ 
 * سكت عنه الذهبي في التلخيص. 

 مَنَاقِبُ الْمِقْدَادِ بْنِ عَمْرٍو الْكِنْدِيُّ وَهُوَ الَّذِي قِيلَ لَهُ ابْنُ الْأَسْوَدِ 
، ثـََنا  -  5484 ُّ، ثـََنا احلََْسُن ْبُن اجْلَْهمإ ثـََنا أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ اأْلَْصبَـَهاينإ ْقَداُد ْبُن  َحدَّ ، ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن ُعَمَر قَاَل: " اْلمإ احْلَُسنْيُ ْبُن اْلَفَرجإ

َمْعَبٍد، وََكاَن َحاَلَف   َأاَب  ثـَْعَلَبَة ْبنإ َمالإكإ ْبنإ رَبإيَعَة َوذََكَر إإىَل ُقَضاَعَة، َكاَن يَُكَّنَّ  ْبَن َعْبدإ يـَُغوَث الزُّْهرإيَّ فإ َعْمرإو ْبنإ   اأْلَْسَوَد 
ْقَداُد ْبُن اأْلَْسَودإ، فـََلمَّا نـََزَل اْلُقْرآُن: }اْدُعوُهْم ْلإ  [ قإيَل َلُه: اْلمإْقَداُد  5اَبئإهإْم{ ]األحزاب:  اجْلَاهإلإيَّةإ، فـَتَـبَـنَّاُه، وََكاَن يـَُقاُل َلُه: اْلمإ

ْقَداُد إإىَل َأْرَض احْلََبَشةإ، اهلْإْجَرَة الثَّ  ْقَداُد َبْدرًا، وُأُحًدا، َواخْلَْنَدَق،  -رإَوايَةإ اْبنإ إإْسَحاَق  -انإَيَة فإ  ْبُن َعْمٍرو، َوَهاَجَر اْلمإ ، َوَشهإَد اْلمإ
 َعَلْيهإ َوَسلََّم ْصَحابإ َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َواْلَمَشاهإَد ُكلََّها َمَع َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، وََكاَن مإَن الرَُّماةإ اْلَمْذُكورإيَن مإْن أَ 

" 
َا َوَصَفْت َأاَبَها  ثـََنا ُموَسى ْبُن يـَْعُقوَب، َعْن َعمَّتإهإ َكرإميََة بإْنتإ اْلمإْقَدادإ َأهنَّ هَلُْم، فـََقاَلْت: " َكاَن رَُجاًل ُطَواًَل،    قَاَل اْبُن ُعَمَر: َحدَّ

ْيَـ  أَْبَطَن َكثإرَي، َشْعرإ الرَّْأسإ ُيَصفيإُر حلإ َأْقََّن، قَاَلْت:  َأَدَم،   ، َبنْيإ ُمْقُروَن احْلَاجإ َأْعنَيَ  خْلَفإيَفةإ،  ْلَعظإيَمةإ َوََل ابإ َتُه، َوهإَي َحَسَنٌة لَْيَسْت ابإ
لْ  جْلُُرفإ َعَلى َثاَلثَةإ َأْمَياٍل مإَن اْلَمدإيَنةإ، َفُحمإَل َعَلى رإقَابإ الريإَجالإ َوُدفإَن ابإ ، َوَصلَّى َعَلْيهإ ُعْثَماُن ْبُن َعفَّاَن َمدإيَنةإ َوَماَت اْلمإْقَداُد ابإ

 َوَذلإَك َسَنَة َثاَلٍث َوَثاَلثإنَي َكاَن يـَْوَم َماَت اْبَن َسْبعإنَي َسَنًة َأْو َْنَْوَها " 
ْلُمَؤاَخاةإ  مإ ْبنإ ُعَمَر، َوَعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َجْعَفٍر ابإ ، َأنَّ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم »آَخى قَاَل اْبُن ُعَمَر: َوَحدََّثِنإ حُمَمٌَّد، َعْن َعاصإ

 َبنْيَ اْلمإْقَدادإ َوَجَْبإ ْبنإ َعتإيٍك« 
 * سكت عنه الذهبي في التلخيص. 

ثـََناُه أَبُو َبْكرإ ْبُن اَبَلَوْيهإ، ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبنإ النَّْضرإ، ثـََنا ُمَعاوإيَُة ْبُن عَ   -  5488 ٍم، َعْن زإرٍي، َعْن َحدَّ ْمٍرو، ثـََنا زَائإَدُة، َعْن َعاصإ
َبٍل،   ُّ، بإبَـْغَداَد، ثـََنا َعْبُد اَّللَّإ ْبُن َأمْحََد ْبنإ َحنـْ ، ثـََنا بإْشُر ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ، ثـََنا إإْْسَاعإيُل ْبُن َعلإيٍي احْلََطيبإ يُّ َحدََّثِنإ اْلَعبَّاُس ْبُن اْلَولإيدإ النـَّْرسإ

، َعنإ اْبنإ َعْوٍن، َعْن ُعَمرْيإ ْبنإ إإْسَحاَق، َعنإ اْلمإْقَدادإ ْبنإ اأْلَْسَودإ قَاَل: بـََعَثِنإ َرُسوُل اَّللَّإ اْلمُ  َعثًا  َفضَّلإ  َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َمبـْ
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: »َكْيَف َتَإُد نـَْفَسَك؟« قـُْلُت: َما زإْلُت َحَّتَّ ظَنَـنْ  ُت َأنَّ َمْن َمعإي َخَوًَل ِلإ َوامْيُ اَّللَّإ ََل َأْعَمُل َعَلى رَُجَلنْيإ فـََلمَّا رََجْعُت قَاَل ِلإ
 بـَْعَدُُهَا  

َجاُه.» ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ     @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح

 أَبِي عَبْسِ بْنِ جَبْرٍ الْأَنْصَارِيِّ الْخَزْرَجِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ذِكْرُ مَنَاقِبِ عَبْدِ اللَّهِ  
ْبنُ   -   5496 ثـََنا حُمَمَُّد  لسَّاَقةإ،  ، ابإ يُّ اْلُقَرشإ أَُميََّة  ْبنإ  َعْبدإ اَّللَّإ  ْبُن  حُمَمَُّد  َعْبدإ اَّللَّإ  أَبُو  النـُّْعَمانإ َأْخََبينإ  ْبُن  َسْلَماُن  ثـََنا  أَيُّوَب،   

ُّ، ثـََنا ََيََْي ْبُن اْلَعاَلءإ، َحدََّثِنإ ُموَسى ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ إإبـَْراهإيَم ْبنإ احْلَارإثإ التـَّْيمإيُّ  َباينإ ، َعْن أَبإيهإ، َعْن أََنٍس قَاَل: َدَعا أَبُو َعْبسإ الشَّيـْ
لإطََعاٍم َصنَـَعُه هَلُْم، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »اْخَلُعوا نإَعاَلُكْم   ْبنإ َجَْبٍ اأْلَْنَصارإيُّ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلَّمَ 

َا ُسنٌَّة مجَإيَلٌة«   ، فَإإهنَّ  عإْنَد الطََّعامإ
 . # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: يحيى وشيخه متروكان

 .(: موضوع2159* قال اْللباني في السلسلة الضعيفة )

َْرَو، ثـََنا أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ حُمَمَّ  -  5497 ، اْلَعْدُل ِبإ يُّ ُد ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َعطإيََّة اْلَمْرَوزإيُّ، ثـََنا َأْخََبينإ أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ اجْلَرَّاحإ
مإ ْبنإ بإْسطَامإ ْبنإ َعْبدإ اَّللَّإ، َمْوىَل َسْعدإ ْبنإ َأيبإ َوقَّاٍص، ثـََنا أَبُو ُمَعاٍذ النَّْحوإيُّ اْلَفْضُل أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ حُمَمَُّد ْبُن َعْبَدَة ْبنإ احْلََكمإ ْبنإ ُمْسلإ 

مإ ْبنإ ُعَمَر ْبنإ قـََتاَدَة، َعنْ  ، َعْن َأيبإ َحنإيَفَة، َعْن حُمَمَّدإ ْبنإ إإْسَحاَق، َعْن َعاصإ : »َكاَن أَبـَْعَد رَُجَلنْيإ مإْن   أََنٍس قَالَ ْبُن َخالإٍد اْلَباهإلإيُّ
َعْبسإ ْبُن َجَْبٍ، َوَمْسَكَنُه فإ َبِنإ َحارإثََة، وََكااَن َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َدارًا أَبُو لَُبابََة ْبُن َعْبدإ اْلُمْنذإرإ َوَأْهُلُه بإُقَباَء، َوأَبُو  

يإ َصلَّ  يلإ َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ عَ ُيَصليإَيانإ َمَع النَّيبإ  َلْيهإ َوَسلََّم بإَصاَلتإهإ«  ى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم اْلَعْصَر، ُثَّ َيَْتإَيانإ قـَْوَمُهَما َوَما َصلُّوا لإتَـْعجإ
 * سكت عنه الذهبي في التلخيص. 

ثـََنا أَبُو حُمَمٍَّد َأمْحَُد ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ    -   5495 ، ثـََنا َحدَّ ، ثـََنا أَبُو ُكَرْيٍب، ثـََنا زَْيُد ْبُن احْلَُبابإ ُّ، ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ احلَْْضَرمإيُّ اْلُمَزينإ
يدإ ْبُن َأيبإ َعْبٍس اأْلَْنَصارإيُّ، مإْن َوَلدإ َأيبإ َعْبٍس »َكاَن ُيَصليإي َمَع َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ  ، ُثَّ ََيُْرُج   َعلَ َعْبُد اْلَمجإ ْيهإ َوَسلََّم الصََّلَواتإ

َلٍة ُمْظلإَمٍة َمطإريٍَة فـَنَـوََّر َلُه فإ َعَصاُه َحَّتَّ َدَخَل َداَر َبِنإ َحارإ   ثََة« إإىَل َبِنإ َحارإثََة، َفَخَرَج َذاَت لَيـْ
 . # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: مرسل

  سَهْلِ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ذِكْرُ مَنَاقِبِ أَبِي طَلْحَةَ زَيْدِ بْنِ 
ثـََنا َأمْحَُد ْبُن َسْلَماَن اْلَفقإيُه، بإبَـْغَداَد، قَاَل: ُقرإَئ َعَلى َعْبدإ اْلَملإكإ ْبنإ حُمَمٍَّد، َوَأاَن َأْسَْ   -  5502 ٍل، ثـََنا  َحدَّ ُع، ثـََنا َسعإيُد ْبُن َواصإ

ريإيَن، َعْن أََنٍس، َأنَّ النَّ  ْنُكْم ُشْعَبُة، َعْن ََيََْي ْبنإ ُصبَـْيٍح، َعْن حُمَمَّدإ ْبنإ سإ َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم قَاَل: »َهَذا َخاِلإ َفَمْن َشاَء مإ يبإ
ْعُت َأاَب إإْسَحا « قَاَل َهَذا: ْسَإ وُل: َق إإبـَْراهإيَم ْبَن حُمَمَّدإ ْبَن ََيََْي، يـَقُ فـَْلُيْخرإْج َخاَلُه« يـَْعِنإ َأاَب طَْلَحَة َزْوَج أُميإ ُسَلْيٍم قَاَل: فإ »اْلَكَرمإ

ًا َجْزرََة يـَُقوُل: قَاَل ِلإ َفْضُلَك الرَّازإيُّ  ْعُت احْلَافإَظ َصاحلإ ُّ يـَُقوُل: ْسَإ ْعُت َأاَب اْلَعبَّاسإ الدُُّغوِلإ : »إإَذا َدَخْلَت نـَْيَسابُوَر َيْستَـْقبإُلَك  ْسَإ
، َحَسُن اْلَكاَل  ، فَاْعَلْم أَنَُّه حُمَمَُّد ْبُن ََيََْي الذُّْهلإيُّ فـَْلَيُكْن َأوََّل َما َتْسَأُل َعْنُه َشْيٌخ َحَسُن اْلَوْجَه، َحَسُن الثيإَياَب، َحَسُن الرُُّكوبإ مإ
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نـَْيَسابُوَر اْستَـ  َما َدَخْلُت  ََذا اْلَوْصفَ َحدإيَث ُشْعَبَة، َعْن ََيََْي ْبنإ ُصبَـْيٍح َوذََكَر احْلَدإيَث« قَاَل: فـََقَضى َأنَّ َأوََّل   ْقبَـَلِنإ رَُجٌل ِبإ
ْبُن ََيََْي، َفَسلَّْمُت َعَلْيهإ، فـََردَّ اجْلَوَّاَب فـََتبإْعُتُه إإىَل َأنْ  نـََزَل، فـَُقْلُت: َُيْرإُج الشَّْيُخ إإَِلَّ ُكتَـَبُه،    َفَسأَْلُت َعْنُه، فـََقاُلوا: َهَذا حُمَمَُّد 

ي لإَصاَلةإ الظُّْهرإ  ُُروجإ ُتُه،  فََأْخَرَج َأْجَزاًء، َوقَاَل: انـَْتظإْرينإ خلإ َْرابإهإ، فـََقَرْأُت َعَلْيهإ َما َكتَـبـْ ، فـََلمَّا َخَرَج، َأذََّن َوَأقَاَم َوَصلَّى َوَجَلَس فإ حمإ
، فـََقاَل: َهاتإ فـَُقْلُت: َحدََّثُكْم َسعإيُد بْ  َبُة َوذََكْرُت ُن َعامإٍر، ثـََنا ُشعْ ُثَّ قـُْلُت َلُه: َما َحدإيٌث َأفَاَدينإ َفْضَلَك الرَّازإيُّ َعنإ الشَّْيخإ

َتُه، َويـَْقرَ  ْنتإَخابإ الَّذإي انـَْتَخبـْ ْثَل َهَذا اَلإ ُب مإ َتخإ : »اَي َفًَّت َمْن يـَنـْ أُ مإْثَل َما قـََرْأَت، يـَْعَلُم َأنَّ َسعإيَد ْبَن  احْلَدإيَث، فـَتَـَبسََّم ُثَّ قَاَل ِلإ
ٍل«  َعامإٍر ََل َُيَديإُث ِبإإْثلإ َهَذا؟« فـَُقْلُت: نـََعْم، َحدَّ  ثـََناُه َسعإيُد ْبُن َواصإ ٍل، فـََقاَل: »نـََعْم، َحدَّ  َثُكْم َسعإيُد ْبُن َواصإ

 * سكت عنه الذهبي في التلخيص. 

 ذِكْرُ مَنَاقِبِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
ثـََنا َعلإيُّ ْبُن مَحَْشاَذ اْلَعْدُل، ثـََنا بإْشُر ْبُن  -  5514 ُموَسى، ثـََنا احْلَُمْيدإيُّ، ثـََنا ُسْفَياُن، َعنإ اْبنإ طَاُوٍس، َعْن أَبإيهإ، َعْن  َحدَّ

، فـََقاَل: »اَي أَ  ، َأنَّ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم بـََعَثُه َعَلى الصََّدقَاتإ  اَب اْلَولإيدإ« ُعَباَدَة ْبنإ الصَّامإتإ
َجاُه.@ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا ْيَخْيِن، َوَلْم ُيَخرِ   : َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: منقطع

َكََّة، ثـََنا َعلإيُّ ْبُن َعْبدإ اْلَعزإيزإ، ثـََنا َسعإ   -  5530 يُد ْبُن َمْنُصوٍر، ثـََنا ُمْسلإُم ْبُن َخالإٍد، فََأْخََباََنُه أَبُو َعْوٍن حُمَمَُّد ْبُن َماَهاَن اخْلَزَّاُز، ِبإ
َي   َعْن إإْْسَاعإيَل ْبنإ ُعبَـْيدإ ْبنإ رإفَاَعَة، َعْن أَبإيهإ، َأنَّ ُعَباَدَة ْبنَ  ، قَاَم قَائإًما فإ َوَسطإ َدارإ َأمإريإ اْلُمْؤمإنإنَي ُعْثَماَن ْبنإ َعفَّاَن َرضإ الصَّامإتإ

مإ يـَُقوُل:  ْعُت َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم حُمَمًَّدا َأاَب اْلَقاسإ ُ َعْنُه فـََقاَل: إإينيإ ْسَإ ي رإَجاٌل يـَُعريإُفوَنُكْم »َسَيلإي أُُمورَُكْم مإْن بـَْعدإ اَّللَّ
ي بإَيدإهإ، إإنَّ ُمَعاوإيََة مإْن  َما تـُْنكإُروَن، َويـُْنكإُروَن َعَلْيُكْم َما تـَْعرإُفوَن، َفاَل طَاَعَة لإَمْن َعَصى اَّللََّ، َفاَل تـَْعتـُُبوا أَنـُْفَسُكْم،  فـََوالَّذإي نـَْفسإ

 ُأولَئإَك«، َفَما رَاَجَعُه ُعْثَماُن َحْرفًا  
ْيَخْيِن ِفي ُوُروِد ُعَبادَ @ ق اِمِت َعَلى ُعْثَماَن ْبِن  ال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َوَقْد ُرِوَي َهَذا اْلَحِديُث ِبِإْسَناٍد َصِحيٍح َعَلى َشْرِط الشَّ َة ْبِن الصَّ

اَن ُمَتَظلِ ًما ِبَمْتٍن ُمْخَتَصرٍ   .َعفَّ
 * سكت عنه الذهبي في التلخيص. 

 مَنَاقِبِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ذِكْرُ  
، ثـََنا حمَُ   -   5533 ، ثـََنا احْلَُسنْيُ ْبُن اْلَفَرجإ ُّ، ثـََنا احْلََسُن ْبُن اجْلَْهمإ ثـََنا أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ اأْلَْصبَـَهاينإ مَُّد ْبُن ُعَمَر، قَاَل: " َعامإُر ْبُن  َحدَّ

َخطَّابإ ْبنإ نـَُفْيٍل،   َعامإرإ ْبنإ رَبإيَعَة ْبنإ ُحَجرْيإ ْبنإ َساَلَماَن: َوذََكَر النََّسَب إإىَل َمْعدإ ْبنإ َعْداَنَن، وََكاَن َحلإيًفا لإلْ رَبإيَعَة ْبنإ َمالإكإ ْبنإ 
اَبئإهإْم{ َوَلمَّا َحاَلَفُه َعامإُر ْبُن رَبإيَعَة تـَبَـنَّاُه اخْلَطَّاُب، وََكاَن يـَُقاُل َلُه: َعامإُر ْبُن اخْلَطَّ  تـََعاىَل ذإْكَرُه: }اْدُعَوُهْم ْلإ  ُ ابإ َحَّتَّ أَنـَْزَل اَّللَّ

َبإيهإ َورََجَع إإىَل َنَسبإهإ " 5]األحزاب:    [ فَُأحلْإَق ِبإ
ميًا قـَْبَل َأْن َيْدُخَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللُا قَاَل اْبُن ُعَمَر: َفَحدََّثِنإ حُمَمَُّد ْبُن َصالإٍح، َعنإ اْبنإ ُروَماَن، قَاَل: َأْسَلَم َعامإَر ْبَن رَبإيَعَة َقدإ 
، َوقـَْبَل َأْن َيْدُعَو فإيَها، َوَهاَجَر َعامإُر ْبُن رَبإيَعَة إإىَل َأْرضإ احْلََبَشةإ  َلى بإْنُت َأيبإ  َعَلْيهإ َوَسلََّم َداَر اأْلَْرَقمإ  اهلْإْجَرَتنْيإ، َوَمَعُه اْمَرأَتُُه لَيـْ

رَبإيَعَة، َويَزإيَد ْبنإ اْلُمْنذإرإ ْبنإ    َدوإيَُّة ُأْخُت ُسَلْيَماَن ْبنإ َأيبإ َحْثَمَة، »َوآَخى َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َبنْيَ َعامإرإ ْبنإ َحْثَمَة اْلعَ 
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: َأاَب َعْبدإ اَّللَّإ  « وََكاَن َعامإُر ْبُن رَبإيَعَة يَُكَّنَّ ، َوَشهإَد َبْدرًا َوُأُحًدا َواخْلَْنَدَق، َواْلَمَشاهإَد ُكلََّها َمَع َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى ُشَرْيٍح اأْلَْنَصارإييإ
َتُه فـََلْم يَ  ُ َعْنُه، وََكاَن َقْد َلزإَم بـَيـْ َي اَّللَّ َ بـَْعَدَما قُتإَل ُعْثَماُن َرضإ  هإ َقْد ُأْخرإَجتْ ْشُعرإ النَّاُس إإَلَّ ِبإإَنازَتإ هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، َوتـُُوفيإ

 * سكت عنه الذهبي في التلخيص. 

 نِ خُوَيْلِدِ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ قُصَيٍّ ذِكْرُ مَنَاقِبِ حَوَارِيِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اهللُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَابْنِ عَمَّتِهِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ بْ 
يُّ، ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن َجرإيٍر، َحدََّثِنإ َعْمُرو ْبُن َعْبدإ احْلَمإيدإ ا  -   5548 أْلَْيلإيُّ، ثـََنا أَبُو ُأَساَمَة، َعْن َأْخََبينإ ََمَْلُد ْبُن َجْعَفٍر اْلَباقـَْرحإ

َبَشةإ اهلْإْجَرَتنْيإ َمًعا َوََلْ يـََتَخلَّْف، َعْن َغْزَوٍة َغَزاَها َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى  هإَشامإ ْبنإ ُعْرَوَة، َعْن أَبإيهإ قَاَل: َأْسَلَم الزَُّبرْيُ َوَهاَجَر إإىَل َأْرضإ احلَْ 
َنُه َوَبنْيَ اْبنإ َمْسُعوٍد« ،   لطَّوإيلإ هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، وََكاَن َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم »آَخى بـَيـْ ْلَقصإريإ،  وََكاَن رَُجاًل لَْيَس ابإ  َوََل ابإ

، َأْشَعرُ   َخفإيَف الليإْحَيةإ، َأْْسََر اللَّْونإ

، ثـََنا اْبُن هلَإيَعَة، َعْن َأيبإ اأْلَْسَودإ   -   5551 ، َعْن ُعْرَوَة قَاَل: َكاَنْت نـَْفَحٌة مإَن  َأْخََباََن أَبُو َجْعَفٍر اْلبَـْغَدادإيُّ، ثـََنا أَبُو ُعاَلثََة، ثـََنا َأيبإ
َذ، َفَسمإَع بإَذلإَك الزَُّبرْيُ َوُهَو اْبُن إإْحَدى َعْشرَ الشَّيْ  لسَّْيفإ َمْسُلوًَل طَانإ َأنَّ حُمَمًَّدا َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َقْد ُأخإ َة َسَنَة، َفَخَرَج ابإ

يإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، فـََقاَل: »َما َشْأُنَك؟  ُّ َصلَّى هللاُ َحَّتَّ َوَقَف َعَلى النَّيبإ « فـََقاَل: َأَرْدُت َأْن َأْضرإَب َمْن َأَخَذَك، َفَدَعا َلُه النَّيبإ
 َعَلْيهإ َوَسلََّم َولإَسْيفإهإ، وََكاَن َأوََّل َسْيٍف ُسلَّ فإ َسبإيلإ اَّللَّإ َعزَّ َوَجلَّ "

 

ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب،    -  5552 ، َأاَن اْبُن َوْهٍب، َأْخََبينإ أَبُو َصْخٍر، َعْن  َحدَّ ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َعْبدإ احْلََكمإ
، َعْن َسعإيدإ ْبنإ ُجَبرْيٍ، َعنإ اْبنإ َعبَّاٍس، َعْن َعلإييإ َرضإ  يإ ُهَما َأيبإ ُمَعاوإيََة اْلَبَجلإييإ ُهَو َعمَّاٍر الدُّْهِنإ قَاَل: " َكاَنْت َأوََّل َغْزَوٍة  َي اَّللَُّ َعنـْ

: فـََرٌس لإلزَُّبرْيإ، َوفـََرٌس لإْلمإْقَدادإ "  ْساَلمإ َبْدٌر َما َكاَن َمَعَنا إإَلَّ فـََرَسانإ  فإ اإْلإ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط البخاري ومسلم 

ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب،    -  5564 َناٍن اْلَقزَّاُز، ثـََنا إإْسَحاُق ْبُن إإْدرإيَس، ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن َخازإٍم، ثـََنا  َحدَّ ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن سإ
َوَسلََّم فإ َغَداٍة اَبرإَدٍة،    َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ هإَشاُم ْبُن ُعْرَوَة، َعْن أَبإيهإ، َعْن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ الزَُّبرْيإ، َعْن أَبإيهإ، قَاَل: »َأْرَسَلِنإ َرُسوُل اَّللَّإ  

ْراَن َثاَلثًَة« َافإهإ، فََأْدَخَلِنإ فإ الليإَحافإ َفصإ ُتُه َوُهَو َمَع بـَْعضإ نإَسائإهإ فإ حلإ  فَأَتـَيـْ
َجاُه. ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ     @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 رحمه هللا: صحيح# قال الحافظ الذهبي 

، ثـَنَ   -   5573 َْمَداَن، ثـََنا ُعْثَماُن ْبُن َخَزْرزَاَذ اأْلَْنطَاكإيُّ ُب، ِبإ ، َحدََّثِنإ َأْخََباََن َعْبُد الرَّمْحَنإ ْبُن مَحَْداَن اجْلالَّ ا رَبإيَعُة ْبُن احْلَارإثإ
 َحازإٍم قَاَل: قَاَل َعلإيي لإلزَُّبرْيإ: َأَما َتْذُكُر يـَْوَم ُكْنُت َأاَن َوأَْنَت فإ َسقإيَفةإ قـَْوٍم مإَن  حُمَمَُّد ْبُن ُسَلْيَماَن اْلَعابإُد، ثـََنا إإْْسَاعإيُل ْبُن َأيبإ 

؟ قَالَ   َسَتْخُرُج َعَلْيهإ َوتـَُقاتإُلُه َوأَْنَت : »َأَما إإنَّكَ اأْلَْنَصارإ، فـََقاَل َلَك َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »َأحتُإبُُّه؟« فـَُقْلُت: َوَما مَيْنَـُعِنإ
ٌ« قَاَل: فـََرَجَع الزَُّبرْيُ   ظَاَلإ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: الحديث فيه نظر 
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ثـََنا بإَذلإَك أَبُو َعْمٍرو حُمَمَُّد ْبُن َجْعَفرإ ْبنإ حُمَمَّدإ ْبنإ َمَطٍر اْلَعْدُل اْلَمْأُموُن مإْن َأْصلإ    -  5575 كإَتابإهإ، ثـََنا َعْبُد اَّللَّإ ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ  َحدَّ
، َعْن يَزإيدَ  ، َحدََّثِنإ َأيبإ ، ثـََنا َعْبُد اَّللَّإ ْبُن اأْلَْجَلحإ ، ثـََنا مإْنَجاُب ْبُن احْلَارإثإ ْعُت َفْضَل ْبَن  َسوَّاٍر اهْلَاِشإإيُّ ْنَجاٌب: َوْسَإ  اْلَفقإريإ قَاَل مإ

، قَاَل: َشهإْدُت َعلإيًّا َوالزَُّبرْيَ، َلمَّا رََجَع الزُّبَ َفَضاَلَة، َُيَديإُث بإهإ   يًعا، َعْن َأيبإ َحْربإ ْبنإ َأيبإ اأْلَْسَودإ الديإيلإييإ رْيُ َعَلى َدابَّتإهإ َيُشقُّ  مجَإ
ُنُه َعْبُد اَّللَّإ، فـََقاَل: َما َلَك؟ فـََقاَل: ذََكَر ِلإ َعلإيي َحدإ  ْعُتُه مإْن َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم يـَُقوُل: الصُُّفوَف، فـََعَرَض َلُه ابـْ يثًا ْسَإ

ْئَت لإُتْصلإَح َبنْيَ ال  َا جإ ْئَت؟ إإَنَّ ٌ َلُه« َفاَل أُقَاتإُلُه، قَاَل: َولإْلقإَتالإ جإ ُ َهَذا اأْلَْمَر بإَك، قَالَ »لَتـَُقاتإَلنَُّه َوأَْنَت ظَاَلإ : َقْد  نَّاسإ َوُيْصلإُح اَّللَّ
، قَاَل: فََأْعَتَق غُ  َس َوقإْف َحَّتَّ ُتْصلإَح َبنْيَ النَّاسإ ْرجإ َس َوَوَقَف فَاْختَـَلَف َحَلْفُت َأْن ََل أُقَاتإَل، قَاَل: فََأْعتإْق ُغاَلَمَك جإ ْرجإ اَلَمُه جإ

هإ   ، َفَذَهَب َعَلى فـََرسإ  َأَمُر النَّاسإ
ُهَما بإَذلإَك مإْن َغرْيإ َهذإهإ اْلُوُجوهإ َوالريإَوااَيتإ َوَقْد ُروإَي إإقْـَراُر الزَُّبرْيإ لإَعلإييٍ  ُ َعنـْ َي اَّللَّ  . َرضإ

 ذِكْرُ مَنَاقِبِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ التَّيْمِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
، ثـََنا َجديإي، ثـََنا    -  5585 إإبـَْراهإيُم ْبُن اْلُمْنذإرإ، ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن فـَُلْيٍح، َعْن ُموَسى ْبنإ ُعْقَبَة، َأْخََباََن إإْْسَاعإيُل ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ اْلَفْضلإ

َهاٍب قَاَل: َقدإَم طَْلَحُة ْبُن ُعبَـْيدإ اَّللَّإ ْبنإ ُعْثَماَن ْبنإ َعْمرإو ْبنإ َكْعبإ ْبنإ َسْعدإ ْبنإ ِتَإ  َجَع يمإ ْبنإ ُمرََّة مإَن الشَّامإ بـَْعَدَما رَ َعنإ اْبنإ شإ
َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم فإ َسْهمإهإ، فَـ  ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم مإْن َبْدٍر، َفَكلََّم النَّيبإ ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »َلَك النَّيبإ َقاَل َلُه النَّيبإ

 َأْجُرَك« َسْهُمَك« ، قَاَل: َوَأْجرإي اَي َرُسوَل اَّللَّإ، قَاَل: »َوَلكَ 

، ثـََنا احْلَُسنْيُ ْبُن    -  5586 ثـََنا أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبنإ َبطََّة، ثـََنا احلََْسُن ْبُن اجْلَْهمإ ، ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن ُعَمَر، َعنإ َحدَّ اْلَفَرجإ
ُّ، َعْن   إإبـَْراهإيَم ْبنإ حُمَمَّدإ ْبنإ طَْلَحَة قَاَل: قَاَل ِلإ طَْلَحُة ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ َحَضْرُت  الضَّحَّاكإ ْبنإ ُعْثَماَن، َحدَّثَُه ََمَْرَمُة ْبُن ُسَلْيَماَن اْلَوالإيبإ

، َأفإيهإْم َأَحٌد مإْن َأْهلإ احْلَرَ  مإ ؟ قَاَل طَْلَحُة: قـُْلُت: نـََعمْ ُسوَق ُبْصَرى، فَإإَذا رَاهإٌب فإ َصْوَمَعتإهإ يـَُقوُل: َسُلوا َأْهَل َهَذا اْلَمْوسإ ، َأاَن مإ
ُر  فـََقاَل: َهْل َظَهَر َأمْحَُد بـَْعُد؟ قَاَل: قـُْلُت: َوَمْن َأمْحَُد؟ قَاَل: اْبُن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َعْبدإ اْلُمطَّلإبإ هَ  َذا َشْهُرُه الَّذإي ََيُْرُج فإيهإ، َوُهَو آخإ

ُرُه إإىَل َُنٍْل، وَ  ، َوُمَهاجإ َك َأْن ُتْسَبَق إإلَْيهإ، قَاَل طَْلَحُة: فـََوَقَع فإ قـَْليبإ َما قَاَل، َفَخَرْجُت اأْلَْنبإَياءإ ََمَْرُجُه مإَن احْلََرمإ َحرََّة، َوَسَباَح فَإإايَّ
تَبإَعُه اْبُن َأيبإ ُقَحاَفَة،    تـَنَـبَّأَ، َوَقدْ   َسرإيًعا َحَّتَّ َقدإْمُت َمكََّة، فـَُقْلُت: َهْل َكاَن مإْن َحَدٍث؟ قَاُلوا: نـََعْم، حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ اأْلَمإنيُ 
، فَاْدُخْل َعَلْيهإ فَاتَّبإْعُه، فَإإنَُّه َيْدُعو قَاَل: َفَخَرْجُت َحَّتَّ َدَخْلُت َعَلى َأيبإ َبْكٍر فـَُقْلُت: اتَـّبَـْعَت َهَذا الرَُّجَل؟ قَاَل: نـََعْم، فَاْنطَلإْق إإلَْيهإ 

َا   ، فََأْخََبَُه طَْلَحُة ِبإ َلَم طَْلَحُة، قَاَل الرَّاهإُب: َفَخَرَج أَبُو َبْكٍر بإطَْلَحَة، َفَدَخَل بإهإ َعَلى َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم فََأسْ إإىَل احْلَقيإ
َا قَاَل الرَّاهإُب، َفسََّرُه َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى  هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، فـََلمَّا َأْسَلَم أَبُو َبْكٍر َوطَْلَحُة   َوَأْخََبَ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم ِبإ

مَيْنَـْعُهَما بـَُنو تـَْيٍم، وَ  ٍد َوََلْ  َكاَن نـَْوَفُل ْبُن ُخَوْيلإٍد يُْدَعى َأَشدَّ قـَُرْيٍش، َأَخَذُُهَا نـَْوَفُل ْبُن ُخَوْيلإدإ ْبنإ اْلَعَدوإيَّةإ َفَشدَُُّهَا فإ َحَبٍل َواحإ
 َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َكاَن َذلإَك ُْسَيَّ أَبُو َبْكٍر َوطَْلَحُة: اْلَقرإيَننْيإ، َوََلْ َيْشَهْد طَْلَحُة ْبُن ُعبَـْيدإ اَّللَّإ َبْدرًا، َوَذلإَك َأنَّ َفلإ 

، َوَقْد فـَرََغ َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم مإْن قإَتالإ َمْن َلقإَيُه مإَن اْلُمْشرإكإنَي،  َوجََّهُه َوَسعإيَد ْبَن زَْيٍد يـََتَجسََّسانإ َخََبَ اْلعإريإ فَاْنَصَرفَا
اهإَد َمَع َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى َذلإَك مإَن اْلَمشَ فـََلقإَياُه فإيَما َبنْيَ ظَُلٍل َوَسَباَلَة َعَلى اْلَمْحَجَبةإ ُمْنَصرإفًا مإْن َبْدٍر َوَلكإنَُّه َشهإَد ُأُحًدا َوَغرْيَ  
نَي َوىلَّ  ، َورََمى َمالإُك  هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، وََكاَن َمإَّْن ثـََبَت َمَع َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم يـَْوَم ُأُحٍد حإ  النَّاُس، َواَبيـََعُه َعَلى اْلَمْوتإ
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َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ  فََأَصاْبُن زَُهرْيٍ  َوَسلََّم  َعَلْيهإ  َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ  َوْجَه  بإَيدإهإ  فَاتَـَّقى طَْلَحُة  يـَْوَمئإٍذ  َوَسلََّم  َعَلْيهإ  ْنَصرإهإ    َب خإ
نَي َأَصابـَْتُه الرَّمإيَُّة، َفذََكَر َأنَّ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ وَ  َسلََّم قَاَل: " َلْو قَاَل: بإْسمإ اَّللَّإ َلَدَخَل َفُشلَّْت، فـََقاَل: َحْس َحْس حإ

هإ الصَّْلَبةإ َضَربَُه رَُجٌل مإَن اْلمُ  ْشرإكإنَي َضْربـََتنْيإ، َضْربٌَة َوُهَو ُمْقبإٌل َوَضْربٌَة  اجْلَنََّة " َوالنَّاُس يـَْنظُُروَن إإلَْيهإ َوُضرإَب طَْلَحُة يـَْوَمئإٍذ فإ رَْأسإ
ُتُه يـَْوَمئإذٍ َوُهَو ُمْعرإٌض عَ  َراُر ْبُن اخْلَطَّابإ اْلفإْهرإيُّ يـَُقوُل: َأاَن َواَّللَّإ َضَربـْ  ْنُه، وََكاَن ضإ

َملإ قـَتَـَلُه َمْرَواُن ْبُن ، َوقُتإَل طَْلَحُة يـَْوَم اجلَْ فـََقاَل اْبُن ُعَمَر: »وََكاَن طَْلَحُة يَُكَّنَّ َأاَب حُمَمٍَّد، َوأُمُُّه الصَّْعَبُة ابـَْنُة َعْبدإ اَّللَّإ احلَْْضَرمإييإ 
، قُتإ  ، وََكاَن َلُه اْبُن يـَُقاُل َلُه حُمَمٌَّد، َوُهَو الَّذإي يُْدَعى السَّجَّاُد، َوبإهإ َكاَن طَْلَحُة يَُكَّنَّ َل َمَع أَبإيهإ طَْلَحَة يـَْوَم اجْلََملإ وََكاَن احْلََكمإ

» ْساَلمإ  طَْلَحُة َقدإمَي اإْلإ
رإ، قَاَل: »َكاقَاَل اْبُن ُعَمَر:  ثـََنا َأَسُد ْبُن إإبـَْراهإيَم ْبنإ حُمَمَّدإ ْبنإ طَْلَحَة، َعْن حُمَمَّدإ ْبنإ زَْيدإ ْبنإ اْلُمَهاجإ َن طَْلَحُة يـَْوَم قُتإَل اْبُن  َوَحدَّ

تيإنَي َسَنًة«   َأْرَبٍع َوسإ

، ثـََنا رإفَاَعُة َأْخََبينإ اْلَولإيُد، َوأَبُو َبْكرإ ْبُن قـَُرْيٍش، ثـََنا احلَْ   -   5594 َسُن ْبُن ُسْفَياَن، ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن َعْبَدَة، ثـََنا احلََْسُن ْبُن احْلَُسنْيإ
، فـَبَـَعَث إإىَل طَْلَحَة بْ  ُّ، َعْن أَبإيهإ، َعْن َجديإهإ، قَاَل: ُكنَّا َمَع َعلإيٍي يـَْوَم اجْلََملإ َقِنإ فََأًَتُه طَْلَحُة،  نإ ُعبَـْيدإ اَّللَّإ َأنإ الْ ْبُن إإاَيٍس الضَّيبيإ

ْعَت َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم؟ يـَُقوُل: »َمْن ُكْنُت َمْوََلُه فَـ  َعلإيي َمْوََلُه، اللَُّهمَّ َوالإ َمْن َوََلُه، فـََقاَل: َنَشْدُتَك اَّللََّ، َهْل ْسَإ
؟ قَاَل: ََلْ َأذَُكْر، قَاَل: فَاْنَصَرَف طَْلَحةُ قَاَل: نـََعْم، قَاَل: َفلإَم  «؟َوَعادإ َمْن َعاَداهُ   . تـَُقاتإُلِنإ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: الحسن هو العرني ليس بثقة 

ثـََنا أَبُو َحْفٍص َأمْحَُد ْبُن لَبإيٍد، اْلَفقإيُه، بإُبَخاَرى، ثـََنا َصالإُح ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ َحبإيٍب    -   5596 ُّ،  َحدَّ احْلَافإُظ، ثـََنا أَبُو َصالإٍح احْلَرَّاينإ
يإ فإ َأْرَبٍع:   ثـََنا ُسَلْيَماُن ْبُن أَيُّوَب ْبنإ ُسَلْيَماَن ْبنإ عإيَسى ْبنإ حُمَمَّدإ ْبنإ طَْلَحَة، َعْن أَبإيهإ، َعْن َجديإهإ، قَاَل:  " َكاَن طَْلَحُة َسَلَف النَّيبإ

يإ َصلَّى   َة، فـََوَلَدْت َلُه زََكرإايَّ هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َعائإَشُة بإْنُت َأيبإ َبْكٍر، وََكاَنْت ُأْختـَُها أُمُّ ُكْلُثوٍم بإْنُت َأيبإ َبْكٍر عإْنَد طَْلحَ َكاَنْت عإْنَد النَّيبإ
يإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم زَيـَْنُب بإْنُت جَ  ْحٍش، وََكاَنْت مَحَْنُة بإْنُت َجْحٍش حَتَْت طَْلَحَة ْبنإ ُعبَـْيدإ  َويُوُسَف َوَعائإَشَة، وََكاَنْت عإْنَد النَّيبإ

يإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، وََكاَنْت اَّللَّإ فـََوَلَدْت َلُه حُمَمًَّدا، َوقُتإَل يـَْوَم اجْلََملإ َمَع أَبإيهإ، وََكاَنْت أُمُّ َحبإيَبَة بإْنُت َأيبإ ُسْفَياَن   حَتَْت النَّيبإ
َميََّة حَتَْت َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم،  ُأْختـَُها الريإفَاَعُة بإْنُت َأيبإ ُسْفَياَن حَتَْت طَْلَحَة ْبنإ ُعبَـْيدإ اَّللَّإ، وََكاَنْت أُمُّ َسَلَمَة بإْنُت َأيبإ أُ 

 َة بإنإ ُعبَـْيدإ اَّللَّإ فـََوَلَدْت َلُه َمْرمَيُ بإْنُت طَْلَحَة " وََكاَنْت ُأْختـَُها قـَُريـَْبُة بإْنُت َأيبإ أَُميََّة حَتَْت طَْلحَ 
 * سكت عنه الذهبي في التلخيص. 

ُّ،  َأْخََباََن َعلإيُّ ْبُن اْلُمَؤمَّلإ ْبنإ احلََْسنإ ْبنإ عإيَسى، ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن يُوُنَس، ثـََنا َجْنَدُل ْبُن َواْلٍق،  - 5601 ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن ُعَمَر اْلَمازإينإ
رإ رََمٍق، فـََوقـَْفُت َعْن َأيبإ َعامإٍر اأْلَْنَصارإيُّ، َعْن ثـَْورإ ْبنإ جَمَْزَأَة، قَاَل: َمَرْرُت بإطَْلحَ  َة ْبنإ ُعبَـْيدإ اَّللَّإ يـَْوَم اجْلََملإ َوُهَو َصرإيٌع فإ آخإ

، فـََقاَل:  َعَلْيهإ فـََرَفَع رَْأَسُه، فـََقاَل: إإينيإ أَلََرى َوْجَه رَُجٍل َكأَنَُّه اْلَقَمُر، َمإَّْن أَْنَت؟ فـَُقْلُت: مإْن َأْصَحا اْبُسْط بإ َأمإريإ اْلُمْؤمإنإنَي َعلإيٍي
، فـََفاَضْت نـَْفُسُه، فَأَتـَْيُت َعلإيًّا فََأْخََبْتُُه بإَقْولإ طَْلَحَة،   ُ َأْكََبُ َصَدَق َيَدَك ُأاَبيإُعَك، فـََبَسْطُت َيدإي َواَبيـََعِنإ ُ َأْكََبُ اَّللَّ فـََقاَل: »اَّللَّ

ُ َأْن َيْدخُ  َعيتإ فإ ُعُنقإهإ َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َأََب اَّللَّ  . َل طَْلَحَة اجْلَنََّة إإَلَّ َوبـَيـْ
 * سكت عنه الذهبي في التلخيص. 
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ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن َصالإحإ ْبنإ َهانإٍئ، ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن رََجاَء، ثـََنا إإبـَْراهإيُم ْبُن اْلُمْنذإرإ احلْإَزامإيُّ   -  5604 ْن ، ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن طَْلَحَة، عَ َحدَّ
ًرا يـَوْ  َم ذإي قـََرٍد فََأْطَعَمُهْم َوَسَقاُهْم، فـََقاَل إإْسَحاَق ْبنإ ََيََْي ْبنإ طَْلَحَة، َعْن َعميإهإ ُموَسى ْبنإ طَْلَحَة، َأنَّ طَْلَحَة، َْنََر َجُزورًا َوَحَفَر بإئـْ

ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »اَي طَْلَحُة اْلَفيَّاُض« َفُسميإ   َي طَْلَحَة اْلَفيَّاضَ النَّيبإ
َجاهُ  ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح

َن ْبنإ عإيَسى ْبنإ ُموَسى ْبنإ  َأْخََباََن أَبُو َبْكرإ ْبُن إإْسَحاَق، ثـََنا َعلإيُّ ْبُن َعْبدإ اْلَعزإيزإ، ثـََنا ُسَلْيَماُن ْبُن أَيُّوَب ْبنإ ُسَلْيَما -  5605
، َعْن َجديإي، َعْن ُموَسى ْبنإ طَْلَحَة، َعْن أَبإ  يهإ طَْلَحَة ْبنإ ُعبَـْيدإ اَّللَّإ قَاَل: »َْسَّاينإ َرُسوُل اَّللَّإ طَْلَحَة ْبنإ ُعبَـْيدإ اَّللَّإ، َحدََّثِنإ َأيبإ

ريَةإ طَْلَحَة اْلَفيَّاَض، َويـَْوَم   ُحَننْيٍ طَْلَحَة اجْلَوَّاَد«  َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم يـَْوَم ُأُحٍد طَْلَحَة اخْلَرْيإ، َوفإ َغْزَوةإ اْلَعشإ
 * سكت عنه الذهبي في التلخيص. 

 فيه من لم أعرفهم، وسليمان بن أيوب الطلحي وثق وضعف. (: 14804)قال الحافظ الهيثمي  *

 ذِكْرُ مَنَاقِبِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ السَّجَّادِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا 
َْرَو، ثـََنا َسعإيُد ْبُن َمْسُعوٍد، ثـََنا يَزإيُد    -   5606 ُّ، ِبإ َبَة إإبـَْراهإيُم َأْخََباََن أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد اْلَمْحُبويبإ ْبُن َهاُروَن، َأاَن أَبُو َشيـْ

ٌر لإُمَحمَّدإ ْبنإ طَْلَحَة، قَاَلْت: َلمَّا   ْبُن ُعْثَماَن، َعْن حُمَمَّدإ ْبنإ َعْبدإ الرَّمْحَنإ، َمْوىَل آلإ طَْلَحَة، َعنْ  عإيَسى ْبنإ طَْلَحَة، َحدَّثـَْتِنإ ظإئـْ
ُتُموُه؟« فـَُقلْ  َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم فـََقاَل: »َما َْسَّيـْ َنا بإهإ النَّيبإ ي وَكُ ُولإَد حُمَمَُّد ْبُن طَْلَحَة أَتـَيـْ يَـُتُه أَبُو  َنا: حُمَمًَّدا، فـََقاَل: »َهَذا اْسْإ نـْ

 » مإ  اْلَقاسإ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: أبو شيبة واه 

 رواه الطبراني، وفيه إبراهيم بن عثمان أبو شيبة وهو متروك. (: 12844)* قال الحافظ الهيثمي 

ثـََنا َعْبُد اَّللَّإ ْبُن وَ  - 5611 ثـََنا رَبإيُع ْبُن ُسَلْيَماَن، َحدَّ ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، َحدَّ ْهٍب، َأْخََبينإ إإْسَحاُق ْبُن ََيََْي،  َحدَّ
،  َعْن عإيَسى ْبنإ طَْلَحَة ْبنإ ُعبَـْيدإ اَّللَّإ قَاَل: َدَخْلُت َعَلى أُميإ اْلُمْؤمإنإنيَ  ُميإَها َأْْسَاَء: َأاَن َخرْيٌ مإْنكإ  َوَعائإَشُة بإْنُت طَْلَحَة َوهإَي تـَُقوُل ألإ

، فـََقاَلْت أُمُّ اْلُمْؤمإ  ، قَاَل: َفَجَعَلْت أُمَُّها َتْشتإُمَها َوتـَُقوُل: أَْنتإ َخرْيٌ مإِنيإ َنُكَماَوَأيبإ َخرْيٌ مإْن أَبإيكإ ؟ قَاَلْت نإنَي َعائإَشُة: َأََل َأْقضإي بـَيـْ
ُ َعْنُه َدَخَل َعَلى َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، فـَقَ  َي اَّللَّ اَل: »اَي َأاَب َبْكٍر، أَْنَت َعتإيُق اَّللَّإ مإَن بـََلى، قَاَلْت: فَإإنَّ َأاَب َبْكٍر َرضإ

َيُكْن ْسَُ  يَّ قـَْبَل َذلإَك َعتإيًقا، قَاَلْت: ُثَّ َدَخَل طَْلَحُة ْبُن ُعبَـْيدإ اَّللَّإ، فـََقاَل: »أَْنَت اَي النَّارإ« قَاَلْت: َفمإْن يـَْوَمئإٍذ ُْسَيَّ َعتإيًقا َوََلْ 
 طَْلَحُة َمإَّْن َقَضى َْنَْبُه«  

َجاُه.   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم، َوَلْم ُيَخرِ 
 ى شرط مسلم# قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: عل 

، ثـََنا ُعمَ   -   5616 ،  َأْخََبينإ أَبُو إإْسَحاَق إإبـَْراهإيُم ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ ََيََْي، َأاَن حُمَمَُّد ْبُن إإْسَحاَق الثَـَّقفإيُّ ُر ْبُن حُمَمٍَّد اأْلََسدإيُّ، ثـََنا َأيبإ
، َعْن ُسَهْيٍل، َعْن أَبإيهإ  يُّ ُ َعْنُه قَاَل: َلمَّا َوَضَعتإ احْلَْرُب َأْوزَارََها، افْـَتَخَر  ثـََنا َصالإُح ْبُن ُموَسى الطَّْلحإ َي اَّللَّ ، َعْن َأيبإ ُهَريـَْرَة َرضإ
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َاُك ْبُن َخَرَشَة أَبُو ُدَجانََة َساكإٌت ََل يـَْنطإ  َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ  ُق، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَّإ  َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َوطَْلَحُة َساكإٌت َوْسإ
، َوطَْلَحةُ  َْبإيَل َعْن ميَإيِنإ ْعًرا:   َوَسلََّم: »َلَقْد رَأَيـُْتِنإ يـَْوَم ُأُحٍد َوَما فإ اأْلَْرضإ قـُْريبإ ََمُْلوٌق َغرْيَ جإ  َعْن َيَسارإي« ، َفقإيَل فإ َذلإَك شإ

 ]البحر الطويل[
ْعبإ آَسى حُمَمًَّدا ...   َلَدى َساَعٍة َضاَقْت َعَلْيهإ َوُشدَّتإ َوطَْلَحُة يـَْوَم الشيإ

 َوقَاُه بإَكفَّْيهإ الريإَماَح فـَُقطيإَعْت ... َأَصابإُعُه حَتَْت الريإَماحإ َفُشلَّتإ 
ْساَلمإ َحَّتَّ اْستَـَقرَّتإ   وََكاَن إإَماَم النَّاسإ بـَْعَد حُمَمٍَّد ... َأقـَرَّ رََحى اإْلإ

 (: ضعيف.4704* ضعيف الجامع )

 ذِكْرُ مَنَاقِبِ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ » 
ُب َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم«  َا ُهَو ُحَذيـَْفُة ْبُن ُحَسْيٌل، َوُحَذيـَْفُة َصاحإ  َوإإَنَّ

، َأاَن أَبُو اْلمُ  -  5622 هإ، َأاَن َعْبَداُن، َأاَن َعْبدإ اَّللَّإ، َأاَن يُوُنُس، َعنإ الزُّْهرإييإ قَاَل: قَاَل ُعْرَوُة،  َأْخََباََن احلََْسُن ْبُن حُمَمٍَّد احْلَلإيمإيُّ َوجيإ
هإ َوَسلََّم يـَْوَم ُأُحٍد، اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَليْ " إإنَّ ُحَذيـَْفَة ْبَن اْلَيَمانإ َكاَن َأَحَد َبِنإ َعْبٍس، وََكاَن َحلإيًفا فإ اأْلَْنَصارإ، قُتإَل أَبُوُه َمَع َرُسولإ  
ُبوُه مإَن اْلُمْشرإكإنَي، َفطَفإَق ُحَذيـَْفُة يـَُقوُل: َأيبإ َأيبإ فـََلْم يـَفْ  َهُموُه َحَّتَّ قـَتَـُلوُه فََأَمَر بإهإ َرُسوُل اَّللَّإ َأْخطََأ اْلُمْسلإُموَن بإهإ يـَْوَمئإٍذ َفَحسإ

 َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم ُفودإَي " 

 ذِكْرُ مَنَاقِبِ خَبَّابِ بْنِ الْأَرَتِّ وَيُكَنَّى أَبَا عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ " 
، ثـََنا حمَُ  -  5642 ، ثـََنا احْلَُسنْيُ ْبُن اْلَفَرجإ ُّ، ثـََنا احلََْسُن ْبُن اجْلَْهمإ ثـََنا أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ اأْلَْصبَـَهاينإ »َخبَّاُب ْبُن   مَُّد ْبُن ُعَمَر قَاَل:َحدَّ

َ ِبإَكََّة فَاْشََتَْتُه أُمُّ  اأْلََرتيإ ْبنإ َجْنَدَلَة ْبنإ َسْعدإ ْبنإ ُخَزمْيََة ْبنإ َكْعبإ ْبنإ َسْعٍد مإْن َبِنإ َسْعدإ ْبنإ زَْيدإ َمَناَة، َكاَن فإ  يَما ذُكإَر أَنَُّه ُسيبإ
َباٍع اخْلَُزاعإيَُّة، َوآَخى َرُسوُل  اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َبنْيَ َخبَّاٍب َوَبنْيَ َجَْبإ ْبنإ َعتإيٍك، َوَشهإَد َخبَّاٌب َبْدرًا، وُأُحًدا،  َأَْنَاٍر بإْنُت سإ

َ َخبَّاٌب َسَنَة َسبْ  ثإنَي َوُهَو يـَْوَمئإٍذ اْبُن َثاَلٍث َوَسْبعإنَي  ٍع َوَثاَل َواخْلَْنَدَق، َواْلَمَشاهإَد ُكلََّها َمَع َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، َوتـُُوفيإ
 َسَنًة«

 ذِكْرُ مَنَاقِبِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثـََنا َأمْحَُد ْبُن َعْبدإ اجْلَبَّارإ، ثـََنا يُوُنُس ْبُن بَُكرْيٍ، عَ  -  5646 نإ اْبنإ إإْسَحاَق قَاَل: َكاَن َحدَّ

ٍر َوأَبُوُه َوأُمُُّه َأْهَل بـَْيتإ إإْساَلٍم، وََكاَن بـَُنو ََمُْزوٍم يـَُعذيإ  بُوهَنُْم، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »َصَْبًا اَي آَل  َعمَّاُر ْبُن اَيسإ
ٍر ُْسَيََّة بإْنَت ُمْسلإمإ ْبنإ خلَْ  ٍر، فَإإنَّ َمْوعإدَُكُم اجْلَنَُّة« قَاَل: »وََكاَن اْسُم أُميإ َعمَّارإ ْبنإ اَيسإ  ٍم«  اَيسإ

 * سكت عنه الذهبي في التلخيص. 

ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثـََنا َأمْحَُد ْبُن َعْبدإ اجْلَبَّارإ، ثـََنا يُوُنُس ْبُن بَُكرْيٍ، ثَـ   -  5655 َنا َعْبُد الرَّمْحَنإ ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ، َعنإ  َحدَّ
َبَة قَاَل: َقدإَم َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوسَ  ٍر: »َما لإَرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى احْلََكمإ ْبنإ ُعتَـيـْ لََّم اْلَمدإيَنَة َأوََّل َما َقدإَمَها، فـََقاَل َعمَّاُر ْبُن اَيسإ
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َقَظ مإْن قَائإَلتإهإ، اْسَتَظلَّ فإيهإ، َوَصلَّ  َلُه َمَكااًن إإَذا اْستَـيـْ َأْن ََنَْعَل  َعَلْيهإ َوَسلََّم بُدي مإْن  َفَجَمَع َعمَّارٌ هللاُ  َجارًَة َفَسوَّى  ى فإيهإ« ،   حإ
َ، َوَعمَّاٌر بـََناهُ  ٍد ُبِنإ َد قـَُباَء فـَُهَو َأوَُّل َمْسجإ  َمْسجإ

، ثـََنا احْلَُسنْيُ ْبُن اْلفَ  -  5657 ُّ، ثـََنا احلََْسُن ْبُن اجْلَْهمإ ثـََنا أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ ْبُن َبطََّة اأْلَْصبَـَهاينإ ، ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن ُعَمرَ َفَحدَّ ، َحدََّثِنإ  َرجإ
، َعْن أَبإيهإ، َوَحدََّثِنإ َعْبُد اَّللَّإ ْبُن َجْعَفٍر اْلُمَخريإ  ، َعنإ اْبنإ َأيبإ َعْوٍن، َوَحدََّثِنإ حُمَمَُّد ْبُن  ُموَسى ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ إإبـَْراهإيَم ْبنإ التـَّْيمإيُّ مإيُّ

َيةإ َمْن آخَ  مإ ْبنإ ُعَمَر، فإ َتْسمإ رإيَن َواأْلَْنَصارإ، قَاُلوا:  َصالإٍح، َعْن َعاصإ نَـُهْم مإَن اْلُمَهاجإ ى َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم بـَيـْ
» ٍر َوُحَذيـَْفَة ْبنإ اْلَيَمانإ  »آَخى َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َبنْيَ َعمَّارإ ْبنإ اَيسإ

يًعا: َشهإَد َعمَّاُر ْبُن ايَ قَاَل َعْبُد اَّللَّإ ْبُن َجْعَفٍر:  ٍر َبْدرًا،  " إإْن ََلْ َيُكْن ُحَذيـَْفُة َشهإَد َبْدرًا، فَإإنَّ إإْساَلَمُه َكاَن َقدإميًا، َوقَاُلوا مجَإ سإ
 وُأُحًدا، َواخْلَْنَدَق، َواْلَمَشاهإَد ُكلََّها َمَع َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم " 

ٍر يـَوْ قَاَل اْبُن  َم اْلَيَماَمةإ َعَلى َصْخَرٍة َوَقْد  ُعَمَر: َوَحدََّثِنإ َعْبُد اَّللَّإ ْبُن اَنفإٍع، َعْن أَبإيهإ، َعنإ اْبنإ ُعَمَر قَاَل: " رَأَْيُت َعمَّاَر ْبَن اَيسإ
يُح: اَي َمْعَشَر اْلُمْسلإمإنَي، َأمإَن اجْلَنَّةإ َتفإرُّوَن؟ َأاَن َعمَّاُر  ٍر َهُلمَّ إإَِلَّ، َوَأاَن  َأْشَرَف َيصإ ٍر، َأمإَن اجْلَنَّةإ َتفإرُّوَن؟ َأاَن َعمَّاُر ْبُن اَيسإ ْبُن اَيسإ
 أَْنظُُر إإىَل ُأُذنإهإ َقْد ُقطإَعْت َفهإَي تَُذْبذإُب، َوُهَو يـَُقاتإُل َأَشدَّ اْلقإَتالإ " 

ٍر قَاَلْت: َلمَّا َكاَن قَاَل اْبُن ُعَمَر: َوَحدََّثِنإ َعْبُد اَّللَّإ ْبُن َأيبإ ُعبَـيْ  َدَة، َعْن أَبإيهإ، َعْن ُلْؤُلَؤَة، َمْوََلةإ أُميإ احْلََكمإ ابـَْنةإ َعمَّارإ ْبنإ اَيسإ
َبَة، َوَقْد قُتإَل َأصْ  مإ ْبُن ُعتـْ ُلَها أَبُو َهاشإ ٍر َوالرَّايَُة ََيْمإ ُ َعْنُه َذلإَك اْليَـْوَم َحَّتَّ َحاُب َعلإيٍي رَ اْليَـْوُم الَّذإي قُتإَل فإيهإ َعمَّاُر ْبُن اَيسإ َي اَّللَّ ضإ

ٍم يـَُقديإُمُه، َوَقْد َجَنَحتإ الشَّْمُس لإْلُغُرو  ٍر َورََأى َأاَب َهاشإ َتظإُر  َكاَن اْلَعْصُر، ُثَّ تـََقدََّم َعمَّاُر ْبُن اَيسإ بإ َوَمَع َعمَّاٍر َضْيٌح مإْن َلََبٍ يـَنـْ
ُر  ُغُروَب الشَّْمسإ َأْن يـُْفطإَر، فـَقَ  ْعُت َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم يـَُقوُل: »آخإ نَي َغَرَبتإ الشَّْمُس َوَشرإَب الضَّْيَح ْسَإ اَل: حإ

نـَْيا َضْيٌح مإْن َلََبٍ« ، قَاَل: ُثَّ َأقْـَرَب فـََقاَتَل َحَّتَّ قُتإَل، َوُهَو اْبُن َأْرَبٍع َوتإْسعإنيَ    َسَنةً زَادإَك مإَن الدُّ
، َعْن أَبإيهإ، َعْن ُعَمارََة ْبنإ ُخَزمْيََة ْبنإ ََثبإٍت، قَ  اَل: َشهإَد ُخَزمْيَُة ْبُن ََثبإٍت اجْلََمَل َوُهَو  قَاَل اْبُن ُعَمَر: َوَحدََّثِنإ َعْبُد اَّللَّإ ْبُن احْلَارإثإ

فيإنَي، قَاَل: َأاَن ََل َأَضلُّ أََبًدا بإقَ  ًفا، َوَشهإَد صإ ْعُت َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم ََل َيُسلُّ َسيـْ ُلُه، فَإإينيإ ْسَإ ْتلإ َعمَّاٍر فَأَْنظُُر َمْن يـَْقتـُ
اَن الَّذإي قـََتَل َعمَّارًا  ُة، ُثَّ َأقْـَرَب وَكَ يـَُقوُل: »تـَْقتـُُلَك اْلفإَئُة اْلَباغإَيُة« ، قَاَل: فـََلمَّا قُتإَل َعمَّاٌر، قَاَل ُخَزمْيَُة: َقْد َحاَنْت َلُه الضَّاَللَ 

لرُّْمحإ َفَسَقَط، فـََقاَتَل َحَّتَّ قُتإَل، وََكاَن يـَْوَمئإٍذ يـَُقاتإُل َوُهَو اْبنُ  ُّ طََعَنُه ابإ  َأْرَبٍع َوتإْسعإنَي، فـََلمَّا َوَقَع َكبَّ َعَلْيهإ رَُجٌل أَبُو َغادإيََة اْلُمَزينإ
ُر، فَاْحتَـزَّ رَْأَسُه، فََأقْـَباَل  َمانإ إإَلَّ  آخإ : »َواَّللَّإ إإْن ََيَْتصإ ُهَما يـَُقوُل: َأاَن قـَتَـْلُتُه، فـََقاَل َعْمُرو ْبُن اْلَعاصإ نـْ َمانإ ُكلي مإ فإ النَّارإ« ،  ََيَْتصإ

 ْشرإيَن َسَنةً فـََقاَل َعْمٌرو: ُهَو َواَّللَّإ َذاَك، َواَّللَّإ إإنََّك لَتَـْعَلُمُه، َوَلَودإْدُت َأينيإ ُمتُّ قـَْبَل َهَذا بإعإ 
إإْحَدى َوتإْسعإنَي َسَنًة، وََكاَن َأْقَدَم فإ   قَاَل اْبُن ُعَمَر: َوَحدََّثِنإ َعْبُد اَّللَّإ ْبُن َجْعَفٍر، َعنإ اْبنإ َأيبإ َعْوٍن، قَاَل: َأقْـَبَل َعمَّاٌر َوُهَو اْبنُ 

ُّ،  اْلبإاَلدإ مإْن َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، وَ  ُّ، َوُعَمُر ْبُن احْلَارإثإ اخْلَْوََلينإ َكاَن َأقْـَبَل إإلَْيهإ َثاَلثَُة نـََفٍر: ُعْقَبُة ْبُن َعامإٍر اجْلَُهِنإ
ُلُغوا بإَنا يًعا َوُهَو، يـَُقوُل: »َواَّللَّإ َلْو َضَربـُْتُمواَن َحَّتَّ تـَبـْ َهَجَر َلَعلإْمَنا َأانَّ َعَلى احْلَقيإ   َسَعَفاتإ  َوَشرإيُك ْبُن َسَلَمَة فَانـْتَـُهوا إإلَْيهإ مجَإ

يًعا فـََقتَـُلوُه، َوزََعَم بـَْعُض النَّاسإ َأنَّ ُعْقَبَة ْبَن َعامإرٍ  « ، َفَحَمُلوا َعَلْيهإ مجَإ الَّذإي قـَتَـَلُه، َويـَُقاُل: َبْل قـَتَـَلُه ُعَمُر   َوأَنـُْتْم َعَلى اْلَباطإلإ
ُّ قَاَل  هُ ْبُن احْلَارإثإ اخْلَْوََلينإ ُ َعنـْ َي اَّللَّ َع َعَلْيهإ فإ َعمَّاٍر أَنَُّه قُتإَل َمَع َعلإييإ ْبنإ َأيبإ طَالإٍب َرضإ فيإنَي فإ  اْبُن ُعَمَر: " َوالَّذإي ُأمجْإ َما بإصإ

فيإنيَ   َصَفٍر َسَنَة َسْبٍع َوَثاَلثإنَي، َوُهَو اْبُن َثاَلٍث َوتإْسعإنَي َسَنًة، َوُدفإَن ُهَناَك بإصإ
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هإَشاُم ْبُن َأيبإ َعْبدإ اَّللَّإ، َعْن َأيبإ َأْخََباََن إإبـَْراهإيُم ْبُن عإْصَمَة، اْلَعْدُل، ثـََنا السَّرإيُّ ْبُن ُخَزمْيََة، ثـََنا ُمْسلإُم ْبُن إإبـَْراهإيَم، ثـََنا  - 5666
ٍر،  الزَُّبرْيإ، َعْن َجابإٍر، َأنَّ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلَّ  ُروا آَل َعمَّاٍر، َوآَل اَيسإ َم َمرَّ بإَعمَّاٍر َوَأْهلإهإ َوُهْم يـَُعذَّبُوَن، فـََقاَل: »أَْبشإ

 فَإإنَّ َمْوعإدَُكُم اجْلَنَُّة« 
َجاُه.  َصِحيحٌ @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا:   َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم، َوَلْم ُيَخرِ 

 مسلم # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط

ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثـََنا أَبُو اْلَبْخََتإيُّ ُعبَـْيُد اَّللَّإ ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ َشاكإرٍ   -  5676 ، ثـََنا أَبُو ُأَساَمَة، ثـََنا ُمْسلإٌم أَبُو  َحدَّ
، قَاَل: َدَخْلنَ  يإ ا َمَع َأيبإ َمْسُعوٍد اأْلَْنَصارإييإ َعَلى ُحَذيـَْفَة ْبنإ اْلَيَمانإ َأْسأَلُُه، َعنإ اْلفإَتإ، فـََقاَل: ُدورُوا َعْبدإ اَّللَّإ اأْلَْعَوُر، َعْن َحبََّة اْلُعَرينإ

اَّللَّإ َحْيُث َما َداَر، قَاَل: فـَُقْلَنا لَُه َمَع كإَتابإ    َمَع كإَتابإ اَّللَّإ َحْيُث َما َداَر، َواْنظُُروا اْلفإَئَة الَّيتإ فإيَها اْبُن ُْسَيََّة فَاتَّبإُعوَها، فَإإنَُّه َيُدورُ 
ْعُت َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم يـَُقوُل َلُه: »َلْن َِتُوَت   َحَّتَّ تـَْقتـَُلَك اْلفإَئُة اْلَباغإَيُة، َتْشَرُب َشْربََة َوَمنإ اْبُن ُْسَيََّة؟ قَاَل: َعمَّاٌر ْسَإ

َر رإ  نـَْيا« َضَياٍح َتُكوُن آخإ  ْزقإَك مإَن الدُّ
َجاُه.   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعاٍل، َوَلْم ُيَخرِ 

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح
 (: ضعيف.2992* ضعيف الجامع )

 ذِكْرُ مَنَاقِبِ أَبِي عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
َبَة، ثـََنا ُعَبادَ   -  5689 ثـََنا َعلإيُّ ْبُن مَحَْشاَذ اْلَعْدُل، ثـََنا أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن ُعْثَماَن ْبنإ َأيبإ َشيـْ ُة ْبُن زإاَيَدَة اأْلََسدإيُّ، ثـََنا َعْبُد  َحدَّ

، ثـََنا َجْعَفُر ْبُن حمَُ  مٍَّد، َعْن أَبإيهإ، َعْن حُمَمَّدإ ْبنإ طَْلَحَة ْبنإ يَزإيَد ْبنإ رَُكانََة، َعْن حُمَمَّدإ ْبنإ الرَّمْحَنإ ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ ُعبَـْيدإ اَّللَّإ اْلَعْزرَمإيُّ
، َوُهوَ  فيإنَي وََكاَن َبْدرإايًّ َعَقبإيًّا ُأُحدإايًّ ، َوُهَو يـَُقوُل لإُغاَلٍم  َصائإٌم يـَْلَتوإي مإَن اْلعَ احْلََنفإيَّةإ قَاَل: رَأَْيُت َأاَب َعْمَرَة اأْلَْنَصارإيَّ يـَْوَم صإ َطشإ

ْعُت َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللُا َلُه: »َوَْيََك ُرشَِّنإ فـََرشَُّه اْلُغاَلُم« ُثَّ رََمى بإَسْهٍم فـَنَـزََع نـَْزًعا َضعإيًفا َحَّتَّ رََمى بإَثاَلثَةإ َأْسهُ  ٍم، ُثَّ قَاَل: ْسَإ
ُغُروبإ    ْهٍم فإ َسبإيلإ اَّللَّإ فـَبَـَلَغ َأْو َقصََّر َكاَن َذلإَك مإَن السَّْهمإ َلُه نُورًا يـَْوَم اْلقإَياَمةإ« ، فـَُقتإَل قـَْبلَ َعَلْيهإ َوَسلََّم يـَُقوُل: »مإْن رََمى بإسَ 

 الشَّْمسإ "
 رواه الطبراني وفيه عبد الرحمن بن محمد بن عبيد هللا العرزمي وهو ضعيف.(: 9400قال الحافظ الهيثمي )* 

بَابٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى  ذِكْرُ مَنَاقِبِ هَاشِمِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ »هُوَ أَخُو سَعِيدِ بْنِ الْمُبَارِزِ بْنِ شَ 

 اهللُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ« 
ْلُكوَفةإ، ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن َعلإييإ ْبنإ َعفَّاَن اْلَعامإرإيُّ، ثـََنا قَبإيَصُة ْبُن  َأْخََباََن أَبُو احْلََسنإ َعلإيُّ ْبُن حُمَمَّدإ بْ   -   5690 ُّ، ابإ َباينإ َبَة الشَّيـْ نإ ُعتـْ

مإ بْ  بَ ُعْقَبَة، ثـََنا يُوُنُس ْبُن َأيبإ إإْسَحاَق، َعْن َعْبدإ اْلَملإكإ ْبنإ ُعَمرْيٍ، َعْن َجابإرإ ْبنإ َْسَُرَة، َعْن َهاشإ ْعُت نإ ُعتـْ َة ْبنإ َأيبإ َوقَّاٍص قَاَل: ْسَإ
، َوَيْظَهُر اْلمُ  ْسلإُموَن َعَلى فَارإَس، َوَيْظَهُر اْلُمْسلإُموَن َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم يـَُقوُل: »َيْظَهُر اْلُمْسلإُموَن َعَلى َجزإيَرةإ اْلَعَربإ

، َوَيْظَهُر اْلُمْسلإُمونَ  «  َعَلى الرُّومإ   َعَلى اأْلَْعَورإ الدَّجَّالإ
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 * سكت عنه الذهبي في التلخيص. 

 ذِكْرُ مَنَاقِبِ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِت  الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
، ثـََنا اْبُن    -  5694 هلَإيَعَة، َعْن َأيبإ اأْلَْسَودإ، َعْن ُعْرَوَة قَاَل: »َوُخَزمْيَُة ْبُن َأْخََباََن أَبُو َجْعَفٍر اْلبَـْغَدادإيُّ، ثـََنا أَبُو ُعاَلثََة، ثـََنا َأيبإ

َو ُذو الشََّهاَدَتنْيإ ُيَكَّنَّ َأاَب ُعَمارََة ََثبإتإ ْبنإ اْلَفاكإهإ ْبنإ ثـَْعَلَبَة ْبنإ َساعإَدَة ْبنإ َعامإرإ ْبنإ َغيَّاَن ْبنإ َعامإرإ ْبنإ َخْطَمَة ْبنإ ُجَشٍم، َوهُ 
بَ  «َصاحإ   رَايَةإ َخْطَمَة يـَْوَم اْلَفْتحإ

، ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن َبكَّاٍر، ثَـ   -  5697 ُّ، َعْن حُمَمَّدإ  َحدََّثِنإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب احْلَافإُظ، ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن إإْسَحاَق الثَـَّقفإيُّ َنا أَبُو َمْعَشٍر اْلَمَدينإ
ٍر، فـَلَ ْبنإ ُعَمارََة ْبنإ ُخَزمْيََة ْبنإ َثَ  فيإنَي َحَّتَّ قُتإَل َعمَّاُر ْبُن اَيسإ ، َويـَْوَم صإ هإ يـَْوَم اجْلََملإ اَلحإ مَّا قُتإَل بإٍت، قَاَل: َكاَن َجديإي، َكافًّا بإسإ

َعَلْيهإ َوَسلََّم يـَُقوُل: »تـَْقُتُل َعمَّارًا اْلفإَئُة اْلبَ  ْعُت َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ  َفُه فـََقاَتَل َحَّتَّ قُتإلَ َعمَّاٌر، قَاَل: ْسَإ  اغإَيُة« قَاَل: َفَسلَّ َسيـْ
 * سكت عنه الذهبي في التلخيص. 

 ذِكْرُ مَنَاقِبِ صُهَيْبِ بْنِ سِنَانٍ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اهللُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
ُسَلْيَماُن ْبُن َحْرٍب، ثـََنا مَحَّاُد ْبُن    َأْخََباََن أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ الزَّاهإُد، ثـََنا إإْْسَاعإيُل ْبُن إإْسَحاَق اْلَقاضإي، ثـََنا  -  5700

ًرا تَبإ  َها َأْربَعإنَي َسْهًما، فـََقاَل:  زَْيٍد، َعْن أَيُّوَب، َعْن عإْكرإَمَة، قَاَل: َلمَّا َخَرَج ُصَهْيٌب ُمَهاجإ نـْ َعُه َأْهُل َمكََّة فـَنَـَثَل كإَنانـََتُه، فََأْخَرَج مإ
رَي بـَْعُد إإىَل السَّْيفإ فـَتَـْعَلُموَن أَ  ْنُكْم َسْهًما، ُثَّ َأصإ ُلوَن إإَِلَّ َحَّتَّ َأَضَع فإ ُكليإ رَُجٍل مإ نَـَتنْيإ  ينيإ رَُجٌل، َوَقْد َخلَّْفُت ِبإَكََّة  »ََل َتصإ قـَيـْ

 فـَُهَما َلُكْم«  
 * سكت عنه الذهبي في التلخيص. 

يإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: }َوَمنإ النَّاسإ َمْن  -َْنَْوُه -قَاَل: َوَحدَّثـََنا مَحَّاُد ْبُن َسَلَمَة، َعْن ََثبإٍت، َعْن أََنٍس  ، َونـََزْلُت َعَلى النَّيبإ
ُّ َصلَّى هللاُ َعلَ   ْيهإ َوَسلََّم قَاَل: »َأاَب ََيََْي رَبإَح اْلبَـْيُع« قَاَل: َوَتاَل َعَلْيهإ اْْليََة  َيْشرإي نـَْفَسُه اْبتإغَاَء َمْرَضاةإ اَّللَّإ{، فـََلمَّا رَآُه النَّيبإ

َجاهُ   . @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم، َوَلْم ُيَخرِ 

، اْلَعْدُل الزَّاهإُد، َوَأاَن َسأَْلُتُه ثـََنا أَبُو َحبإيٍب اْلَعبَّاُس ْبُن َأمْحََد ْبنإ  َحدََّثِنإ أَبُو َعْمرإو حُمَمَُّد ْبُن َجْعَفرإ ْبنإ حُمَمَّدإ ْبنإ َمَطرٍ   -  5704
، ثـََنا َعْبُد اَّللَّإ بْ  يُّ َسى ْبنإ طَْلَحَة ُن حُمَمَّدإ ْبنإ إإْسَحاَق ْبنإ ُمو حُمَمَّدإ ْبنإ عإيَسى اْلَقاضإي، ثـََنا أَبُو َبْكٍر َعْبُد اَّللَّإ ْبُن ُعبَـْيدإ اَّللَّإ الطَّْلحإ

ْعُت َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى  ْبنإ ُعبَـْيدإ اَّللَّإ، َحدََّثِنإ أَبُو ُحَذيـَْفَة احْلَُصنْيُ ْبُن ُحَذيـَْفَة ْبنإ ُصَهْيٍب، َعْن أَبإيهإ، َعْن َجديإهإ، َعنْ   ُصَهْيٍب قَاَل: ْسَإ
رإيَن اأْلَوَّلإ  ي بإَيدإهإ  هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم يـَُقوُل فإ اْلُمَهاجإ نَي: " ُهُم السَّابإُقوَن الشَّافإُعوَن اْلُمدإلُّوَن َعَلى َرِبيإإْم تـََباَرَك َوتـََعاىَل، َوالَّذإي نـَْفسإ

اَلُح فـَيَـْقَرُعوَن اَبَب اجْلَنَّةإ، فـَتَـُقوُل هَلُُم ا ُْم لََيْأُتوَن يـَْوَم اْلقإَياَمةإ َوَعَلى َعَواتإقإهإُم السيإ ُروَن، خْلََزنَُة: إإهنَّ َمْن أَنـُْتْم؟ فـَيَـُقوُلوَن: َْنُْن اْلُمَهاجإ
َعاِبإإْم، َويـَْرفـَُعونَ  ثُروَن َما فإ جإ ُتْم؟ فـََيْجُثوَن َعَلى رَُكبإهإْم، َويـَنـْ بـْ أَْيدإيـَُهْم إإىَل السََّماءإ، فـَيَـُقوُلوَن: َأْي    فـَتَـُقوُل هَلُُم اخْلََزنَُة: َهْل ُحوسإ

، َوَماَذا ُْنَاَسُب؟   ُ هَلُْم َأْجنإَحًة مإْن َذَهٍب َُمَوََّصًة  َربيإ ، فـََقْد َخَرْجَنا َوتـَرَْكَنا اأْلَْهَل َواْلَماَل َواْلَوَلَد، فـَُيَمثيإُل اَّللَّ لزَّبـَْرَجدإ َواْلَياُقوتإ ابإ
[ اْْليََة إإىَل }لُُغوٍب{ ]فاطر:  34ْذَهَب َعنَّا احْلََزَن{ ]فاطر:  فـََيطإريُوَن َحَّتَّ َيْدُخُلوا اجْلَنََّة، َفَذلإَك قـَْولُُه: }َوقَاُلوا احْلَْمُد َّللإَّإ الَّذإي أَ 
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ََنازإهلإإْم فإ اجْلَنَّةإ [ " قَاَل أَبُو ُحَذيـَْفَة: قَاَل ُحَذيـَْفُة: قَاَل َصْيفإيي: قَاَل ُصَهْيٌب: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ وَ 35 َسلََّم: »فـََلُهْم ِبإ
نـَْيا« َأْعَرُف مإ  ََنازإهلإإْم فإ الدُّ ُهْم ِبإ  نـْ

ْسَناِد َواْلَمْتنِ  ِليَن، َوالرَّاِوي ِلْلَحِديِث َأْعَقاُبُه، َواْلَحدِ ،  @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َغِريُب اإلِْ يُث َذَكْرُتُه ِفي َمَناِقِب ُصَهْيٍب ِْلَنَُّه ِمَن اْلُمَهاِجِريَن اْْلَوَّ
 . ِْلَْصَحاِبِه، َوَلْم َنْكُتْبُه ِإالَّ َعْن َشْيِخَنا الزَّاِهِد َأِبي َعْمٍرو َرِحَمُه َّللاَُّ 

 . # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: بل كذب وإسناده مظلم

، ثـََنا يـَْعُقوُب   َأْخََباََن أَبُو اْلَعبَّاسإ إإْْسَاعإيُل ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ حُمَمَّدإ ْبنإ مإيَكاٍل، َأانَ  - 5706 َعْبَداُن اأْلَْهَوازإيُّ، ثـََنا زَْيُد ْبُن احْلَرإيشإ
، َعنْ  ، َوُعُموَميتإ ، َعْن ُصَهْيٍب ْبُن حُمَمَّدإ الزُّْهرإيُّ، ثـََنا ُحَصنْيُ ْبُن ُحَذيـَْفَة ْبنإ َصْيفإييإ ْبنإ ُصَهْيٍب، َحدََّثِنإ َأيبإ  َسعإيدإ ْبنإ اْلُمَسييإبإ

 َتُكوَن َهَجًرا َأْو َتُكوَن يـَْثرإَب«  ُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »ُأرإيُت َداَر هإْجَرتإُكْم َسبإَخًة َبنْيَ َظْهَرايَنْ َحرََّة، فَإإمَّا َأنْ قَاَل: قَاَل رَ 
َعَلْيهإ َوَسلََّم إإىَل اْلَمدإيَنةإ َوَخَرجَ  خْلُُروجإ َمَعُه قَاَل: َوَخَرَج َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ  َعْنُه، وَُكْنُت َقْد َُهَْمُت ابإ  ُ َي اَّللَّ  َمَعُه أَبُو َبْكٍر َرضإ

ُ َعنْ  َليتإ تإْلَك َأُقوُم َوََل َأقْـُعُد، فـََقاُلوا: َقْد َشَغَلُه اَّللَّ َقِنإ ُكْم بإَبْطنإهإ َوََلْ َأُكْن َشاكإًيا، فـَقَ َفَصدَّينإ فـَتَـَياُن مإْن قـَُرْيٍش، َفَجَعْلُت لَيـْ اُموا فـََلحإ
، فـَُقْلُت هَلُْم: َهْل َلُكْم َأْن ُأْعطإَيُكْم َأَواقإيَّ مإْن َذَهبٍ  ْرُت بَرإيًدا لإرَيُدُّوينإ ُهْم اَنٌس بـَْعَدَما سإ نـْ َوَُتَلُّوَن َسبإيلإي، َوتـَُفوَن ِلإ فـََتبإْعتـُُهْم   مإ

، َواْذَهُبوا إإىَل ُفاَلنََة َفُخُذوا احْلُلََّتنْيإ، َوَخَرْجُت َحَّتَّ َقدإْمُت إإىَل َمكََّة؟ فـَُقْلُت هَلُُم: اْحفإُروا حَتَْت ُأْسُكفَّةإ   اْلَبابإ فَإإنَّ حَتْتَـَها اأْلََواقَّ
َها   نـْ َأاَب ََيََْي، رَبإَح اْلبَـْيُع« َثاَلًَث، ، فـََلمَّا رَآينإ قَاَل: »اَي  -يـَْعِنإ قـَُباَء  - َعَلى َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم قـَْبَل َأْن يـََتَحوََّل مإ

َْبإيُل َعَلْيهإ السَّاَلُم    فـَُقْلُت: اَي َرُسوَل اَّللَّإ، َما َسبَـَقِنإ إإلَْيَك َأَحٌد، َوَما َأْخََبََك إإَلَّ جإ
َجاُه. ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ     @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 .لحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح# قال ا 
 (: ضعيف.790* ضعيف الجامع )

عَ   -  5707 َكََّة، ثـََنا َعلإيُّ ْبُن اْلُمَباَركإ الصَّنـْ ُّ، ِبإ َعاينإ ، ثـََنا حُمَمَُّد َأْخََبينإ أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ حُمَمَُّد ْبنإ َعلإيٍي الصَّنـْ ُّ، ثـََنا زَْيُد ْبُن اْلُمَباَركإ اينإ
َناٍن،   ْبُن ثـَْوٍر، َعنإ اْبنإ ُجَرْيٍج، فإ قـَْولإ اَّللَّإ َعزَّ َوَجلَّ: }َومإنَ  النَّاسإ َمْن َيْشرإي نـَْفَسُه اْبتإغَاَء َمْرَضاةإ اَّللَّإ{ »نـََزَلْت فإ ُصَهْيبإ ْبنإ سإ

ُفُذ ْبُن َعْمرإو ْبنإ ُجْدَعاَن« ، قَاَل اْبُن   ًبا بإَطرإيقإ اْلَمدإيَنةإ قـُنـْ ْوىَل اْبنإ َعبَّاٍس،  ُجَرْيٍج: َوزََعَم عإْكرإَمُة مَ َوَأيبإ َذرٍي، َوإإنَّ الَّذإي َأْدَرَك ُصَهيـْ
، فََأْخَرَج هلَُ  لطَّرإيقإ ًرا، فََأْدرَُكوُه ابإ َالإهإ، ُثَّ َخَرَج ُمَهاجإ ًبا افْـَتَدى مإْن َمكََّة َأْهَلُه ِبإ  ْم َما بَقإَي مإْن َمالإهإ« »َأنَّ ُصَهيـْ

ثـََنا أَبُو زََكرإايَّ ََيََْي ْبُن حُمَمٍَّد اْلَعْنََبإيُّ، ثـَنَ   -   5708 ا أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ حُمَمَُّد ْبُن إإبـَْراهإيَم اْلَعْبدإيُّ، ثـََنا َعْمُرو ْبُن احْلَُصنْيإ اْلُعَقْيلإيُّ،  َحدَّ
نإ ْبنإ ُمغإيٍث، َعْن َكْعبإ َعْن َعْبدإ الرَّمحَْ ثـََنا ُفَضْيُل ْبُن ُسَلْيَماَن النَُّمرْيإيُّ، ثـََنا ُموَسى ْبُن ُعْقَبَة، َعْن َعطَاءإ ْبنإ َأيبإ َمْرَواَن، َعْن أَبإيهإ، 

َناٍن قَاَل: َكاَن َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َيْدُعو: »اللَّهُ  َناُه، َوََل اأْلَْحَبارإ، َحدََّثِنإ ُصَهْيُب ْبُن سإ مَّ إإنََّك َلْسَت ِبإإلٍه اْسَتْحَدثـْ
َلكَ  َتَدْعَناُه، َوََل َكاَن لََنا قـَبـْ اَل  َأَحٌد نـَْلَجأُ إإلَْيهإ َوَنَذَرُك، َوََل َأَعاَنَك َعَلى َخْلقإَنا َأَحٌد فـَُنْشرإُكُه فإيَك تـََبارَْكَت َوتـََعالَْيَت« قَ بإَربٍي ابـْ

ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َيْدُعو بإهإ«   َكْعُب اأْلَْحَبارإ: »َكاَن النَّيبإ
َجاُه. @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا:  ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ   َصِحيُح اإلِْ
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يدإ ْبنإ زإاَيدإ ْبنإ ُصَهْيٍب،  َحدََّثِنإ َعلإيُّ ْبُن مَحَْشاَذ اْلَعْدُل، ثـََنا بإْشُر ْبُن ُموَسى، ثـََنا احْلَُمْيدإيُّ، ثـََنا َعلإيُّ ْبُن َعْبدإ احْلَمإ   -  5709
يإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ  ، َعْن أَبإيهإ، َعْن َجديإهإ، َعْن ُصَهْيٍب، َعنإ النَّيبإ ًبا«   َحدََّثِنإ َأيبإ َغُضوا ُصَهيـْ  َوَسلََّم قَاَل: »ََل تـَبـْ

َجاُه.  ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َصِحيُح اإلِْ
 (: ضعيف.1315* ضعيف الجامع )

، ثـََنا يُوُسُف ْبُن حُمَمَّدإ َأْخََباََن أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن حُمَمٍَّد اْلبَـْغَدادإيُّ، بإنَـْيَسابُوَر، ثـََنا أَبُو    -   5710 ، ثـََنا يُوُسُف ْبُن َعدإيٍي الزيإنـَْباعإ
ًبا ُحبَّ ْبنإ يَزإيَد ْبنإ َصْيفإييإ ْبنإ ُصَهْيٍب، َعْن أَبإيهإ، َعْن َجديإهإ ُصَهْيٍب قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعلَ  بُّوا ُصَهيـْ ْيهإ َوَسلََّم: »َأحإ

 َلدإَها«  اْلَوالإَدةإ لإوَ 
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: إسناده واه 

 (: ضعيف جدا.178* ضعيف الجامع )

َجرإيرإ ْبنإ َحازإٍم، َعْن  َحدََّثِنإ َعلإيُّ ْبُن مَحَْشاَذ اْلَعْدُل، ثـََنا إإْْسَاعإيُل ْبُن إإْسَحاَق اْلَقاضإي، ثـََنا ُسَلْيَماُن ْبُن َحْرٍب، َعنْ  -  5711
وَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ  ْبنإ َأيبإ َعْبدإ اَّللَّإ قَاَل: َكاَن ُصَهْيٌب يـَُقوُل لََنا: " َهُلمُّوا ُْنَديإْثُكْم َعْن َمغَازإيَنا، فََأمَّا َأْن نـَقُ ُسَلْيَماَن 

 َعَلْيهإ َوَسلََّم َفاَل "  
 * سكت عنه الذهبي في التلخيص. 

، ثـََنا َسيَّاُر ْبُن    -   5712 ُر ْبُن َأاَبَن اهْلَاِشإإيُّ ثـََناُه أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثـََنا اخْلَضإ ، ثـََنا َجْعَفُر ْبُن ُسَلْيَماَن، ثـََنا  َما َحدَّ َحاِتٍإ
َيبإ ُصَهْيٍب: َما َلَك ََل حُتَديإُث َعْن َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعْمُرو ْبُن دإيَناٍر، قـَْهَرَماُن آلإ الزَُّبرْيإ، َعْن َصْيفإييإ ْبنإ ُصَهْيٍب قَ  اَل: قـُْلُت ألإ

ُعوا، َوَلكإْن مَيْنَـُعِنإ مإَن   ْعُت َكَما ْسَإ ْعُت َرُسوَل اَّللَّإ صَ َعَلْيهإ َوَسلََّم َكَما َُيَديإُث َأْصَحاُبَك؟ قَاَل: َأْي ُبَِنَّ، َقْد ْسَإ لَّى احْلَدإيثإ َأينيإ ْسَإ
َشعإريَ  َطَرَفْ  يـَْعقإَد  َأْن  اْلقإَياَمةإ،  يـَْوَم  ُكليإَف  ُمتَـَعميإًدا  َعَليَّ  َكَذَب  »َمْن  يـَُقوُل:  َوَسلََّم  َعَلْيهإ  يـَْعقإَدَها«  هللاُ  َوَلْن   ٍة 

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: عمرو ضعيف 

ثـََنا َعلإيُّ ْبُن مَحَْشاٍذ، ثـََنا    -  5715 َعلإيُّ ْبُن َعْبدإ اْلَعزإيزإ، ثـََنا أَبُو ُحَذيـَْفَة، ثـََنا ُعَمارَُة ْبُن زَاَذاَن، َعْن ََثبإٍت، َعْن أََنٍس قَاَل:  َحدَّ
، َوُصَهْيٌب َسابإُق   ، وَ قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: " السَّبَّاُق َأْربـََعٌة: َأاَن َسابإُق اْلَعَربإ َسْلَماُن َسابإُق فَارإَس، َوبإاَلٌل الرُّومإ

 َسابإُق احْلََبشإ " 
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: عمارة بن زاذان واه 

 (: ضعيف.3333* ضعيف الجامع )

 ذِكْرُ مَنَاقِبِ أُوَيْسِ بْنِ عَامِرٍ الْقَرَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ  
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ثـََنا أَبُو    -  5717 يَزإيَد ْبنإ َأيبإ زإاَيٍد،    اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثـََنا اْلَعبَّاُس ْبُن حُمَمٍَّد الدُّورإيُّ، ثـََنا أَبُو نـَُعْيٍم، ثـََنا َشرإيٌك، َعنْ َحدَّ
فيإنَي اَنَدى ُمَناٍد مإْن َأصْ  َلى قَاَل: َلمَّا َكاَن يـَْوُم صإ ُّ؟ َعْن َعْبدإ الرَّمْحَنإ ْبنإ َأيبإ لَيـْ : َأفإيُكْم ُأَوْيٌس اْلَقَرينإ َحابإ ُمَعاوإيََة َأْصَحاَب َعلإيٍي

ْعُت َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوسَ  ُّ«قَاُلوا: نـََعْم، َفَضَرَب َدابَـَّتُه َحَّتَّ َدَخَل َمَعُهْم، ُثَّ قَاَل: ْسَإ  لََّم يـَُقوُل: »َخرْيُ التَّابإعإنَي ُأَوْيٌس اْلَقَرينإ
 * سكت عنه الذهبي في التلخيص. 

، ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن أَيُّوَب، َأاَن َأمْحَدُ   -   5721 لدَّامإغَانإ ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ َأمْحَُد ْبُن زإاَيٍد، اْلَفقإيُه ابإ ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ يُوُنَس، ثـََنا أَبُو َبْكرإ   َحدَّ
ُر مإْن  نإ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »َيْدُخُل اجْلَنََّة بإَشَفاَعةإ رَُجٍل مإْن أُمَّيتإ َأْكثَـ ْبُن َعيَّاٍش، َعْن هإَشاٍم، َعنإ احلَْسَ 

ُّ قَاَل أَبُو َبْكرإ  ، أَنَُّه ُأَوْيٌس اْلَقَرينإ  ْبُن َعيَّاٍش: فـَُقْلُت لإَرُجٍل مإْن قـَْومإهإ رَبإيَعَة، َوُمَضَر« قَاَل هإَشاٌم: فََأْخََبينإ َحْوَشٌب َعنإ احْلََسنإ
ييإ َشْيٍء بـََلَغ َهَذا؟« قَاَل: َفْضُل اَّللَّإ يـُْؤتإيهإ َمْن َيَشاءُ   ُأَوْيٌس: »ِبَإ

 * سكت عنه الذهبي في التلخيص. 

 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ذِكْرُ مَنَاقِبِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْف  الْأَنْصَارِيِّ، وَكُنْيَتُهُ أَبُو ثَابِت   
ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ اْلُمَنادإي، ثـََنا يُوُنُس ْبُن حمَُ   -   5733 مَّدإ ْبنإ اْلُمَؤديإُب، ثـََنا َعْبُد َحدَّ

دإ ْبُن زإاَيٍد، ثـََنا ُعْثَماُن ْبُن َحكإيٍم، َحدَّثَـ  ، َعْن َسْهلإ ْبنإ ُحنَـْيٍف قَاَل: َمَرْرُت بإَسْيٍل َفَدَخْلُت فَاْغَتَسْلُت اْلَواحإ َنا الرَّاَبُب، َجدَِّتإ تـْ
يإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم فـََقاَل: »ُمُروا َأاَب َثَ  ْنُه حَمُْموًما، فـََنَمى َذلإَك إإىَل النَّيبإ  بإٍت فـَْليَـَتَصدَّْق«  فإيهإ، َفَخَرْجُت مإ
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، ثـََنا   -  5734 ُّ، ثـََنا احلََْسُن ْبُن اجْلَْهمإ ثـََنا أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبنإ َبطََّة اأْلَْصبَـَهاينإ ، ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن    َحدَّ احْلَُسنْيُ ْبُن اْلَفَرجإ
، َعْن أَبإيهإ، َوَعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َجْعَفٍر، َوحُمَمَّدإ ْبنإ َعْوٍن، َوَسْعدإ ْبنإ إإبـَْراهإيَم،ُعَمَر، ثـََنا ُموَسى ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ   َعْن َصالإٍح،    إإبـَْراهإيَم التـَّْيمإيُّ

رإيَن َوا مإ ْبنإ ُعَمَر، »فإ ُمَؤاَخاةإ َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َبنْيَ اْلُمَهاجإ ٍم َعلإيُّ ْبُن َأيبإ طَالإٍب، َعْن َعاصإ أْلَْنَصارإ مإْن َبِنإ َهاشإ
ُهَما« ُ َعنـْ َي اَّللَّ  َوَسْهُل ْبُن ُحنَـْيٍف َرضإ

نَي اْنَكَشَف النَّاُس لََّم يـَْوَم ُأُحٍد حإ قَاَل اْبُن ُعَمَر: َوَشهإَد َسْهُل ْبُن ُحنَـْيٍف َبْدرًا، َوُأُحًدا، َوثـََبَت َمَع َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوسَ 
لنـَّْبلإ َعْن َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوسَ  ، َوَجَعَل يـَْنَضُح يـَْوَمئإٍذ ابإ لََّم، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َعْنُه، َواَبيـََعُه َعَلى اْلَمْوتإ

َوَشهإَد أَْيًضا اخْلَْنَدَق، َواْلَمَشاهإَد ُكلََّها َمَع َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، َوَشهإَد َمَع   قَاَل:   «.َوَسلََّم: »نـَبيإُلوا َسْهاًل فَإإنَُّه َسْهلٌ 
فيإنيَ  ُ َعْنُه صإ َي اَّللَّ  َعلإييإ ْبنإ َأيبإ طَالإٍب َرضإ

ْن حُمَمَّدإ ْبنإ َأيبإ أَُماَمَة ْبنإ َسْهٍل، َعْن أَبإيهإ قَاَل: »َماَت َسْهُل ْبُن ُحنَـْيٍف قَاَل اْبُن ُعَمَر: َحدََّثِنإ َعْبُد الرَّمْحَنإ ْبُن َعْبدإ اْلَعزإيزإ، عَ 
فيإنَي َسَنَة َْثَاٍن َوَثاَلثإنَي، َوَصلَّى َعَلْيهإ َأمإرُي اْلُمْؤمإنإنَي َعلإيُّ  َرافإهإْم مإْن صإ ْلُكوَفةإ بـَْعَد اْنصإ َي اَّللَُّ ابإ  َعْنُه«   ْبُن َأيبإ طَالإٍب َرضإ

ُم ْبُن َعلإ  -  5739 ، ثـََنا َعاصإ يُّ ، ثـََنا ُعَمُر ْبُن َحْفٍص السَُّدوسإ ثـََنا أَبُو َسعإيٍد َأمْحَُد ْبُن يـَْعُقوَب الثَـَّقفإيُّ ، ثـََنا أَبُو َمْعَشٍر، َعْن  َحدَّ يٍي
ُهَما يـَْوَم ُأُحٍد،  أَيُّوَب ْبنإ َأيبإ أَُماَمَة ْبنإ َسْهلإ ْبنإ ُحنَـْيٍف، َعْن أَبإيهإ، َعْن َسْهلإ ْبنإ ُحنَـْيٍف قَ  ُ َعنـْ َي اَّللَّ اَل: َجاَء َعلإيي إإىَل فَاطإَمَة َرضإ
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َعَلْيهإ   كإي َسْيفإي َهَذا فـََلَقْد َأْحَسْنُت بإهإ الضَّْرَب اْليَـْوَم، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ  َوَسلََّم: »إإْن ُكْنَت َأْحَسْنَت بإهإ فـََقاَل: َأْمسإ
مَّةإ«اْلقإَتاَل فـَقَ  ُم ْبُن ََثبإٍت َوَسْهُل ْبُن ُحنَـْيٍف َواحْلَارإُث ْبُن الصيإ             ْد َأْحَسَنُه َعاصإ

 * سكت عنه الذهبي في التلخيص. 

، ثـََنا  -  5740 َْمَداَن، ثـََنا إإبـَْراهإيُم ْبُن احْلَُسنْيإ ثـََنا أَبُو َجْعَفٍر َأمْحَُد ْبُن ُعبَـْيدإ اَّللَّإ احْلَافإُظ، ِبإ ، َأْخََبينإ ُشَعْيٌب، َعنإ  َحدَّ أَبُو اْلَيَمانإ
، َأْخََبينإ أَبُو أَُماَمَة ْبُن َسْهلإ ْبنإ ُحنَـْيٍف، وََكاَن مإْن كإبَ   ارإ اأْلَْنَصارإ الَّذإيَن َشهإُدوا َبْدرًا َمَع َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم  الزُّْهرإييإ

َجاُه.   ْيَخْيِن، َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ

ٍم، َأاَن اْبُن ُجَرْيٍج، َأْخََبينإ َعْبُد  َحدََّثِنإ حُمَمَُّد ْبُن َصالإحإ ْبنإ َهانإٍئ، ثـََنا حُمَمَّ  -  5743 ، ثـََنا أَبُو َعاصإ يُّ ُد ْبُن َأمْحََد ْبنإ أُنـَْيٍس اْلُقَرشإ
، َعْن حُمَمَّدإ ْبنإ قـَيْ  ، َعنإ اْلَولإيدإ ْبنإ َأيبإ َمالإٍك، رَُجٍل مإْن َعْبدإ اْلَقْيسإ ُحنَـْيٍف، َعْن   ٍس، َمْوىَل َسْهلإ ْبنإ اْلَكرإميإ ْبُن َأيبإ اْلُمَخارإقإ
هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: " أَْنَت َرُسوِلإ إإىَل   َسْهلإ ْبنإ ُحنَـْيٍف، َأنَّ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َحدَّثَُه قَاَل: قَاَل ِلإ َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى

اَبئإُكْم، َوإإَذا َخَلْوُِتْ َفاَل  َمكََّة فََأْقرإئْـُهْم مإِنيإ السَّاَلَم، َوُقْل هَلُْم: إإنَّ رَ  ُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َيَُْمرُُكْم بإَثاَلٍث: ََل حَتْلإُفوا ِبإ
َلَة، َوََل َتْسَتْدبإُروَها، َوََل َتْستَـْنُجوا بإَعْظٍم َوََل بإبَـْعٍر "  َتْستَـْقبإُلوا اْلقإبـْ
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 ذِكْرُ مَنَاقِبِ خَوَّاتِ بْنِ جُبَيْرٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
ثـََنا أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َصالإحإ ْبنإ َهانإٍئ، ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ رََجاٍء، ثـََنا اجْلَرَّاحُ  -  5745 ْبُن ََمَْلٍد، ثـََنا ُوَهْيُب ْبُن َجرإيٍر،  َحدَّ

َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ ثَـ  ْعُت زَْيَد ْبَن َأْسَلَم، َُيَديإُث َعْن َخوَّاتإ ْبنإ ُجَبرْيٍ، َأنَّ النَّيبإ   َوَسلََّم قَاَل َلُه: »اَي َأاَب َعْبدإ اَّللَّإ« َنا َأيبإ قَاَل: ْسَإ
 

، ثـََنا َعْبُد الْ   -  5747 ، ثـََنا احْلَُسنْيُ ْبُن اْلَفْضلإ مإ ْبنإ َعْبدإ الرَّمْحَنإ اْلَعَتكإيُّ َعزإيزإ ْبُن ََيََْي، َعْن ُسْفَياَن ْبنإ َأْخََبينإ حُمَمَُّد ْبُن اْلَقاسإ
َنَة، َعْن َعْمرإو ْبنإ دإيَناٍر، َعْن عإْكرإَمَة، َعنإ اْبنإ َعبَّاٍس، َأنَّ النَّ  َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم " بـََعَث َخوَّاَت ْبَن ُجَبرْيٍ إإىَل َبِنإ قـَُرْيظََة ُعيَـيـْ يبإ

 َعَلى فـََرٍس َلُه، يـَُقاُل َلُه: اجْلََناُح 
َجاُه.   ، َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َصِحيٌح َعَلى َشْرِط اْلُبَخاِريِ 

 : عبد العزيز بن يحيى ضعيف # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا

، ثـََنا حمَُ   -  5749 ، ثـََنا احْلَُسنْيُ ْبُن اْلَفَرجإ ُّ، ثـََنا احْلََسُن ْبُن اجْلَْهمإ ثـََنا أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ اأْلَْصبَـَهاينإ مَُّد ْبُن ُعَمَر، َأْخََبينإ َعْبُد اْلَملإكإ َحدَّ
َبَأ أَبُو َبْكرإ ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َأيبإ َسَْبََة، َعنإ اْلمإْسَورإ ْبنإ رإفَاَعَة،  ْبُن َأيبإ ُسَلْيَماَن، َعْن َخوَّاتإ ْبنإ َصا َعْن  لإٍح، َعْن أَبإيهإ، قَاَل: َوأَنـْ

لرَّْوَحاءإ َأَصابَُه  مَ َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ مإْكَنٍف، َأنَّ َخوَّاَت ْبَن ُجَبرْيٍ، َمإَّْن َخَرَج َمَع َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلَّ   إإىَل بَْدٍر، فـََلمَّا َكاَن ابإ
يُل َحَجٍر َفَكَسَر َساَقُه، »فـََردَُّه َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم إإىَل اْلَمدإيَنةإ َوَضَرَب َلُه   بإَسْهٍم َوَأْجرإهإ، َفَكاَن َكَمْن َشهإَدَها«  َنصإ

 ُأُحًدا، َواخْلَْنَدَق، َواْلَمَشاهإَد ُكلََّها َمَع َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلَّمَ  ، قَاُلوا: َوَشهإَد َخوَّاتُ 
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لْ ق َأْربَعإنَي، َوُهَو اْبُن َمدإيَنةإ فإ َسَنةإ  اَل اْبُن ُعَمَر: َوَحدََّثِنإ َصالإُح ْبُن َخوَّاتإ ْبنإ َصالإٍح، َعْن َأْهلإهإ، قَاُلوا: »َماَت َخوَّاُت ْبُن ُجَبرْيٍ ابإ
 »  َأْرَبٍع َوَسْبعإنَي َسَنًة، وََكاَن رَبـَْعًة مإَن الريإَجالإ

قَ   -   5750 ْبُن َخيَّاٍط،  َشَباُب  ثـََنا  التُّْسََتإيُّ،  ْبُن زََكرإايَّ  ثـََنا ُموَسى   ، الثَـَّقفإيُّ يـَْعُقوَب  ْبُن  َأمْحَُد  ثـََنا  بْ َحدَّ َعْبُد اَّللَّإ  َأْخََباََن  ُن  اَل: 
ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ  إإْسَحاَق ْبنإ َصالإحإ ْبنإ َخوَّاتإ ْبنإ ُجَبرْيٍ، َعْن أَبإيهإ، َعْن َجديإهإ، قَاَل: قَاَل َأيبإ َخوَّاُت ْبُن ُجَبرْيٍ َمرإ  ْضُت فـََعاَدينإ النَّيبإ

ْسُمَك اَي َخوَّاُت، فلإلَّهإ تـَعَ  ًئا، قَاَل: »إإنَُّه لَْيَس مإْن َوَسلََّم، فـََلمَّا بـََرْأُت قَاَل: »َصحَّ جإ َا َوَعْدَتُه« قـُْلُت: َوَما َوُعْدُت اَّللََّ َشيـْ اىَل ِبإ
َا َوَعْدَتُه« ًئا َأْو نـََوى َففإ َّللإَّإ َعزَّ َوَجلَّ ِبإ  َمرإيٍض مَيَْرُض إإَلَّ َنَذَر َشيـْ

 * سكت عنه الذهبي في التلخيص. 

 بْنِ سَلَّامٍ الْإِسْرَائِيلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ذِكْرُ مَنَاقِبِ عَبْدِ اللَّهِ  
ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبنإ َبطََّة، ثـََنا أَبُو َجْعَفرإ ْبنإ ُرْسَتَة، ثـََنا ُسَلْيَماُن ْبُن َداُوَد الشَّاذَكُ   -   5752 ُّ، ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن ُعَمَر، قَاَل:  َحدَّ وينإ

ْساَلمإ احْلَُصنْيَ، فـََلمَّا َأْسَلَم »َْسَّاُه َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّ َعْبُد اَّللَّإ ْبُن َسالَّ  ى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َعْبَد  ٍم يَُكَّنَّ َأاَب يُوُسَف، وََكاَن اْْسُُه قـَْبَل اإْلإ
،  اَّللَّإ« َوُهَو مإْن َبِنإ إإْسَرائإيَل مإْن َوَلدإ يُوُسَف ْبنإ يـَْعُقوَب َعَلْيهإَما الصَّاَل  ُة َوالسَّاَلُم، َوَحلإيُف لإْلَقَواقإَلةإ مإْن َبِنإ َعْوفإ ْبنإ اخْلَْزرَجإ

اَلَفةإ  يعإهإْم َسَنَة َثاَلٍث َوَأْربَعإنَي فإ خإ ْلَمدإيَنةإ فإ َأقَاوإيَل مجَإ ٍم ابإ َ َعْبُد اَّللَّإ ْبُن َسالَّ  ُمَعاوإيََة "  َوتـُُوفيإ

، َعْن ََيََْي ْبنإ َسعإيٍد، قَالَ َأْخََبينإ َخَلُف ْبُن حُمَمَّ  -  5753 يُّ بإُبَخاَرى، ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن ُحَرْيٍث، ثـََنا َعْمُرو ْبُن َعلإيٍي :  ٍد اْلَكَرابإيسإ
ٍم لإَرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، َوَماَت َسَنَة َثاَلٍث َوَأْربَ   « عإنيَ »َكاَن َوََلُء َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َسالَّ

ُ َعْنُهَما َعَلى َحِديِث َسْعِد ْبِن َأِبي َوقَّاٍص،  ْيَخاِن َرِضَي َّللاَّ »َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َلْم  @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َقِد اتََّفَق الشَّ
ٍم« َيُقْل ِْلََحٍد َيْمِشي َعَلى َوْجِه اْْلَْرِض ِإنَُّه ِمْن َأْهِل اْلجَ  ِ ْبِن َسَلَّ  نَِّة َغْيَر َعْبِد َّللاَّ

ُ ْبُن إإبـَْراهإيَم، َصاحإ   -   5757 ، َحدََّثِنإ َساَلإ ، ثـََنا عإْكرإَمُة َحدََّثِنإ حُمَمَُّد ْبُن َصالإحإ ْبنإ َهانإٍئ، ثـََنا احْلَُسنْيُ ْبُن اْلَفْضلإ فإ ُب اْلَمَصاحإ
، َعْن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َحْنظََلَة، َأنَّ َعْبدإ  مإ هإ ُحْزَمُة َحَطٍب، فـََقاَل:    ْبُن َعمَّاٍر، ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن اْلَقاسإ ٍم، َمرَّ فإ السُّوقإ َوَعَلى رَْأسإ اَّللَّإ ْبَن َسالَّ

ْعُت َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم يـَُقوُل: »ََل َيْدُخُل اجْلَنََّة مَ  ثْـَقاُل َحبٍَّة مإْن َأْدَفُع بإهإ اْلكإَْبَ، إإينيإ ْسَإ َخْرَدٍل مإْن  ْن َكاَن فإ قـَْلبإهإ مإ
 كإَْبٍ« 

مٍ  ِ ْبِن َسَلَّ َجاُه ِفي ِذْكِر َعْبِد َّللاَّ ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ   .@ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َصِحيُح اإلِْ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: سالم بن إبراهيم واه 

 الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ذِكْرُ مَنَاقِبِ سَلَمَةَ بْنِ سَلَامَةَ بْنِ وَقْشٍ  
ُّ، ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن إإْْسَاعإيلَ   -   5765 ، ثـََنا َعْبُد اَّللَّإ ْبُن َصالإٍح،  َأْخََباََن أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ حُمَمَُّد ْبنإ َعْبدإ اَّللَّإ الزَّاهإُد اأْلَْصبَـَهاينإ  السَُّلمإيُّ

، َعْن أَبإيهإ َجبإريَةَ َحدََّثِنإ اللَّْيُث، َحدََّثِنإ زَ  ْبنإ حَمُْموٍد، َعْن   ْيُد ْبُن َجبإريََة ْبنإ حَمُْمودإ ْبنإ َأيبإ َجبإريََة اأْلَْنَصارإييإ مإْن َبِنإ َعْبدإ اأْلَْشَهلإ
َعَلْيهإ َوَسلََّم، أَنَُّه َدَخَل   بإ َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ  َعَلْيهإ َوَسلََّم َعَلى َسَلَمَة ْبنإ َساَلَمةإ ْبنإ َوْقٍش، َصاحإ َعَلى َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ 
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َلكإْن " رَأَْيُت َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ  ُوُضوٍء فََأَكُلوا، ُثَّ َخَرُجوا فـَتَـَوضََّأ َسَلَمُة، فـََقاَل َلُه َجبإريَُة: َأََلْ َتُكْن َعَلى ُوُضوٍء؟ قَاَل: بـََلى، وَ 
َأ فـَُقْلُت َلُه: َأََلْ َتُكْن  َرْجَنا مإْن َدْعَوٍة ُدعإيَنا هَلَا َوَرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َعَلى ُوُضوٍء، فََأَكَل، ُثَّ تـََوضَّ َعَلْيهإ َوَسلََّم، َوخَ 

َحَدَث " قَاَل اللَّْيُث ْبُن َسْعٍد: َفَحدََّثِنإ زَْيُد ْبُن َجبإريََة،   َعَلى ُوُضوٍء اَي َرُسوَل اَّللَّإ؟ قَاَل: بـََلى، َوَلكإنَّ اأْلَْمَر ََيُْدُث، َوَهَذا َمإَّا َقدْ 
يإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلَّمَ  َر َأْصَحابإ النَّيبإ ُه  َوفَاًة إإَلَّ َأْن َيُكوَن أََنَس ْبَن َمالإٍك فَإإنَّ َعْن أَبإيهإ َجبإريََة ْبنإ حَمُْموٍد، َأنَّ َجدَُّه َسَلَمُة َكاَن آخإ

 بَقإَي بـَْعَدُه " 
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط مسلم

رواه الطبراني في الكبير، وفيه عبد هللا بن صالح كاتب الليث، وثقه عبد الملك بن شعيب بن الليث،  (: 1304* قال الحافظ الهيثمي )
 وضعفه أحمد وجماعة، واتهم بالكذب.

َماُم أَبُو اْلَولإيدإ، َوأَبُو َبْكرإ ْبُن َأيبإ ُفَدْيٍك، َحدََّثِنإ اْبُن َأيبإ َحبإيَبَة، َعْن َعْوفإ ْبنإ َسَلَمَة  َأْخََبينإ    -   5766 ْبنإ َعْوفإ ْبنإ َسَلَمَة اإْلإ
َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم،  َبـَْناءإ اأْلَْنَصارإ، َولإَمَواِلإ    ْبنإ َساَلَمَة ْبنإ َوْقٍش، َعْن أَبإيهإ، َعْن َجديإهإ، َأنَّ النَّيبإ قَاَل: »اللَُّهُم اْغفإْر لإْْلَْنَصارإ، َوألإ

 اأْلَْنَصارإ«

ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثـََنا َأمْحَُد ْبُن َعْبدإ اجْلَبَّارإ، ثـََنا يُوُنُس ْبُن بَُكرْيٍ، عَ   -   5767 َثِنإ يَزإيُد  نإ اْبنإ إإْسَحاَق، َحدَّ َحدَّ
ُم ْبُن ُعَمَر ْبنإ قـََتاَدَة، َعْن ُعْرَوَة ْبنإ الزَُّبرْيإ، َوَأْخََباََن أَبُو َجْعَفٍر اْلبَـْغَدادإ  ، ْبُن ُروَماَن، َوَعاصإ يُّ، َواللَّْفُظ َلُه، ثـََنا أَبُو ُعاَلثََة، ثـََنا َأيبإ

  َة، قَاَل: َلقإَي َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم رَُجاًل مإْن َأْهلإ اْلَبادإيَةإ، َوُهَو يـَتَـَوجَُّه إإىَل ثـََنا اْبُن هلَإيَعَة، َعْن َأيبإ اأْلَْسَودإ، َعْن ُعْروَ 
لرَّْوَحاءإ، َفَسأََلُه اْلَقْوُم َعْن َخََبإ النَّاسإ فـََلْم ُيَإُدوا عإْنَدُه َخََبًا، فـََقاُلوا َلُه: سَ   َعَلى َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم ليإمْ َبْدٍر َلقإَيُه ابإ

ْينإ   ُّ: فَإإْن ُكْنَت َرُسوَل اَّللَّإ، فََأْخَبإ َما فإ بَْطنإ اَنَقيتإ َهذإهإ؟ فـََقاَل َلُه َسَلَمُة فـََقاَل: َأَو فإيُكْم َرُسوُل اَّللَّإ؟ قَاُلوا: نـََعْم، قَاَل: اأْلَْعَرايبإ
َُك نـََزْوَت َعلَ ْبُن َساَلَمَة ْبنإ وَ  َها َففإي َبْطنإَها َسْخَلٌة  ْقٍش، وََكاَن ُغاَلًما َحَدًَث: ََل َتْسَأْل َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، َأاَن ُأْخَبإ يـْ

ُة« ، ُثَّ َأْعَرَض َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم مإْنَك، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »َفُحْشَت َعَلى الرَُّجلإ اَي َسَلمَ 
لرَّْوَحاءإ يـَُهنيإُئوهَنُمْ  ، فـََلْم يَُكليإْمُه َكلإَمًة َحَّتَّ قـََفُلوا، َواْستَـْقبَـَلُهُم اْلُمْسلإُموَن ابإ ، فـََقاَل َسَلَمُة ْبُن َساَلَمَة: اَي َرُسوَل اَّللَّإ، َما َعنإ الرَُّجلإ

اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »إإنَّ لإُكليإ قـَْوٍم لَّذإي يـَُهنيإُئوَنَك؟ َواَّللَّإ إإْن رَأَيـَْنا َعَجائإَز ُصْلًعا َكاْلُبْدنإ اْلُمَعلََّقُة فـََنَحْراَنَها، فـََقاَل َرُسوُل  ا
َا يـَْعرإفـَُها اأْلَْشَراُف«  فإَراَسًة، َوإإَنَّ

ْسَناِد، َوِإْن َكاَن ُمْرَسًَل َوِفيِه َمْنَقَبٌة َشِريَفٌة ِلَسَلَمَة ْبِن َسََلَمَة " @ قال الحافظ الحاكم   رحمه هللا: َصِحيُح اإلِْ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح مرسل 

 (: ضعيف.1939* ضعيف الجامع )

 اللَّهُ عَنْهُ ذِكْرُ مَنَاقِبِ عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ  
5768  -   ، يإ ، ثـََنا اْبُن هلَإيَعَة، ثـََنا أَبُو   َأْخََباََن أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد اْلبَـْغَدادإيُّ، ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن َعْمرإو ْبنإ َخالإٍد احْلَرَّاينإ ثـََنا َأيبإ

ُم ْبُن َعدإييإ   ْبنإ اجْلَديإ ْبنإ َعْجاَلَن يـَْوَم َبْدٍر »فـََردَُّه َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، َوَضَرَب  اأْلَْسَودإ، َعْن ُعْرَوَة، قَاَل: َخَرَج َعاصإ
 َلُه بإَسْهٍم َمَع َأْصَحابإ َبْدٍر« 
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ثـََنا أَبُو َبْكرإ ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َأيبإ َسَْبََة، َعنإ اْلمإْسَورإ   ْبنإ رإفَاَعَة، َعْن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ مإْكَنٍف، َوثـََنا َأفْـَلُح ْبُن َسعإيدإ قَاَل اْبُن ُعَمَر: َوَحدَّ
، »َأنَّ َرُسوَل اَّللَّإ  مإ ْبنإ َعدإيٍي ، َعْن َعاصإ َد  َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َلمَّا َأرَاْبنإ َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َعْبدإ الرَّمْحَنإ ْبنإ قـَْيٍس، َعْن َأيبإ اْلَبدَّاحإ

ُهْم، َفَضَربَ  َم ْبَن َعدإيٍي َعَلى قـَُباَء، َوَأْهلإ اْلَعالإَيةإ لإَشْيٍء بـََلَغُه َعنـْ  َلُه بإَسْهٍم، َوَأْجرإهإ« َفَكاَن َمإَّْن َشهإَدَها  اخْلُُروَج إإىَل َبْدٍر َخلََّف َعاصإ
ُم ْبُن َعدإيٍي ُأُحًدا َواخْلَْنَدَق وَ  ُم إإىَل  قَاَل اْبُن ُعَمَر: َوَشهإَد َعاصإ َعَلْيهإ َوَسلََّم وََكاَن َعاصإ اْلَمَشاهإَد ُكلََّها َمَع َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ 

اَلَفةإ ُمَعاوإيََة َوُهَو اْبُن َخَْس َعْشَرَة َومإاَئٌة "   اْلقإَصرإ َما ُهَو، َوَماَت َسَنَة َخٍْس َوَأْربَعإنَي فإ خإ

ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثـََنا اْلَعبَّاُس ْبُن حُمَمٍَّد الدُّورإيُّ، ثـََنا َأمْحَُد ْبُن َخبَّ   -   5771 اٍب، ثـََنا عإيَسى ْبُن يُوُنَس، َعْن  َحدَّ
مإ ْبنإ عَ  مإ ْبنإ َأيبإ اْلَبدَّاحإ ْبنإ َعاصإ ، َعْن َعاصإ يإ ي مإاَئَة َسعإيدإ ْبنإ ُعْثَماَن السَُّلوِلإ ، َعْن أَبإيهإ، َعْن َجديإهإ، قَاَل: اْشََتَْيُت َأاَن َوَأخإ دإيٍي

ُم، َما ذإئْـَبانإ  َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم فـََقاَل: »اَي َعاصإ َهامإ ُحَننْيٍ، فـَبَـَلَغ َذلإَك النَّيبإ َعادإاَينإ َأَصااَب َفرإيَسَة َغَنٍم َأَضاَعَها   َسْهٍم مإْن سإ
، َوالشََّرفإ َلَدْيهإ«  َرِبَُّ  ْفَسَد فإيَها مإْن ُحبيإ اْلَمالإ  ا ِبَإ

 * سكت عنه الذهبي في التلخيص. 
 رواه الطبراني في الكبير، واْلوسط، وفيه من لم أعرفه. (: 6547* قال الحافظ الهيثمي )

 * قال الشيخ عبد السَلم علوش: سنده حسن. 

ْعُت ََيََْي ْبَن َمعإنٍي  َفَسمإْعُت َأاَب اْلَعبَّاسإ حمَُ  -  5773 ْعُت اْلَعبَّاَس ْبَن حُمَمٍَّد الدُّورإيَّ، يـَُقوُل: ْسَإ مََّد ْبَن يـَْعُقوَب، يـَُقوُل: ْسَإ
، يـَْروإيهإ َمالإُك ْبُن أََنٍس، َعْن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َأيبإ  مإ ْبنإ َعدإيٍي ْن أَبإيهإ، َعْن َأيبإ اْلَبدَّاحإ   َبْكٍر، عَ يـَُقوُل: فإ َحدإيثإ َأيبإ اْلَبدَّاحإ ْبنإ َعاصإ

، َعْن أَبإيهإ، »َأنَّ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، رَخََّص لإلريإَعاءإ َأْن يـَرْ  مإ ْبنإ َعدإيٍي  ُموا يـَْوًما َويـَْرَعْوا يـَْوًما«  ْبنإ َعاصإ
َثَنا ِبَهَذا اْلَحِديِث َقاَل: َذَهَب  َقاَل َيْحَيى: َوَهَذا َخَطأٌ @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا:   ِإنََّما ُهَو َكَما َقاَل َماِلٌك، َقاَل َيْحَيى: َوَكاَن ُسْفَياُن ِإَذا َحدَّ

، َعْن َأِبيهِ  اِح ْبُن َعاِصِم ْبِن َعِديٍ   . َعَلي ِفي َهَذا اْلَحِديِث َشْيٌء َوَقْد َأْسَنَد َأُبو اْلَبدَّ

، ثـََنا أَبُو َحاِتٍإ الرَّازإيُّ، ثـََنا حُمَمَّدُ  -  5774 لريإييإ ثـََناُه أَبُو َبْكٍر إإْْسَاعإيُل ْبُن حُمَمٍَّد اْلَفقإيُه ابإ ، ثـََنا اْلَولإيُد ْبُن   َحدَّ ْبُن َعائإٍذ الديإَمْشقإيُّ
مإ  ، َعْن أَبإيهإ، قَاَل: »َقدإَم َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم   ُمْسلإٍم، َعْن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ يَزإيَد، َعْن َأيبإ اْلَبدَّاحإ ْبنإ َعاصإ ْبنإ َعدإيٍي

ْلَمدإيَنةإ  ، فََأقَاَم ابإ َلًة َخَلْت مإْن َشْهرإ رَبإيعإ اأْلَوَّلإ ثـَْنيَتْ َعْشَرَة لَيـْ ثـَْننْيإ َلإ نإنَي« اْلَمدإيَنَة يـَْوَم اَلإ   َعَشَر سإ
 .التلخيص. * سكت عنه الذهبي في 

 * قال الشيخ عبد السَلم علوش: الوليد بن مسلم مدلس وقد عنعن. 

 ذِكْرُ مَنَاقِبِ زَيْدِ بْنِ ثَابِت  كَاتَبِ النَّبِيِّ صَلَّى اهللُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
، ثـََنا حمَُ  -  5778 ، ثـََنا احْلَُسنْيُ ْبُن اْلَفَرجإ ُّ، ثـََنا احلََْسُن ْبُن اجْلَْهمإ ثـََنا أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ اأْلَْصبَـَهاينإ مَُّد ْبُن ُعَمَر، َحدََّثِنإ إإبـَْراهإيُم ْبُن  َحدَّ

ْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َعْبدإ الرَّمْحَنإ ْبنإ َسْعدإ ْبنإ زُرَارََة، قَاَل: قَاَل زَْيُد ْبُن ََثبإٍت:  حُمَمَّدإ ْبنإ َعْبدإ الرَّمْحَنإ ْبنإ َسْعدإ ْبنإ ُزرَارََة، َعْن ََيََْي ْبنإ عَ 
نإنَي، وََكاَنْت قـَْبَل هإْجَرةإ َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلَّ  تيإ سإ نإنَي " فـََقدإَم  َكاَنْت َوقْـَعُة بـَُعاَث َوَأاَن اْبُن سإ َْمسإ سإ َرُسوُل اَّللَّإ َم ِبإ
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َ يبإ إإىَل َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّ  ى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم فـََقاُلوا: ُغاَلٌم مإَن اخْلَْزرَجإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم اْلَمدإيَنَة، َوَأاَن اْبُن إإْحَدى َعْشَرَة َسَنًة، َوُأِتإ
تَّ َعْشَرَة ُسورًَة، فـََلْم ُأَجْز فإ    َبْدٍر، َوََل ُأُحٍد، َوُأَجْزُت فإ اخْلَْنَدقإ " َقْد قـََرَأ سإ

يًعا كإَتاَب اْلَعَربإيَّةإ، وَكإَتاَب اْلعإَْبَا نإيَّةإ، َوَأوَُّل َمْشَهٍد َشهإَدُه زَْيُد ْبُن ََثبإٍت َمَع قَاَل اْبُن ُعَمَر: وََكاَن زَْيُد ْبُن ََثبإٍت َيْكُتُب اْلكإَتاَبنْيَ مجَإ
َاَب يـَْوَمئإ َرُسولإ اَّللَّإ   ُقُل الَتُّ َعَلْيهإ َوَسلََّم اخْلَْنَدُق َوُهَو اْبُن َخَْس َعْشَرَة َسَنًة، وََكاَن فإيَمْن يـَنـْ ٍذ َمَع اْلُمْسلإمإنَي، فـََقاَل َصلَّى هللاُ 

اَلَحُه َوُهَو َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »َأَما إإنَُّه نإْعَم اْلُغاَلُم« َوَغَلبَـْتُه َعيْـ  َناُه يـَْوَمئإٍذ، فـَْرَقَد، َفَجاَء ُعَمارَُة ْبُن َحْزٍم، فََأَخَذ سإ
اَلُحَك« ، ُثَّ  َْت َحَّتَّ َذَهَب سإ هإ  قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَليْ ََل َيْشُعُر، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »اَي َأاَب رُقَاٍد َنإ

؟« ، فـََقاَل ُعَمارَُة ْبُن َحْزٍم: َأاَن اَي َرُسوَل اَّللَّإ َأَخْذتُ  اَلحإ َهَذا اْلُغاَلمإ ُه فـََردَُّه، »فـَنَـَهى َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ  َوَسلََّم: »َمْن َلُه عإْلٌم بإسإ
عإًبا َوَجدًّا« ، وََكاَنْت رَايَُة َبِنإ َمالإكإ ْبنإ النَّجَّارإ فإ تـَُبوَك َمَع ُعَمارََة ْبنإ َحْزٍم  َعَلْيهإ َوَسلََّم َأْن يـَُروََّع اْلُمْؤمإُن، َوَأْن يـُْؤَخَذ َمَتاُعُه ََل 

ْنُه َفَدفـََعَها إإىَل زَْيدإ ْبنإ ََثبإٍت، فـََقالَ  اَّللَّإ، بـََلَغَك َعِنيإ َشْيٌء؟    ُعَمارَُة: اَي َرُسولَ فََأْدرََكُه َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم فََأَخَذَها مإ
« قَاَل اْبُن ُعَمَر: َوَماَت  ْنَك لإْلُقْرآنإ ُنُه إإْْسَاعإيُل َصغإرٌي قَاَل: »ََل، َوَلكإنَّ اْلُقْرآَن يـَُقدَُّم، وََكاَن زَْيٌد َأْكثـََر َأْخًذا مإ زَْيُد ْبُن ََثبإٍت، َوابـْ

ًئا »َواْخُتلإَف فإ  ْلَمدإيَنةإ َسَنَة َخٍْس َوَأْربَعإنَي، َوُهَو ا  ََلْ َيْسَمْع مإْنُه َشيـْ ْبُن  َوْقتإ َوفَاتإهإ« قَاَل اْبُن ُعَمَر: »َوالَّذإي عإْنَداَن أَنَُّه َماَت ابإ
» نَي َسَنًة َوَصلَّى َعَلْيهإ َمْرَواُن ْبُن احْلََكمإ تٍي َوَخْسإ  سإ

 * في سنده الواقدي.

 مُنْيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ذِكْرُ مَنَاقِبِ يَعْلَى بْنِ  
ُّ، ثـََنا َأمْحَُد ْبُن حَ   -  5790 ، ثـََنا اْلَفْضُل ْبُن حُمَمٍَّد الشَّْعَراينإ َبٍل، ثـََنا َرْوُح ْبُن ُعَباَدَة، ثـََنا َأْخََبينإ حُمَمَُّد ْبُن اْلُمَؤمَّلإ ْبنإ احلََْسنإ نـْ

َّ َصلَّى هللاُ َعَليْ زََكرإايَّ ْبُن إإْسَحاَق، ثـََنا َعْمُرو ْبُن دإي ْلَيَمنإ، فَإإنَّ النَّيبإ هإ َوَسلََّم َناٍر، قَاَل: َأوَُّل َمْن َأرََّخ اْلُكُتَب يـَْعَلى ْبُن أَُميََّة َوُهَو ابإ
َا َأرَّ  « ، َوَأنَّ النَّاَس َأرَُّخوا أَلَوَّلإ السََّنةإ، َوإإَنَّ يإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلَّمَ »َقدإَم اْلَمدإيَنَة فإ َشْهرإ رَبإيعإ اأْلَوَّلإ  َخ النَّاُس لإَمْقَدمإ النَّيبإ

 * قال الشيخ عبد السَلم علوش: مرسل صحيح اإلسناد.

 ذِكْرُ مَنَاقِبِ الْحُبَابِ بْنِ الْمُنْذِرِ بْنِ الْجَمُوحِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
ُظ، ثـََنا يـَْعُقوُب ْبُن يُوُسَف ْبنإ َحدََّثِنإ أَبُو إإْسَحاَق إإبـَْراهإيُم ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ ََيََْي اْلُمزَكيإي، ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ ْبُن َسعإيٍد احْلَافإ  -  5801

ُّ، َعْن َأيبإ الطُّ  ُّ، َأْخََبينإ ُحَباُب ْبُن اْلُمْنذإرإ اأْلَْنَصارإيُّ، قَاَل: " زإاَيٍد، ثـََنا أَبُو َحْفٍص اأْلَْعَشى، َأْخََبينإ َبسَّاٍم الصَّرْيَفإ َفْيلإ اْلكإَناينإ
َْصَلَتنْيإ، فـََقبإَلُهَما مإِنيإ َخَرْجُت مَ  لََّم فإ  َع َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوسَ َأَشْرُت َعَلى َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم يـَْوَم َبْدٍر ِبإ

 ُحَباُب قـُْلُت: فَإإنَّ الرَّْأَي َأْن ََتَْعَل َغَزاةإ َبْدٍر فـََعْسَكَر َخْلَف اْلَماءإ فـَُقْلُت: اَي َرُسوَل اَّللَّإ، أَبإَوْحٍي فـََعْلَت َأْو بإَرْأٍي؟ قَاَل: بإَرْأٍي ايَ 
 مإِنيإ " اْلَماَء َخْلَفَك، فَإإْن جَلَْأَت جَلَْأَت إإلَْيهإ، فـََقبإَل َذلإَك 

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: حديث منكر وسنده 
 . ضعيف على شهرته في كتب المغازي (: 3448* السلسة الضعيفة )

، ثـََنا    -   5802 ، ثـََنا احْلَُسنْيُ ْبُن اْلَفَرجإ ُّ، ثـََنا احْلََسُن ْبُن اجْلَْهمإ ثـََنا اْبُن َأيبإ  حُمَمَُّد بْ َفَحدََّثِنإ أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ اأْلَْصبَـَهاينإ ُن ُعَمَر، َحدَّ
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َْبإيُل َعَلْيهإ الصَّاَلُة وَ  السَّاَلُم َعَلى َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللُا َحبإيَبَة، َعْن َداُوَد ْبنإ احْلَُصنْيإ، َعْن عإْكرإَمَة، َعنإ اْبنإ َعبَّاٍس، قَاَل: نـََزَل جإ
َأَشارَ  َما  الرَّْأُي  فـََقاَل:  َوَسلََّم،  «  َعَلْيهإ  لرَّْأيإ ابإ َأَشْرَت  ُحَباُب  »اَي  َوَسلََّم:  َعَلْيهإ  هللاُ  َصلَّى  اَّللَّإ  َرُسوُل  فـََقاَل  احْلَُباُب،  إإلَْيهإ    

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: حديث منكر وسنده 
 . ضعيف على شهرته في كتب المغازي (: 3448* السلسة الضعيفة )

ُّ َحدََّثِنإ أَبُو    -   5803 ، ثـََنا أَبُو َحْفٍص إإْسَحاَق اْلُمزَكيإي، ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ ْبُن َسعإيٍد احْلَافإُظ، ثـََنا يـَْعُقوُب ْبُن يُوُسَف ْبنإ زإاَيٍد الضَّيبيإ
، َعْن ُحَبابإ ْبنإ اْلُمْنذإرإ  يإ ُّ، َعْن َأيبإ الطَُّفْيلإ اْلكإَناينإ َْبإيُل َعَلْيهإ الصَّاَلُة َوالسَّاَلُم َعَلى اأْلَْعَشى، ثـََنا َبسَّاٌم الصَّرْيَفإ ، قَاَل: " َونـََزَل جإ

َك، َأْو تـَُردُّ َعَلى رَبيإَك فإيَما َوَعَدَك مإْن حُمَمٍَّد َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، فـََقاَل: َأيُّ اأْلَْمَرْينإ َأَحبُّ إإلَْيَك: َتُكوَن فإ ُدنـَْياَك َمَع َأْصَحابإ 
ُنَك، فَاْسَتَشاَر َأْصَحابَُه " فـََقاُلو  النَّعإيمإ مإَن احْلُورإ َجنَّاتإ  ، َوَما اْشتَـَهْت نـَْفُسَك، َوَما قـَرَّْت بإهإ َعيـْ ا: اَي َرُسوَل اْلَعنْيإ َوالنَّعإيمإ اْلُمقإيمإ

اََن بإَعْورَاتإ َعُدويإاَن، َوَتْدُعو َنا، َوَُتَْبإ اََن مإْن َخََبإ السََّماءإ، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى   اَّللَّإ، َتُكوُن َمَعَنا َأَحبُّ إإلَيـْ اَّللََّ لإيَـْنُصَراَن َعَلْيهإْم، َوَُتَْبإ
َلَك رَبَُّك، فـََقبإَل  َم اْخََتْ َحْيُث اْخَتاَر  هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »َما َلَك ََل تـََتَكلَُّم اَي ُحَباُب؟« فـَُقْلُت: اَي َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلَّ 

 َذلإَك مإِنيإ 
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: حديث منكر وسنده 

 . ضعيف على شهرته في كتب المغازي (: 3448* السلسة الضعيفة )

 ذِكْرُ مَنَاقِبِ عُثْمَانَ بْنِ طَلْحَةَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ 
ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن    -   5814 ، َحدَّ ، َعْن َساَلٍإ يـَْعُقوَب، ثـََنا َِبُْر ْبُن َنْصٍر، ثـََنا َعْبُد اَّللَّإ ْبُن َوْهٍب، َأاَن يُوُنُس، َعنإ الزُّْهرإييإ

، َوُعْثَماُن ْبُن طَْلَحَة ََلْ َيْدُخْلَها  ، َوبإاَللٌ َعْن أَبإيهإ، قَاَل: »رَأَْيُت َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َدَخَل اْلَكْعَبَة ُهَو َوُأَساَمُة ْبُن زَْيدٍ 
َأَحدٌ  َوَسلََّم؟    «، َمَعُهْم  َعَلْيهإ  َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ  أَْيَن َصلَّى  ْبَن طَْلَحَة:  ُعْثَماَن  َسَأَل  أَنَُّه  بإاَلٌل  اْلَعُموَدْينإ فََأْخََبينإ  »َبنْيَ  قَاَل: 

َبةُ    ْبُن ُعْثَماَن، َعْن َعميإهإ ُعْثَماَن ْبنإ طَْلَحَة " اْلَيَمانإَينْيإ« َوَقْد َرَوى َشيـْ

َبَة اْلَقاضإي، ثـََنا    -   5815 ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب مإْن َأْصلإ كإَتابإهإ، ثـََنا َبكَّاُر ْبُن قـُتَـيـْ أَبُو اْلُمَطريإفإ ْبُن َأيبإ اْلَوزإيرإ،  َحدَّ
َبَة ْبنإ ُعْثمَ  َع َرُسوَل اَّللَّإ ثـََنا ُموَسى ْبُن َعْبدإ اْلَملإكإ ْبنإ ُعَمرْيٍ، َعْن أَبإيهإ، َعْن َشيـْ ، َحدََّثِنإ َعميإي ُعْثَماُن ْبُن طَْلَحَة، أَنَُّه ْسَإ يإ اَن احْلََجيبإ

يَك ُتَسليإُم َعَلْيهإ إإَذا َلقإيَتُه، َوتـَُوسيإ  ، َوَتْدُعوُه ِبإَ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم يـَُقوُل: " َثاَلُث َيْصفإنَي َلَك: ُودُّ َأخإ َحبيإ ُع َلُه فإ اْلَمْجلإسإ
 َأْْسَائإهإ إإلَْيهإ  

ِف ُمَحمَُّد ْبُن َأِبي اْلَوِزيِر ِمْن ِثَقاِت اْلَبْصِريِ يَن َوُقَدَماِئِهمْ   . ، اَل َأْعَلُم َأنِ ي َعَلْوُت َلُه ِفي َحِديٍث َغْيِر َهَذا @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َأُبو اْلُمَطرِ 
 .رف ضعفه أبو حاتم# قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: أبو مط

 (: ضعيف.2572* ضعيف الجامع )

 ذِكْرُ مَنَاقِبِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَزْهَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
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يُّ بإبَـْغَداَد، ثـََنا أَبُو إإْْسَاعإيَل حُمَمَُّد بْ   -  5824 ُن إإْْسَاعإيَل، ثـََنا َسعإيُد ْبُن َأيبإ َمْرمَيَ،  َأْخََبينإ أَبُو احْلَُسنْيإ ُعبَـْيُد اَّللَّإ ْبُن حُمَمٍَّد اْلبَـْلخإ
، َأنَّ َعْبَد احْلَمإيدإ ْبَن َعْبدإ الرَّمْحَنإ ْبنإ َأْزَهَر  ثـََنا اَنفإُع ْبُن يَزإيَد، َحدََّثِنإ َجْعَفُر ْبُن رَبإيَعَة، َعْن َعْبدإ اَّللَّإ   ْبنإ َعْبدإ الرَّمْحَنإ ْبنإ السَّائإبإ

يُبُه اْلَوْعُك َأوإ احْلُمَّى ا َمَثُل اْلَعْبدإ حإ َحدَّثَُه، َعْن أَبإيهإ َعْبدإ الرَّمْحَنإ ْبنإ َأْزَهَر، َأنَّ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم قَاَل: »إإَنََّ  نَي ُيصإ
َقى طإيبـَُها«   َلتإ النَّاَر فـََيْذَهُب َخبَـثـَُها َويـَبـْ  َكَمَثلإ َحدإيَدٍة ُأْدخإ

 * سكت عنه الذهبي في التلخيص. 
 رواه البزار والطبراني في الكبير، وفيه من ال يعرف.(: 3801* قال الهيثمي )

 مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ذِكْرُ مَنَاقِبِ  
ُّ، ثـََنا    -   5841 ثـََناُه أَبُو اْلَفْضلإ حُمَمَُّد ْبُن إإبـَْراهإيَم اْلُمزَكيإي، ثـََنا احْلَُسنْيُ ْبُن حُمَمٍَّد اْلَقبَّاينإ ، ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن  َحدَّ حُمَمَُّد ْبُن َعبَّادإ اْلَمكيإيُّ

يدإ ْبنإ َأيبإ َعْبسإ ْبنإ حُمَمَّدإ ْبنإ َأيبإ َعْبٍس، َعْن أَبإيهإ، َعْن َجديإهإ، قَ طَ  ، َعْن َعْبدإ اْلَمجإ ، يـَُقوُل: ْلَحَة التـَّْيمإيُّ اَل: َكاَن َكْعُب ْبُن اأْلَْشَرفإ
يإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َوََيُْرُج فإ غَ  ْعَر َوََيُْذُل َعنإ النَّيبإ ؟ فـََقْد  الشيإ ْبنإ اأْلَْشَرفإ ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »َمْن ِلإ ابإ طََفاَن، فـََقاَل النَّيبإ

َأقْـتـُلَ  : َأاَن اَي َرُسوَل اَّللَّإ، َأحتُإبُّ َأْن  َعَلْيهإ  ُه؟ َفَصَمَت َرُسوُل اَّللَّإ صَ آَذى اَّللََّ َوَرُسوَلُه؟« فـََقاَل حُمَمَُّد ْبُن َمْسَلَمَة احْلَارإثإيُّ لَّى هللاُ 
ْرهُ  ْئُت َسْعَد ْبَن ُمَعاٍذ َفذََكْرُت َذلإَك لَُه، فـََقاَل: اْمضإ َعَلى بـَرََكةإ اَّللَّإ،   «.َوَسلََّم، ُثَّ قَاَل: »اْئتإ َسْعَد ْبَن ُمَعاٍذ فَاْسَتشإ قَاَل: َفجإ

ي احْلَارإثإ ْبنإ َأْوسإ ْبنإ ُمَعاٍذ، وَ  ْبنإ َأخإ ْلَكاَن َواْذَهْب َمَعَك ابإ يبإ اَنئإٍل سإ ، َوِبَإ يبإ َعْبسإ ْبنإ َجَْبٍ احْلَارإثإييإ ، َوِبَإ بإَعبَّادإ ْبنإ بإْشٍر اأْلَْشَهلإييإ
ْلَكاَن، فـََقاَل: ايَ  هَلُْم َفَجاُءوينإ ُكلُُّهْم إإَلَّ سإ ُهْم َفذََكْرُت َذلإَك  ، قَاَل: فـََلقإيَـتـْ أَنْ ْبنإ قـَْيٍس اأْلَْشَهلإييإ ي  اْبَن َأخإ َت عإْندإي ُمَصدٌَّق،   

ًئا َحَّتَّ ُأَشافإَه َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، َفذَ  بُّ َأْن َأفْـَعَل مإْن َذلإَك َشيـْ يإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم،  َوَلكإْن ََل ُأحإ َكَر َذلإَك لإلنَّيبإ
ْعٍر  فـََقاَل: »اْمضإ َمَع َأْصَحابإَك« ، قَاَل: َفَخَرْجنَ  ْعًرا َشَرَح فإ شإ ْصٍن، فـََقاَل َعبَّاُد ْبُن بإْشٍر فإ َذلإَك شإ َناُه فإ حإ ئـْ ا إإلَْيهإ لَْياًل َحَّتَّ جإ

َلُهْم َوَمْذَهبإهإْم، فـََقاَل:   قـَتـْ
 ]البحر الوافر[ 

 َصَرْخُت بإهإ فـََلْم يـَْعرإْض لإَصْوِتإ ... َوَواََف طَالإًعا مإْن فـَْوقإ َجْدرإ 
 فـَُعْدُت َلُه فـََقاَل: َمنإ اْلُمَنادإي؟ ... فـَُقْلُت: َأُخوَك َعبَّاُد ْبُن بإْشرٍ 

 َوَهذإي َدْرُعَنا رَْهًنا َفُخْذَها ... َلْشَهَرْينإ َوََف َأْو نإْصفإ َشْهرإ 
ٌر َسغإُبوا َوَجاُعوا ... َوَما ُعدإُموا اْلغإََّن مإْن َغرْيإ فـَْقرإ   فـََقاَل: َمَعاشإ

َْمرإ فََأقْـَبلَ  ُتْم ألإ ئـْ   َْنَْواَن يـَْهوإي َسرإيًعا ... َوقَاَل لََنا: َلَقْد جإ
َا َنْكوإي َونـَْفرإي  َداٌد ... جُمَرَّبٌَة ِبإ  َوفإ َأمْيَانإَنا بإيٌض حإ

يبإ َلمَّا َبَداينإ ... تـَُبادإرُُه السُُّيوُف َكَذْبحإ َعرْيإ   فـَُقْلُت لإَصاحإ
يُح َعَلْيهإ َكاللَّْيثإ اهلْإْزبَرإ َوَعانـََقُه اْبُن َمْسَلَمَة الْ   ُمَرادإيُّ ... َيصإ

 َوَشدَّ بإَسْيفإهإ َصْلًتا َعَلْيهإ ... فـََقطََّرُه أَبُو َعْبسإ ْبُن َجَْبإ 
َنـَْعمإ نإْعَمٍة َوَأَعزيإ َنْصرإ  ُ َسادإَسَنا َولإيًّا ... ِبإ  وََكاَن اَّللَّ
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هإ نـََفٌر كإَراٌم ... َأًَتهُ  ْدٍق َوبإريإ َوَجاَء بإَرْأسإ  ْم ُهوُد مإْن صإ
 * سكت عنه الذهبي في التلخيص. 

ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثـََنا َأمْحَُد ْبُن َعْبدإ اجْلَبَّارإ، ثـََنا يُوُنُس ْبُن بَُكرْيٍ، عَ   -  5843 نإ اْبنإ إإْسَحاَق، َحدََّثِنإ أَبُو  َحدَّ
َلى َعْبُد اَّللَّإ ْبنُ  ََذا َسْهٍل َأَحُد َبِنإ َحارإثََة، َعْن َجابإرإ ْبنإ َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َعْمٍرو، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَليْ   لَيـْ هإ َوَسلََّم: »َمْن هلإ

فـََقاَم حُمَمَُّد ْبُن َمْسَلَمَة، قَاَل َجابإٌر:   «. لَْيهإ، اللَُّهمَّ َأعإْنهُ اخْلَبإيثإ َمْرَحٍب؟« فـََقاَل حُمَمَُّد ْبُن َمْسَلَمَة: َأاَن اَي َرُسوَل اَّللَّإ، فـََقاَل: »ُقْم إإ 
بإهإ َوقـََعْت بَـ  نَـُهَما َشَجَرٌة، َفَجَعَل َأَحُدُُهَا يـَُلوُذ بإ فـََواَّللَّإ َما رَأَْيُت َحْراًب َبنْيَ رَُجَلنْيإ َشهإْدتُُه مإثْـَلُهَما َلمَّا َداَن َأَحُدُُهَا مإْن َصاحإ هإ مإْن  يـْ

َها َحَّتَّ ََيُْلَص إإلَْيهإ، َفَما زَاََل يـَتَ  نـْ َبُه َما يَلإيهإ مإ َها بإَشْيٍء َوَجَد َصاحإ نـْ بإهإ، فَإإَذا اْسَتََتَ مإ ْسَيافإهإَما، َفَضَرَب حُمَمَُّد ْبُن َصاحإ َحرَّفَانإهإ ِبَإ
ًفُه، َوَلَْ  لدَّرََقةإ، فـََوَقَع فإيَها َسيـْ َفُه ابإ َفُه َفَضَربَُه حُمَمٌَّد فـََقتَـَلُه   َمْسَلَمَة َسيـْ  يـَْقدإْر َمْرَحٌب َأْن يـَْنزإَع َسيـْ

َجاُه، َعَلى َأنَّ اْْلَْخَباَر ُمتَ   َمْرَحٍب َأِميرُ َواِتَرٌة ِبَأَساِنيَد َكِثيَرٍة َأنَّ َقاِتَل  @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم، َوَلْم ُيَخرِ 
ُ َعْنُه« َفِمْنَها:  اْلُمْؤِمِنيَن َعِليُّ ْبُن َأِبي َطاِلٍب َرِضَي َّللاَّ

، َوَعْبُد اْلَملإكإ ْبُن  -  5844 يُّ ثـََناُه َأمْحَُد ْبُن َكامإٍل اْلَقاضإي، ثـََنا َأمْحَُد ْبُن ُعبَـْيدإ اَّللَّإ النـَّْرسإ ، قَاََل َما َحدَّ يُّ : ثـََنا َرْوُح حُمَمٍَّد الرَّقَاشإ
يَلَة، َعْن َمْيُموٍن َأيبإ َعْبدإ اَّللَّإ، َعْن بـَُرْيَدَة اأْلَْسلَ  ، ثـََنا َعْوُف ْبُن َأيبإ مجَإ يُّ ، َأنَّ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم ْبُن ُعَباَدَة اْلَقْيسإ مإييإ

َْضَرةإ َخْيََبَ قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ  ُ َلمَّا نـََزَل ِبإ َوَرُسولُُه،«  َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »أَلُْعطإنَيَّ الليإَواَء َغًدا رَُجاًل َيُإبُّ اَّللََّ َوَرُسوَلُه، َوَيُإبُُّه اَّللَّ
نَـْيهإ، َوَأْعطَاُه الليإَواَء، َوهَنََض َمَعُه النَّاُس«  فـََلمَّا َكاَن مإَن اْلَغدإ َتطَاَوَل َلُه مَجَاَعٌة مإْن َأْصَحابإهإ، »َفَدَعا َعلإيًّا َوُهَو َأْرَمُد، فـَتَـَفَل فإ   َعيـْ

 ، فـََلُقوا َأْهَل َخْيََبَ فَإإَذا َمْرَحٌب َبنْيَ أَْيدإيهإْم يـَْرَتَإُز َوإإَذا ُهَو يـَُقوُل:
 ]البحر الرجز[ 

اَلحإ َبَطٌل جُمَرَّبُ   َقْد َعلإَمْت َخْيََبُ َأينيإ َمْرَحٌب ... َشاكإي السيإ
يًنا َأْضرإبُ إإذَ   ا السُُّيوُف َأقْـبَـَلْت تـََلهَُّب ... َأْطَعُن َأْحَيااًن، َوحإ

َع أَ  هإ، َوْسَإ ْضَراسإ هإ َحَّتَّ َعضَّ السَّْيُف ِبَإ ْهُل اْلَعْسَكرإ َصْوَت َضَرْبتإهإ، فـََقتَـَلُه فَاْختَـَلَف ُهَو َوَعلإيي بإَضْربـََتنْيإ، َفَضَربَُه َعلإيي َعَلى رَْأسإ
« َفَما  َوَّهلإإْم »َهَذا اَبٌب َكبإرٌي َقْد َخرَّْجُتُه فإ اأْلَبـَْوابإ ُر النَّاسإ َحَّتَّ فُتإَح ألإ  أََتى آخإ

 ذِكْرُ مَنَاقِبِ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ عَاشِرِ الْعَشَرَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
، ثـََنا اْبُن هلَإيَعَة، َعْن َأيبإ اأْلَ َأْخََبينإ أَبُو َجْعَفٍر    -   5846 ُّ، ثـََنا َأيبإ ْسَودإ، َعْن ُعْرَوَة،  اْلبَـْغَدادإيُّ، ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن َعْمرإو ْبنإ َخالإٍد احْلَرَّاينإ

 َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم مإْن َبْدٍر، َفَكلََّم َرُسوَل اَّللَّإ قَاَل: َسعإيُد ْبُن زَْيدإ ْبنإ َعْمرإو ْبنإ نـَُفْيٍل َقدإَم مإَن الشَّامإ بـَْعَدَما " رََجَع َرُسوُل اَّللَّإ 
 َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َفَضَرَب َلُه بإَسْهمإهإ، قَاَل: َوَأْجرإي اَي َرُسوَل اَّللَّإ؟ قَاَل: َوَأْجُرَك " 

 * قال الشيخ عبد السَلم علوش: مرسل ضعيف اإلسناد. 

ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثـََنا َأمْحَُد ْبُن َعْبدإ اجْلَبَّارإ، ثـََنا يُوُنُس ْبُن بَُكرْيٍ، عَ   -   5847 َيةإ َمْن  َحدَّ نإ اْبنإ إإْسَحاَق فإ َتْسمإ
 َبِنإ َعدإييإ ْبنإ َكْعبإ ْبنإ فإْهرإ ْبنإ َمالإٍك قَاَل: »َوَسعإيُد ْبُن زَْيدإ  َشهإَد َبْدرًا مإَن اْلُمْسلإمإنَي َمَع َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم مإنْ 
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  ْبنإ َغالإبإ ْبنإ فإْهرإ ْبنإ َمالإٍك، َوأُمُّهُ ْبنإ َعْمرإو ْبنإ نـَُفْيلإ ْبنإ َعْبدإ اْلُعزَّى ْبنإ َراَبحإ ْبنإ قـُْرطإ ْبنإ َرزَاحإ ْبنإ َعدإييإ ْبنإ َكْعبإ ْبنإ ُلَؤييإ  
 فَاطإَمُة بإْنُت بـَْعَجَة مإْن ُخَزاَعَة«

قَاَل:    «، لَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم بإَسْهمإهإ َقدإَم مإَن الشَّامإ بـَْعَد َقُدومإ َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم مإْن َبْدٍر، »َفَضَرَب َرُسوُل اَّللَّإ صَ 
 »َوَأْجُرَك«َوَأْجرإي اَي َرُسوَل اَّللَّإ؟ قَاَل: 

 * قال الشيخ عبد السَلم علوش: سنده البن اسحاق ضعيف. 

، ثـََنا حمَُ  -  5851 ، ثـََنا احْلَُسنْيُ ْبُن اْلَفَرجإ ُّ، ثـََنا احلََْسُن ْبُن اجْلَْهمإ ثـََنا أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ اأْلَْصبَـَهاينإ مَُّد ْبُن ُعَمَر، قَاَل: " َوَسعإيُد ْبُن َحدَّ
َ وَ زَْيدإ ْبنإ عَ  قـَُرْيٌش تـَْبِنإ اْلَكْعَبَة، َوَذلإَك ْمرإو ْبنإ نـَُفْيٍل َكاَن أَبُوُه زَْيَد ْبَن َعْمرإو ْبنإ نـَُفْيٍل َقْد فَاَرَق دإيَن قـَْومإهإ مإْن قـَُرْيٍش، َوتـُُوفيإ

نإنَي، فَـ  َْمسإ سإ َعُث قـَْبَل َأْن يُوَحى إإىَل َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم ِبإ ُروإَي َعْن َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم أَنَُّه قَاَل: يـُبـْ
َدًة، َوَأْسَلَم َسعإيُد ْبُن زَْيدإ ْبنإ َعْمٍرو قـَْبَل، َأْن َيْدُخَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ وَ  ، َوقـَْبَل َأْن َيْدعُ أُمًَّة َواحإ َو فإيَها  َسلََّم َداَر اأْلَْرَقمإ
، َوَشهإَد َسعإيُد ْبُن زَْيٍد ُأُحًدا َواخْلَْنَدَق َواْلَمَشاهإَد ُكلََّها َمَع َرُسولإ اَّللَّإ  ْساَلمإ  َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َوََلْ َيْشَهْد َبْدرًا " النَّاَس إإىَل اإْلإ

، َفَحَمَل َعَلى قَاَل اْبُن ُعَمَر: َفَحدََّثِنإ َعْبُد اْلَملإكإ ْبُن زَْيٍد   ْلَعقإيقإ َ َسعإيُد ْبُن زَْيٍد ابإ مإْن َوَلدإ َسعإيدإ ْبنإ زَْيٍد، َعْن أَبإيهإ، قَاَل: »تـُُوفيإ
ْلَمدإيَنةإ، َونـََزَل فإ ُحْفَرتإهإ َسْعُد ْبُن َأيبإ َوقَّاٍص، َواْبُن ُعَمَر، َوَذلإَك َسنَ  ، َوُدفإَن ابإ نَي َأوْ رإقَابإ الريإَجالإ نَي، وََكاَن َة َخْسإ  إإْحَدى َوَخْسإ
ُعوَن َسَنًة« قَاَل اْبُن ُعَمَر: »َوأُمُُّه فَاطإَمُة بإْنُت بـَْعَجَة ْبنإ أَُميََّة ْبنإ ُخوَ   ْيلإدإ ْبنإ اْلُمَعويإذإ ْبنإ َحيَّاَن ْبنإ ُغنَـْيٍم« يـَْوَم َماَت َلُه بإْضٌع َوَسبـْ

ثـََنا أَبُو  -  5856 ، ثـََنا َأمْحَُد ْبُن يُوُنَس، َعْن حُمَمَّدإ ْبنإ إإْسَحاَق، َحدََّثِنإ حُمَمَُّد ْبُن َجْعَفرإ ْبنإ الزَُّبرْيإ،َحدَّ َأنَّ حُمَمََّد ْبَن َعْبدإ   اْلَعبَّاسإ
، َوَسعإيَد ْبَن زَْيٍد، قَاََل: اَي   َرُسوَل اَّللَّإ، َتْستَـْغفإُر لإَزْيٍد، قَاَل: »نـََعْم« فَاْستَـْغفإَرا َلُه، اَّللَّإ ْبنإ احْلَُصنْيإ َحدَّثَُه، َأنَّ ُعَمَر ْبَن اخْلَطَّابإ

َدًة« َعُث أُمًَّة َواحإ  َوقَاَل: »إإنَُّه يـُبـْ
 * قال الشيخ عبد السَلم علوش: رجاله وثقوا.

 ذِكْرُ مَنَاقِبِ كَعْبِ بْنِ مَالِك  الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
َْرَو، ثـََنا َعْبَداُن ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ عإيسَ   -  5862 ى احْلَافإُظ، ثـََنا زََكرإايَّ ْبُن َأيبإ كإَنانََة،  َأْخََبينإ أَبُو نـَُعْيٍم حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ الرَّمْحَنإ اْلغإَفارإيُّ ِبإ

ُّ، َأْخََبينإ َسْعُد ْبُن إإْسَحاَق ْبنإ َكْعبإ ْبنإ ُعْجَرَة، َعْن أَبإيهإ، َعْن َجديإهإ، َأنَّ ثـََنا َعْبُد الرَّمْحَنإ ْبُن َعْمٍرو، ثـََنا ََيََْي ْبُن اْلُمَثَّنَّ اْلَمدَ  ينإ
يُ  َأْن  َأْصَحابإهإ  َوَعَلى  َعَلْيهإ،  تإيَب  نَي  حإ َمالإٍك  ْبَن  »َأَمَر َكْعَب  َوَسلََّم  َعَلْيهإ  هللاُ  َصلَّى  اَّللَّإ  َسجْ َرُسوَل  َأْو  رَْكَعَتنْيإ   َدَتنْيإ«  َصليإَي 

 * سكت عنه الذهبي في التلخيص. 
 * قال الشيخ عبد السَلم علوش: لم أقف عليه بهذا اللفظ وزكريا مجهول. 

 ذِكْرُ مَنَاقِبِ الْحَكَمِ بْنِ عَمْرٍو الْغِفَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
5867   -    ، السَّْهمإيُّ َصالإٍح  ْبنإ  ُعْثَماَن  ْبُن  ََيََْي  ثـََنا  ُر،  التَّاجإ اَّللَّإ  َعْبدإ  ْبُن  حُمَمَُّد  َجْعَفٍر  أَبُو  السَّرإييإ  َأْخََباََن  َأيبإ  ْبُن  حُمَمَُّد  ثـََنا 

بٍ  ، َعْن َأيبإ َحاجإ ُّ، ثـََنا اْلُمْعَتمإُر ْبُن ُسَلْيَماَن، َحدََّثِنإ َأيبإ ، قَاَل: ُكْنُت عإْنَد احْلََكمإ ْبنإ َعْمٍرو اْلغإَفارإييإ إإْذ َجاَءُه َرُسوُل اْلَعْسَقاَلينإ
ُ َعْنُه، فـََقاَل: إإنَّ َأمإرَي اْلُمْؤمإنإنَي، يـَُقوُل َلَك: إإنََّك َأَحقُّ َمْن أَ  َي اَّللَّ ْعُت َعانـََنا َعَلى َهَذا اأْلَْمرإ، فـََقاَل: إإينيإ ْسَإ َعلإييإ ْبنإ َأيبإ طَالإٍب َرضإ
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هَ  ْثَل  مإ َأْو  َهَكَذا  اأْلَْمُر  يـَُقوُل: »إإَذا َكاَن  َوَسلََّم  َعَلْيهإ  َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ  َعميإَك  اْبَن  َخَشٍب« َخلإيلإي  مإْن  ًفا  َسيـْ اَتَّإْذ  َأنإ   َذا 
 * سكت عنه الذهبي في التلخيص. 
 الطبراني، وفيه من لم أعرفه.رواه (: 12330# قال الحافظ الهيثمي رحمه هللا )

ُّ، ثـََنا احْلَُسنْيُ ْبُن إإْسَحاَق التُّْسََتإيُّ، ثـََنا  -   5871 ،   َأْخََباََن احْلََسُن ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ إإْسَحاَق اْلمإْهَرَجاينإ يُّ َعْبُد اَّللَّإ ْبُن ُمَعاوإيََة اجْلَُمحإ
، ثـََنا أَ  يُل ْبُن ُعبَـْيٍد الطَّائإيُّ ُه  بُو اْلُمَعلَّى، َعنإ احْلََسنإ، قَاَل: قَاَل احْلََكُم ْبُن َعْمٍرو اْلغإَفارإيُّ: اَي طَاُعوُن ُخْذينإ إإلَْيَك، فـََقاَل لَ ثـََنا مجَإ

ْعَت َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم يـَُقوُل: »ََل يـَتَ  َ تـَُقوُل َهَذا؟ َوَقْد ْسَإ : َلإ  «؟نَّنَيَّ َأَحدُُكُم اْلَمْوَت لإُضرٍي نـََزَل بإهإ مَ رَُجٌل مإَن اْلَقْومإ
بْـ  ، َوإإَمارََة الصيإ ، وََكثْـَرَة الشَّْرطإ تًّا: بـَْيَع احْلََكمإ ْعُتْم، َوَلكإِنيإ ُأاَبدإُر سإ ْعُت َما ْسَإ ، َوَنْشًوا  قَاَل: َقْد ْسَإ مإ ، َوَسْفَك الديإَماءإ، َوَقطإيَعَة الرَّحإ َيانإ

ُذوَن اْلُقْرآَن َمَزامإرَي« َيُكونُوَن فإ آخإ   رإ الزََّمانإ يـَتَّخإ
 * سكت عنه الذهبي في التلخيص. 

 رواه الطبراني، وأبو المعلى لم أعرفه، وبقية رجاله ثقات. (: 17571قال الحافز الهيثمي رحمه هللا )* 

 ذِكْرُ مَنَاقِبِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ 
ثـََنا أَبُو    -   5912 َق، َحدََّثِنإ يَزإيُد  اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثـََنا َأمْحَُد ْبُن َعْبدإ اجْلَبَّارإ، ثـََنا يُوُنُس ْبُن بَُكرْيٍ، َعنإ اْبنإ إإْسَحاَحدَّ

، مإْن فإيهإ،  ٍد، َمْوىَل َحبإيبإ ْبنإ َأْوٍس، َحدََّثِنإ َعْمُرو ْبُن اْلَعاصإ قَاَل: َخَرْجُت َعامإًدا إإىَل َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى   ْبُن َأيبإ َحبإيٍب، َعْن رَاشإ
، َوُهَو ُمْقبإٌل مإْن َمكَّ  ُْسلإَم، فـََلقإيُت َخالإَد ْبَن اْلَولإيدإ، َوَذلإَك قـَْبَل اْلَفْتحإ َة فـَُقْلُت: »أَْيَن تُرإيُد اَي َأاَب ُسَلْيَماَن؟«  هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم ألإ

ي، َأْذَهُب َواَّللَّإ ُأْسلإُم َفَحَّتَّ َمََّت فـَُقْلُت: »َوَأاَن َواَّللَّإ فـََقاَل: َواَّللَّإ َلقَ  ُْسلإَم، فـََقدإْمَنا دإ اْستَـَقاَم اْلمإيَسُم، َوإإنَّ الرَُّجَل لََنيبإ ْئُت إإَلَّ ألإ  َما جإ
 يدإ فََأْسَلَم َواَبَيَع، ُثَّ َدنـَْوُت فـََبايـَْعُتُه، ُثَّ اْنَصَرْفُت«َعَلى َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، فـَتَـَقدََّم َخالإُد ْبُن اْلَولإ 

، ثـََنا َصْفَواُن ْبُن صَ   -  5917 الإٍح، ثـََنا اْلَولإيُد ْبُن ُمْسلإٍم، َأْخََبينإ َأمْحَُد ْبُن َسْهٍل اْلَفقإيُه بإُبَخاَرى، ثـََنا إإبـَْراهإيُم ْبُن َمْعقإٍل النََّسفإيُّ
، قَاَل: »َما َعَدَل يبإ َرُسوُل اَعْن َيَْ  َّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم ََي ْبنإ َعْبدإ الرَّمْحَنإ، َعْن َحبَّاَن ْبنإ َأيبإ َجبَـَلَة، َعْن َعْمرإو ْبنإ اْلَعاصإ

َالإدإ ْبنإ اْلَولإيدإ َأَحًدا مإْن َأْصَحابإهإ فإ َحْربإهإ ُمْنُذ َأْسَلْمَنا«   َوِبإ
 عنه الذهبي في التلخيص. * سكت 

 

 ذِكْرُ مَنَاقِبِ الْمُنْكَدِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَبِي مُحَمَّدِ الْقُرَشِيِّ 
ثـََنا الشَّْيُخ أَبُو َبْكرإ ْبُن إإْسَحاَق، َأاَن َعلإيُّ ْبُن َعْبدإ اْلَعزإيزإ، ثـََنا أَبُو نـَُعْيٍم، ثـََنا ُحَرْيُث    -   5925 ، ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن َحدَّ ْبُن السَّائإبإ

ْن طَاَف َحْوَل اْلبَـْيتإ ُأْسُبوًعا ََل يـَْلُغو فإيهإ َكاَن َكَعْدلإ رَقـََبٍة اْلُمْنَكدإرإ، َعْن أَبإيهإ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »مَ 
 يـَْعتإُقَها«  

 (: رواه الطبراني في الكبير، ورجاله ثقات. 5504) رحمه هللا تعالىالهيثمي  الحافظ قال* 

َْمَداَن مإْن َأْصلإ كإَتابإهإ، ثـََنا حُمَمَُّد بْ   -   5926 مإ َعْبُد الرَّمْحَنإ ْبُن احلََْسنإ اْلَقاضإي ِبإ ثـََنا أَبُو اْلَقاسإ ُن اْلُمغإريَةإ اْلَيْشُكرإيُّ، ثـََنا  َحدَّ
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ُّ، ثـََنا َعْبُد اَّللَّإ ْبُن َعْمرإو ْبنإ ُمرََّة، َحدَّ  ُم ْبُن احْلََكمإ اْلُعَرينإ يإ اْلَقاسإ َثِنإ حُمَمَُّد ْبُن ُسوَقَة، َعْن حُمَمَّدإ ْبنإ اْلُمْنَكدإرإ، َعْن أَبإيهإ، َعنإ النَّيبإ
اللَّيْ  َذَهَب مإَن  اْلعإَشاءإ َحَّتَّ  َأخََّر َصاَلَة  َوَقْد  َلٍة،  لَيـْ َذاَت  أَنَُّه »َخَرَج  َوَسلََّم،  َعَلْيهإ  َهٌة  َصلَّى هللاُ  ُهنَـيـْ َساَعٌة    - لإ  اُس َوالنَّ   - َأْو 

َتظإُر الصَّاَلَة. فـََقاَل: »إإنَُّكْم َلْن تـََزا  َتظإُروَن؟« فـََقاُلوا: نـَنـْ دإ« فـََقاَل: »َما تـَنـْ َتظإُروَن فإ اْلَمْسجإ َتَظْرُِتُوَها«، ُثَّ يـَنـْ ُلوا فإ َصاَلٍة َما انـْ
َلُكمْ  َا َصاَلٌة ََلْ ُيَصليإَها َأَحٌد َمإَّْن َكاَن قـَبـْ َْهلإ السََّماءإ،    قَاَل: »َأَما إإهنَّ «، ُثَّ رََفَع رَْأَسُه إإىَل السََّماءإ، فـََقاَل: »النُُّجوُم َأَماٌن ألإ مإَن اأْلَُممإ

، فَإإَذا قُبإْضُت أََتى َأْصَحايبإ مَ  َْصَحايبإ بـَْييتإ َأَماٌن   ا يُوَعُدوَن، َوَأْهلُ فَإإْن طُمإَستإ النُُّجوُم أََتى السََّماَء َما يُوَعُدوَن، َوَأاَن َأَماٌن ألإ
، فَإإَذا َذَهَب َأْهُل بـَْييتإ أََتى أُمَّيتإ َما يُوَعُدوَن« ُمَّيتإ  ألإ

 (: رواه الطبراني في الثَلثة، ورجاله ثقات. 1743) رحمه هللا تعالىالهيثمي  الحافظ قال* 
 

 ذِكْرُ مَنَاقِبِ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
ُّ، ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ ُرْسَتَة، ثـََنا ُسَلْيَماُن ْبُن    -  5929 ثـََنا أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ اأْلَْصبَـَهاينإ َداُوَد، ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن ُعَمَر، قَاَل:  َحدَّ

َوَبنْيَ   أَيُّوَب،  َأيبإ  َبنْيَ  َوَسلََّم  َعَلْيهإ  َصلَّى هللاُ  اَّللَّإ  َرُسوُل  َواخْلَْنَدَق »آَخى  وُأُحًدا،  َبْدرًا،  أَيُّوَب  أَبُو  َوَشهإَد  ُعَمرْيٍ،  ْبنإ  ُمْصَعبإ 
َ َعاَم َغَزا يَزإيُد ْبُن ُمَعاوإيَةَ  اَلَفةإ أَبإيهإ ُمعَ َواْلَمَشاهإَد ُكلََّها َمَع َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، َوتـُُوفيإ اوإيََة َسَنَة  اْلُقْسطَْنطإينإيََّة فإ خإ

ْرضإ الرُّومإ فإيَما ذُكإَر يـَتَـَعاَهُدوَن َقَبَْ  ْصنإ اْلُقْسطَْنطإينإيَّةإ ِبَإ ْصلإ حإ نَي، َوَقَْبُُه ِبَإ  ُه، َويـَُزوُرونَُه َوَيْسَتْسُقوَن بإهإ إإَذا َقَحُطوا«اثـْنَـَتنْيإ َوَخْسإ
 

ْبدإ اَّللَّإ الصَّفَّاُر، ثـََنا إإْْسَاعإيُل ْبُن إإْسَحاَق اْلَقاضإي، ثـََنا ُمَسدٌَّد، ثـََنا اْبُن ُعَليََّة، ثـََنا  َأْخََباََن أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ حُمَمَُّد ْبنإ عَ   -  5930
ريإيَن، قَاَل: َشهإَد أَبُو أَيُّوَب َمَع َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َبدْ   يـََتَخلَّْف َعْن َغَزاةإ اْلُمْسلإمإنَي رًا، ُثَّ َلَْ أَيُّوُب، َعْن حُمَمَّدإ ْبنإ سإ

ًدا، فَإإنَُّه اْستـُْعمإَل َعَلى اجْلَْيشإ رَُجٌل َشابي فـََقَعَد َذلإَك اْلَعاَم، َفجَ  َعَل بـَْعَد َذلإَك يـَتَـَلهَُّف َويـَُقوُل: َما  إإَلَّ ُهَو فإيَها إإَلَّ َعاًما َواحإ
اجْلَْيشإ يَزإيُد ْبُن ُمَعاوإيََة َفَدَخَل َعَلْيهإ يـَُعوُدُه فـََقاَل: َما َحاَجُتَك؟ فـََقاَل: »َحاَجيتإ إإَذا َأاَن ُمتُّ َعَليَّ َمنإ اْستـُْعمإَل َفَمرإَض َوَعَلى  

ْع«. وََكاَن أَبُو أَيُّوَب يـَُقوُل: قَاَل   قَاَل:  فَارَْكْب، ُثَّ اْسَع فإ َأْرضإ اْلَعُدويإ َما َوَجْدَت َمَساًغا، فَإإَذا ََلْ َتَإْد َمَساًغا، فَاْدفإِنيإ ُثَّ اْرجإ
َفافًا َوثإَقاًَل{ ]التوبة:   ُ َعزَّ َوَجلَّ: }اْنفإُروا خإ ُدينإ إإَلَّ َخفإيًفا َأْو ثَقإياًل« 41اَّللَّ  [، »َفاَل َأجإ

 أوله مرسل، وأخره متصل صحيح.  * قال الشيخ عبد السَلم علوش:

مَُّد ْبُن أََنٍس،  اَّللَّإ احْلَُسنْيُ ْبُن احلََْسنإ ْبنإ أَيُّوَب، ثـََنا أَبُو َحاِتٍإ الرَّازإيُّ، ثـََنا إإبـَْراهإيُم ْبُن ُموَسى، ثـََنا حمَُ َأْخََبينإ أَبُو َعْبدإ    -   5935
، َعْن مإْقَسٍم، َأنَّ َأاَب أَيُّوَب، أََتى ُمَعاوإيََة َفذََكَر َلُه َحاَجًة،  َب ُعْثَماَن؟ قَاَل: َأَما »إإنَّ   ثـََنا اأْلَْعَمُش، َعنإ احْلََكمإ قَاَل: أََلْسَت َصاحإ

َنا بـَْعَدُه أَثـََرٌة« قَاَل: َوَما َأَمرَكُ  يبـُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َقْد َأْخََباََن أَنَُّه َسُيصإ َ َحَّتَّ نَرإَد َعَلْيهإ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ  ْم؟ قَاَل: »َأَمَراَن َأْن َنْصَبإ
َب أَبُو أَيُّوَب، َوَحَلَف َأْن ََل يَُكليإَمُه أََبًدا، ُثَّ إإنَّ َأاَب أَيُّوَب أََتى َعْبدَ قَا  «.احْلَْوضَ  ُوا قَاَل: فـََغضإ  اَّللَّإ ْبَن َعبَّاٍس َفذََكَر َلُه َل: فَاْصَبإ

هإ َوَسلََّم َعْن بـَْيتإهإ، َوقَاَل: إإيْش تُرإيُد؟ قَاَل: َأْربـََعُة غإْلَمٍة َيُكونُوَن  َفَخَرَج َلُه َعْن بـَْيتإهإ َكَما َخَرَج أَبُو أَيُّوَب لإَرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَليْ 
 فإ حمَإليإي، قَاَل: َلَك عإْندإي عإْشُروَن ُغاَلًما 

َجاهُ  ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ     .@ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 .ه هللا: صحيحرحم الذهبيقال الحافظ  #
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ورجال أحدهما رجال الصحيح إال أن حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من   بإسنادين رواه الطبراني :(15789) رحمه هللا الهيثميقال الحافظ  *
 أبي أيوب. 

مإْلَحاَن، ثـََنا اْبُن بَُكرْيٍ، َحدََّثِنإ َعْبُد اَّللَّإ ْبُن هلَإيَعَة، َعْن َأْخََباََن الشَّْيُخ أَبُو َبْكرإ ْبُن إإْسَحاَق، َأاَن َأمْحَُد ْبُن إإبـَْراهإيَم ْبنإ  -  5937
، َعْن َأيبإ َعْبدإ الرَّمْحَنإ، َعْن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َعْمٍرو، َأنَّ َأاَب أَيُّوَب َكاَن فإ جَمْلإٍس، َوُهَو يـَقُ  وُل: َأََل َيْسَتطإيُع َأَحدُُكْم َأْن يـَْقَرَأ  ُحَييٍي

ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َفَسمإَع َأاَب أَيُّوَب، فـََقاَل َرُسولُ ثُـ  ؟ قَاَل: َفَجاَء إإلَْيهإُم النَّيبإ  اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »َصَدَق  ُلَث اْلُقْرآنإ
 أَبُو أَيُّوَب« 

 

ُّ، ثـََنا َسعإيُد ْبُن َأيبإ َمرْ   -   5940 ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن َصالإحإ ْبنإ َهانإٍئ، ثـََنا اْلَفْضُل ْبُن حُمَمٍَّد الشَّْعَراينإ مَيَ، قَاَل: َأاَن ََيََْي ْبُن أَيُّوَب، َحدَّ
مإ َعْن َأيبإ   ، قَاَل: نـََزَل َعَليَّ َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى  َعْن ُعبَـْيدإ اَّللَّإ ْبنإ زَْحٍر، َعْن َعلإييإ ْبنإ يَزإيَد، َعنإ اْلَقاسإ أَُماَمَة، َعْن َأيبإ أَيُّوَب اأْلَْنَصارإييإ
َعَمُل  إإْن َكاَن فإ َيدإهإ  -َأْو َكَما قَاَل  -الشَّْمُس  -َأْو زَاَغتإ  -هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َشْهًرا فـَنَـَقْبُت فإ َعَملإهإ ُكليإهإ، فـََرأَيـُْتُه »إإَذا زَاَلْت 

فـَُيَصليإي، ُثَّ  يـَتَـَوضَّأُ  َأْو  ُل  فـَيَـْغسإ فـَيَـُقوُم  َلُه،  يُوَقُظ  َا  َفَكَأَنَّ اَنئإًما  َوإإْن َكاَن  رََفَضُه،  نـَْيا  نـُُهنَّ،   الدُّ َوَُيْسإ يُتإمَُّهنَّ  رََكَعاٍت  َأْرَبَع  يـَرَْكُع 
: اَي َرُسوَل اَّللَّإ، َمَكْثَت عإْندإي َشْهًرا، َوَودإْدُت أَنََّك َمَكْثَت َأْكثـََر مإْن َذلإَك فـََنقإْبُت َويـََتَمكَُّن فإيهإنَّ« ، فـََلمَّا َأرَاَد َأْن يـَْنطَلإَق قـُْلتُ 

نـَْيا رََفْضَتهُ  اَلةإ« ، فـََقاَل ، َوَأَخْذَت فإ الصَّ فإ َعَملإَك ُكليإهإ، فـََرأَيـُْتَك »إإَذا زَاَلتإ الشَّْمُس َأْو زَاَغْت، فَإإْن َكاَن فإ َيدإَك َعَمُل الدُّ
نَّ أَبـَْواُب السََّماءإ َوأَبـَْواُب اجْلَنَّةإ َحَّتَّ َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »إإنَّ أَبـَْواَب السََّماءإ يـَُفتَّْحَن فإ تإْلَك السَّاَعةإ، َفاَل تـُْرَتََ 

إإ  َيْصَعَد  َأْن  فََأْحبَـْبُت  الصَّاَلُة،  َهذإهإ  اْلَعابإدإيَن«  ُتَصلَّى  َعَملإ  َأوَّلإ  فإ  َعَملإي  يـُْرَفَع  َوَأْن  َخرْيٌ،  السَّاَعاتإ  تإْلَك  فإ  َريبيإ   ىَل 
 * قال الشيخ عبد السَلم علوش: سنده ضعيف، عبيد هللا وشيخه فيهما مقال... 

ُّ، ثـََنا    -  5941 ثـََنا أَبُو حُمَمٍَّد َأمْحَُد ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ اْلُمَزينإ ، ثـََنا أَبُو ُكَرْيٍب، ثـََنا فإْرَدوٌس اأْلَْشَعرإيُّ،  َحدَّ حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ اْلُمَخريإمإيُّ
اٍس، َأنَّ َأاَب ، َعْن أَبإيهإ، َعنإ اْبنإ َعبَّ ثـََنا َمْسُعوُد ْبُن ُسَلْيٍم، َعْن َحبإيبإ ْبنإ َأيبإ ََثبإٍت، َعْن حُمَمَّدإ ْبنإ َعلإييإ ْبنإ َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َعبَّاسٍ 

، َفَمرَّ َعَلى ُمَعاوإيََة َفَجَفاُه ُمَعاوإيَُة،  أَيُّوَب َخالإَد ْبَن زَْيٍد الَّذإي َكاَن َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم نـََزَل فإ َدارإهإ َغَزا َأْرَض ال رُّومإ
َبَأاَن َأانَّ َسنَـَرى بـَْعَدهُ  ُثَّ رََجَع مإْن َغْزَوتإهإ َفَجَفاُه، َوََلْ يـَْرَفعُ   أَثـََرًة«  بإهإ رَْأًسا، قَاَل أَبُو أَيُّوَب: »إإنَّ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم أَنـْ

ُوا إإًذا، فَأََتى َعْبُد اَّللَّإ   «،، قَاَل ُمَعاوإيَُة فَبإَم َأَمرَُكْم؟ قَاَل: »َأَمَراَن َأْن َنْصَبإَ  ْلَبْصَرةإ، َوَقْد قَاَل: فَاْصَبإ ُهَما ابإ ُ َعنـْ َي اَّللَّ  ْبُن َعبَّاٍس َرضإ
َها، فـََقاَل: اَي َأاَب أَيُّوَب، إإينيإ ُأرإيُد َأْن َأْخُرَج َلَك مإْن مَ  ْسَكِنإ َكَما َخَرْجَت لإَرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللُا َأَمَرُه َعلإيي رإْضَواُن اَّللَّإ َعَلْيهإ َعَليـْ

َحاَجُتَك؟ قَاَل: َحاَجيتإ َعطَائإي لََّم، فََأَمَر َأْهَلُه َفَخَرُجوا، َوَأْعطَاُه ُكلَّ َشْيٍء َكاَن فإ الدَّارإ، فـََلمَّا َكاَن َوْقُت اْنَطاَلقإهإ قَاَل:  َعَلْيهإ َوسَ 
 ا َلُه َخَْس مإَرارًا، َوَأْعطَاُه عإْشرإيَن أَْلًفا َوَأْربَعإنَي َعْبًدا  َوَْثَانإَيُة َأْعُبٍد يـَْعَمُلوَن فإ َأْرضإي، وََكاَن َعطَاُؤُه َأْربـََعَة أَْلٍف فََأْضَعَفهَ 

َياَداتِ  @ َم َهَذا اْلَحِديُث ِبِإْسَناٍد ُمتَِّصٍل َصِحيٍح، َوَأَعْدُتُه ِللزِ  ْسَنادِ  قال الحافظ الحاكم رحمه هللا تعالى: َقْد َتَقدَّ  . ِفيِه ِبَهَذا اإلِْ
 رحمه هللا تعالى: قد تقدم بإسناد صحيح  الذهبيقال الحافظ  @
ورجال أحدهما رجال الصحيح إال أن حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من بإسنادين   الطبراني رواه :(15789) رحمه هللا الهيثميقال الحافظ  *

 أبي أيوب. 

َناٍن اْلَقزَّاُز، ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن الصَّلْ   -  5942 ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن سإ ، ثـََنا ُعَمُر ْبُن مإْسكإنٍي، َعْن َحدَّ تإ
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، قَاَل: َما َصلَّْيُت َورَاءَ  نَي يـَْنَصرإُف مإْن    اَنفإٍع، َعنإ اْبنإ ُعَمَر، َعْن َأيبإ أَيُّوَب اأْلَْنَصارإييإ ْعُتُه حإ نَبإييإُكْم َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم إإَلَّ ْسَإ
، َواْهدإينإ لإ  ، فَإإنَّهُ َصاَلتإهإ يـَُقوُل: »اللَُّهُم اْغفإْر ِلإ َأْخطَائإي َوُذنُويبإ ُكلََّها أَْنعإْمِنإ َوَأْحيإيِنإ َواْرزُْقِنإ ََل يـَْهدإي   َصالإحإ اأْلَْعَمالإ َواأْلَْخاَلقإ

 لإَصاحلإإَها إإَلَّ أَْنَت، َوََل َيْصرإُف َعْن َسييإئإَها إإَلَّ أَْنَت«  
 (: إسناده جيد.10/111* قال الحافظ الهيثمي رحمه هللا )

 عمر فيه كَلم قد وثقه ابن حبان.   قال الشيخ عبد السَلم علوش:* 

، ثـََنا ُمْسلإُم بْ   -  5943 ُن إإبـَْراهإيَم، ثـََنا ََيََْي ْبُن اْلَعاَلءإ، َأْخََبينإ َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ َسَلَمَة اْلَعَنزإيُّ، ثـََنا ُعْثَماُن ْبُن َسعإيٍد الدَّارإمإيُّ
، َعْن َأيبإ أَيُّوَب، أَنَّ  ًئا، فـََقاَل: َعْن ََيََْي ْبنإ َسعإيٍد، َعْن َسعإيدإ ْبنإ اْلُمَسييإبإ َْيةإ َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َشيـْ ُه َأَخَذ مإْن حلإ

 »ََل َيُكْن بإَك السُّوُء اَي َأاَب أَيُّوَب«  
َجاُه.  @ ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ   قال الحافظ الحاكم رحمه هللا تعالى: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 علوش: يحي بن العَلء واه، لكن قد جاء الحديث من طريق أخر فيه ضعف. * قال الشيخ عبد السَلم 

 ذِكْرُ مَنَاقِبِ نُبَيْشَةَ الْخَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
ٍد  َأْخََبينإ َعْبُد اَّللَّإ ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ ُموَسى اْلَعْدُل، ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن أَيُّوَب، ثـََنا عإيَسى ْبُن    -   5948 إإبـَْراهإيَم اْلُمزَكيإي، ثـََنا اْلُمَعلَّى ْبُن رَاشإ

َنانإ ْبنإ َسَلَمَة ْبنإ اْلُمَحبيإقإ اهلُْ  ٍم، وََكاَنْت أُمَّ َوَلدإ سإ ، َحدَّثـَْتِنإ أُمُّ َعاصإ َنا نـُبَـْيَشُة، وََكاَن النـَّبَّاُل أَبُو اْلَيَمانإ ، قَاَلْت: َدَخَل َعَليـْ يإ َذِلإ
ْنَدُه َأَساَرى، فـََقاَل: اَي َرُسوَل لَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َْسَّاُه نـُبَـْيَشَة اخْلَرْيإ َدَخَل َعَلى َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َوعإ َرُسوُل اَّللَّإ صَ 

َرْيٍ أَْنَت نـُبَـْيَشُة اخْلرَْيإ بـَْعَد َذلإَك«  اَّللَّإ، إإمَّا َأْن َِتُنَّ َعَلْيهإْم، َوإإمَّا َأْن تـَُفادإيـَُهْم، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَّإ   َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »َأَمْرَت ِبإ

 ذِكْرُ مَنَاقِبِ أَبِي مُوسَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
ثـََنا أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ حُمَمَُّد ْبنإ    -  5953 ، ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن ُعَمَر، قَ َحدَّ ، ثـََنا احْلَُسنْيُ ْبُن اْلَفَرجإ ُّ، ثـََنا احلََْسُن ْبُن اجْلَْهمإ اَل:  َأمْحََد اأْلَْصبَـَهاينإ

ْكرإ ْبنإ َعامإرإ ْبنإ ُعْذرإ ْبنإ َوائإلإ ْبنإ  »أَبُو ُموَسى اأْلَْشَعرإيُّ اْْسُُه َعْبُد اَّللَّإ ْبُن قـَْيسإ ْبنإ ُسَلْيمإ ْبنإ َحضَّارإ ْبنإ ُحَرْيثإ ْبنإ َعامإرإ ْبنإ بَ 
رإ ْبنإ اأْلَْشَعرإييإ َوُهَو نـَْبُت ْبُن ُأَدَد ْبنإ َيْشُجَب ْبنإ يـَْعُرَب ْبنإ َقْحطَاَن، َوأُمُّ  َيَة ْبنإ اْلُمَهاجإ َبُة بإْنُت َوْهبإ ْبنإ    اَنجإ َأيبإ ُموَسى طَيـْ

، َوَأْسَلَم ِبإَكَّ َعتإيٍك، َوَقْد َكاَنْت َأْسَلَمْت، َوَما ْلَمدإيَنةإ، وََكاَن أَبُو ُموَسى َقدإَم َمكََّة َفَحاَلَف َأاَب ُأَحْيَحَة َسعإيَد ْبَن اْلَعاصإ َة، َتْت ابإ
َْيََبَ«  مَ َوَهاَجَر إإىَل َأْرضإ احْلََبَشةإ، ُثَّ َقدإَم َمَع َأْهلإ السَّفإينَـَتنْيإ َوَرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلَّ   ِبإ

 (: إسناده حسن. 9/391* قال الحافظ الهيثمي رحمه هللا )
 رجال الحاكم وثقوا.  قال الشيخ عبد السَلم علوش:* 

، ثـََنا َعْمُرو ْبُن َأيبإ    -   5958 َسَلَمَة، َعْن َسعإيدإ ْبنإ َعْبدإ اْلَعزإيزإ َحدََّثِنإ أَبُو ُزْرَعَة الرَّازإيُّ، ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن ُعَمرْيٍ، ثـََنا اْبُن اْلََبْقإييإ
 ُّ يإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، َفَدَعا النَّيبإ ، قَاَل: »َقدإَم أَبُو ُموَسى اأْلَْشَعرإيُّ َعَلى النَّيبإ ييإ َْكََبإ َأْهلإ السَّفإيَنةإ  التـَُّنوخإ  َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم ألإ

بُو َعامإٍر، َوأَبُو َمالإٍك   أَبُو َعامإٍر اأْلَْشَعرإيُّ: »َأاَن َأْكََبُ َأْهلإ السَّفإيَنةإ، َواْبِنإ َأْصَغُرُهْم« قَاَل َسعإيٌد: »وََكاَن فإيهإْم أَ َوَأْصَغرإهإْم« قَالَ 
أْلَبـَْواءإ«  ٍم َأظُنـُُّهْم َخَرُجوا ابإ  َوأَبُو ُموَسى، وََكْعُب ْبُن َعاصإ
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 ش: الخبر معضل.قال الشيخ عبد السَلم علو * 

ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثـََنا احلََْسُن ْبُن َعلإييإ ْبنإ َعفَّاَن اْلَعامإرإيُّ، ثـََنا َحَسنُ   -  5963 ْبُن َعطإيََّة، ثـََنا ََيََْي ْبُن َسَلَمَة    َحدَّ
، َعنإ اْبنإ َعبَّاٍس، قَاَل:   قَاَل أَبُو ُموَسى اأْلَْشَعرإيُّ: »إإنَّ َعلإيًّا َأوََّل َمْن َأْسَلَم َمَع َرُسولإ اَّللَّإ ْبنإ ُكَهْيٍل، َعْن أَبإيهإ، َعْن حُمَمَّدإ ْبنإ َعلإيٍي

 َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم«  
َجاُه، َواْلَغَرُض ِمْن ِإْخَراِجِه َبَراَءُة سَ @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا:  ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ  ، ُثمَّ  َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ اَحِة َأِبي ُموَسى ِمْن َنْقِص َعِليٍ 

 ِرَواَيُة اْبُن َعبَّاٍس َعْنُه " 
 يحي بن سلمة بن كهيل واه.  قال الشيخ عبد السَلم علوش:* 

، ثـََنا مَحَّاُد بْ   -  5968 يُّ ، َأْخََبينإ َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ َمْسَلَمَة اْلَعَنزإيُّ، ثـََنا ُمَعاُذ ْبُن ََنَْدَة اْلُقَرشإ ُن ََيََْي، ثـََنا َعْبُد اَّللَّإ ْبُن اْلُمَؤمَّلإ
َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوسَ  َنا هإَي ََتْرإي ِبإإْم فإ َعْن َعطَاٍء، َعنإ اْبنإ َعبَّاٍس، »َأنَّ النَّيبإ لََّم اْستَـْعَمَل َأاَب ُموَسى َعَلى َسرإيَّةإ اْلَبْحرإ« ، فـَبَـيـْ

هإ   ُ َعَلى نـَْفسإ ٍم َصائإٍف، فَإإنَّ َحقًّا أَنَُّه َمْن يـَْعَطْش َّللإَّإ فإ يـَوْ اْلَبْحرإ فإ اللَّْيلإ إإْذ اَنَداُهْم ُمَناٍد مإْن فـَْوقإهإْم: َأََل ُأْخَبإُُكْم بإَقَضاٍء َقَضاُه اَّللَّ
 َعَلى اَّللَّإ َأْن َيْسقإَيُه يـَْوَم اْلَعَطشإ اأْلَْكََبإ  

َجاُه. ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ     @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: ابن المؤمل ضعيف 

 

 بْنِ عَدِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَهُوَ رَاهِبُ أَصْحَابِ مُحَمَّد  صَلَّى اهللُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَذِكْرُ مَقْتَلِهِ ذِكْرُ مَنَاقِبِ حُجْرِ  
ُّ، ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن مإ   -  5982 َبَة اْلَعْسَقاَلينإ ثـََنا أَبُو َعلإيٍي احْلَافإُظ، َأاَن حُمَمَُّد ْبُن احْلََسنإ ْبنإ قـُتَـيـْ ، ثـََنا َعبَّاُد ْبُن ُعَمَر،  َحدَّ ْسكإنٍي اْلَيَمامإيُّ

َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ  ، َعْن أَبإيهإ، َأنَّ النَّيبإ يُّ ْبُن ُحْجرإ ْبنإ َعدإيٍي  َوَسلََّم َخطَبَـُهْم، فـََقاَل: »َأيُّ يـَْوٍم َهَذا؟« ثـََنا عإْكرإَمُة ْبُن َعمَّاٍر، ثـََنا ََمْشإ
َحَراٌم،  يـَْوٌم  قَاَل: »فَإإنَّ   قَاُلوا:  َحَراٌم،  قَاُلوا: َشْهٌر  َشْهٍر؟«  قَاَل: »فََأيُّ  احْلََراُم،  اْلبَـَلُد  قَاُلوا:  َهَذا؟«  بـََلٍد   دإَماءَُكْم قَاَل: »فََأيُّ 

ُعوا  َوَأْمَواَلُكْم َوَأْعَراَضُكْم َحَراٌم َعَلْيُكْم َكُحْرَمةإ يـَْومإُكْم َهَذا َكُحْرَمةإ َشْهرإُكْم َهَذا َكُحْرمَ  بَـليإغإ الشَّاهإُد اْلغَائإَب، ََل تـَْرجإ ةإ بـََلدإُكْم َهَذا لإيـُ
 بـَْعدإي ُكفَّارًا َيْضرإُب بـَْعُضُكْم رإقَاَب بـَْعٍض«

 * قال الشيخ عبد السَلم علوش: رجاله ثقات غير مخشي ولد حجر، فهو مجهول...

 الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ذِكْرُ مَنَاقِبِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ  
ُّ، َحدََّثِنإ    -  6000 ثـََنا أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبنإ اَبَلَوْيهإ، ثـََنا إإبـَْراهإيُم ْبُن إإْسَحاَق احْلَْريبإ ُمْصَعُب ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ الزَُّبرْيإيُّ، قَاَل:  َحدَّ

نإ ُعَومْيإرإ ْبنإ َعْبدإ َِشْسإ  َبْكٍر يَُكَّنَّ َأاَب َعْبدإ اَّللَّإ، َوقإيَل: َأاَب حُمَمٍَّد، َوأُمُُّه أُمُّ َعائإَشَة أُمُّ ُروَماَن بإْنُت َعامإرإ بْ " َكاَن َعْبُد الرَّمْحَنإ ْبُن َأيبإ 
 ْبنإ َعْبٍد َمَناٍف َأْسَلَمْت، أُمُّ ُروَماَن َوَحُسَن إإْساَلُمَها " 

ْر إإىَل أُميإ ُروَماَن« تـُُوفيإَيْت أُمُّ  َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »َمْن َأَحبَّ َأْن يـَْنظَُر إإىَل اْمَرَأٍة مإَن احْلُورإ اْلعإنيإ فـَْليَـْنظُ َوقَاَل فإيَها  
تٍي مإَن اهلْإْجَرةإ "   ُروَماَن فإ ذإي احلْإجَّةإ َسَنَة سإ

َبَة، يـَقُ   -  6001 ْعُت َأاَب َبْكرإ ْبَن َأيبإ َشيـْ ، َأاَن اْلَمْعَمرإيُّ، قَاَل: ْسَإ وُل: »َكاَن اْسُم َعْبدإ الرَّمْحَنإ  َأْخََبينإ َأمْحَُد ْبُن يـَْعُقوَب الثَـَّقفإيُّ
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 َعْبَد الرَّمْحَنإ َويَُكَّنَّ َأاَب حُمَمٍَّد، وََكاَن َشهإَد فـَْتَح دإَمْشَق فـَنَـفََّلُه ْبنإ َأيبإ َبْكٍر َعْبَد اْلُعزَّى، َفَسمَّاُه َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلَّمَ 
ًقا«  نَي فـََتَح دإَمْشَق، وََكاَن هَلَا َعاشإ َلى بإْنَت اجْلُودإييإ حإ  ُعَمُر لَيـْ

ُّ، ثـََنا احْلََسُن ْبُن اجلَْ   -  6004 ثـََنا أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ اأْلَْصبَـَهاينإ ، ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن ُعَمَر، قَاَل: َوَعْبُد الرَّمْحَنإ  َحدَّ ، ثـََنا احْلَُسنْيُ ْبُن اْلَفَرجإ ْهمإ
ْركإ َحَّتَّ َشهإَد َبْدرًا َمَع اْلُمْشرإكإنَي، َوَدعَ  ديإيقإ ََلْ يـََزْل َعَلى دإينإ قـَْومإهإ فإ الشيإ َازإ، فـََقاَم إإلَ ْبُن َأيبإ َبْكٍر الصيإ ْيهإ أَبُوُه أَبُو َبْكٍر  ا إإىَل اْلَبإ

َيبإ َبْكٍر: »مَ  ُ َعْنُه لإيـَُبارإزَُه، َفذََكَر َأنَّ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، قَاَل ألإ َي اَّللَّ َك«َرضإ  تيإْعَنا بإنَـْفسإ
 

6016  -    ُّ ْلُكوَفةإ، ثـََنا َأمْحَُد  َأْخََبينإ َأمْحَُد ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ اْلُمَزينإ ، ثـََنا إإبـَْراهإيُم ْبُن َشرإيٍك اأْلََسدإيُّ، ابإ بإنَـْيَسابُوَر، َوحُمَمَُّد ْبُن اْلَعْدلإ
َهاٍب، َعْن َعْمرإو ْبنإ قـَْيٍس، َعنإ اْبنإ َأيبإ ُمَلْيَكَة، َعْن َعْبدإ الرَّمْحَنإ ْبنإ َأيبإ   : قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى َبْكٍر، قَالَ ْبُن يُوُنَس، ثـََنا أَبُو شإ

لُّوا بـَْعَدُه أََبًدا« ، ُثَّ َوَلَّ  ُ هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »اْئتإِنإ بإَدَواٍة وََكتإٍف َأْكُتُب َلُكْم كإَتااًب َلْن َتضإ َنا، فـََقاَل: »َيَََْب اَّللَّ اَن قـََفاُه، ُثَّ َأقْـَبَل َعَليـْ
 ْكٍر«  َواْلُمْؤمإُنوَن إإَلَّ َأاَب بَ 

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: إسناده صحيح 
 رواه الطبراني، وفيه من لم أعرفه.(: 8930* قال الحافظ الهيثمي رحمه هللا )

 ذِكْرُ مَنَاقِبِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا 
ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ   -  6019 ُعْرَوَة، حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثـََنا احْلََسُن ْبُن َعلإييإ ْبنإ َعفَّاَن اْلَعامإرإيُّ، ثـََنا أَبُو ُأَساَمَة، َعْن هإَشامإ ْبنإ َحدَّ

لطََّعامإ إإىَل َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َوَأيبإ   َبْكٍر فإ اْلغَارإ َعْبُد اَّللَّإ ْبُن َأيبإ َبْكٍر«  َعْن أَبإيهإ، قَاَل: »َكاَن الَّذإي ََيَْتلإُف ابإ
 * قال الشيخ عبد السَلم علوش: منقطع اإلسناد، لكنه صح من حديث عائشة.

ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثـََنا َأمْحَُد ْبُن َعْبدإ اجْلَبَّارإ، ثـََنا أَبُو    -  6022 ُمَعاوإيََة، َعْن هإَشامإ ْبنإ ُعْرَوَة، َعْن أَبإيهإ، َعْن َحدَّ
ََبٍَة، َكااَن لإَعْبدإ اَّللَّإ بْ  نإ َأيبإ َبْكٍر، َوُلفَّ فإيهإَما، ُثَّ نُزإَعا َعْنُه« َعائإَشَة، قَاَلْت: »ُكفيإَن َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم فإ بـُْرَدْي حإ

هإ َحَّتَّ يَُكفََّن فإيَها إإَذا َماَت، ُثَّ قَاَل بـَعْ ، َفَكاَن َعبْ  َك  ُد اَّللَّإ ْبُن َأيبإ َبْكٍر َقْد َأْمَسَك تإْلَك احْلُلَّةإ لإنَـْفسإ ُْمسإ َد َأْن َأْمَسَكَها: َما ُكْنُت ألإ
ُ َرُسوَلُه َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َأْن يَُكفَّ  ًئا َمَنَع اَّللَّ ي َشيـْ َا َعْبُد اَّللَّإ لإنَـْفسإ  َن فإيهإ، فـََتَصدََّق ِبإ

 * سكت عنه الذهبي في التلخيص. 
 * قال الشيخ عبد السَلم علوش: سنده صحيح.

ُّ اْلَعْدُل بإبَـْغَداَد، ثـََنا َجْعَفُر ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ َشاكإٍر،    -   6023 ثـََنا َعْبُد اَّللَّإ ْبُن إإْسَحاَق اخْلَُراَساينإ َثُم ثـََنا  َحدَّ ، ثـََنا اهْلَيـْ َثمإ ُعْثَماُن ْبُن اهْلَيـْ
، َعْن حُمَمَّدإ ْبنإ  ، َعْن َجْهمإ ْبنإ ُعْثَماَن السَُّلمإييإ ، َعْن حُمَمَّدإ ْبنإ ُعَمارََة اأْلَْنَصارإييإ َعْبدإ اَّللَّإ، َعْن َعْمرإو ْبنإ ُعْثَماَن، َعْن   ْبُن اأْلَْشَعثإ

، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: " إإَذا بـََلَغ اْلَمْرُء اْلُمْسلإُم َأْربَعإنَي سَ َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َأيبإ َبْكٍر ا ديإيقإ ُ َعْنُه  لصيإ َنًة َصْرَف اَّللَّ
نَي َسَنةً  رَي اَّللَّإ فإ َثاَلثََة أَنـَْواٍع مإَن اْلَباَلءإ: اجْلُُنوَن َواجْلَُذاَم َواْلََبََص، َوإإَذا بـََلَغ َخْسإ ْنُه َوَما َتََخََّر، وََكاَن َأسإ َبُه َما تـََقدََّم مإ  َغَفَر َلُه َذنـْ

، َوالشَّفإيُع فإ َأْهلإ بـَْيتإهإ يـَْوَم اْلقإَياَمةإ "   اأْلَْرضإ
 * حذفه الذهبي من التلخيص. 
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 ه ضعيف. (: إسناد 15/405في تخريج سير أعَلم النبَلء )قال الشيخ شعيب رحمه هللا تعالى * 

 ذِكْرُ مَنَاقِبِ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
ثـََنا ََيََْي ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ ْبُن َأيبإ قـََتاَدَة، َعْن أَبإيهإ، َعْن َأيبإ قـََتاَدَة، قَاَل: أَ   -  6032 ْدرََكِنإ َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللُا قَاَل اْبُن ُعَمَر: َحدَّ

ْعرإهإ َوَبَشرإهإ« َوقَاَل: »أَ  قـُْلُت: َوَوْجُهَك اَي َرُسوَل    «.فْـَلَح َوْجُهكَ َعَلْيهإ َوَسلََّم يـَْوَم ذإي قـََرٍد فـََنَظَر إإَِلَّ، فـََقاَل: »اللَُّهمَّ اَبرإْك َلُه فإ شإ
ي بإَوْجهإَك؟« قـُْلُت: َسْهٌم رُمإيُت بإهإ اَي َرُسوَل اَّللَّإ. قَاَل: »فَاْدُن«  اَّللَّإ. قَاَل: »قُتإَلْت َمْسَعَدُة؟« قـُْلُت: نـََعْم. قَاَل: »َفَما َهَذا الَّذإ 

ْنُه، فـََبَصَق َعَلْيهإ َفَما َضَرَب َعَليَّ َقطُّ، َوََل قَاحَ   َفَدنـَْوُت مإ
نَي َوُهَو اْبُن  قَاَل اْبُن ُعَمَر: َوَحدََّثِنإ ََيََْي ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َأيبإ قـََتاَدَة، َعْن أَبإيهإ، قَ  ْلَمدإيَنةإ َسَنَة َأْرَبٍع َوَخْسإ َ أَبُو قـََتاَدَة ابإ اَل: »تـُُوفيإ

ْلَمدإيَنةإ َوَقْد َروَ َسْبعإنَي« قَاَل اْبُن ُعَمَر: »َوََلْ َأَر َبنْيَ َأيبإ قـََتاَدَة َوَأْهلإ اْلبَـَلدإ عإْنَداَن اْختإاَلفًا، إإنَّ َأاَب قـَتَ  َ ابإ ى َأْهُل اْلُكوَفةإ،  اَدَة تـُُوفيإ
ْلُكوَفةإ«   َأنَّ َأاَب قـََتاَدَة َماَت ابإ

 ذِكْرُ مَنَاقِبِ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اهللُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
ُّ، ِبإإْمَص، ثـََنا أَبُ   -  6036 ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن اْلُمظَفَُّر احْلَافإُظ، ثـََنا َبْكُر ْبُن َأمْحََد ْبنإ َحْفٍص اْلَوصَّايبإ و َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ  َحدَّ

َْص، َوَمْن نَـ  َنا مإْن َخََبإ محإ ، قَاَل: َوَمإَّا انـْتَـَهى إإلَيـْ ُب التَّارإيخإ َزهَلَا مإْن َأْصَحابإ َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، َومإْن  عإيَسى َصاحإ
َوقَاَل لَُه:   َقُه َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلَّمَ َمَواِلإ قـَُرْيٍش ثـَْواَبُن ْبُن ُِبُْدٍد يَُكَّنَّ َأاَب َعْبدإ اَّللَّإ رَُجٌل مإَن اأْلَهْلَانإ َأَصابَُه السَّيْبُ فََأْعتَـ 

ْئَت َأْن تـَثْـُبَت، َوأَْنَت مإنَّا أَ  ُهْم، َوإإْن شإ ْئَت َأْن تـَْلَحَق َمْن أَْنَت مإْنُه فَأَْنَت مإنـْ ْهَل اْلبَـْيتإ َعَلى َوََلءإ َرُسولإ اَّللَّإ«  »اَي ثـَْواَبُن إإْن شإ
نيَ قَاَل: َبْل أَثـُْبُت َعَلى َوََلءإ َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَليْ  َها َسَنَة َأْرَبٍع َوَخْسإ  هإ َوَسلََّم. َفَماَت ِبإإْمَص فإ إإَمارَةإ َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ قـُْرٍط َعَليـْ

ُ تـََعاىَل، َأاَن َعلإيُّ ْبُن َعْبدإ اْلَعزإيزإ، َأاَن إإسْ   -  6037 َُه اَّللَّ ُّ، ثـََنا  َأْخََبينإ الشَّْيُخ أَبُو َبْكرإ ْبُن إإْسَحاَق، َرمحإ َحاُق ْبُن إإْْسَاعإيَل الطَّاْلَقاينإ
يبإ ْبنإ َجْحَدٍب، َعنإ النَّْضرإ ْبنإ ُشفَ  ، َعنإ اخْلَصإ ، َعْن َأيبإ َأْْسَاَء، َعْن ثـَْواَبَن، قَاَل: قَاَل ِلإ َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى َمْسَعَدُة ْبُن اْلَيَسعإ يٍي

َيٍة َفَدْعَها، َواْقذإْف َضغَائإَن اجْلَاهإلإيََّة حَتَْت َقَدمإَك، وَ  َك َوُشْرَب اخْلَْمرإ، فَإإنَّ اَّللََّ تـَبَ هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »إإَذا َحَلْفَت َعَلى َمْعصإ اَرَك إإايَّ
 َوتـََعاىَل ََلْ يـَُقديإْس َشارإَِبَا«  

 * سكت عنه الذهبي في التلخيص. 
 (: موضوع.466* ضعيف الجامع )

 ذِكْرُ مَنَاقِبِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ الْقُرَشِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
، ثـََنا أَبُو َصالإ   -  6050 ٍح، َحدََّثِنإ اللَّْيُث، َحدََّثِنإ ُعبَـْيُد  َأْخََباََن أَبُو النَّْضرإ حُمَمَُّد ْبُن حُمَمٍَّد اْلَفقإيُه، ثـََنا ُعْثَماُن ْبُن َسعإيٍد الدَّارإمإيُّ

َزاٍم، قَ  ُّ َأَحبَّ النَّاسإ إإَِلَّ فإ اجْلَاهإلإيَّةإ، فـََلمَّا تـَنَـبَّأَ، َوَخَرَج اَّللَّإ ْبُن اْلُمغإريَةإ، َعْن عإَراكإ ْبنإ َمالإٍك، َأنَّ َحكإيَم ْبَن حإ اَل: َكاَن حُمَمٌَّد النَّيبإ
نَي دإْرَُهًا، فَاشْ  َْمسإ َم فـََوَجَد ُحلًَّة لإذإي يـََزٍن تـَُباُع ِبإ َزاٍم اْلَمْوسإ ىَل َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ ََتَاَها لإيـُْهدإيـََها إإ إإىَل اْلَمدإيَنةإ َخَرَج َحكإيُم ْبُن حإ

َها فََأََب َعَلْيهإ   َا َعَلْيهإ، َوَأرَاَدُه َعَلى قـَْبضإ ْبُت أَنَُّه قَاَل: »إإانَّ ََل نـَْقَبُل مإَن اْلُمْشرإكإنَي   - َعَلْيهإ َوَسلََّم، فـََقدإَم ِبإ قَاَل ُعبَـْيُد اَّللَّإ: َحسإ
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لثََّمنإ  ًئا، َوَلكإْن َأَخْذاَنَها ابإ ْنََبإ، فـََلْم َأْر شَ َشيـْ ُه َحَّتَّ أََتى اْلَمدإيَنَة، فـََلبإَسَها فـََرأَيـْتـَُها َعَلْيهإ َعَلى اْلمإ تـَُها إإايَّ ًئا َقطُّ َأْحَسَن  « ، فََأْعطَيـْ يـْ
ْنُه فإيَها يـَْوَمئإٍذ، ُثَّ َأْعطَاَها ُأَساَمَة ْبَن زَْيٍد، فـََرآَها َحكإيٌم َعَلى ُأَساَمَة، فـََقاَل: ايَ   ُأَساَمُة، أَْنَت تـَْلَبُس ُحلََّة ذإي يَزإَن، قَاَل: نـََعْم، مإ

بـُُهْم بإَقْولإ ُأَساَمَة  أَلاَن َخرْيٌ مإْن ذإي يَزإَن، َوأَلَيبإ َخرْيٌ مإْن أَبإيهإ َوأَلُميإي َخرْيٌ مإْن أُمُّهإ، قَاَل َحكإيٌم: فَاْنطََلْقُت إإىَل    َمكََّة ُأْعجإ
َجاُه.  @ قال الحافظ الحاكم رح ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ   مه هللا: وَهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 .# قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح

، ثـََنا إإْْسَاَأْخََباََن َأمْحَُد ْبُن ُسَلْيَماَن ْبنإ احلََْسنإ اْلَفقإيُه بإبَـْغَداَد، ثـََنا َجْعَفُر ْبُن َأيبإ ُعْثَماَن الطََّيالإسإ   -  6051 عإيُل ْبُن إإبـَْراهإيَم، يُّ
، ثـََنا َمَطٌر اْلَورَّاُق، َعْن َحسَّانَ  بإ الطََّعامإ ، َصاحإ ْعُت َأيبإ َُيَديإُث، َعْن ُسَوْيدإ ْبنإ َأيبإ َحاِتٍإ َزاٍم، قَاَل: ْسَإ  ْبنإ بإاَلٍل، َعْن َحكإيمإ ْبنإ حإ

َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َلمَّا بـََعَثهُ    َوالإًيا إإىَل اْلَيَمنإ قَاَل: »ََل ِتََسَّ اْلُقْرآَن إإَلَّ َوأَْنَت طَاهإٌر«َأنَّ النَّيبإ
َجاُه.   ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح
 (: ضعيف جدا. 6276* ضعيف الجامع )

 مَنَاقِبِ خَالِدِ بْنِ حِزَامٍ ذِكْرُ  
، ثـََنا حمَُ   -   6052 ، ثـََنا احْلَُسنْيُ ْبُن اْلَفَرجإ ُّ، ثـََنا احلََْسُن ْبُن اجْلَْهمإ ثـََنا أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ اأْلَْصبَـَهاينإ مَُّد ْبُن ُعَمَر، َحدََّثِنإ حُمَمَُّد ْبُن  َحدَّ

مإ ْبنإ ُعَمَر ْبنإ   ، َعنإ الزَُّبرْيإ َصالإٍح، َعْن َعاصإ ي الزُّْهرإييإ ، َوَحدََّثِنإ قـََتاَدَة، قَاَل حُمَمَُّد ْبُن ُعَمَر: َوَحدََّثِنإ حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ اْبنإ َأخإ
، َعْن أَبإيهإ، َوَحدََّثِنإ اْبُن َأيبإ َحبإيَبَة، َعْن َداُودَ  ْبنإ احْلَُصنْيإ، فإيَمْن »َهاَجَر إإىَل َأْرضإ احْلََبَشةإ    ُموَسى ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ إإبـَْراهإيَم التـَّْيمإيُّ

َزاٍم فـَنَـَهَشْتُه َحيٌَّة فإ الطَّرإيقإ َفَماَت«   اهلْإْجَرَة الثَّانإَيَة َخالإُد ْبُن حإ
ًرا إإىَل  قَاَل حُمَمَُّد ْبُن ُعَمَر: َفَحدََّثِنإ اْلُمغإريَُة ْبُن َعْبدإ الرَّمْحَنإ اأْلََسدإيُّ، َأْخََبينإ  ، قَاَل: " فإيهإ نـََزَلْت }َوَمْن ََيُْرْج مإْن بـَْيتإهإ ُمَهاجإ َأيبإ

 [ " 100اَّللَّإ َوَرُسولإهإ ُثَّ يُْدرإُكُه اْلَمْوُت فـََقْد َوَقَع َأْجُرُه َعَلى اَّللَّإ{ ]النساء: 

 هُ ذِكْرُ مَنَاقِبِ حَسَّانَ بْنِ ثَابِت  الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ 
ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثـََنا احلََْسُن ْبُن َعلإييإ ْبنإ َعفَّاَن، ثـََنا أَبُو ُأَساَمَة، َعنإ   -  6064  اْلَولإيدإ ْبنإ َكثإرٍي، َعْن يَزإيَد  َحدَّ

َد اَّللَّإ ْبَن َرَواَحَة، َوَحسَّاَن ْبَن ََثبإٍت أَتـََيا َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ  ْبنإ َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ ُقَسْيٍط، َعْن َأيبإ احلََْسنإ، َمْوىَل َبِنإ نـَْوَفٍل، َأنَّ َعبْ 
نـََزَلْت }طسم{ ]الشعراء:   نَي  اْلغَاُووَن{ ]الشعراء: 1َعَلْيهإ َوَسلََّم حإ يـَتَّبإُعُهُم  َعَلْيهإْم: }َوالشَُّعَراُء  يـَْقَرأُ  يـَْبكإَيانإ َوُهَو  [ الشَُّعَراءإ 

{ ]الشعراء:  [ َحَّتَّ 224 َاتإ [ قَاَل: »أَنـُْتْم«  227[ قَاَل: »أَنـُْتْم« }َوذََكُروا اَّللََّ َكثإريًا{ ]الشعراء: 227 بـََلَغ }َوَعمإُلوا الصَّاحلإ
 [ قَاَل: »أَنـُْتْم«  227}َوانـَْتَصُروا مإْن بـَْعدإ َما ظُلإُموا{ ]الشعراء:  

 * سكت عنه الذهبي في التلخيص. 

، ثـََنا َحاِتإُ ْبُن َأيبإ  حُمَمَُّد ْبُن َصالإحإ ْبنإ َهانإٍئ، ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبنإ أََنٍس، ثـََنا َعْبُد اَّللَّإ ْبُن َبْكٍر السَّْهمإيُّ َحدََّثِنإ  -  6065
َاكإ ْبنإ َحْرٍب رََفَع احْلَدإيَث. َوَعْن َجابإٍر، َعنإ  ، َعنإ اْلََبَاءإ ْبنإ َعازإٍب، َأنَّ َرُسوَل اَّللَّإ  َصغإريََة أَبُو يُوُنَس اْلُقَشرْيإيُّ، َعْن ْسإ السُّديإييإ
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َ َفقإيَل اَي َرُسوَل اَّللَّإ، إإنَّ َأاَب ُسْفَياَن ْبَن احْلَارإثإ ْبنإ َعْبدإ اْلُمطَّ  لإبإ يـَْهُجوَك فـََقاَم اْبُن َرَواَحَة، فـََقاَل: اَي  َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم ُأِتإ
ُ؟« قَاَل: نـََعْم. قـُْلُت: اَي َرُسوَل اَّللَّإ:َرُسوَل اَّللَّإ   ، اْئَذْن ِلإ فإيهإ، فـََقاَل: »أَْنَت الَّذإي تـَُقوُل ثـَبََّت اَّللَّ

 ]البحر البسيط[ 
ُروا  ْثَل َما ُنصإ ُ َما َأْعطَاَك مإْن َحَسٍن ... تـَْثبإيَت ُموَسى َوَنْصًرا مإ  فـَثـَبََّت اَّللَّ

ْثَل َذلإَك«  قَاَل: »َوأَْنَت يـَْفَعُل  ُ بإَك َخرْيًا مإ  اَّللَّ
 َعْم. قـُْلُت اَي َرُسوَل اَّللَّإ: قَاَل: ُثَّ َوَثَب َكْعٌب فـََقاَل: اَي َرُسوَل اَّللَّإ، اْئَذْن ِلإ فإيهإ قَاَل: »أَْنَت الَّذإي تـَُقوُل َُهَّْت« . قَاَل: نَـ 

 ]البحر الكامل[ 
َا ..  يَنُة َأْن تـُغَالإَب َرِبَّ بإ َُهَّْت َسخإ  . فـََليـُْغَلََبَّ ُمغَالإُب اْلَغالَّ

 قَاَل: »َأَما إإنَّ اَّللََّ ََلْ يـَْنَس َذلإَك َلَك« 
ْئتَ قَاَل: ُثَّ قَاَم َحسَّاُن، فـََقاَل: اَي َرُسوَل اَّللَّإ، اْئَذْن ِلإ فإيهإ َوَأْخَرَج لإَسااًن َلُه َأْسَوَد فـََقاَل: اَي رَ   َأفْـَرْيُت  ُسوَل اَّللَّإ، اْئَذْن ِلإ إإْن شإ

َمُهْم َوَأْحَساَِبُْم، ُثَّ اهْ  َْبإيُل َمَعَك«بإهإ اْلَمَزاَد فـََقاَل: »اْذَهْب إإىَل َأيبإ َبْكٍر لإُيَحديإَثَك َحدإيَث اْلَقْومإ َوَأايَّ  ُجُهْم َوجإ
َجاُه بِ   ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ  َياَقِة ِإنََّما َأْخَرَجُه ُمْسِلٌم ِبُطوِلِه، َوِمْن َحِديِث اللَّْيِث ْبِن  @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ َهِذِه السِ 

 َسْعٍد، َعْن َخاِلِد ْبِن َيِزيَد " 
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح

 ذِكْرُ مَنَاقِبِ مَخْرَمَةَ بْنِ نَوْفَلٍ الْقُرَشِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
ْمإذإيُّ، ثـََنا ََمَْلُد بْ   -   6069 ثـََنا َأمْحَُد ْبُن َسْلَماَن اْلَفقإيُه بإبَـْغَداَد، ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن إإْْسَاعإيَل الَتيإ ُن َمالإٍك، ثـََنا اللَّْيُث ْبُن َسْعٍد، َحدَّ

: »اَي َأاَب   َوَعطَّاُف ْبُن َخالإٍد، َعنإ اْبنإ َأيبإ ُمَلْيَكَة، قَاَل: َأْخََبينإ اْلمإْسَوُر ْبنُ  َيبإ َعَلْيهإ َوَسلََّم ألإ ُّ َصلَّى هللاُ  ََمَْرَمَة، قَاَل: قَاَل النَّيبإ
 َصْفَواَن« 

، ثـََنا يـَْعُقوُب ْبُن ُسْفَياَن الْ   -   6075 يُّ ، ثـََنا َسعإ َأْخََباََن أَبُو حُمَمٍَّد َعْبُد اَّللَّإ ْبُن َجْعَفرإ ْبنإ ُدُرْستَـَوْيهإ اْلَفارإسإ يُّ يُد ْبُن ُعَفرْيٍ، َفارإسإ
يَعَة، َعْن َأيبإ اأْلَْسَودإ، َعْن ُعْرَوَة ْبنإ الزَُّبرْيإ، َوَسعإيُد ْبُن َأيبإ َمْرمَيَ، َوَعْبُد اَّللَّإ ْبُن َصالإٍح، َوََيََْي ْبُن بَُكرْيٍ اْلمإْصرإيُّوَن ِبإإْصَر، ثـََنا اْبُن هلَإ 

 ، ْساَلَم َأْسَلَم َأْهُل َمكََّة كُ   َعنإ اْلمإْسَورإ ْبنإ ََمَْرَمَة الزُّْهرإييإ َعَلْيهإ َوَسلََّم اإْلإ لُُّهْم،  َعْن أَبإيهإ، قَاَل: " َلمَّا َأْظَهَر َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ 
دإَم رَُؤَساُء قـَُرْيٍش اْلَولإيُد ْبُن اْلُمغإريَةإ، َوَذلإَك قـَْبَل َأْن يـَْفرإَض الصَّاَلَة َحَّتَّ إإَذا َكاَن يـَْقَرأُ السَّْجَدَة َما َيْسَتطإيُع َأْن َيْسُجَد َحَّتَّ قَ 
يهإْم فـََقاُلوا: َتَدُعوَن َدْيَن آاَبئإُكْم َفكَ  لطَّائإفإ فإ َأرَاضإ َفُروا " قَاَل يـَْعُقوُب ْبُن ُسْفَياَن: »َوََل َوأَبُو َجْهلإ ْبُن هإَشاٍم، َوَغرْيُُُهَا وََكانُوا ابإ

 ْوَفٍل َحدإيثًا ُمْسَنًدا َغرْيَ َهَذا«نـَْعَلُم لإَمْخَرَمَة ْبنإ نَـ 
 

 ذِكْرُ مَنَاقِبِ سَعِيدِ بْنِ يَرْبُوعٍ الْمَخْزُومِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
ُّ، ثـََنا ُمْصعَ   -   6077 ثـََنا أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبنإ اَبَلَوْيهإ، ثـََنا إإبـَْراهإيُم ْبُن إإْسَحاَق احْلَْريبإ ُب ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ الزَُّبرْيإيُّ، قَاَل: َحدَّ

اَئٍة َوَْثَاَن َعْشَرَة َسَنًة« »َماَت َسعإيُد ْبُن يـَْربُوعإ ْبنإ َعْنَكَثَة ْبنإ َعامإٍر اْلَمْخُزومإيُّ َسَنَة خَْ  نَي، َوُهَو اْبُن مإ  ٍس َوَخْسإ
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ْرًما، »َفَسمَّاُه َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َسعإ   يًدا« َواْسُم أُميإهإ هإْندٌ قَاَل ُمْصَعٌب: وََكاَن اْْسُُه فإ اجْلَاهإلإيَّةإ صإ

، ثـََنا حمَُ   -  6076 ، ثـََنا احْلَُسنْيُ ْبُن اْلَفَرجإ ُّ، ثـََنا احْلََسُن ْبُن اجْلَْهمإ ثـََنا أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ اأْلَْصبَـَهاينإ مَُّد ْبُن ُعَمَر، قَاَل: َسعإيُد ْبُن  َحدَّ
ًنا،  يـَْربُوعإ ْبنإ َعْنَكَثَة ْبنإ َعامإرإ ْبنإ ََمُْزوٍم َويَُكَّنَّ َأاَب ُهوٍد َأْسَلَم يـَوْ  َم فـَْتحإ َمكََّة، َوَشهإَد َمَع َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم ُحنَـيـْ

نَي بَعإريًا«  »َوَأْعطَاُه َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم مإْن َغَنائإمإ ُحَننْيٍ َخْسإ
ْعُت َعْبَد اَّللَّإ ْبَن جَ  ْعَفٍر، يـَُقوُل: َجاَء ُعَمُر ْبُن اخْلَطَّابإ يـَْوًما إإىَل َمْنزإلإ َسعإيدإ ْبنإ يـَْربُوٍع، فـََعزَّاُه بإَذَهابإ  قَاَل حُمَمَُّد ْبُن ُعَمَر: ْسَإ

دإ َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم« ، قَ  َعُث اَل: لَْيَس ِلإ َبَصرإهإ َوقَاَل: »ََل َتدَعإ اجْلُُمَعَة، َوََل الصَّاَلَة فإ َمْسجإ  قَائإٌد، قَاَل: »َْنُْن نـَبـْ
ْلَمدإي َ َسعإيُد ْبُن يـَْربُوٍع ابإ َ إإلَْيَك بإَقائإٍد« ، قَاَل: فـَبَـَعَث إإلَْيهإ بإُغاَلٍم مإَن السَّيبْإ قَاَل: »َوتـُُوفيإ نَي، وََكاَن يـَْوَم تـُُوفيإ َنةإ َسَنَة َأْرَبٍع َوَخْسإ

 اْبَن مإاَئٍة َوعإْشرإيَن َسَنًة« 

 كْرُ مَنَاقِبِ حُوَيْطِبِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى الْعَامِرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ذِ 
، ثـََنا حُمَمَّ   -  6084 ، ثـََنا احْلَُسنْيُ ْبُن اْلَفَرجإ ُّ، ثـََنا احْلََسُن ْبُن اجْلَْهمإ ثـََنا أَبُو َعْبدإ هللاإ اأَلْصبَـَهاينإ ُد ْبُن ُعَمَر، قَاَل: َحدََّثِنإ إإبـَْراهإيُم َحدَّ

، َعْن أَبإ  اَئَة َسَنٍة،  ْبُن َجْعَفرإ ْبنإ حَمُْمودإ ْبنإ حُمَمَّدإ ْبنإ َسَلَمَة اأَلْشَهلإيُّ يهإ، قَاَل: َكاَن ُحَوْيطإُب ْبُن َعْبدإ اْلُعزَّى َقْد َعاَش عإْشرإيَن َومإ
َ َمْرَواُن ْبُن احْلََكمإ اْلَمدإيَنَة فإ َعامإهإ ا ، فـََلمَّا َوِلإ تيإنَي فإ اإلإْساَلمإ تيإنَي فإ اجْلَاهإلإيَّةإ، َوسإ ، َدَخَل َعَلْيهإ ُحَوْيطإٌب َمعَ سإ َمَشايإٍخ ُجلٍَّة   أَلوَّلإ

َزاٍم َوََمَْرَمُة ْبُن نـَْوَفٍل، فـََتَحدَّثُوا عإْنَدُه َوتـََفرَُّقوا، َفَدَخَل َعَلْيهإ ُحَوْيطإٌب يـَْوًما بَـ  ْعَد َذلإَك، فـََتَحدََّث عإْنَدُه، فـََقاَل لَُه َحكإيُم ْبُن حإ
َتََخََّر إإْساَلُمَك أَيُـَّها الشَّْيُخ، َحَّتَّ َسبَـَقَك اأَلْحَداُث، فـََقاَل ُحَوْيطإٌب: َواَّللَّإ َلَقْد َمْرَواُن: َما َشْأُنَك؟ فََأْخََبَُه، فـََقاَل َلُه َمْرَواُن:  

، َويـَُقوُل: َتَضُع َشَرَف قـَْومإكَ  َهاينإ ْساَلمإ َغرْيَ َمرٍَّة، ُكلُّ َذلإَك يـَُعوُقِنإ أَبُوَك َعْنُه َويـَنـْ إلإ رَي ، َودإيَن آاَبئإَك، لإدَ َُهَْمُت ابإ ْيٍن حُمَْدٍث، َوَتصإ
نَي َأْسَلَم،  ًَتبإَعُه؟! قَاَل: فََأْسَكَت َمْرَواَن َوَندإَم َعَلى َما َكاَن قَاَل َلُه، ُثَّ قَاَل ُحَوْيطإٌب: َأَما َكاَن َأْخََبََك عُ  ْثَماُن َما َلقإَي مإْن أَبإيَك، حإ

َكاَن فإ قـَُرْيٍش َأَحٌد مإْن ُكََبَائإَها، الَّذإيَن بـَُقوا َعَلى َدْينإ قـَْومإهإْم، إإىَل َأْن فُتإَحْت َمكَُّة،    فَاْزَداَد َمْرَواُن َغمًّا، ُثُي قَاَل ُحَوْيطإٌب: َما
، َوَلكإنإ اْلَمَقادإيُر، َوَلَقْد َشهإْدُت َبْدرًا َمَع اْلُمْشرإكإنَي، فـََرأَْيُت عَ  ُر َبنْيَ َْبًا، فـََرأَيْ َأْكَرَه لإَما فُتإَحْت َعَلْيهإ مإِنيإ ُت اْلَمالَئإَكَة تـَْقُتُل َوَتَْسإ

عإنَي إإىَل  ، فـَُقْلُت: َهَذا رَُجٌل ََمُْنوٌع، َوَلمَّا ذُكإَر َما رَأَْيُت ُأُحًدا، فَاهْنََزْمَنا رَاجإ َكََّة، َوقـَُرْيٌش ُتْسلإُم  السََّماءإ َواأَلْرضإ  َمكََّة، فََأَقْمَنا ِبإ
ْساَلُم، وَ  رَُجاًل رَُجاًل، فـََلمَّا َكانَ  ُ َعزَّ  يـَْوُم احْلَُدْيبإَيةإ، َحَضْرُت َوَشهإْدُت الصُّْلَح، َوَمَشْيُت فإيهإ، َحَّتَّ َِتَّ، وَُكلُّ َذلإَك يَزإيُد اإلإ َيَََْب اَّللَّ

َر ُشُهودإهإ، َوقـُْلُت: َلَ  َنا ُصْلَح احْلَُدْيبإَيةإ، ُكْنُت آخإ يْت  َوَجلَّ إإَلَّ َما يُرإيُد، فـََلمَّا َكتَـبـْ تـََرى قـَُرْيٌش مإْن حُمَمٍَّد إإَلَّ َما َيُسوَءَها، َقْد َرضإ
َعَلْيهإ َوَسلََّم لإُعْمَرةإ اْلَقَضاءإ، َوَخَرجَ  ، َوَلمَّا َقدإَم َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ  لريإَماحإ ْت قـَُرْيٌش مإْن َمكََّة، ُكْنُت فإيَمْن ََتَلََّف إإْن َدافـََعْتُه ابإ

َكََّة، أَ  نـَْقَضتإ الثَّاَلُث، َأقْـبَـْلُت َأاَن اَن َوُسَهْيُل ْبُن َعْمٍرو، أَلْن ُُنْرإَج َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم إإَذا َمَضى اْلَوْقُت فـََلمَّا اِبإ
 بإاَلُل، ََل َتغإبإ الشَّْمُس َوَأَحٌد مإَن اْلُمْسلإمإنَي ِبإَكََّة،  َوُسَهْيُل ْبُن َعْمٍرو فـَُقْلَنا: َقْد َمَضى َشْرُطَك، فَاْخُرْج مإْن بـََلدإاَن، َفَصاَح: ايَ 

 َمإَّْن َقدإَم َمَعَنا. 
ْن ُموَسى ْبنإ ُعْقَبَة، دإ اَّللَّإ ْبنإ َأيبإ َسَْبََة، عَ قَاَل اْبُن ُعَمَر: َوَأْخََبينإ إإبـَْراهإيُم ْبُن َجْعَفرإ ْبنإ حَمُْموٍد، َعْن أَبإيهإ، َوَحدََّثِنإ أَبُو َبْكرإ ْبُن َعبْ 

ْفُت َعنإ اْلُمْنذإرإ ْبنإ َجْهٍم، قَاَل: قَاَل ُحَوْيطإُب ْبُن َعْبدإ اْلُعزَّى: َلمَّا َدَخَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَليْ  هإ َوَسلََّم َمكََّة َعاَم اْلَفْتحإ خإ
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، َوفـَرَّْقُت عإَياِلإ  يبإ َذرٍي  َخْوفًا َشدإيًدا َفَخَرْجُت مإْن بـَْييتإ َع َيََْمُنوَن فإيَها، فَانـْتَـَهْيُت إإىَل َحائإطإ َعْوٍف، َفُكْنُت فإيهإ فَإإَذا َأاَن ِبَإ  فإ َمَواضإ
ْنُه، فـَقَ  ُتُه َهَرْبُت مإ َنُه ُخلٌَّة، َواخْلُلٌَّة أََبًدا َمانإَعٌة، فـََلمَّا رَأَيـْ ، وََكاَنْت بـَْيِنإ َوبـَيـْ مٍَّد فـَُقْلُت: لَبـَّْيَك. قَاَل: َما َلَك؟ اَل: َأاَب حمَُ اْلغإَفارإييإ

َمانإ اَّللَّإ َعزَّ َوَجلَّ، فـََرَجْعُت إإلَْيهإ، َفَسلَّْمُت   َعَلْيهإ، فـََقاَل: اْذَهْب إإىَل َمْنزإلإَك قـُْلُت: اخْلَْوُف. قَاَل: ََل َخْوَف َعَلْيَك أَْنَت آمإٌن ِبَإ
، وَ  ُل إإىَل بـَْييتإ َحيًّا َحَّتَّ أُْلَفى فَأُقْـَتَل َأْو َيْدُخُل َعَليَّ َمْنزإِلإ فَأُقْـَتُل، َوإإنَّ قـُْلُت: َهْل ِلإ َسبإيٌل إإىَل َمْنزإِلإ  عإَياِلإ َلفإي اَّللَّإ َما ُأرَاينإ َأصإ

ٍع، َوَأاَن أَبـَْلُغ َمَعَك إإىَل َمْنزإلإَك، فـَبَـَلَغ َمعإ  . قَاَل: فَامْجَْع عإَياَلَك فإ َمْوضإ َع َشَّتَّ ي، َوَجَعَل يـَُنادإي َعَلى َأنَّ ُحَوْيطإًبا آمإٌن َفاَل َمَواضإ
ْد َأمإَن النَّاُس ُكلُُّهْم إإَلَّ َمْن َأَمْرَت بإَقْتلإهإْم؟«  يـَُهْج، ُثَّ اْنَصَرَف أَبُو َذرٍي إإىَل َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم فََأْخََبَُه فـََقاَل: »َأَولَْيَس قَ 

: اَي َأاَب حُمَمٍَّد َحَّتَّ قَاَل:   َمََّت؟ َوإإىَل َمََّت؟ َقْد َسبَـْقَت فإ اْلَمَواطإنإ   فَاْطَمْأنـَْنُت َوَرَدْدُت عإَياِلإ إإىَل َمَنازإهلإإْم، َوَعاَد إإَِلَّ أَبُو َذرٍي، فـََقاَل ِلإ
 َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، فََأْسلإْم َتْسَلْم، َوَرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم ُكليإَها، َوفَاَتَك َخرْيٌ َكثإرٌي، َوبَقإَي َخرْيٌ َكثإرٌي فَْأتإ َرُسوَل اَّللَّإ 

، َوَأْحَلُم النَّاسإ َشَرفُُه َشَرُفَك، َوعإزُُّه عإزَُّك قَاَل: قـُْلُت: فََأاَن َأْخرُ  ، َوَأْوَصُل النَّاسإ َخَرْجُت َمَعُه َحَّتَّ ُج َمَعَك، فَآتإيهإ فَ أَبـَرُّ النَّاسإ
ُ َعنْـ  َي اَّللَّ ْلَبْطَحاءإ َوعإْنَدُه أَبُو َبْكٍر، َوُعَمُر َرضإ هإ، َوَسأَْلُت َأاَب َذرٍي أَتـَْيُت َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم ابإ ُهَما فـََوقـَْفُت َعَلى رَْأسإ

 : ُّ َوَرمْحَُة اَّللَّإ َوبـَرََكاتُُه، فـَُقْلتـَُها، فـََقاَل: »َوَعَلْيَك السَّاَلُم ُحَويْ   َكْيَف يـَُقاُل إإَذا ُسليإَم َعَلْيهإ؟ قَاَل: ُقلإ   «. طإبٌ السَّاَلُم َعَلْيَك أَيُـَّها النَّيبإ
ُ، َوأَنََّك َرُسوُل اَّللَّإ، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ  قَاَل:    «. َوَسلََّم: »احْلَْمُد َّللإَّإ الَّذإي َهَداكَ فـَُقْلُت: َأْشَهُد َأنَّ ََل إإَلَه إإَلَّ اَّللَّ
ًنا َوالطَّائإَف،  َوُسرَّ َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم ِبإإْساَلمإي، َواْستَـْقَرَضِنإ َماًَل فََأقْـَرْضُتُه َأْربَعإنَي أَلْ  َف دإْرَهٍم، »َوَشهإْدُت َمَعُه ُحنَـيـْ

اَئَة بَعإرٍي«َوَأْعطَاينإ مإْن   َغَنائإمإ ُحَننْيٍ مإ
ْربَعإنَي قَاَل اْبُن ُعَمَر: َوَحدََّثِنإ َعْبُد الرَّمْحَنإ ْبُن َأيبإ الزيإاَندإ، َعْن أَبإيهإ، قَاَل: اَبَع ُحَوْيطإُب ْبُن َعْبدإ   َكََّة مإْن ُمَعاوإيََة ِبَإ اْلُعزَّى َدارَُه ِبإ

ْربَعإنَي أَْلَف دإيَناٍر قَاَل: »َوَما َأرْبـَُعوَن أَْلَف دإيَناٍر لإَرُجٍل عإْنَدُه َخَْسٌة مإَن اْلعإَياأَْلفإ دإيَناٍر َفقإيَل َلُه اَي َأابَ  « قَاَل َعْبُد الرَّمْحَنإ   حُمَمٍَّد ِبَإ لإ
 ْبُن َأيبإ الزيإاَندإ: »َوُهَو يـَْوَمئإٍذ يُوفإُر َعَلْيهإ اْلُقوَت ُكلَّ َشْهٍر« 

فإ   قَاَل: ُثَّ »َقدإمَ  ْلَباَلطإ عإْنَد َأْصَحابإ اْلَمَصاحإ َا َداٌر ابإ قَاَل: »َوَماَت ُحَوْيطإُب ْبُن    «.ُحَوْيطإٌب بـَْعَد َذلإَك اْلَمدإيَنَة فـَنَـَزهَلَا، َوَلُه ِبإ
نَي، وََكاَن َلُه يـَْوَم َماَت مإاَئٌة َوعإْشُروَن سَ  ْلَمدإيَنةإ َسَنَة َأْرَبٍع َوَخْسإ  َنًة«َعْبدإ اْلُعزَّى ابإ

 * فيه محمد بن عمر متروك. 

 ذِكْرُ مَنَاقِبِ يَزِيدَ بْنِ شَجَرَةَ الرَّهَاوِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
، ثـَنَ   -  6086 ، ثـََنا أَبُو اْلَيَمانإ ثـََنا أَبُو الظََّفرإ َأمْحَُد ْبُن اْلَفْضلإ اْلَكاتإُب، ثـََنا إإبـَْراهإيُم ْبُن احلََْسنإ إإْْسَاعإيُل ْبُن َعيَّاٍش، َعْن َعْبدإ  ا  َحدَّ

ْرضإ الرُّومإ يـَُقوُل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ  ْعُت يَزإيَد ْبَن َشَجَرَة، ِبَإ  َعَلْيهإ َوَسلََّم: »السُُّيوُف َمَفاتإيُح اْلَعزإيزإ ْبنإ مَحَْزَة، قَاَل: ْسَإ
 اجْلَنَّةإ«

 * سكت عنه الذهبي في التلخيص. 
 .من طريقين إحداهما جيدة صحيحة: روي ٦/٣٧٤السلسلة الصحيحة * 

 ذِكْرُ مَنَاقِبِ أَبِي إِسْحَاقَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
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ثـََنا َأمْحَُد ْبُن    -   6091 َنَة، َعْن َعلإييإ ْبنإ زَيْ َحدَّ ، ثـََنا ُسْفَياُن ْبُن ُعيَـيـْ لإيُّ ، ثـََنا َعلإيُّ ْبُن َحْرٍب اْلَمْوصإ لإيُّ ٍد، َعْن  ُسَلْيَماَن اْلَمْوصإ
يإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلَّمَ  ، َعْن َسْعدإ ْبنإ َأيبإ َوقَّاٍص، أَنَُّه َجاَء إإىَل النَّيبإ ، فـََقاَل: اَي َرُسوَل اَّللَّإ، َمْن َأاَن؟ فـََقاَل:  َسعإيدإ ْبنإ اْلُمَسييإبإ

  اَّللَّإ«»أَْنَت َسْعُد ْبُن َمالإكإ ْبنإ َأْهَيَب ْبنإ َعْبدإ َمَنافإ ْبنإ زُْهَرَة« َفَمْن؟ قَاَل: »َغرْيُ َذلإَك فـََعَلْيهإ َلْعَنةُ 
 * قال الحافظ عبد السَلم علوش: سنده ضعيف. 

، ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن ُعَمَر، َحدََّثِنإ أَبُو َبْكرإ َحدَّثـََنا  -  6111 ُّ، ثـََنا احلََْسُن ْبُن اْلَفَرجإ ْبُن إإْْسَاعإيَل ْبنإ حُمَمَّدإ ْبنإ  أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ اأْلَْصبَـَهاينإ
رإ ْبنإ مإْسَماٍر، َعْن َسْعٍد، قَاَل: »َأْسَلْمُت يـَْوَم أَ  ُ الصَّاَلَة«َسْعٍد، َحدَّثَُه، َعنإ اْلُمَهاجإ  ْسَلْمُت َوَما فـََرَض اَّللَّ

 

َبأَ اْبُن  -  6114 ، أَنـْ َبأَ حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ احْلََكمإ ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، أَنـْ َوْهٍب، َأْخََبينإ َحْفُص ْبُن َمْيَسَرَة، َحدَّ
، »َأنَّ َسْعَد ْبَن َأيبإ َوقَّ   اٍص َأوَُّل َمْن َأْهَراَق َدًما فإ َسبإيلإ اَّللَّإ«  َعْن ََيََْي ْبنإ َسعإيٍد، َعْن َسعإيدإ ْبنإ اْلُمَسييإبإ

َجاُه "  ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 .# قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح

 * قال الحافظ عبد السَلم علوش: سنده صحيح إلى ابن المسيب. 

ٍح، ثـََنا  -  6117 يُب ْبُن اَنصإ َعْبَدُة ْبُن اَنئإٍل، َعْن َعائإَشَة    َأْخََباََن أَبُو اْلَفْضلإ احلََْسُن ْبُن يـَْعُقوَب، ثـََنا الرَّبإيُع ْبُن ُسَلْيَماَن، ثـََنا اخْلَصإ
َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َجَلَس فإ الْ  ْل مإْن َهَذا اْلَبابإ َعْبًدا بإْنتإ َسْعٍد، َعْن أَبإيَها، َأنَّ النَّيبإ دإ َثاَلَث لََياٍل، يـَُقوُل: »اللَُّهمَّ َأْدخإ َمْسجإ

 َيُإبَُّك َوحتُإبُُّه« َفَدَخَل مإْنُه َسْعدٌ 
َجاُه. ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ     @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 .# قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح
 * قال الحافظ عبد السَلم علوش: عبده بن نائل لم أعرفه، وبقية رجاله ثقات. 

، َهَذا احْلَدإيثإ الشَّْيُخ أَبُو َبْكرإ ْبُن إإْسَحاَق، َأاَن احلََْسُن ْبُن َعلإييإ ْبنإ زإاَيدإ السَّ   -   6121 ثـََنا بإَشْرحإ رإيُّ، ثـََنا َحامإُد ْبُن ََيََْي َفَحدَّ
يُّ ِبإَ  ْلَمدإيَنةإ فَـ اْلبَـْلخإ َنا َأاَن َأُطوُف فإ السُّوقإ كََّة، ثـََنا ُسْفَياُن، َعْن إإْْسَاعإيَل ْبنإ َأيبإ َخالإٍد، َعْن قـَْيسإ ْبنإ َأيبإ َحازإٍم، قَاَل: ُكْنُت ابإ بَـيـْ

، فـََرأَْيُت قـَْوًما جُمَْتمإعإنَي َعَلى فَارإٍس َقْد رَكإَب دَ  ابًَّة، َوُهَو َيْشتإُم َعلإيَّ ْبَن َأيبإ طَالإٍب، َوالنَّاُس ُوُقوٌف َحَوالَْيهإ إإْذ بـََلْغُت َأْحَجاَر الزَّْيتإ
يبإ طَالإٍب، فـَتَـَقدََّم َسْعٌد فََأفْـَرُجوا إإْذ َأقْـَبَل َسْعُد ْبُن َأيبإ َوقَّاٍص فـََوَقَف َعَلْيهإْم، فـََقاَل: »َما َهَذا؟« فـََقاُلوا: رَُجُل َيْشتإُم َعلإيَّ ْبَن أَ 

َم؟ َأََلْ َيُكْن َأوََّل َمْن َصلَّى َمَع َرُسولإ ُه َحَّتَّ َوَقَف َعَلْيهإ فـََقاَل: »اَي َهَذا، َعاَلَم َتْشُتُم َعلإيَّ ْبَن َأيبإ طَالإٍب؟ َأََلْ َيُكْن َأوََّل َمْن َأْسلَ لَ 
؟ َأَلَْ  ؟« َوذََكَر َحَّتَّ قَاَل: »َأََلْ َيُكْن َخَتَ َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم؟ َأََلْ َيُكْن َأْزَهَد النَّاسإ  َيُكْن َأْعَلَم النَّاسإ

َب رَايَةإ َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم فإ َغَزَوا َلَة َورََفَع َيَدْيهإ، َوقَاَل:  تإهإ؟« ُثَّ اْستَـْقَبَل الْ َعَلْيهإ َوَسلََّم َعَلى ابـَْنتإهإ؟ َأََلْ َيُكْن َصاحإ قإبـْ
قَاَل قـَْيٌس: فـََواَّللَّإ َما تـََفرَّقْـَنا َحَّتَّ َساَخْت   «.»اللَُّهمَّ إإنَّ َهَذا َيْشتإُم َولإيًّا مإْن َأْولإَيائإَك، َفاَل تـَُفريإْق َهَذا اجْلَْمَع َحَّتَّ تُرإيـَُهْم ُقْدرََتكَ 

 َمتإهإ فإ تإْلَك اأْلَْحَجارإ، فَانـَْفَلَق دإَماُغُه َوَماَت  بإهإ َدابَـُّتُه فـََرَمْتُه َعَلى َها
َجاُه.  ْيَخْيِن، َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط البخاري ومسلم 
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 * قال الشيخ عبد السَلم علوش: الحسن مجهول. 

ثـََنا الشَّْيُخ أَبُو َبْكرإ ْبُن إإْسَحاقَ   -   6122 ، ثـََنا إإبـَْراهإيُم ْبُن ََيََْي الشََّجرإيُّ، َعْن أَبإيهإ،  َوَحدَّ ، ثـََنا اْلَعبَّاُس ْبُن اْلَفْضلإ اأْلَْسَفاطإيُّ
اَل: قَاَل ِلإ َرُسوُل َأيبإ َوقَّاٍص، قَ   َحدََّثِنإ ُموَسى ْبُن ُعْقَبَة، َحدََّثِنإ إإْْسَاعإيُل ْبُن َأيبإ َخالإٍد، َعْن قـَْيسإ ْبنإ َأيبإ َحازإٍم، َعْن َسْعدإ ْبنإ 

ْب َدْعَوَتُه«  َتُه، َوَأجإ  اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »اللَُّهمَّ َسديإْد رََميـْ
َجِريُّ َوُهَو َشْيٌخ ِثقَ  َد ِبِه َيْحَيى ْبُن َهاِنِئ ْبِن َخاِلٍد الشَّ   اْلَمِديَنِة " ٌة ِمْن َأْهلِ @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َتَفرَّ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: تفرد به الشجري وهو ثقة 

 ذِكْرُ الْأَرْقَمِ بْنِ أَبِي الْأَرْقَمِ الْمَخْزُومِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
، ثـََنا    -   6129 ُّ، ثـََنا احلََْسُن ْبُن اجْلَْهمإ ثـََنا أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ اأْلَْصبَـَهاينإ ، ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن ُعَمَر، َحدََّثِنإ ُعْثَماُن ْبُن َحدَّ احْلَُسنْيُ ْبُن اْلَفَرجإ

  ، ، قَاَل: َأْخََبينإ َأيبإ ، حَ هإْندإ ْبنإ َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ ُعْثَماَن ْبنإ اأْلَْرَقمإ ْبنإ َأيبإ اأْلَْرَقمإ اْلَمْخُزومإيُّ دََّثِنإ َجديإي َعْن ََيََْي ْبنإ ُعْثَماَن ْبنإ اأْلَْرَقمإ
َعٍة، وََكاَنتْ  ، َأْسَلَم َأيبإ َسابإَع َسبـْ ْساَلمإ  َدارُُه َعَلى الصََّفا َوهإَي الدَّاُر الَّيتإ َكاَن ُعْثَماُن ْبُن اأْلَْرَقمإ أَنَُّه َكاَن، يـَُقوُل: َأاَن اْبُن ُسُبعإ اإْلإ

ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َيُكوُن فإيَها فإ  ، فََأْسَلَم فإيَها قـَْوٌم َكثإرٌي َوقَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى النَّيبإ ْساَلمإ ، َوفإيَها َدَعا النَّاَس إإىَل اإْلإ ْساَلمإ  اإْلإ
َحبيإ الرَُّجَلنْيإ إإلَْيَك ُعمَ  ْساَلَم ِبَإ ثـَْننْيإ فإيَها: »اللَُّهمَّ َأعإزَّ اإْلإ َلَة اَلإ اخْلَطَّابإ َأْو َعْمرإو ْبنإ هإَشاٍم« ، َفَجاَء   َر ْبنإ هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم لَيـْ

ُوا َوطَاُفوا ابإ  َها وََكَبَّ نـْ ، َوَخَرُجوا مإ ْلبَـْيتإ ظَاهإرإيَن، َوُدعإَيْت َداُر اأْلَْرَقمإ َداُر ُعَمُر ْبُن اخْلَطَّابإ مإَن اْلَغدإ َبْكَرًة، فََأْسَلَم فإ َدارإ اأْلَْرَقمإ
، َوَتَصدَّقَ  ْساَلمإ يمإ هَ   اإْلإ َا اأْلَْرَقُم َعَلى َوَلدإهإ، فـََقَرْأُت ُنْسَخَة َصَدَقةإ اأْلَْرَقمإ بإَدارإهإ: بإْسمإ اَّللَّإ الرَّمْحَنإ الرَّحإ َذا َما َقَضى اأْلَْرَقُم فإ  ِبإ

َا مإَن احْلََرمإ ََل تـَُباُع، َوََل ُتورَّ  ََكاهنإ َا َصَدَقٌة ِبإ ، رَْبعإهإ َما َحاَز الصََّفا، َأهنَّ ، َوُفاَلٌن َمْوىَل هإَشامإ ْبنإ اْلَعاصإ ُث َشهإَد هإَشاُم ْبُن اْلَعاصإ
حَ  َها  َعَليـْ َوَيَُْخُذوَن  ُروَن  َويـَُؤاجإ َيْسُكُنوَن  َوَلُدُه  فإيَها  قَائإَمًة  َصَدَقًة  الدَّاُر  َهذإهإ  تـََزْل  فـََلْم  َجْعَفرٍ قَاَل:  َأيبإ  زََمُن   َّتَّ َكاَن 

، قَاَل: " إإينيإ أَلَْعَلُم اْليَـْوَم  قَاَل حُمَمَُّد ْبُن عُ  ، َعْن ََيََْي ْبنإ عإْمَراَن ْبنإ ُعْثَماَن ْبنإ اأْلَْرَقمإ الَّذإي َوَقَع فإ نـَْفسإ َأيبإ  َمَر: فََأْخََبينإ َأيبإ
لدَّارإ، فـََيُمرُّ حَتْتَـَنا َلْو َأَشاُء َأْن آُخَذ قـََلْنُسَوَتُه أَلََخْذُُتَا،  َجْعَفٍر أَنَُّه َيْسَعى َبنْيَ الصََّفا َواْلَمْرَوةإ فإ َحجٍَّة َحجََّها َوَْنُْن َعَلى َظْهرإ ا

نيإ يـَْهبإُط اْلَوادإَي َحَّتَّ َيْصَعَد إإىَل الصََّفا، فـََلمَّا َخَرَج حُمَمَُّد ْبُن  َنا مإْن حإ ْلَمدإيَنةإ، َكانَ َوأَنَُّه لَيَـْنظُُر إإلَيـْ َعْبُد اَّللَّإ  َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َحَسٍن ابإ
ْلَمدإيَنةإ َأْن ََيْبإَسُه َوَيْطرإَحُه فإ ْبُن ُعْثَماَن ْبنإ اأْلَْرَقمإ َمإَّْن اَبيـََعُه، َوََلْ ََيُْرْج َمَعُه فـَتَـَعلََّق َعَلْيهإ أَبُو َجْعَفٍر بإَذلإَك َفَكتَ  َب إإىَل َعامإلإهإ ابإ

ْلَمدإيَنةإ َأْن يـَْفَعَل َما َيَُْمُرُه، احْلَدإيدإ، ُثَّ بـََعَث رَُجاًل مإْن َأْهلإ الْ  ، وََكَتَب َمَعُه إإىَل َعامإلإهإ ابإ َهاُب ْبُن َعْبدإ َربٍي َفَدَخَل  ُكوَفةإ يـَُقاُل َلُه شإ
َهاٌب َعَلى َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ ُعْثَماَن احْلَْبَس َوُهَو َشْيٌخ َكبإرٌي اْبُن بإْضٍع َوَْثَانإنَي َسَنًة، َوَقْد َضَجرَ  ، فـََقاَل: َهْل َلَك شإ  فإ احْلَدإيدإ َواحْلَْبسإ

؟ فَإإنَّ َأمإرَي اْلُمْؤمإنإنَي يُرإيُدَها، َوَعَسى إإْن   َها َأْن ُأَكليإَمُه فإيَك فـَيَـْعُفَو َعْنَك، َأْن ُأَخليإَصَك َمإَّا أَْنَت فإيهإ َوتَبإيُعِنإ َداَر اأْلَْرَقمإ بإْعُتُه إإايَّ
َا َصَدقَ  َا َعَلْيَك نـَْفَسَك َأْعطإ قَاَل: إإهنَّ َها َلُه َوَمعإي فإيَها ُشرََكاُء إإْخَوِتإ َوَغرْيُهإْم، فـََقاَل: إإَنَّ نـْ َنا َحقََّك َوبَرإْئَت فَاْشَهْد ٌة َوَلكإنَّ َحقيإي مإ

َعَة َعَشَر أَْلَف دإيَناٍر، ُثَّ تـَتَـبََّع إإخْ  َراٍء َعَلى َسبـْ َيبإ َجْعَفٍر َولإَمْن  َلُه، وََكَتَب َعَلْيهإ كإَتاَب شإ َوَتُه فـََفتَـنَـُهْم َكثْـَرُة اْلَمالإ فـََباُعوُه، َفَصاَرْت ألإ
َا، ُثَّ َصاَرتْ  َها َوُعرإَفْت ِبإ ُزرَانإ أُميإ ُموَسى َوَهاُروَن فـَبَـنَـتـْ ََها اْلَمْهدإيُّ لإْلَخيـْ َْعَفرإ ْبنإ ُموَسى اهْلَادإي، ُثَّ سَ َأْقطََعَها، ُثَّ َصريَّ َكنَـَها   جلإ
ُّ، ُثَّ اْشََتَى َعامَّتَـَها َأْو َأْكثـََرَها َغسَّاُن ْبُن َعبَّاٍد َوَلُد َجْعَفرإ ْبنإ  ْلَمدإيَنةإ فإ َأْصَحاُب السََّطوإييإ َواْلَعَدينإ  ُموَسى، َوَأمَّا َداُر اأْلَْرَقمإ ابإ

يإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ وَ   َسلََّم " َبِنإ ُزرَْيٍق فـََقطإيَعٌة مإَن النَّيبإ
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ْنٍد، َعْن أَبإيهإ قَاَل: َحَضَرتإ اأْلَْرَقَم ْبَن َأيبإ اأْلَ  ْرَقُم اْلَوفَاُة، فََأْوَصى َأْن ُيَصليإَي َعَلْيهإ  قَاَل اْبُن ُعَمَر: َوَحدََّثِنإ حُمَمَُّد ْبُن عإْمَراَن ْبنإ هإ
َب َرُسولإ اَّللَّإ صَ  لَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم لإَرُجٍل َغائإٍب َأرَاَد الصَّاَلَة َعَلْيهإ؟، فََأََب َعْبُد اَّللَّإ ْبُن اأْلَْرَقمإ َسْعٌد، فـََقاَل َمْرَواُن: »َأحَتْبإُس َصاحإ

نَـُهْم َكاَلٌم، ُثَّ َجاَء َسْعٌد َفَصلَّى َعَلْيهإ وَ  ْلَمدإيَنةإ َذلإَك َسَنَة  َذلإَك َعَلى َمْرَواَن، َوقَاَمْت َمَعُه بـَُنو ََمُْزوٍم َوَوَقَع بـَيـْ نَي ابإ َخٍْس َوَخْسإ
 َوَهَلَك اأْلَْرَقُم َوُهَو اْبُن بإْضٍع َوَْثَانإنَي َسَنًة« 

 * سكت عنه الذهبي في التلخيص. 

ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثـََنا الرَّبإيُع ْبُن ُسَلْيَماَن، ثـََنا َأَسُد ْبُن ُموَسى،  -  6130 ،  َحدَّ ثـََنا اْلَعطَّاُف ْبُن َخالإٍد اْلَمْخُزومإيُّ
، وََكاَن َرُسوُل اَّللَّإ صَ  ، وََكاَن َبْدرإايًّ ، َعْن َجديإهإ اأْلَْرَقمإ َعَلْيهإ َوَسلََّم آَوى فإ َدارإهإ عإْنَد  َعْن ُعْثَماَن ْبنإ َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ اأْلَْرَقمإ لَّى هللاُ 

ُهْم، فـََلمَّا َكانُ الصََّفا َحَّتَّ َتَكاَمُلوا أَ  ُ َعنـْ َي اَّللَّ َرُهْم إإْساَلًما ُعَمُر ْبُن اخْلَطَّابإ َرضإ وا َأْربَعإنَي َخَرُجوا ْربَعإنَي رَُجاًل ُمْسلإَمنْيإ، وََكاَن آخإ
َُوديإ  ْئُت َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم ألإ ، فـََقاَل ِلإ َرُسوُل إإىَل اْلُمْشرإكإنَي، قَاَل اأْلَْرَقُم: َفجإ َعُه، َوَأَرْدُت اخْلُُروَج إإىَل بـَْيتإ اْلَمْقدإسإ

، قَاَل: »َوَما َُيْرإُجَك إإلَْيهإ؟ َأفإ  َارٍَة؟« قـُْلُت: ََل، َوَلكإْن ُأَصليإي اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »أَْيَن تُرإيُد؟« قـُْلُت: بـَْيَت اْلَمْقدإسإ  َتإ
 اَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »َصاَلٌة َها ُهَنا َخرْيٌ مإْن أَْلفإ َصاَلٍة ُثَّ«فإيهإ، فـَقَ 

َجاُه.   ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح

ثـََنا َعلإيُّ   - 6131 ، ثـََنا أَبُو ُمْصَعٍب، ثـََنا ََيََْي ْبُن عإْمَراَن بْ َحدَّ نإ ُعْثَماَن، َعْن   ْبُن عإيَسى احلْإريإيُّ، ثـََنا َعلإيُّ ْبُن إإبـَْراهإيَم النََّسوإييإ
ُ َعْنُه، قَاَل: قَاَل َرسُ  َي اَّللَّ ، َعْن أَبإيهإ َرضإ وُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم يـَْوَم َبْدٍر: »َضُعوا َما َجديإهإ ُعْثَماَن ْبنإ اأْلَْرَقمإ ْبنإ َأيبإ اأْلَْرَقمإ

َل: َهْبُه ِلإ اَي فـََرَفَع أَبُو ُأَسْيٍد السَّاعإدإيُّ َسْيَف اْبنإ َعائإٍذ اْلَمْرُزاَبنإ فـََعَرَفُه اأْلَْرَقُم ْبُن َأيبإ اأْلَْرَقمإ فـََقا  «.َكاَن َمَعُكْم مإَن اأْلَثـَْقالإ 
ُه«                                                                                                        َل اَّللَّإ، »فََأْعطَاُه َرُسو   إإايَّ

َجاُه.  ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 هللا: صحيح# قال الحافظ الذهبي رحمه 

 كَعْبُ بْنُ عَمْرٍو أَبُو الْيَسَرِ الْأَنْصَارِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثـََنا َأمْحَُد ْبُن َعْبدإ اجْلَبَّارإ، ثـََنا يُوُنُس ْبُن بَُكرْيٍ، ثَـ   -   6137 إإْسَحاَق، َحدََّثِنإ َنا حُمَمَُّد ْبُن  َحدَّ

  َّ ، َعْن أَبإيهإ، َعْن َأيبإ اْلَيَسرإ َكْعبإ ْبنإ َعْمٍرو، قَاَل: أَتـَْيُت النَّيبإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َوُهَو يـَُبايإُع النَّاَس بـَُرْيَدُة ْبُن ُسْفَياَن اأْلَْسَلمإيُّ
لشَّْرطإ قَاَل: »ُأاَبيإُعَك َعَلى َأْن تـَْعُبَد اَّللََّ، َوتُقإيَم فـَُقْلُت: اَي َرُسوَل اَّللَّإ، اْبُسْط يََدَك َحَّتَّ   ُأاَبيإَعَك، َواْشََتإْط َعَليَّ، فَأَْنَت َأْعَلُم ابإ

َح اْلُمْسلإَم، َوتـَُفارإَق اْلُمْشرإَك«  الصَّاَلَة، َوتـُْؤِتإ الزََّكاَة، َوتـَُناصإ
 * سكت عنه الذهبي في التلخيص. 

 سَلم علوش: بريده وأبوه وثقهما ابن حبان، والباقون متفق على عدالتهم. * قال الشيخ عبد ال

 ذِكْرُ أَبِي هُرَيْرَةَ الدَّوْسِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ »وَقَدْ كَثُرَ الْخِلَافُ فِي اسْمِهِ، وَاسْمِ أَبِيهِ« 
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، ثـََنا أَبُو  َحدََّثِنإ أَبُو َسعإيٍد َعْمُرو ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ    -   6143 ُم ْبُن َعلإيٍي ، ثـََنا َعاصإ يُّ َمْنُصوٍر اْلَعْدُل، ثـََنا ُعَمُر ْبُن َحْفٍص السَُّدوسإ
َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ  قَاَل: »َكاَن  َعْنُه،   ُ َي اَّللَّ ُهَريـَْرَة َرضإ َأيبإ  َعْن   ، اْلَمْقَُبإييإ َعْن َسعإيٍد  َيْدُعوينإ َمْعَشٍر،  َوَسلََّم  َعَلْيهإ  َأاَب هإريٍ     ،»  

 َوَيْدُعوينإ النَّاُس َأاَب ُهَريـَْرةَ 

ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثـََنا َأمْحَُد ْبُن َعْبدإ اجْلَبَّارإ، ثـََنا يُوُنُس ْبُن بَُكرْيٍ، عَ   -   6146 نإ اْبنإ إإْسَحاَق، َحدََّثِنإ بـَْعُض َحدَّ
، َعْن َأيبإ   ُ َعْنُه، قَاَل: َكاَن اْسْإي فإ اجْلَاهإلإيَّةإ َعْبَد َِشْسإ ْبَن َصْخٍر، »َفَسمَّاينإ َرُسوُل اَّللَّإ َأْصَحايبإ َي اَّللَّ  َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ ُهَريـَْرَة، َرضإ

 َوَسلََّم َعْبَد الرَّمْحَنإ« 

ثـََنا أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ اأْلَ   -  6158 ُّ، ثـََنا احْلَُسنْيُ ْبُن َحْفٍص، ثـََنا مَحَّاُد ْبُن ُشَعْيٍب، َعْن إإْْسَاعإيَل ْبنإ أَُميََّة،  َحدَّ ْصبَـَهاينإ
َنا  َل َلُه زَْيٌد: َعلَ َأنَّ حُمَمََّد ْبَن قـَْيسإ ْبنإ ََمَْرَمَة، َحدَّثَُه، َأنَّ رَُجاًل َجاَء زَْيَد ْبَن ََثبإٍت َفَسأََلُه َعْن َشْيٍء، فـََقا يبإ ُهَريـَْرَة، فَإإنَُّه بـَيـْ ْيَك ِبَإ
نَ  دإ َذاَت يـَْوٍم َنْدُعو اَّللََّ تـََعاىَل، َوَنْذُكُر رَبَـَّنا َخَرَج َعَليـْ َعَلْيهإ َوَسلََّم َحَّتَّ َأاَن َوأَبُو ُهَريـَْرَة َوُفاَلٌن فإ اْلَمْسجإ ا َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ 

َنا، قَاَل: َفَجلَ  يبإ قـَْبَل َأيبإ ُهَريـَْرةَ َجَلَس إإلَيـْ ُتْم فإيهإ« . قَاَل زَْيٌد: َفَدَعْوُت َأاَن َوَصاحإ َنا، فـََقاَل: »ُعوُدوا لإلَّذإي ُكنـْ ، َوَجَعَل َس َوَسَكتـْ
َباَي  َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم يـَُؤميإُن َعَلى ُدَعائإَنا، قَاَل: ُثَّ َدَعا أَبُو ُهَريـَْرَة فـََقالَ  ْثَل الَّذإي َسأََلَك َصاحإ : اللَُّهمَّ إإينيإ َأْسأَُلَك مإ
، َوَأْسأَُلَك عإْلًما ََل يـُْنَسى، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »آمإنيَ  فـَُقْلَنا: اَي َرُسوَل اَّللَّإ، َوَْنُْن َنْسَأُل اَّللََّ عإْلًما    «، َهَذانإ

يُّ«  َا الدَّْوسإ  ََل يـَْنَسى فـََقاَل: »َسبَـَقُكَما ِبإ
َجاُه.  ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َصِحيُح اإلِْ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: حماد بن شعيب ضعيف 
 (: ضعيف.3242مع )* ضعيف الجا

أَبُو النَّْضرإ، ثَـ   -   6159 ثـََنا  اْلَعبَّاُس ْبُن حُمَمٍَّد الدُّورإيُّ،  ثـََنا  يـَْعُقوَب،  ْبُن  اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد  أَبُو  ثـََنا  ، َعْن زَْيٍد  َحدَّ أَبُو اأْلَْحَوصإ َنا 
، َعْن َأيبإ َسعإيٍد اخلُْ  ييإ ديإيقإ النَّاجإ ، َعْن َأيبإ الصيإ ُ َعْنُه، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »أَبُو ُهَريـَْرَة  اْلَعميإييإ َي اَّللَّ ْدرإييإ َرضإ

»  وإَعاُء اْلعإْلمإ
 * سكت عنه الذهبي في التلخيص. 

 (: ضعيف. 61* ضعيف الجامع )
 

 مُؤَذِّنِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اهللُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاخْتُلِفَ فِي اسْمِهِ« ذِكْرُ أَبِي مَحْذُورَةَ الْجُمَحِيِّ »وَهُوَ أَحَدُ  
َصفإيََّة بإْنتإ وُب ْبُن ََثبإٍت، َعْن  َأْخََباََن الشَّْيُخ أَبُو َبْكرإ ْبُن إإْسَحاَق، أَنـَْبَأ َعلإيُّ ْبُن َعْبدإ اْلَعزإيزإ، ثـََنا أَبُو ُحَذيـَْفَة، ثـََنا أَيُّ   - 6181

ُلُغ اأْلَْرضَ  هإ إإَذا قـََعَد َأْرَسَلَها فـَتَـبـْ  فـََقاُلوا َلُه: َأََل حَتْلإُقَها؟ فـََقاَل: »إإنَّ َرُسوَل اَّللَّإ جَمَْزَأَة، َأنَّ َأاَب حَمُْذورََة، َكاَنْت َلُه ُقصٌَّة فإ ُمَقدَّمإ رَْأسإ
َْحلإَقَها َحَّتَّ َأُموَت« فـََلْم ََيْلإْقَها َحَّتَّ َماتَ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َمَسَح َعَليْـ   َها بإَيدإهإ، فـََلْم َأُكْن ألإ
 * سكت عنه الذهبي في التلخيص. 

 رواه الطبراني، وفيه أيوب بن ثابت المكي قال أبو حاتم: ال يحمد حديثه. (: 8832* قال الهيثمي )
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، ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن ُمَعاوإيََة، ثـََنا اهْلُذَ َأْخََبينإ َجْعَفُر ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ  -  6182 ْيُل ْبُن   ُنَصرْيٍ اخْلُْلدإيُّ، ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن َعلإييإ ْبنإ زَْيٍد اْلَمكيإيُّ
ُ َعْنُه، قَاَل: »َجَعَل َرُسوُل ا َي اَّللَّ ْعُت اْبَن َأيبإ حَمُْذورََة َُيَديإُث، َعْن أَبإيهإ َرضإ َّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم لإَبِنإ َعْبدإ  بإاَلٍل، قَاَل: ْسَإ

َقايََة، َولإَبِنإ َعْبدإ الدَّارإ احلْإَجابََة، َوَجَعَل اأْلََذاَن لََنا َولإَمَوالإيَنا«  اْلُمطَّلإبإ السيإ

َْرَو، ثـََنا َعْبُد الصََّمدإ ْبُن اْلَفْضلإ   -  6183 ُّ ِبإ ثـََنا أَبُو َأمْحََد َبْكُر ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ مَحَْداَن الصَّرْيَفإ ، ثـََنا َخالإُد ْبُن َعْبدإ    َحدَّ يُّ اْلبَـْلخإ
، ثـََنا َكامإُل ْبُن اْلَعاَلءإ، َعْن َأيبإ َصالإٍح، َعْن َأيبإ ُهَريـَْرَة َرضإ  َعَلْيهإ َوَسلََّم َأاَب الرَّمْحَنإ َعْنُه، قَاَل: »َأَمَر َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ   ُ َي اَّللَّ

قَاَمَة«    حَمُْذورََة َأْن َيْشَفَع اأْلََذاَن، َويُوتإَر اإْلإ
 * سكت عنه الذهبي في التلخيص. 

 ذِكْرُ أَبِي أُسَيْد  السَّاعِدِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
ُّ، ثـََنا ُمْصَعُب ْبُن َعْبدإ   -  6190 ثـََنا الشَّْيُخ أَبُو َبْكرإ ْبُن اَبَلَوْيهإ، ثـََنا إإبـَْراهإيُم ْبُن إإْسَحاَق احْلَْريبإ  اَّللَّإ، قَاَل: »فإ السََّنةإ اجْلََماَعةإ َحدَّ

ُر َمْن َماَت مإْن َأْهلإ َبْدٍر، وََكاَن َسَنَة َأْربَعإنَي َماَت أَبُو ُأَسْيٍد َمالإُك ْبُن رَبإيَعَة ْبنإ َعامإرإ ْبنإ َعوْ  فإ ْبنإ اخْلَْزرَجإ ْبنإ َساعإَدَة، َوُهَو آخإ
 َم َعَلى نإَسائإهإ«َمإَّْن أَْبَصَر اْلَماَلئإَكَة يـَْوَم َبْدٍر، َفُكفَّ َبَصُرُه، َفَكاَن َأمإنَي َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلَّ 

 مه هللا: هذا خطأ # قال الحافظ الذهبي رح
 * قال الشيخ عبد السَلم علوش: في سنده مقال. 

، أَنـَْبأَ   -   6193 ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، أَنـَْبَأ حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َعْبدإ احْلََكمإ اْبُن َوْهٍب، َأْخََبينإ اْبُن َأيبإ ذإْئٍب،    َحدَّ
ٍد اأْلَْنَصارإيَّ، َقدإَم بإَسيبٍْ مإَن اْلَبْحَرْينإ َفَصفُّوا، فـََقاَم َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى َوأََنُس ْبُن عإَياٍض، َعْن َجْعَفرإ ْبنإ حُمَمٍَّد، َعْن أَبإيهإ، َأنَّ َأاَب ُأَسيْ 

؟« فـََقاَلْت: بإيَع اْبِنإ فإ   َصلَّى هللُا َبِنإ َعْبٍس، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَّإ   هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، فـََنَظَر إإلَْيهإْم فَإإَذا اْمَرَأٌة تـَْبكإي فـََقاَل: »َما يـُْبكإيكإ
يَئنَّ بإهإ« فـَرَكإَب أَبُو ُأَسْيٍد َفَجاَء بإهإ   َيبإ ُأَسْيٍد: »َلََتَْكََبَّ فـَْلَتجإ  َعَلْيهإ َوَسلََّم ألإ

َجاُه. ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ     @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: مرسل 

 ذِكْرُ بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ الْمُزَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
، ثـََنا حمَُ   -  6198 ، ثـََنا احْلَُسنْيُ ْبُن اْلَفَرجإ ُّ، ثـََنا احْلََسُن ْبُن اجْلَْهمإ ثـََنا أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ اأْلَْصبَـَهاينإ مَُّد ْبُن ُعَمَر، قَاَل: " َكاَن بإاَلُل َحدَّ

ُّ َأَحَد َمْن ََيْمإُل لإَواًء مإَن اأْلَْلوإيَةإ الثَّاَلثَةإ الَّيتإ َعَقَدَها هَلُْم َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ ْبُن احْلَارإثإ   َعَلْيهإ َوَسلََّم يـَْوَم فـَْتحإ َمكََّة، وََكاَن  اْلُمَزينإ
تيإنَي َوُهَو يـَْوَمئإٍذ اْبُن  بإاَلُل يَُكَّنَّ َأاَب َعْبدإ الرَّمْحَنإ، وََكاَن َيْسُكُن َجبَـَلْي ُمَزيـْنَ  َ َسَنَة سإ َة: اأْلَْشَعرإ، َواأْلَْجَردإ، َوَيَِْتإ اْلَمدإيَنَة َكثإريًا، َوتـُُوفيإ

 َْثَانإنَي َسَنًة " 

ثـَنَ   -   6199  ، يُّ اْلَفارإسإ ُسْفَياَن  ْبُن  يـَْعُقوُب  ثـََنا   ، يُّ اْلَفارإسإ ُدُرْستَـَوْيهإ  ْبنإ  َجْعَفرإ  ْبُن  اَّللَّإ  َعْبُد  اَّللَّإ َأْخََباََن  َعْبدإ  ْبُن  اْلَعزإيزإ  َعْبُد  ا 
، َوبإاَلٍل اْبَِنْ ََيََْي بْ  ، ثـََنا مُحَْيُد ْبُن َصالإٍح، َعنإ احْلَارإثإ يُّ َا بإاَللإ ْبنإ احْلَارإثإ اأْلَُوْيسإ ، َعْن أَبإيهإَما، َعْن َجديإُهإ نإ بإاَللإ ْبنإ احْلَارإثإ
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، قَاَل: " إإنَّ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َأْقطََعُه اْلَقطإيَعَة، وََكَتَب َلُه: َهَذا مَ  يإ  َعَلْيهإ ا َأْعَطى حُمَمٌَّد َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ اْلُمَزينإ
يـََّها، َواجلََْشيَمةإ، َوَذاَت ال ، َأْعطَاُه َمَعادإَن اْلَقَبلإيَّةإ َغْورإيَـَّها َوَجْلسإ ، َوَحْيُث َيْصُلُح الذَّرْعإ مإْن ُقْدٍس إإْن َوَسلََّم بإاَلَل ْبَن احْلَارإثإ نُُّصبإ

 َكاَن َضارإاًي "، وََكَتَب ُمَعاوإيَةُ 

ثـََنا الشَّيْ   -   6200 ُّ، ثـََنا َعْبُد اْلَعزإيزإ، َعْن  َحدَّ َبأَ َعلإيُّ ْبُن َعْبدإ اْلَعزإيزإ، ثـََنا اْلَقْعَنيبإ حُمَمَّدإ ْبنإ َعْمٍرو، َعْن  ُخ أَبُو َبْكرإ ْبُن إإْسَحاَق، أَنـْ
يإ َصلَّى هللاُ  ُ َعْنُه، َعنإ النَّيبإ َي اَّللَّ  َعَلْيهإ َوَسلََّم، قَاَل: »اْلُمْسلإُم َمْن َسلإَم اْلُمْسلإُموَن مإْن  أَبإيهإ، َعْن َجديإهإ، َعْن بإاَللإ ْبنإ احْلَارإثإ َرضإ

 لإَسانإهإ َوَيدإهإ«
 رواه الطبراني في الكبير واْلوسط، ورجاله موثقون. (: 180* قال الحافظ الهيثمي )

ُّ، بإبَـْغَداَد، ثـََنا   -  6201 َبأَ َعْبُد َأْخََبينإ إإْْسَاعإيُل ْبُن َعلإيٍي احْلََطيبإ حُمَمَُّد ْبُن اْلَعبَّاسإ اْلُمَؤديإُب، ثـََنا ُسَرْيُج ْبُن النـُّْعَمانإ اجْلَْوَهرإيُّ، أَنـْ
يإ   اْلَعزإيزإ ْبُن حُمَمٍَّد الدَّرَاَوْردإيُّ، َحدََّثِنإ رَبإيَعُة ْبُن َأيبإ َعْبدإ الرَّمْحَنإ، َعنإ احْلَارإثإ ْبنإ بإاَللإ  ، َعْن أَبإيهإ، قَاَل: قـُْلُت:  ْبنإ احْلَارإثإ اْلُمَزينإ

 اَي َرُسوَل اَّللَّإ، َفْسُخ احْلَجيإ لََنا َخاصًَّة، َأْم لإلنَّاسإ َعامًَّة؟ قَاَل: »َبْل لََنا َخاصًَّة« 
َّ َصلَّى هللاُ عَ  ُ َعْنُه، »َأنَّ النَّيبإ َي اَّللَّ يإ َرضإ ْلَيمإنيإ َمَع الشَّاهإدإ« َوِبإإْسَنادإهإ، َعْن بإاَللإ ْبنإ احْلَارإثإ اْلُمَزينإ  َلْيهإ َوَسلََّم َقَضى ابإ

 رواه الطبراني في الكبير، ورجاله ثقات.(: 7047* قال الحافظ الهيثمي )
 

 ذِكْرُ صَفْوَانَ بْنِ الْمُعَطَّلِ السُّلَمِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
ْبُن ُسَليْ   -   6205 ثـََنا َسعإيُد   ، يُّ ْبُن َحْفٍص السَُّدوسإ ثـََنا ُعَمُر  اْلَعْدُل،  َمْنُصوٍر  ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ  ثـََنا َعْمُرو  ثـََنا َحدَّ  ، طإيُّ اْلَواسإ َماَن 

، قَاَل: »بـََعَثِنإ َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم ُأاَندإي    إإْْسَاعإيُل ْبُن َعيَّاٍش، ثـََنا أَبُو َوْهٍب، َعْن َمْكُحوٍل، َعْن َصْفَواَن ْبنإ اْلُمَعطَّلإ
َتبإُذوا فإ اجْلَرَّةإ«    َأْن ََل تـَنـْ

 * سكت عنه الذهبي في التلخيص. 

إإْسَحاَق اْلَقاضإي، ثـََنا إإْْسَاعإيُل ْبُن َأيبإ ُأَوْيٍس،  َأْخََباََن أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن َسْلَماَن اْلَفقإيُه بإبَـْغَداَد، ثـََنا إإْْسَاعإيُل ْبُن  -  6206
َها، قَاَلْت: َوقـََعَد َصْفَوانُ  ُ َعنـْ َي اَّللَّ ، َعْن هإَشامإ ْبنإ ُعْرَوَة، َعْن أَبإيهإ، َعْن َعائإَشَة َرضإ  ْبُن اْلُمَعطَّلإ حلإَسَّاَن ْبنإ ََثبإٍت  َحدََّثِنإ َأيبإ

نَي َضَربَُه:َفَضَربَُه، َوقَاَل َصْفوَ   اُن حإ
 ]البحر الطويل[

يُت َلْسُت بإَشاعإرإ   تـََلقَّ ُذاَبَب السَّْيفإ مإِنيإ فَإإنَِّنإ ... ُغاَلٌم إإَذا ُهوجإ
َاَي َوَأْشَتفإي ... مإَن اْلَباهإتإ الرَّامإي اْلََبَاَء الطََّواهإرإ   َوَلكإنَِّنإ َأمحْإي محإ

هَ  ُ َعنـْ َي اَّللَّ  اَّللَّإ  ا: َوفـَرَّ َصْفَواُن، َوَجاَء َحسَّاُن َيْستَـْعدإي عإْنَد َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، َفَسأََلُه َرُسولُ قَاَلْت َعائإَشُة َرضإ
ُه، فـََوَهبَـَها لإَرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ  ْنُه َضْربََة َصْفَواَن إإايَّ »فـََعوََّضُه َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ   َعَلْيهإ َوَسلَّمَ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َأْن يـََهَب مإ

ريإيَن« فـََباَع َحسَّاُن احْلَائإَط مإْن ُمعَ  َاٍل  َعَلْيهإ َوَسلََّم َحائإطًا مإْن َُنٍْل َعظإيٍم َوَجارإيًَة ُرومإيًَّة ُتْدَعى سإ اوإيََة ْبنإ َأيبإ ُسْفَياَن فإ وإََليَتإهإ ِبإ
 َعظإيمٍ 
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َجاُه. @ قال   الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم، َوَلْم ُيَخرِ 
 * سكت عنه الذهبي في التلخيص. 

 ذِكْرُ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
ُّ، ثـََنا إإبـَْراهإيُم ْبُن مَحَْزَة الزَُّبرْيإيُّ، ثـََنا ُسْفَياُن ْبُن مَحَْزَة  َأْخََبينإ حُمَمَُّد ْبُن َصالإحإ ْبنإ َهانإٍئ، ثـََنا    -  6208 اْلَفْضُل ْبُن حُمَمٍَّد الشَّْعَراينإ

، َعْن أَبإيهإ مَحَْزَة ْبنإ  ، َعْن َكثإريإ ْبنإ زَْيٍد، َعْن حُمَمَّدإ ْبنإ مَحَْزَة ْبنإ َعْمٍرو اأْلَْسَلمإييإ قَاَل: " َكاَن َبْدُء طََعامإ َأْصَحابإ     َعْمٍرو،اأْلَْسَلمإيُّ
َلَة، قَاَل: َفدَ  َلَة َوَهذإهإ اللَّيـْ ، َفَصنَـْعُت طََعاَم َأْصَحابإ َرُسولإ َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َعَلى َيَدْي َأْصَحابإهإ َهذإهإ اللَّيـْ اَر َعَليَّ

ٍد، َماَت َسَنَة َفَذَهْبُت بإهإ إإلَْيهإ " قَاَل ُسْفَياُن ْبُن مَحَْزَة: »وََكاَن مَحَْزُة ْبُن َعْمٍرو اأْلَْسَلمإيُّ يَُكَّنَّ َأاَب حُمَمَّ   اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم،
تيإنَي َوُهَو اْبُن إإْحَدى َوَسْبعإنَي َسَنًة«   إإْحَدى َوسإ

 وثقوا[ (: ]رواه الطبراني ورجاله 14129* قال الحافظ الهيثمي )
 * قال الشيخ عبد السَلم علوش: كثير بن زيد فيه اختَلف.

 

 ذِكْرُ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ الزُّهْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
ثـََنا أَبُو احْلَُسنْيإ حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ زََكرإايَّ اْلَفقإيُه، ثـََنا زََكرإايَّ ْبُن    -  6227 ، ثـََنا َعْبُد اْلَعزإيزإ ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ احلََْسنإ  َحدَّ يُّ ََيََْي السَّاجإ

ي ا ، َحدََّثِنإ َأخإ ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َجْعَفٍر اْلَمْخُزومإيُّ َبْكرإ  أَبُو  ، َحدََّثِنإ  اْلَمْخُزومإيُّ ُزاَبَلَة  أَبإيهإ، قَاَل:  ْبنإ  ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ، َعْن  ْلمإْسَوُر 
ُهَما، قَاَل: »َأْطَعَمِنإ َرُسولُ َحدَّ  ُ َعنـْ َي اَّللَّ  اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َِتًْرا فإ ثـَْتِنإ أُمُّ َبْكٍر بإْنُت اْلمإْسَورإ ْبنإ ََمَْرَمَة، َعْن أَبإيَها َرضإ

َ َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّ   ى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، َوَأاَن اْبُن إإْحَدى َعْشَرَة َسَنةً طََبٍق لَْيَس يبإ مإْن بـَْرنإييإُكْم َهَذا« ، َوتـُُوفإ
 * قال الشيخ عبد السَلم علوش: عبد العزيز بن محمد بن الحسن متروك.

، ثـََنا َعْبُد    -  6229 ثـََناُه َعلإيُّ ْبُن مَحَْشاَذ اْلَعْدُل، ثـََنا اْلَعبَّاُس ْبُن اْلَفْضلإ اأْلَْسَفاطإيُّ ، ثـََنا َعْبُد  َكَما َحدَّ الرَّمْحَنإ ْبُن اْلُمَباَركإ
اَل: َخطَبَـَنا َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ  اْلَوارإثإ ْبُن َسعإيٍد، َعْن ُشْعَبَة، َعنإ اْبنإ ُجَرْيٍج، َعْن حُمَمَّدإ ْبنإ قـَْيٍس، َعنإ اْلمإْسَورإ ْبنإ ََمَْرَمَة، قَ 

ْركإ َواأْلَْوََثنإ َكانُوا َيْدفـَُعوَن مإْن َهَذا َعَلْيهإ َوَسلََّم بإَعَرفَاٍت َفَحمإَد اَّللََّ  عإ إإَذا   َوأَْثََّن َعَلْيهإ، ُثَّ قَاَل: »َأمَّا بـَْعُد، فَإإنَّ َأْهَل الشيإ اْلَمْوضإ
َا َعَمائإُم الريإَجالإ فإ ُوُجوهإَها، َوإإانَّ َنْدَفُع بـَعْ  َد َأْن َتغإيَب، وََكانُوا َيْدفـَُعوَن مإَن اْلَمْشَعرإ  َكاَنتإ الشَّْمُس َعَلى رُءُوسإ اجلْإَبالإ َكَأهنَّ

طًَة«  َبسإ  احْلََرامإ إإَذا َكاَنتإ الشَّْمُس ُمنـْ
َجاُه »َقْد َصحَّ َوَثَبَت ِبمَ  ْيَخْيِن، َوَلْم ُيَخرِ  ا َذَكْرُتُه َسَماَع اْلِمْسَوِر ْبِن َمْخَرَمَة @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ

   .اُع َأْصَحاِبَنا َأنَُّه ِممَّْن َلُه ِرَواَيٌة ِبََل َسَماعٍ ِمْن َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم اَل َكَما َيَتَوهََّمُه َرعَ 
 .# قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط البخاري ومسلم

 

 ذِكْرُ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ الْأَكْبَرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
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ثـََناُه أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َصالإحإ ْبنإ َهانإٍئ مإْن َأْصلإ كإَتابإهإ، ثـََنا أَبُو حُمَمٍَّد اْلَفْضُل بْ   -   6233 ، ثـََنا ُسنَـْيُد  َما َحدَّ ُن حُمَمٍَّد اْلبَـْيهإقإيُّ
، ثـََنا َحجَّاُج ْبُن حُمَمٍَّد، َعنإ اْبنإ ُجَرْيٍج، َحدَّثَ  يصإيُّ ِنإ حُمَمَُّد ْبُن طَْلَحَة، َعْن ُمَعاوإيََة ْبنإ َأيبإ ُسْفَياَن، َحدََّثِنإ الضَّحَّاُك ْبُن َداُوَد اْلمإصيإ

َع َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم يـَُقوُل: »ََل يـََزاُل َوالٍ    مإْن قـَُرْيٍش«  ْبُن قـَْيٍس، َوُهَو َعْدُل َمَرضإي، أَنَُّه ْسَإ
 لتلخيص. * سكت عنه الذهبي في ا 

 . فيه سنيد وهو ثقة وقد تكلم في روايته عن الحجاج بن سليمان وهذا منها وهللا أعلم(: 5/198قال الحافظ الهيثمي )* 

، ثـََنا أَبُو اْلَولإيدإ    -  6235 ، ثـََنا مَحَّاُد ْبُن َسَلَمَة، َما َأْخََباَْنُه َعلإيُّ ْبُن مَحَْشاَذ اْلَعْدُل، ثـََنا اْلَعبَّاُس ْبُن اْلَفْضلإ اأْلَْسَفاطإيُّ يُّ الطََّيالإسإ
َبَأ َسعإيُد ْبُن إإاَيٍس اجْلَُرْيرإيُّ، َعْن َأيبإ اْلَعاَلءإ يَزإيَد ْبنإ َعبْ  ْعُت َأاَب َسعإيٍد الضَّحَّاَك ْبَن قـَْيٍس اْلفإْهرإيَّ أَنـْ ريإ، قَاَل: ْسَإ خيإ دإ اَّللَّإ ْبنإ الشيإ

ْعُت َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم يـَُقوُل: " إإَذا أََتى الرَُّجُل اْلَقْوَم فـََقاُلوا: َمْرحَ  ى رَبَُّه، َوإإَذا أََتى  ًبا َفَمْرَحًبا بإهإ يـَْوَم يـَْلقَ يـَُقوُل: ْسَإ
 الرَُّجُل اْلَقْوَم فـََقاُلوا َلُه: َقْحطًا فـََقْحطًا َلُه يـَْوَم اْلقإَياَمةإ "  

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط مسلم
 (: صحيح. 266* صحيح الجامع )

، ثـَنَ   -  6236 ، ثـََنا َأيبإ ثـََناُه َأمْحَُد ْبُن َسْلَماَن اْلَفقإيُه بإبَـْغَداَد، ثـََنا هإاَلُل ْبُن اْلَعاَلءإ الرَّقيإيُّ ا ُعبَـْيُد اَّللَّإ ْبُن َعْمٍرو، َعْن زَْيدإ ْبنإ  َما َحدَّ
ْلَمدإيَنةإ اْمَرَأٌة ََتْفإُض النيإَساَء يـَُقاُل هَلَا أُمُّ َعطإيََّة، َأيبإ أُنـَْيَسَة، َعْن َعْبدإ اْلَملإكإ ْبنإ ُعَمرْيٍ، َعنإ الضَّحَّاكإ ْبنإ قـَيْ  ٍس، قَاَل: َكاَنْت ابإ

َهكإي، فَإإنَُّه أَْنَضُر لإْلَوْجهإ َوَأحْ  « فـََقاَل هَلَا َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »اْخفإضإي َوََل تـَنـْ  َظى عإْنَد الزَّْوجإ
 ذهبي في التلخيص. * سكت عنه ال 

 (: صحيح. 236* صحيح الجامع )

 ذِكْرُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ السَّهْمِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
َثُم ْبُن َخَلٍف الدُّورإيُّ، ثـََنا َداُوُد ْبُن ُرَشْيٍد، ثـََنا إإْْسَاعإي  -  6239 ُ ْبُن َحدََّثِنإ أَبُو َعلإيٍي احْلَافإُظ، ثـََنا اهْلَيـْ ُل ْبُن َعيَّاٍش، َحدََّثِنإ َساَلإ

، قَاَل: َدَخَل َعْبدُ  ييإ ، َعْن َأيبإ َعْبدإ اَّللَّإ اْلُقَرشإ ْيَـَتُه، فـََقاَل َعْبُد  َعْبدإ اَّللَّإ اْلَكاَلعإيُّ  اَّللَّإ ْبُن ُعَمَر َعَلى َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َعْمٍرو، َوَقْد َسوََّد حلإ
ُفَك َشْيًخا، فَأَْنَت الرَّمْحَنإ؟ قَاَل: بـََلى َأْعرإ   اَّللَّإ ْبُن ُعَمَر: السَّاَلُم َعَلْيَك أَيُـَّها الشَُّوْيُب، فـََقاَل َلُه اْبُن َعْمٍرو: َأَما تـَْعرإُفِنإ اَي َأاَب َعْبدإ 

َضاُب اْلُمْؤمإنإ، وَ  ْعُت َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم يـَُقوُل: »الصُّْفَرُة خإ ، َوالسََّواُد  اْليَـْوَم َشابي إإينيإ ْسَإ َضاُب اْلُمْسلإمإ احْلُْمَرُة خإ
َضاُب اْلَكافإرإ«    خإ

 ر # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: حديث منك
 (: موضوع.3553* ضعيف الجامع )

ثـََنا َعلإيُّ ْبُن مَحَْشاَذ اْلَعْدُل، ثـََنا بإْشُر ْبُن ُموَسى، ثـََنا احْلَُمْيدإيُّ، ثـََنا ُسْفَياُن، َعْن َداُوَد بْ   -  6242 نإ َشابُوٍر، َعْن جُمَاهإٍد، َعْن  َحدَّ
  ُ َي اَّللَّ يإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، قَاَل: " ُخُذوا اْلُقْرآَن مإْن َأْربـََعٍة: رَُجَلنْيإ مإَن اْلمُ َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َعْمٍرو َرضإ ُهَما، َعنإ النَّيبإ رإيَن،  َعنـْ َهاجإ

ْعٍب، َوُمَعاذإ ْبنإ َجَبٍل " َوقَاَل: َوَخصَّ َعْبَد اَّللَّإ َورَُجَلنْيإ مإَن اأْلَْنَصارإ مإْن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َمْسُعوٍد، َوَساَلٍإ َمْوىَل َأيبإ ُحَذيـَْفَة، َوُأيَبيإ ْبنإ كَ 
   ْبَن َمْسُعوٍد بإَكلإَمةٍ 
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َجاهُ  ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ   . @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

َبَأ َعْبُد اْلَملإكإ ْبُن  َأْخََبينإ َعْبُد اَّللَّإ ْبُن احْلَُسنْيإ اْلَقاضإي،  -  6243 َْرَو، ثـََنا احْلَارإُث ْبُن َأيبإ ُأَساَمَة، ثـََنا يَزإيُد ْبُن َهاُروَن، أَنـْ ِبإ
، َعْن أَبإيهإ، َعْن َجديإهإ، قَاَل: َكاَنْت أُمُّ َعْبدإ  لشَّامإ ، َحدََّثِنإ َعْمُرو ْبُن ُشَعْيٍب ابإ يُّ ْيطََة بإْنَت ُمنَـبيإهإ ْبنإ  اَّللَّإ ْبنإ َعْمٍرو رَ ُقَداَمَة اجْلَُمحإ

َرْيٍ، َوَعْبُد اَّللَّإ  احْلَجَّاجإ تـُْلطإُف بإَرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، فََأًَتَها َذاَت يـَْوٍم فـََقاَل: َكْيَف أَْنتإ اَي أُ  مَّ َعْبدإ اَّللَّإ؟ قَاَلْت: ِبإ
نـَْيا، قَاَل َلُه أَبُ  فيإنَي: اْخُرْج فـََقاتإْل، قَاَل: اَي أَبـََتاُه َأَتَُْمُرينإ َأْن َأْخُرَج فَأُقَاتإَل، َوَقْد َكاَن مإْن َعهْ رَُجٌل َقْد تـََرَك الدُّ دإ َرُسولإ وُه يـَْوَم صإ

َّللَّإ، أَتـَْعَلُم َأنَّ َما َكاَن مإْن  ْعَت. قَاَل: أَْنُشُدَك ابإ َعْهدإ َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم إإلَْيَك  اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َما َقْد ْسَإ
قَاَل: نـََعْم. قَاَل: فَإإينيإ آُمُرَك َأْن تـَُقاتإَل، قَاَل: َفَخَرَج   «.أَنَُّه َأَخَذ بإَيدإَك فـََوَضَعَها فإ َيدإي فـََقاَل: »َأطإْع َأاَبَك َعْمَرو ْبَن اْلَعاصإ 

 يـَُقاتإُل، فـََلمَّا َوَضَعتإ احْلَْرُب، قَاَل َعْبُد اَّللَّإ: 
 ]البحر الطويل[

َها الذََّوائإبُ  نـْ فيإنَي يـَْوًما َشاَب مإ  َلْو َشهإْدُت مَجََل َمَقامإي َوَمْشَهدإي ... بإصإ
يََّة َجاءَ  ُْم ... َسَحاُب رَبإيٍع زَْعَزَعْتُه اجْلََنائإبُ  َعشإ  َأْهُل اْلعإَراقإ َكَأهنَّ

ُهْم، َواْرَجَحنَّْت َكَتائإبُ  َراًعا ثـَبَـَتْت لََنا ... َكَتائإُب مإنـْ  إإَذا قـُْلُت َقْد َولَّْوا سإ
 ى َأْن ُتَضارإبُوافـََقاُلوا لََنا: إإانَّ نـََرى َأْن تـَُبايإُعوا ... َعلإيًّا فـَُقْلَنا: َبْل نـَرَ 

 *قال الشيخ عبد السَلم علوش: سنده ضعيف.

 ذِكْرُ أَسْمَاءِ بْنِ حَارِثَةَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
َااَبَذ، ثـََنا َعْبَداُن    -   6251 دإ احْلَافإُظ ِبإإْسَتإ ، قَاَل أَبُو َُهَّاٍم حُمَمَُّد ْبُن َأْخََبينإ الزَُّبرْيُ ْبُن َعْبدإ اْلَواحإ اأْلَْهَوزإيُّ، ثـََنا زَْيُد ْبُن احْلَرإيشإ

ُ َعْنُه قَ  َي اَّللَّ ريإيَن، َعْن َأيبإ ُهَريـَْرَة َرضإ ، ثـََنا يَزإيُد ْبُن إإبـَْراهإيَم، َعْن حُمَمَّدإ ْبنإ سإ  َحارإثََة اَل: »َما ُكْنُت َأَرى َأْْسَاَء َوهإْنًدا اْبَِنْ الزيإْبرإقَانإ
هُ  ْدَمتإهإَما إإايَّ  وََكااَن حُمَْتاَجنْيإ«  إإَلَّ َخادإَمنْيإ لإَرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم مإْن ُطولإ ُلُزومإهإَما اَببَُه َوخإ

 * سكت عنه الذهبي في التلخيص. 
 * إسناده ضعيف. 

 الْجَوْنِ الْخُزَاعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ذِكْرُ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدِ بْنِ  
َقَلُة،    -  6255 ، ثـََنا َمصــْ ُن ْبُن اجْلَْهمإ ُّ، ثـََنا احلَْســَ بَـَهاينإ ثـََنا أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد اأْلَصــْ ، ثـََنا حُمَمَُّد َحدَّ نْيُ ْبُن اْلَفَرجإ ثـََنا احْلُســَ

َب اُن ْبُن ُصَردإ ْبنإ اجْلَْونإ ْبنإ َأيبإ اجْلَْونإ َوُهَو َعْبُد اْلُعزَّى ْبُن ُمْنقإذإ ْبنإ رَبإيَعَة، َويَُكَّنَّ َأاَب مُ ْبُن ُعَمَر قَاَل: »ُسَلْيمَ  َطريإٍف َأْسَلَم َوَصحإ
وُل ا َلَم َْسَّاُه َرسـُ اَر، فـََلمَّا َأسـْ لََّم، وََكاَن اْْسُُه َيسـَ لَّى هللاُ َعَلْيهإ َوسـَ َّ صـَ ني َعالإَيٌة النَّيبإ َلْيَماَن، وََكاَنْت َلُه سـإ لََّم سـُ لَّى هللاُ َعَلْيهإ َوسـَ َّللَّإ صـَ

يَ  هإَد َمَع َأمإريإ اْلُمْؤمإنإنَي َعلإيٍي َرضــإ لإُموَن َوشــَ نَي نـََزهَلَا اْلُمســْ َرٌف فإ قـَْومإهإ، َونـََزَل اْلُكوَفَة حإ فيإنَي، ُثَّ أَنَُّه َخَرَج يَ   َوشــَ ُ َعْنُه صــإ ْطُلُب اَّللَّ
َلْيَماُن ْبُن   ــُ ُهَما َوحَتَْت رَايَتإهإ َأْربـََعُة آََلفإ رَُجٍل فـَُقتإَل سـ ُ َعنـْ َي اَّللَّ ــإ نْيإ ْبَن َعلإيٍي َرضـ ــَ ُه إإىَل َدَم احْلُسـ ــُ َرٍد فإ تإْلَك اْلَوقْـَعَة َومحُإَل رَْأسـ ــُ صـ

، وََكاَن ُسَلْيَماُن يـَْوَم قُتإَل اْبَن َثاَل   ٍث َوتإْسعإنَي َسَنًة«َمْرَواَن ْبنإ احْلََكمإ
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 فيه محمد بن عمر متروك. إسناده معضل، وفيه * 

 ذِكْرُ أَبِي وَاقِد  اللَّيْثِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
، ثـََنا هإَشاُم ْبُن َعمَّ   -  6267 ثـََنا أَبُو احْلََسنإ َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ إإْْسَاعإيَل ْبنإ مإْهَراَن، َحدََّثِنإ َأيبإ اٍر، ثـََنا َعْبُد اَّللَّإ ْبُن يَزإيَد َحدَّ

ْلَحَة، َحدََّثِنإ أَبُو َواقإٍد اللَّْيثإيُّ قَاَل: ُكْنُت َجالإًسا عإْنَد َرُسولإ اْلَبْكرإيُّ، ثـََنا إإْسَحاُق ْبُن ََيََْي ْبنإ طَْلَحَة، َحدََّثِنإ َعميإي ُموَسى ْبُن طَ 
َوََثَر الدَُّم إإىَل   َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلَّمَ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم ِتََسُّ رُْكَبيتإ رُْكبَـْتهإ، فََأًَتُه آٍت فَاْلتَـَقَم أُُذنَُه، فـَتَـَغريََّ َوْجُه  

ُ َعزَّ َوَجلَّ َأَسارإيرإهإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم ُثَّ قَاَل: »َهَذا َرُسوُل َعامإرإ ْبنإ الطَُّفْيلإ يـَتَـَهدَُّدينإ َويـَتَـهََّددُ   َمْن َيَْوإي إإَِلَّ، َوَقْد َكَفانإيهإ اَّللَّ
َلَة« يـَعْ   ِنإ اأْلَْنَصارَ بإَوَلدإ إإْْسَاعإيَل َوَبِنإ قـَيـْ

 * قال الشيخ عبد السَلم علوش: عبد هللا بن يزيد البكري ضعيف. 

ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثـََنا احْلََسُن ْبُن َعلإييإ ْبنإ َعفَّاَن اْلَعامإرإيُّ، ثـََنا أَبُو    -  6268 ُّ، ثـََنا َعْبُد الرَّمْحَنإ َحدَّ   ََيََْي احلْإمَّاينإ
َع َأاَب َواقإٍد اللَّْيثإيَّ يـَُقوُل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى  ، أَنَُّه ْسَإ ْنََبإي َرَواتإُب   ْبُن َأمإنَي، َعْن َسعإيدإ ْبنإ اْلُمَسييإبإ هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »إإنَّ قـََوائإَم مإ

 فإ اجْلَنَّةإ«  
 * سكت عنه الذهبي في التلخيص. 

 . فيه يحيى بن عبد الحميد الحماني وهو ضعيف(: 12/4* قال الحافظ الهيثمي )
 (: صحيح.4412* صحيح الجامع )

 ذِكْرُ زَيْدِ بْنِ الْأَرْقَمِ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
ْلُكوَفةإ، ثـََنا    -  6272 ُّ ابإ َباينإ ْعُت َأْخََبينإ حُمَمَُّد ْبُن َعلإيٍي الشَّيـْ َأمْحَُد ْبُن َحازإٍم اْلغإَفارإيُّ، ثـََنا أَبُو نـَُعْيٍم، ثـََنا َكامإٌل أَبُو اْلَعاَلءإ، قَاَل: ْسَإ

ُ َعْنُه قَاَل: َخَرجْ  َي اَّللَّ ُ، َعْن ََيََْي ْبنإ َجْعَدَة، َعْن زَْيدإ ْبنإ َأْرَقَم َرضإ  َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم  َنا َمَع َرُسولإ اَّللَّإ َحبإيَب ْبَن َأيبإ ََثبإٍت َُيَْبإ
َنا يـَْوٌم َكاَن َأَشدَّ َحرًّ  َح فإ يـَْوٍم َما أََتى َعَليـْ َنا إإىَل َغدإيرإ ُخمٍي فََأَمَر بإَدْوٍح، َفُكسإ ْنُه َفَحمإَد اَّللََّ َوأَْثََّن َعَلْيهإ َوقَاَل: »اَي َحَّتَّ انـْتَـَهيـْ ا مإ

عَ  يَب، َوإإينيإ  أَيُـَّها النَّاُس، إإنَُّه ََلْ يـُبـْ ُك َأْن ُأْدَعى فَُأجإ َلُه، َوإإينيإ ُأوشإ ي َقطُّ إإَلَّ َما َعاَش نإْصَف َما َعاَش الَّذإي َكاَن قـَبـْ ًَترإٌك فإيُكْم ْث َنيبإ
َعنْ   ُ َي اَّللَّ بإَيدإ َعلإيٍي َرضإ فََأَخَذ  قَاَم  بـَْعَدُه كإَتاَب اَّللَّإ َعزَّ َوَجلَّ«، ُثَّ  لُّوا  َلْن َتضإ بإُكْم مإْن  َما  َأْوىَل  َمْن  النَّاُس،  أَيُـَّها  فـََقاَل: »اَي  ُه 

ُكْم؟« قَاُلوا: بـََلى، قَاَل: »مَ  ُ َوَرُسولُُه َأْعَلُم، »أََلْسُت َأْوىَل بإُكْم مإْن أَنـُْفسإ ُكْم؟« قَاُلوا: اَّللَّ    ْن ُكْنُت َمْوََلُه فـََعلإيي َمْوََلُه«أَنـُْفسإ
َجاُه " @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ   : َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح

 ذِكْرُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا 
ْبُن يَ   -  6281 ثـََنا حُمَمَُّد  أَبُو َحاِتٍإ الرَّازإيُّ،  ثـََنا  َْمَداَن،  ُب ِبإ ْبُن مَحَْداَن اجْلالَّ ثـََنا َعْبُد الرَّمْحَنإ  ثـََنا َحدَّ َناٍن الرََّهاوإيُّ،  زإيَد ْبنإ سإ

ُّ، َعْن اَنفإٍع، َعنإ اْبنإ ُعَمَر َرضإ  ُهَما قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »إإنَّ اْلَكْوثـَُر ْبُن َحكإيٍم أَبُو حُمَمٍَّد احْلََليبإ ُ َعنـْ َي اَّللَّ
َها َحَياًء ُعْثَماُن، وَ  َا أَبُو َبْكٍر، َوإإنَّ َأْصَلبَـَها فإ َأْمرإ اَّللَّإ ُعَمَر، َوإإنَّ َأَشدَّ إإنَّ َأفْـَرَضَها زَْيُد ْبُن إإنَّ َأقْـَرَأَها ُأيَبُّ ْبُن َكْعٍب، وَ َأرَْأَف أُمَّيتإ ِبإ
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حْلاََللإ َواحْلََرامإ ُمَعاُذ ْبُن َجَبٍل، وَ  إإنَّ َأْصَدقـََها هَلَْجًة أَبُو َذرٍي، َوإإنَّ َأمإنَي َهذإهإ ََثبإٍت، َوإإنَّ َأْقَضاَها َعلإيُّ ْبُن َأيبإ طَالإٍب، َوإإنَّ َأْعَلَمَها ابإ
، َوإإنَّ َحَْبَ َهذإهإ اأْلُمَّةإ لإَعْبُد اَّللَّإ ْبُن َعبَّاٍس«اأْلُمَّةإ أَبُو ُعبَـْيَدَة ْبُن اجلَْ   رَّاحإ

 .# قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: كوثر بن حكيم ساقط
 (: ضعيف جدا. 3165* السلسة الضعيفة )

َنا زَيـَْنُب بإْنُت ُسَلْيَماَن ْبنإ َأْخََباََن أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ الصَّفَّاُر، ثـََنا إإْْسَاعإيُل ْبُن إإْسَحاَق  -  6287 ثـَتـْ ، َحدَّ ُم ْبُن َعلإيٍي اْلَقاضإي، ثـََنا َعاصإ
َنُه   ْعُت َأيبإ يـَُقوُل: قَاَل: بـََعَث اْلَعبَّاُس ابـْ يإ َصلَّى هللاُ عَ َعلإييإ ْبنإ َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َعبَّاٍس، َحدََّثِنإ َأيبإ قَاَل: ْسَإ َلْيهإ َوَسلََّم، َعْبَد اَّللَّإ إإىَل النَّيبإ

ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ وَ  يإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم رَُجٌل، فَاْلتَـَفَت النَّيبإ ؟« قَاَل: ُمْذ  فـََناَم َورَاَءُه َوعإْنَد النَّيبإ ْئَت اَي َحبإييبإ َسلََّم فـََقاَل: »َمََّت جإ
َْبإيُل َعَلْيهإ الصَّاَلُة َوالسَّاَلُم، َوََلْ يـََرُه َخْلٌق إإَلَّ َساَعٍة، قَاَل: »َهْل رَأَْيَت عإْندإي َأَحًدا؟« قَالَ  : نـََعْم، رَأَْيُت رَُجاًل، قَاَل: »َذاَك جإ

رإ ُعُمرإَك« ُثَّ قَاَل: »اللَُّهمَّ َعليإْمُه التَّ  ُه فإ الديإينإ َواْجَعْلُه مإْن َأْهلإ ْأوإيَل َوفـَقيإهْ َعميإي إإَلَّ َأْن َيُكوَن نَبإيًّا َوَلكإْن َأْن ُُيَْعَل َذلإَك فإ آخإ
» ميَانإ  اإْلإ

َجاُه.  ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: بل منكر

َبا  -  6288 ثـََنا أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب الشَّيـْ ٍم، ثـََنا َشبإيُب ْبُن بإْشٍر، ثـََنا  َحدَّ ُّ، ثـََنا إإبـَْراهإيُم ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ، ثـََنا أَبُو َعاصإ ينإ
ُهَما قَاَل: َدَخَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم اْلَمخْ  ُ َعنـْ َي اَّللَّ فـََقاَل َرُسوُل   َرَج فَإإَذا تـَْوٌر ُمَغطًّى،عإْكرإَمُة، َعنإ اْبنإ َعبَّاٍس َرضإ

«  اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »َمْن َصَنَع َهَذا؟« قـُْلُت: َأاَن، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ وَ   َسلََّم: »اللَُّهمَّ َعليإْمُه َتَْوإيَل اْلُقْرآنإ
سْ  َجاُه " @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ  َناِد، َوَلْم ُيَخرِ 
 .# قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: شبيب بن بشر فيه لين

ُم ْبُن َأْخََباََن أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ الصَّفَّاُر، ثـََنا إإْْسَاعإيُل ْبُن إإْسَحاَق، ثـََنا يُوُسُف ْبُن َكامإٍل، ثـََنا َعْبُد الْ  -  6297 دإ ْبُن زإاَيٍد، ثـََنا َعاصإ َواحإ
ُهَما قَاَل: َكاَن ُعَمُر بْ  ُ َعنـْ َي اَّللَّ ُ َعْنُه إإَذا َدَعا اأْلَْشَياَخ مإْن َأْصَحابإ  ُكَلْيٍب، َعْن أَبإيهإ، َعنإ اْبنإ َعبَّاٍس َرضإ َي اَّللَّ ُن اخْلَطَّابإ َرضإ

َلٍة فـََقاَل: إإنَّ َرُسو  َلةإ َل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم قَاَل فإ  حُمَمٍَّد َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َدَعاينإ َمَعُهْم، َفَدَعااَن َذاَت يـَْوٍم َأْو َذاَت لَيـْ لَيـْ
رإ، َففإي َأييإ اْلوإْترإ تـََرْوهَنَا؟ فـََقاَل بـَْعُضهُ  ُعُه، َوقَاَل بـَْعُضُهْم: َسابإُعُه َوَخامإُسُه اْلَقْدرإ َما َقْد َعلإْمُتْم، فَاْلَتمإُسوَها فإ اْلَعْشرإ اأْلََواخإ ْم: ًَتسإ

ْئَت َتَكلَّْمُت، قَاَل: َما َدَعْوُتَك إإَلَّ لإَتَكلََّم، فـََقاَل: َأُقوُل بإَرْأٍي، فـََقاَل: َوََثلإثُُه، فـََقاَل: َما َلَك اَي اْبَن َعبَّاٍس ََل تـََتَكلَّمُ  ؟ قـُْلُت: إإْن شإ
تـََباَركَ  اَّللََّ  إإنَّ   " َوَسلََّم:  َعَلْيهإ  َصلَّى هللاُ  اَّللَّإ  َرُسوَل  ْعُت  إإينيإ ْسَإ فـَُقْلُت:  َأْسأَُلَك،  رَْأيإَك  َأكْ َعْن  َوتـََعاىَل  فـََقاَل:    السَّْبعإ  ذإْكَر  ثـََر 

َنا فإيَها َحبًّا َوعإنَـبً  بَـتـْ ا َوَقْضًبا َوزَيـُْتواًن َوَُنْاًل َوَحَدائإَق ُغْلًبا  السََّماَواتإ َسْبَع، َواأْلَْرُضوَن َسْبٌع "، َوقَاَل: إإانَّ َشَقْقَنا اأْلَْرَض َشقًّا فَأَنـْ
، فَاحْلََدائإُق ُمْلَتفُّ  َي اَّللَُّ َوفَاكإَهًة َوَأابًّ  َعْنُه:   وَُكلُّ ُمْلَتفٍي َحدإيَقٌة، َواأْلَبُّ َما أَنـْبَـَتتإ اأْلَْرُض َمإَّا ََل َيَُْكُل النَّاُس "، فـََقاَل ُعَمُر َرضإ

هإ؟ ُثَّ قَاَل: إإينيإ  ْثَل َما قَاَل َهَذا اْلُغاَلُم الَّذإي ََلْ َتْسَتوإ ُشُئوُن رَْأسإ ُتَك َأْن َتَكلََّم، فَإإَذا َدَعْوُتَك َمَعُهْم َأَعَجْزُِتْ َأْن تـَُقوُلوا مإ  ُكْنُت هَنَيـْ
 فـََتَكلَّْم  

َجاهُ  ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ   . @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 .# قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح
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 * قال الشيخ عبد السَلم علوش: صحيح.

 مَنَاقِبِ عَوْفِ بْنِ مَالِك  الْأَشْجَعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ذِكْرُ  
ثـََنا َعْبُد اْلَباقإي ْبُن قَانإٍع احْلَافإُظ، ثـََنا ُعبَـْيُد اَّللَّإ ْبُن حُمَمٍَّد اْلَيزإيدإيُّ، ثـََنا أَبُو َحسَّانَ   -  6322  الزيإاَيدإيُّ، ثـََنا هإَشاُم ْبُن حُمَمَّدإ َحدَّ

ُّ، قَاَل: َعْوُف ْبُن َمالإٍك اأْلَْشَجعإيُّ َوجََّه إإلَيْ  نَي نـََزَلْت َعَلْيهإ الصََّدَقُة َأاَب ْبنإ السَّائإبإ اْلَكْليبإ هإ َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم حإ
ُ َعْنُه، قَاَل: قَاَل أَبُو َبْكٍر لإَعْوٍف: إإنَّ اَّللََّ تـََعاىَل َقْد أَنـَْزَل الصََّدَقةَ  َي اَّللَّ ديإيَق َرضإ ْن ُكليإ َأْربَعإنَي ، قَاَل: َوَما الصََّدَقُة؟ قَاَل: مإ َبْكٍر الصيإ
ُ َعْنُه، فََأَخَذ اَنَقًة لإ  َي اَّللَّ َا َلَرْحلإي، فـََقاَل لَُه اَنَقٌة اَنَقٌة، قَاَل: فَاْعََتَْضَنا، َفُخْذ اَنَقًة، فَاْعََتََضَها أَبُو َبْكٍر َرضإ َرْحلإهإ، فـََقاَل َعْوٌف: إإهنَّ

َا أَلَ  ُ َعْنُه: إإهنَّ َي اَّللَّ قََّها إإىَل َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّ أَبُو َبْكٍر َرضإ ُ َعْنُه َوحإ َي اَّللَّ قََّها، َفَساقـََها أَبُو َبْكٍر َرضإ َْجرإَك، قَاَل: َفُسْق حإ ى هللاُ  ْعَظُم ألإ
ًتا فإ َعَلْيهإ َوَسلََّم، فََأْخََبَُه بإَصنإيعإ َعْوٍف َوقـَْولإهإ، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »ا ُْه إإنَّ اَّللََّ َقْد َبِنإ َلُه بـَيـْ ْع إإلَْيهإ فََأْخَبإ ْرجإ

 اجْلَنَّةإ«

، ثـََنا نـَُعْيُم ْبُن مَحَّ َأْخََباََن أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن حُمَمٍَّد اْلبَـْغَدادإيُّ بإنَـْيَسابُوَر، ثـََنا ََيََْي ْبُن ُعْثَماَن، ثـََنا َصالإ   -   6325 اٍد، ُح السَّْهمإيُّ
ُ َعْنُه،  ثـََنا عإيَسى ْبُن يُوُنَس، َعْن َجرإيرإ ْبنإ ُعْثَماَن، َعْن َعْبدإ الرَّمْحَنإ ْبنإ ُجَبرْيإ ْبنإ نـَُفرْيٍ، َعْن أَبإيهإ، عَ  َي اَّللَّ ْن َعْوفإ ْبنإ َمالإٍك َرضإ

يإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم قَاَل: »تـَْفََتإُق أُمَّيتإ عَ  َنٌة َعَلى أُمَّيتإ قـَْوٌم يَقإيُسوَن اأْلُُموَر بإَرْأيإهإْم َعنإ النَّيبإ َلى بإْضٍع َوَسْبعإنَي فإْرَقًة، َأْعَظُمَها فإتـْ
لُّوَن احْلََراَم َوَُيَريإُموَن احْلاََلَل«  فـَُيحإ
 * سكت عنه الذهبي في التلخيص. 

 والبزار، ورجاله رجال الصحيح.رواه الطبراني في الكبير (: 841* قال الحافظ الهيثمي )

 ذِكْرُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا 
ا زإاَيُد اخْلَصَّاُص، َعْن َعلإييإ َأْخََباََن احلََْسُن ْبُن يـَْعُقوَب اْلَعْدُل، ثـََنا ََيََْي ْبُن َأيبإ طَالإٍب، ثـََنا َعْبُد اْلَوهَّابإ ْبُن َعطَاٍء، ثـَنَ   -   6340

نإ الَّذإي بإهإ اْبُن الزَُّبرْيإ، قَاَل: َفَمرَّ َعَلْيهإ، قَاَل: َفَسَها اْلُغاَلُم،  ْبنإ زَْيٍد، َعْن جُمَاهإٍد قَاَل: قَاَل ِلإ َعْبُد اَّللَّإ ْبُن ُعَمَر: اْنظُْر إإىَل اْلَمَكا
ُ َلَك َثاَلًَث، َواَّللَّإ مَ  ًما، َوُصوًَل  ا َعلإْمُتَك إإَلَّ ُكْنَت َصوَّاًما قـَوَّاقَاَل: فَإإَذا اْبُن ُعَمَر يـَْنظُُر إإىَل اْبنإ الزَُّبرْيإ َمْصُلواًب، فـََقاَل: يـَْغفإُر اَّللَّ
ُ بـَْعَدَها أََبًدا، ُثَّ  ، َأَما َواَّللَّإ إإينيإ ََل َأْرُجو َمَع َمَساوإي َما َأَصْبَت َأَلَّ يـَُعذيإُبَك اَّللَّ مإ ديإيَق    لإلرَّحإ ْعُت َأاَب َبْكٍر الصيإ اْلتَـَفْت إإَِلَّ فـََقاَل: ْسَإ

ْعُت َرُسوَل اَّللَّإ  ُ َعْنُه يـَُقوُل: ْسَإ َي اَّللَّ  َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم يـَُقوُل: »َمْن يـَْعَمْل ُسوًءا ُُيَْز بإهإ فإ الدُّنـَْيا«   َرضإ
 * سكت عنه الذهبي في التلخيص. 

 في سنده علي بن زيد وهو ضعيف.  :الشيخ عبد السَلم علوشقال * 

مإ ْبنإ َأْخََبينإ إإبـَْراهإيُم ْبُن عإْصَمَة ْبنإ إإبـَْراهإيَم اْلَعْدُل، ثـََنا السَّرإيُّ ْبُن ُخَزمْيََة، ثـََنا ُموَسى ْبُن إإْسَْ   -  6343 اعإيَل، ثـََنا اهلْإْنُد ْبُن اْلَقاسإ
ْعُت َعامإَر ْبَن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ الزُّ  َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َوُهَو  َعْبدإ الرَّمْحَنإ ْبنإ َماعإٍز، قَاَل: ْسَإ َبرْيإ َُيَديإُث، َأنَّ َأاَبُه َحدَّثَُه، أَنَُّه أََتى النَّيبإ

ََذا الدَّمإ فََأْهرإْقُه َحْيُث ََل يـََراَك َأَحٌد« ، فـَلَ  ُم، فـََلمَّا فـَرََغ قَاَل: »اَي َعْبَد اَّللَّإ، اْذَهْب ِبإ ُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ مَّا بـََرْزُت َعْن رَ ََيَْتجإ
يإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم قَ  اَل: »َما َصنَـْعَت اَي َعْبَد اَّللَّإ؟« قَاَل: َجَعْلُتُه َعَلْيهإ َوَسلََّم َعَمْدُت إإىَل الدَّمإ َفَحَسْوتُُه، فـََلمَّا رََجْعُت إإىَل النَّيبإ
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، قَاَل: »فـََلَعلََّك َشرإبـَْتُه؟« قـُْلُت: نـََعْم، قَاَل: »َوَمْن َأَمَرَك َأْن َتْشَرَب الدََّم؟ َوْيٌل َلَك مإَن  فإ َمَكاٍن ظَنَـْنُت أَنَُّه َخاٍف َعَلى النَّ  اسإ
، َوَوْيٌل لإلنَّاسإ مإْنَك«    النَّاسإ

 * سكت عنه الذهبي في التلخيص. 
 .رجال البزار رجال الصحيح غير هنيد بن القاسم وهو ثقة(: 8/273رحمه هللا تعالى ) يقال الحافظ الهيثم * 

ُّ، ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن َِبْرٍ  -  6344 ُّ، ثـََنا َجْعَفُر ْبُن حُمَمٍَّد اْلفإْراَييبإ ثـََنا الشَّْيُخ أَبُو حُمَمٍَّد اْلُمَزينإ ، ثـََنا َسعإيُد ْبُن َساَلٍإ اْلَقدَّاُح،  َحدَّ اهْلَُجْيمإيُّ
َّ َعنإ اْبنإ جُ  ْعُت النَّيبإ ُهَما، قَاَل: ْسَإ ُ َعنـْ َي اَّللَّ  َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم يـَُقوُل: َرْيٍج، َعنإ اْبنإ َأيبإ ُمَلْيَكَة، َعْن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ الزَُّبرْيإ َرضإ

َها ُثَّ طَاَر َذلإَك اْلَفْرُخ َأْدرََكُه اهْلََرُم قـَْبَل َأْن  »َمْن قـََرَأ اْلُقْرآَن ظَاهإًرا َأْو َنَظًرا ُأْعطإي َشَجَرًة فإ اجْلَنَّةإ َلْو َأنَّ  نـْ ُغَرااًب فـَرََّخ حَتَْت َورََقٍة مإ
 يـَْقَطَع تإْلَك اْلَورََقةإ«  

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: محمد بن بحر الهجيمي منكر الحديث
 (: منكر.6542* السلسلة الضعيفة )

ُّ، ثـََنا إإبـَْراهإيُم ْبنُ  -  6345 ، ثـََنا اْلَفْضُل ْبُن حُمَمٍَّد الشَّْعَراينإ مَحَْزَة الزَُّبرْيإيُّ، َحدََّثِنإ َعْبُد اَّللَّإ ْبُن    َأْخََبينإ أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن اْلُمَؤمَّلإ
يهإ، َعْن أَبإيهإ، َعْن َعْبدإ اَّللَّإ بْ  ُهَما قَاَل: »اَبيـَْعُت َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم فإ  اَنفإٍع الزَُّبرْيإيُّ، َعْن َأخإ ُ َعنـْ َي اَّللَّ نإ الزَُّبرْيإ َرضإ

 يـَْوٍم َمرََّتنْيإ«
َل التَّْرَجَمةِ   َجاُه، َوَقْد َذَكْرُت َأوَّ ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ  َبْيَعَتُه َوُهَو اْبُن َثَماِن ِسِنيَن َوَضِحَك َرُسوُل  @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

َبُه ِمْنُه "  َّللاَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َوَتَعجُّ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: بل منكر

 ذِكْرُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا 
َزَة، َحدََّثِنإ َعْبُد اَّللَّإ ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ  َأْخََبينإ حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبنإ اَبَلَوْيهإ، ثـََنا َأمْحَُد ْبُن بإْشٍر اْلَمْرَثدإيُّ، ثـََنا إإبـَْراهإيُم ْبُن محَْ   -   6350

ُهَما قَاَل: »َودإْدُت َأنَّ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللُا ََيََْي ْبنإ ُعْرَوَة، َعْن هإَشامإ ْبنإ ُعْرَوَة، َعْن أَبإيهإ، َعْن َعْبدإ اَّللَّإ  ُ َعنـْ َي اَّللَّ  ْبنإ الزَُّبرْيإ َرضإ
ُْم َأْطَوُل النَّاسإ َأْعَناقًا يـَْوَم اْلقإَيا َ َذاَك؟ قَاَل: »إإهنَّ  َمةإ« َعَلْيهإ َوَسلََّم َأْعطَاينإ النيإَداَء« قإيَل: َوَلإ

ِ ْبِن الزَُّبْيِر َرِض   @ قال الحافظ الحاكم رحمه  َجاُه، َقْد َذَكْرُت ِفي َمْقَتِل َعْبِد َّللاَّ ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ  ُ َعْنُه ِمْن ُجْرَأِة هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ َي َّللاَّ
ِ َتَعاَلى َوَعَلى َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوسَ  اِج ْبِن ُيوُسَف َعَلى َّللاَّ ُ َعْنُهْم َما َيْكَتِفي ِبِه اْلَحجَّ يِق َرِضَي َّللاَّ دِ  لََّم َوَتَهاُوِنِه ِباْلَحَرَمْيِن َوَأْهِل َبْيِت الصِ 

ُ َعْنُهْم َوالتَّاِبِعيَن ِفيِه َوَشَهادَ  َحاَبِة َرِضَي َّللاَّ ِ ْبَن الزَُّبْيِر، َوَعْبَد َتُهْم َعَلى ُسوِء َعقِ اْلَعاِقُل ِمْن َمْعِرَفِتِه، َفاْسَمِع اآْلَن َأَقاِويَل الصَّ يَدِتِه َبْعَد َقْتِلِه َعْبَد َّللاَّ
ِ ْبَن ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب، َوَسِعيَد ْبَن ُجَبْيٍر "   َّللاَّ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: غير صحيح

ُّ بإبَـْغَداَد، ثـََنا اْلَعبَّاُس ْبُن حُمَمٍَّد الدُّورإيُّ، ثـََنا أَبُو اجلَْ   -   6362 وَّابإ اأْلَْحَوُص ْبُن َجوَّاٍب، ثـََنا َعمَّاُر  َأْخََباََن مَحَْزُة ْبُن اْلَعبَّاسإ اْلَعَقيبإ
ُهَما َعَلى َرُسولإ ْبُن ُرزَْيٍق، َعْن َأيبإ إإْسَحاَق، َعْن َعْبدإ الرَّمْحَنإ ْبنإ َعْوَسَجَة، عَ  ُ َعنـْ َي اَّللَّ نإ اْلََبَاءإ قَاَل: »ُعرإْضُت َأاَن َواْبُن ُعَمَر َرضإ

 اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم يـَْوَم بَْدٍر فَاْسَتْصَغَراَن َوَشهإْداَن ُأُحًدا«  
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ْمُت ِفي أَ *   ُ َتَعاَلى ـ: »َقْد َقدَّ ُ َعْنُهَما َشِهدَ َقاَل اْلَحاِكُم ـ َرِحَمُه َّللاَّ ِل التَّْرَجَمِة َحِديَث َيِزيَد ْبِن َهاُروَن ِبِإْسَناِدِه َعْن َأَنٍس َأنَّ اْبَن ُعَمَر َرِضَي َّللاَّ  وَّ
ُ َعْنُهَما َعَلى َحِديِث ُعَبْيِد َّللاَِّ  ْيَخاِن َرِضَي َّللاَّ ْسَناُد َأْقَوى ِمْنُه، َوَقِد اتََّفَق الشَّ ُ َعْنُهَما َبْدًرا، َوَهَذا اإلِْ  ْبِن ُعَمَر، َعْن َناِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر َرِضَي َّللاَّ
ُل َمْشهَ   َأنَُّه ُعِرَض َعَلى َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َوُهَو اْبُن َأْرَبَع َعْشَرَة َفَلْم ُيِجْزُه، َوُعِرَض  ُ َعَلْيِه ِفي اْلَخْنَدِق َفَأَجاَزُه َوُهَو َأوَّ ٍد َشِهَدُه، َوَّللاَّ

 َأْعَلُم« 

 ذِكْرُ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
، ثـََنا حمَُ   -   6379 ، ثـََنا احْلَُسنْيُ ْبُن اْلَفَرجإ ُّ، ثـََنا احْلََسُن ْبُن اجْلَْهمإ ثـََنا أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ اأْلَْصبَـَهاينإ َورَافإُع ْبُن مَُّد ْبُن ُعَمَر قَاَل:  َحدَّ

النَّبإيُت ْبُن َمالإكإ ْبنإ َأْوٍس َشهإَد   َخدإيجإ ْبنإ رَافإعإ ْبنإ َعدإييإ ْبنإ زَْيدإ ْبنإ ُجَشمإ ْبنإ َحارإثََة ْبنإ احْلَارإثإ ْبنإ اخْلَْزرَجإ ْبنإ َعْمٍرو َوُهوَ 
 َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، وََكاَن رَافإٌع َأَصابَُه يـَْوَم ُأُحٍد َسْهٌم فإ تـَْرقـَُوتإهإ، فـََقاَل لَُه رَافإٌع ُأُحًدا َواخْلَْنَدَق َواْلَمَشاهإَد ُكلََّها َمَع َرُسولإ اَّللَّإ 

ْئَت نـََزْعُت السَّْهَم، َوتـَرَْكُت اْلَقطإيَفَة َوَشهإْدُت َلَك يـَوْ  أَنََّك َشهإيٌد« َفََتََكَها رَافإٌع َم اْلقإَياَمةإ  َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »إإْن شإ
َك فَا ًئا َدْهًرا، وََكاَن إإَذا َضحإ ْنُه َشيـْ َعَلْيهإ َوَسلََّم َفَكاَن ََل َيُإسَّ مإ اَلَفةإ لإَقْولإ َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ  ْستَـْعَرَب َبَدا، فـََلمَّا َكاَن فإ خإ

ْنهُ ُعْثَماَن انـْتَـَقَض بإهإ َذلإَك اجْلُْرُح َفَما  َت مإ
ريإ ْبنإ َيَساٍر   قَاَل اْبُن ُعَمَر: َفَحدََّثِنإ ُعبَـْيُد اَّللَّإ ْبُن اهْلَرإيرإ مإْن َوَلدإ رَافإعإ ْبنإ َخدإيٍج، َعْن ُعَمَر ْبنإ ُعبَـْيدإ  اَّللَّإ ْبنإ َأيبإ رَافإٍع، َعْن َبشإ

َنازََتُه، وََكاَن رَافإٌع ُيَكَّنَّ َأاَب  قَاَل: »َماَت رَافإُع ْبُن َخدإيٍج فإ َأوَّلإ َسَنةإ َأْرَبٍع َوسَ  تيإ َوَْثَانإنَي، َوَحَضَر اْبُن ُعَمَر جإ ْبعإنَي َوُهَو اْبُن سإ
ْلَمدإيَنةإ«   َعْبدإ اَّللَّإ، َوَماَت ابإ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: هذا ال يصح وال يستقيم معناه 

 سَعِيد  الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ذِكْرُ مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ وَالِدِ أَبِي  
َْمَداَن، ثـََنا أَبُو َحاِتٍإ الرَّازإيُّ، ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن عإي  -   6386 ُب ِبإ َبَأ َعْبُد الرَّمْحَنإ ْبُن مَحَْداَن اجْلالَّ ، ثـََنا ُموَسى ْبُن أَنـْ َسى ْبنإ الطَّبَّاعإ

ُّ، حَ  أَبإيَها حُمَمَّدإ ْبنإ َعلإيٍي احْلََجيبإ ، َعْن أُميإ َعْبدإ الرَّمْحَنإ بإْنتإ َأيبإ َسعإيٍد، َعْن  َأيبإ َسعإيٍد    دَّثـَْتِنإ أُميإي، مإْن َوَلدإ َأيبإ َسعإيٍد اخْلُْدرإييإ
ُ َعْنُه، قَاَل: ُشجَّ َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم فإ َوْجهإهإ يـَْومَ  َي اَّللَّ َناٍن فـََلَحَس الدََّم  اخْلُْدرإييإ َرضإ ُأُحٍد فـَتَـَلقَّاُه َأيبإ َمالإُك ْبُن سإ

ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »َمْن َسرَُّه َأْن يـَْنظَُر إإ  ىَل َمْن َخاَلَط َدمإي فـَْليَـْنظُْر إإىَل َمالإكإ ْبنإ  َعْن َوْجهإهإ بإَفمإهإ، ُثَّ اْزَدَرَدُه، فـََقاَل النَّيبإ
َناٍن«    سإ

 . رحمه هللا: إسناده مظلم الذهبيقال الحافظ  @
 حسن بطرقه.:  الشيخ عبد السَلم علوشقال * 

 ذِكْرُ أَبِي سَعِيد  الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
، ثـََنا ََيََْي   -   6389 يُّ ْبُن بَُكرْيٍ، ثـََنا َسعإيُد ْبُن زَْيٍد، َعْن رُبـَْيحإ   َأْخََبينإ أَبُو زََكرإايَّ ََيََْي ْبُن حُمَمٍَّد اْلَعْنََبإيُّ، ثـََنا أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ اْلُبوَشْنجإ

، َعْن أَبإيهإ، َعنْ  يإ َصلَّى ْبنإ َعْبدإ الرَّمْحَنإ ْبنإ َأيبإ َسعإيٍد اخْلُْدرإييإ ُ َعْنُه قَاَل: ُعرإْضُت يـَْوَم ُأُحٍد َعَلى النَّيبإ َي اَّللَّ  َأيبإ َسعإيٍد اخْلُْدرإييإ َرضإ



461 
 

، َوإإ هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َوِلإ اْبُن َثاَلَث َعْشَرَة، َفَجَعَل َأيبإ َيَُْخُذ بإَيدإي فـَيَـُقوُل: اَي َرُسوَل اَّللَّإ، إإنَّهُ  ْن َكاَن ُمَؤذيإاًن، قَاَل:  َعبإلُّ اْلعإظَامإ
َّ اْلَبَصَر َوُيَصويإبُُه ُثَّ قَاَل: »رُدَُّه« فـََردَّينإ  ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم ُيَصعيإُد فإ  َوَجَعَل النَّيبإ

 سنده قابل للتحسين.  :الشيخ عبد السَلم علوشقال * 

َثمإ الدَّ   -   6394 ثـََنا أَبُو َعْمرإو ُعْثَماُن ْبُن َأمْحََد ْبنإ السَّمَّاكإ بإبَـْغَداَد، ثـََنا َعْبُد اْلَكرإميإ ْبُن اهْلَيـْ ُّ، ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن عإيَسى َحدَّ يـُْرَعاُقوِلإ
ُّ، َحدَّثـَْتِنإ  ، ثـََنا ُموَسى ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ َعلإيٍي احْلََجيبإ َعْت أُمَّ َعْبدإ الرَّمْحَنإ ْبَن  ْبنإ الطَّبَّاعإ َا ْسَإ ، َأهنَّ أُميإي، َوهإَي مإْن َوَلدإ َأيبإ َسعإيٍد اخْلُْدرإييإ

َعْنُه قَاَل: َلمَّا َكاَن يـَْوُم ُأُحدٍ   ُ َي اَّللَّ ُّ َصلَّى هللاُ   َأيبإ َسعإيٍد اخْلُْدرإييإ حُتَديإُث، َعْن َأيبإ َسعإيٍد اخْلُْدرإييإ َرضإ  َعَلْيهإ َوَسلََّم فإ ُشجَّ النَّيبإ
يإ َصلَّى هللاُ  َناٍن َوُهَو َوالإُد َأيبإ َسعإيٍد، َفَمَسَح الدََّم َعْن َوْجهإ النَّيبإ َهتإهإ، فََأًَتُه َمالإُك ْبُن سإ ُّ    َجبـْ َعَلْيهإ َوَسلََّم، ُثَّ اْزَدَرَدُه، فـََقاَل النَّيبإ

َناٍن«   َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »َمْن َسرَّهُ   َأْن يـَْنظَُر إإىَل َمْن َخاَلَط َدمإي َدَمُه فـَْليَـْنظُْر إإىَل َمالإكإ ْبنإ سإ
، ثَـ  ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثـََنا أَبُو َجْعَفٍر َأمْحَُد ْبُن َعْبدإ احْلَمإيدإ احْلَارإثإيُّ ُن َعْبدإ اَّللَّإ َوَقْد َنا أَبُو ُأَساَمَة، َحدََّثِنإ يَزإيُد بْ َحدَّ

 . َخرََّجاهُ 
 حسن بطرقه.:  الشيخ عبد السَلم علوشقال * 

 

 ذِكْرُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا 
، ثـََنا    -  6398 ُّ، ثـََنا احْلََسُن ْبُن اجْلَْهمإ ثـََنا أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ اأْلَْصبَـَهاينإ ، ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن ُعَمَر قَاَل: »َشهإَد َجابإُر  َحدَّ احْلَُسنْيُ ْبُن اْلَفَرجإ

ئإٍذ،  َوَسلََّم عإْنَدَها، وََكاَن مإْن َأْصَغرإهإْم يـَْومَ ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ اْلَعَقَبَة فإ السَّْبعإنَي مإَن اأْلَْنَصارإ الَّذإيَن اَبيـَُعوا َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ  
نَي َخَرَج إإىَل ُأُحدٍ    َوَشهإَد َما بـَْعَد َذلإَك مإَن اْلَمَشاهإَد« َوَأرَاَد ُشُهوَد َبْدٍر َفَخلََّفُه أَبُوُه َعَلى َأَخَواتإهإ، وَُكنَّ تإْسًعا، َوَخلََّفُه أَْيًضا حإ

ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثـََنا اْلَعبَّ   -  6404 اُس ْبُن حُمَمٍَّد الدُّورإيُّ، ثـََنا إإْسَحاُق ْبُن عإيَسى، ثـََنا مإْسكإنُي ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ َحدَّ
، َعْن َجابإرإ  ثـََنا أَبُو الزَُّبرْيإ اْلَمكيإيُّ ْعُت َحجَّاًجا الصَّوَّاُف، يـَُقوُل: َحدَّ ُّ ثإَقٌة، قَاَل: ْسَإ َي اَّللَُّ   احْلَرَّاينإ ُهَما، قَاَل:  ْبنإ َعْبدإ اَّللَّإ َرضإ  َعنـْ

ُر َغْزَوٍة َغَزاَها َرُسوُل »َغَزا َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم إإْحَدى َوعإْشرإيَن َغْزَوًة، َوَشهإْدُت َمَعُه تإْسَع َعْشَرَة َغْزوَ  ًة، وََكاَن آخإ
 اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم تـَُبوَك«

َجاُه. @ قال  ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ   الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح

 ذِكْرُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ الطَّيَّارُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
، ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن إإْسَحاَق، ثـََنا إإْسَحاُق ْبنُ  -  6409 إإبـَْراهإيَم الصَّوَّاُف، ثـََنا ََيََْي ْبُن   َأْخََبينإ حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ حُمَمٍَّد الدَّْورَقإيُّ

ٍد، ثـََنا ََيََْي ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َأيبإ بـُْرَدَة، قَاَل: َحدََّثِنإ َأيبإ  ُ  رَاشإ َي اَّللَّ ، َعْن َأيبإ بـُْرَدَة، َعْن َأيبإ ُموَسى، َعْن َأْْسَاَء بإْنتإ ُعَمْيٍس َرضإ
  » ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »لإلنَّاسإ هإْجَرٌة َوَلُكْم هإْجَرًَتنإ َها، قَاَلْت: قَاَل ِلإ النَّيبإ  َعنـْ

َجاُه " @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيحُ  ْسَناِد، َوَلْم ُيَخرِ    اإلِْ
 .# قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح
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ُّ، ثـََنا َأمْحَُد ْبُن حَ   -  6410 ، ثـََنا اْلَفْضُل ْبُن حُمَمٍَّد الشَّْعَراينإ َبٍل، ثـََنا احْلََكُم ْبُن اَنفإٍع،  َأْخََبينإ حُمَمَُّد ْبُن اْلُمَؤمَّلإ ْبنإ احلََْسنإ ثـََنا  نـْ
َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم إإْْسَاعإيُل ْبُن َعيَّاٍش، َعْن هإَشامإ ْبنإ ُعْرَوَة، َعْن أَبإيهإ، »َأنَّ َعْبَد اَّللَّإ ْبَن الزَُّبرْيإ، َوَعْبَد اَّللَّإ   ْبَن َجْعَفٍر، اَبيـََعا النَّيبإ

نإنَي، َوَأنَّ َرُسوَل اَّللَّإ صَ   لَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َلمَّا رَآُُهَا تـََبسََّم َوَبَسَط َيَدُه فـََبايـََعُهَما«َوُُهَا ابـَْنا َسْبعإ سإ
 * سكت عنه الذهبي في التلخيص. 

 الشيخ عبد السَلم علوش: إسماعيل علوش روايته هنا عن الحجازيين وهي ضعيفة. وهذا فيه إرسال...قال * 

َثَمَة، ثـََنا ُمصْ   -   6415 َْرَو، ثـََنا أَبُو َبْكرإ ْبُن َأيبإ َخيـْ ُّ ِبإ َعُب ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ ُمْصَعبإ ْبنإ َأْخََبينإ َبْكُر ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ مَحَْداَن الصَّرْيَفإ
، َعْن إإْْسَاعإيَل ْبنإ َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َجعْ  يإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ  ََثبإتإ ْبنإ الزَُّبرْيإ، ثـََنا َأيبإ ُ َعْنُه قَاَل: »رَأَْيُت َعَلى النَّيبإ َي اَّللَّ َفٍر، َعْن أَبإيهإ َرضإ

 َوَسلََّم ثـَْوَبنْيَ َمْصُبوَغنْيإ بإَزْعَفَراَن َورإَداًء َوعإَماَمًة« 
 * سكت عنه الذهبي في التلخيص. 

 الزهري ضعفه ابن معين. وفيه عبد هللا بن مصعب (: 8565قال الحافظ الهيثمي )* 

ُّ، ثـََنا ُمَعاُذ ْبُن َها -  6416 َعاينإ ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن إإْسَحاَق الصَّنـْ نإٍئ، ثـََنا ََيََْي ْبُن اْلَعاَلءإ، ثـََنا  َحدَّ
َهى َعْن   َعْبُد اَّللَّإ ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ َعقإيٍل، َعْن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َجْعَفرإ ْبنإ َأيبإ  ْعُت َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم يـَنـْ طَالإٍب قَاَل: »ْسَإ

  »  َْثَنإ اْلَكْلبإ وََكْسبإ احْلَجَّامإ
 * سكت عنه الذهبي في التلخيص. 

 ع....قال الشيخ عبد السَلم علوش: عبد هللا بن محمد بن عقيل لين، وقد تغير بآخره، والراوي عنه يحي رمي بالوض * 

ثـََنا أَبُو إإْسَحاَق إإبـَْراهإيُم ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ ََيََْي، ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن ُسَلْيَماَن ْبنإ فَارإٍس، ثـََنا حمَُ   -  6417 مَُّد ْبُن إإْْسَاعإيَل اْلُبَخارإيُّ، قَاَل:  َحدَّ
، ثـََنا ُعبَـْيُد اَّللَّإ ْبُن َعْبدإ الرَّمْحَنإ ْبنإ َمْرَواَن، َحدََّثِنإ إإبـَْراهإيُم ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ َعلإييإ قَاَل اْلَعْنََبإيُّ: َحدََّثِنإ إإْْسَاعإيُل ْبُن ُعبَـْيدإ اَّللَّإ ال  ثَـَّقفإيُّ

عَ  ُهَما، يـَُقوُل:   عَ ْبنإ َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َجْعَفٍر، َعْن حُمَمَّدإ ْبنإ َعلإييإ ْبنإ َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َجْعَفٍر، َعْن أَبإيهإ، أَنَُّه ْسَإ ُ َعنـْ َي اَّللَّ ْبَد اَّللَّإ ْبَن َجْعَفٍر َرضإ
نْـ  َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َأَمَر رَُجاًل فـََقاَل: »َسلإ اَّللََّ اْلَعْفَو َواْلَعافإَيَة فإ الدُّ ْعُت النَّيبإ َرَة«  ْسَإ  َيا َواْْلخإ

 * سكت عنه الذهبي في التلخيص. 

َبأَ احلََْسُن ْبُن ُسْفَياَن، َوَأْخََبينإ   -   6418 َماُم، َوأَبُو َبْكرإ ْبُن قـَُرْيٍش قَاََل: أَنـْ ، ثـََنا اْلَفْضُل َأْخََبينإ أَبُو اْلَولإيدإ اإْلإ  حُمَمَُّد ْبُن اْلُمَؤمَّلإ
، ثـََنا َأْصَرُم ْبُن َحْوشَ  ُّ، َعْن َأيبإ َجْعَفٍر حُمَمَّدإ ْبنإ َعلإييإ ْبنإ  ْبُن حُمَمٍَّد، قَاََل: ثـََنا َأمْحَُد ْبُن اْلمإْقَدامإ ٍل الضَّيبيإ ٍب، ثـََنا إإْسَحاُق ْبُن َواصإ

ْعَت مإْن َرُسولإ اَّللَّإ صَ  ْنُه َوََل لَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َوَما  احْلَُسنْيإ، قَاَل: قـُْلَنا لإَعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َجْعَفرإ ْبنإ َأيبإ طَالإٍب: َحديإثـَْنا َما ْسَإ رَأَْيَت مإ
ْعُت َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم يـَُقوُل: »َما  َبنْيَ السُّرَّةإ إإىَل الرُّْكَبةإ َعْورٌَة«  حُتَديإثـَْنا َعْن َغرْيإهإ، َوإإْن َكاَن ثإَقًة قَاَل: ْسَإ

ْعُت َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم يَـ  «َوْسَإ ريإ ُتْطفإُئ َغَضَب الرَّبيإ  ُقوُل: »الصََّدَقُة فإ السيإ
َراُر أُمَّيتإ قـَْوٌم ُولإُدوا فإ النَّعإيمإ َوُغذُّو  ْعُت َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم يـَُقوُل: »شإ ا بإهإ، َيَُْكُلوَن مإَن الطََّعامإ أَْلَوااًن، َويـَْلَبُسوَن  َوْسَإ

«مإَن الثيإ   َيابإ أَْلَوااًن، َويـَرَْكُبوَن مإَن الدََّوابيإ أَْلَوااًن يـََتَشدَُّقوَن فإ اْلَكاَلمإ
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قـَْومٍ  إإىَل  انـْتَـَهْيُت  فـََقاَل: إإينيإ  َعبَّاٍس،  اْبُن  َوَأًَتُه  َوَسلََّم  َعَلْيهإ  َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ  ْعُت  رََأْوينإ   َوْسَإ فـََلمَّا  يـََتَحدَّثُوَن،  َنكَُّسوا َوُهْم   
ي بإَيدإهإ ََل   َعَلْيهإ َوَسلََّم: »َوَقْد فـََعُلوَها؟ َوالَّذإي نـَْفسإ ، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ  ،  َواْستَـثْـُنوينإ يبيإ َأَحُدُهْم َحَّتَّ َيُإبَُّكْم حلإ يـُْؤمإُن 

«أَتـَْرُجوَن َأْن َتْدُخُلوا اجْلَنََّة بإَشَفاَعيتإ َفاَل يـَْرُجوَها   بـَُنو َعْبدإ اْلُمطَّلإبإ
 . # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: أظنه موضوعا

 (: موضوع.3383* ضعيف الجامع )

 ذِكْرُ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
، ثـََنا ُسَلْيَماُن    -   6427 ، ثـََنا  َأْخََباََن أَبُو النَّْضرإ حُمَمَُّد ْبُن يُوُسَف اْلَفقإيُه، ثـََنا ُعْثَماُن ْبُن َسعإيٍد الدَّارإمإيُّ ْبُن َعْبدإ الرَّمْحَنإ الديإَمْشقإيُّ

، َحدَّثـَْتِنإ َأْْسَاُء بإْنُت َواثإ  َلةإ حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ الرَّمْحَنإ اْلُمَقاتإلإيُّ َلَة ْبنإ اأْلَْسَقعإ قَاَلْت: َكاَن َأيبإ إإَذا َصلَّى الصُّْبَح َجَلَس ُمْستَـْقبإَل اْلقإبـْ
ْعُت رَ  ، فـَُقْلُت: َما َهَذا؟ فـََقاَل: ْسَإ َا َكلَّْمُتُه فإ احْلَاَجةإ َفاَل يَُكليإُمِنإ هإ َوَسلََّم يـَُقوُل: ُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَليْ َحَّتَّ َتْطُلَع الشَّْمُس فـَُرِبَّ

اَئَة َمرٍَّة قـَْبَل َأْن يَُكليإَم َأَحًدا ُغفإَر َلُه َذْنبُ  ُ َأَحٌد مإ  َسَنٍة«  »َمْن َصلَّى الصُّْبَح ُثَّ قـََرَأ ُقْل ُهَو اَّللَّ
 (: موضوع.405* السلسلة الضعيفة )

 عبد الرحمن القشيري، وهو متروك. رواه الطبراني، وفيه محمد بن (:16962* قال الحافظ الهيثمي رحمه هللا )

، ثـََنا ُسَلْيُم ْبُن َمْنُصو   -  6428 ثـََنا أَبُو احْلََسنإ َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ إإْْسَاعإيَل ْبنإ مإْهَراَن، ثـََنا َأيبإ ، ثـََنا َمْعُروٌف َحدَّ رإ ْبنإ َعمَّاٍر، ثـََنا َأيبإ
اأْلَ  ْبنإ  َواثإَلَة  َعْن   ، اخْلَطَّابإ : »اْذهَ أَبُو  فـََقاَل ِلإ َوَسلََّم  َعَلْيهإ  َّ َصلَّى هللاُ  النَّيبإ أَتـَْيُت  َأْسَلْمُت  َلمَّا  قَاَل:  َعْنُه   ُ َي اَّللَّ ْب ْسَقعإ َرضإ

ْدٍر َوأَْلقإ َعْنَك َشْعَر اْلُكْفرإ« َوَمَسَح َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َعَلى َاٍء َوسإ ْل ِبإ يرَ  فَاْغَتسإ  ْأسإ
 رواه الطبراني في الكبير والصغير، وفيه منصور بن عمار الواعظ، وهو ضعيف.  (:1562* قال الحافظ الهيثمي رحمه هللا )

 ذِكْرُ سَهْلِ بْنِ سَعْد  السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
ُّ، ثـََنا يـَْعُقوُب ْبُن حُمَمٍَّد الزُّْهرإيُّ، ثـََنا َعْبُد اْلُمَهْيمإنإ ْبُن  َأْخََبينإ َأمْحَُد ْبُن َكامإٍل اْلَقاضإي، ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن  -  6436 َسْعٍد اْلَعْوفإ

، َعْن أَبإيهإ، أَنَُّه »َكاَن اْْسُُه ُحْزاًن َفَسمَّاُه َرُسو   َوَسلََّم َسْهاًل« ُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ اْلَعبَّاسإ ْبنإ َسْهلإ ْبنإ َسْعٍد السَّاعإدإيُّ، ثـََنا َأيبإ
 عبد المهيمن ضعيف.   :الشيخ عبد السَلم علوش* قال 

 ذِكْرُ عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
ي َأيبإ طَاهإٍر اْلَعقإيقإييإ، َحدَّ   -   6463 َثِنإ َجديإي ََيََْي ْبُن احلََْسنإ، َأْخََباََن أَبُو حُمَمٍَّد احْلََسُن ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ ََيََْي ْبنإ احْلََسنإ اْبنإ َأخإ

، َحدََّثِنإ َيَْ  ، ثـََنا َأيبإ يُّ ْجزإيُّ، َعْن حُمَمَّدإ ْبنإ إإْسَحاَق،  َحدََّثِنإ ُعبَـْيُد اَّللَّإ ْبُن ُعبَـْيدإ اَّللَّإ الطَّْلحإ ََي ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ َعبَّادإ ْبنإ َهانإٍئ السيإ
، قَاَل: َكاَن مإْن نإَعمإ اَّللَّإ َعَلى َعلإييإ   ُ َعْنهُ َحدََّثِنإ اْبُن َأيبإ َنَإيٍح، َعْن جُمَاهإدإ ْبنإ َجَْبٍ َأيبإ احْلَجَّاجإ َي اَّللَّ َما َصَنَع   ْبنإ َأيبإ طَالإٍب َرضإ

ُهْم َأزإمٌَّة َشدإيَدٌة، وََكاَن أَبُو طَالإٍب فإ عإيَ  َلُه َوَأرَاَدُه بإهإ مإَن اخْلَرْيإ َأنَّ قـَُرْيًشا َأَصابـَتـْ  ُ اٍل َكثإرٍي، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ اَّللَّ
: وََكاَن مإْن أَْيَسرإ َبِنإ  ، َوَقْد َأَصاَب النَّاَس َما تـََرى مإْن َوَسلََّم لإَعميإهإ اْلَعبَّاسإ ٍم اَي َأاَب اْلَفْضلإ »إإنَّ َأَخاَك َأاَب طَالإٍب َكثإرُي اْلعإَيالإ  َهاشإ
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ٌذ مإْن بَنإيهإ رَُجاًل، َوََتُْخُذ أَْنَت   ُفُلُهَما َعْنُه« فـََقاَل اْلَعبَّاُس: نـََعْم، رَُجاًل فـََنكْ َهذإهإ اأْلَْزَمةإ، فَاْنطََلَق بإَنا إإلَْيهإ ُُنَفيإُف َعْنُه مإْن عإَيالإهإ آخإ
َف عَ  نإ النَّاسإ َما ُهْم فإيهإ، فـََقاَل هَلَُما أَبُو  فَاْنطََلَقا َحَّتَّ أَتـََيا َأاَب طَالإٍب، فـََقاََل: إإانَّ نُرإيُد َأْن ُُنَفيإَف َعْنَك مإْن عإَيالإَك َحَّتَّ تـَْنَكشإ

ُتَما، فََأَخَذ َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َعلإيًّا َفَضمَُّه إإلَْيهإ، َوَأخَ طَالإٍب: إإَذا تـَرَْكُتَما ِلإ عَ  ئـْ َذ اْلَعبَّاُس َجْعَفًرا قإياًل فَاْصنَـَعا َما شإ
ُ نَبإيًّا فَاتَـّبَـَعُه َوَصدََّقُه َوَأَخَذ اْلَعبَّاُس َجْعَفًرا، َوََلْ يـََزْل َفَضمَُّه إإلَْيهإ، فـََلْم يـََزْل َعلإيي َمَع َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َحَّتَّ بـَعَ  َثُه اَّللَّ

 َجْعَفٌر َمَع اْلَعبَّاسإ َحَّتَّ َأْسَلَم، َواْستَـْغََّن َعْنهُ 
 يحي ضعيف، وكان يتلقن.  :الشيخ عبد السَلم علوش* قال 

َبأَ َعلإيُّ ْبُن َعْبدإ اْلَعزإيزإ، ثـََنا أَبُو نـَُعْيٍم، ثـََنا عإيسَ   -  6464 ثـََنا الشَّْيُخ أَبُو َبْكرإ ْبُن إإْسَحاَق، أَنـْ ،  َفَحدَّ ى ْبُن َعْبدإ الرَّمْحَنإ السَُّلمإيُّ
بَُّك ُحبَّنْيإ ُحبًّا لإَقَرابَتإَك  َعْن َأيبإ إإْسَحاَق، َأنَّ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، قَاَل لإَعقإي لإ ْبنإ َأيبإ طَالإٍب: اَي َأاَب يَزإيَد، »إإينيإ ُأحإ

َك«  ، َوُحبًّا َلمَّا ُكْنُت َأْعَلُم مإْن ُحبيإ َعميإي إإايَّ  مإِنيإ
 * سكت عنه الذهبي في التلخيص. 

 الحديث مرسل لكنه موصول في الذي بعده.  :الشيخ عبد السَلم علوش* قال 

َْرَو، ثـََنا ََيََْي ْبُن َشاَسَوْيهإ، ثـََنا حُمَمَّدُ   -   6465 يُّ ِبإ ثـََنا أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ اجلْإَراحإ ، ثـََنا إإبـَْراهإيُم ْبُن ُرْسُتٍم، ثـََنا    َحدَّ ْبُن َعلإيٍي
عَ أَبُو مَحَْزَة، َعْن   ُّ َصلَّى هللاُ  َعْنُه، قَاَل: َكاَن النَّيبإ  ُ َي اَّللَّ يـَُقوُل يَزإيَد، َعْن َعْبدإ الرَّمْحَنإ ْبنإ َسابإٍط، َعْن ُحَذيـَْفَة، َرضإ َلْيهإ َوَسلََّم، 

كَ  بَُّك اَي َعقإيُل ُحبَّنْيإ ُحبًّا َلَك، َوُحبًّا حلإُبيإ َأيبإ طَالإٍب إإايَّ  « بـََياُن َهَذْينإ احْلَدإيَثنْيإ فإ احْلَدإيثإ الَّذإي لإَعقإيٍل: »إإينيإ أَلُحإ
 في سنده ضعف.  :الشيخ عبد السَلم علوشقال * 

َبَة، ثـََنا ُعبَـْيُد اَّللَّإ   -   6466 دإ الزَّاهإُد، ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن َأيبإ َشيـْ ثـََناُه أَبُو ُعَمَر حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ اْلَواحإ ُعَمَر، ثـََنا يُوُنُس ْبُن َأْرَقَم،   ْبُن  َحدَّ
هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم مإْن بـَْيٍت َوَمَعُه ثـََنا َهاُروُن ْبُن َسْعٍد، َعْن زَْيدإ ْبنإ احْلَُسنْيإ، َعْن أَبإيهإ، َعْن َجديإهإ، قَاَل: َأْشَرَف َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى  

َتارَا مإْن  َفٌر َوُعَقْيٌل ُهْم فإ َأْرٍض يـَْعَمُلوَن فإيَها، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم لإَعمَّْيهإ »اخْ َعمَّاُه اْلَعبَّاُس، َومَحَْزُة َوَعلإيي َوَجعْ 
ُْتُكَما فَ  ُ ِلإ َعلإيًّا« َهُؤََلءإ؟« فـََقاَل َأَحُدُُهَا: اْخََتُْت َجْعَفًرا، َوقَاَل اْْلَخُر: اْخََتُْت َعلإيًّا، فـََقاَل: »َخريَّ  اْخََتُِْتَا فَاْخَتاَر اَّللَّ

]خبر مرسل فيه يونس بن أرقم لينه ابن خراش، ووثقه ابن حبان في صحيحه، ثم إنه كان يتشيع هو   :الشيخ عبد السَلم علوشقال * 
 وشيخه[ 

ثـََناُه َعلإيُّ ْبُن مَحَْشاٍذ اْلَعْدُل، ثـََنا أَبُو    -   6467 دإ  َحدَّ اْلُمَثَّنَّ ُمَعاُذ ْبُن اْلُمَثَّنَّ اْلَعْنََبإيُّ، ثـََنا إإبـَْراهإيُم ْبُن َأيبإ ُسَوْيٍد، ثـََنا َعْبُد اْلَواحإ
َأيبإ طَالإٍب، فـََقاُلوا: إإنَّ   قـَُرْيٌش إإىَل ْبُن زإاَيٍد، ثـََنا طَْلَحُة ْبُن ََيََْي، َعْن ُموَسى ْبنإ طَْلَحَة، َأْخََبينإ َعقإيُل ْبُن َأيبإ طَالإٍب، قَاَل: َجاَءْت  

: اَي َعقإيُل اْئتإ حُمَمًَّدا،   َنا فَاهْنَُه َعْن َأَذااَن، فـََقاَل ِلإ يَك يـُْؤذإيَنا فإ اَندإيَنا َوفإ جَمْلإسإ ْلٍس، اْبَن َأخإ قَاَل: فَاْنطََلْقُت إإلَْيهإ فََأْخَرْجُتُه مإْن جإ
َناُهمْ   قَاَل طَْلَحُة: نـَْبٌت َصغإريٌَة َفَجاءَ  دَّةإ َحريإ الرَّْمَضاءإ فَأَتـَيـْ ي فإيهإ مإْن شإ دَّةإ احْلَريإ، َفَجَعَل َيْطُلُب اْلَفْيَء مَيْشإ ، فـََقاَل فإ الظَّْهرإ مإْن شإ

هإْم فَانـَْتهإ َعْن َذلإكَ  َفَحلََّق َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم   أَبُو طَالإٍب: إإنَّ َبِنإ َعميإَك َزَعُموا أَنََّك تـُْؤذإيهإْم فإ اَندإيهإْم َوفإ جَمْلإسإ
َْقَدَر َعَلى أَ  ْنُكْم َعَلى َأْن ُتْشَغُلوا بإَبَصرإهإ إإىَل السََّماءإ، فـََقاَل: »َما تـََرْوَن َهذإهإ الشَّْمَس؟« قَاُلوا: نـََعْم، قَاَل: »َما َأاَن ِبإ ْن َأدََع َذلإَك مإ

َها ُشْغَلةً  نـْ ُعوا فـََقا «،مإ ي َقطُّ فَاْرجإ بـَْنا اْبَن َأخإ  َل أَبُو طَالإٍب: َما َكذَّ
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رواه الطبراني في اْلوسط والكبير، إال أنه قال: من جلس، مكان: كبس. وأبو يعلى باختصار   (:9809* قال الحافظ الهيثمي رحمه هللا )
 يسير من أوله، ورجال أبي يعلى رجال الصحيح. 

 يَسَارٍ الْمُزَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ذِكْرُ مَعْقِلِ بْنِ  
، َوَعلإيُّ ْبُن َعْبدإ اْلَعزإيزإ، قَاََل:    -   6471 ثـََنا أَبُو النَّْضرإ اْلَفقإيُه، ثـََنا ُعْثَماُن ْبُن َسعإيٍد الدَّارإمإيُّ َبأَ َحدَّ ثـََنا َعْبُد اَّللَّإ ْبُن رََجاٍء، أَنـْ

ُ َعْنُه، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ عإْمَراُن اْلَقطَّاُن، َعْن ُعبَـْيدإ   َي اَّللَّ ، َعْن أَبإيهإ َرضإ يإ  َعَلْيهإ َوَسلََّم: اَّللَّإ ْبنإ َمْعقإلإ ْبنإ َيَساٍر اْلُمَزينإ
ْنُه، فَاْسأَُلوا  ْنُه، َفَما اْشتَـَبَه َعَلْيُكْم مإ َْنإيلإ   »اْعَمُلوا بإكإَتابإ اَّللَّإ َوََل َتْكذإبُوا بإَشْيٍء مإ لتـَّْورَاةإ َواإْلإ ُوُكْم آمإُنوا ابإ َعْنُه َأْهَل اْلعإْلمإ َُيَْبإ

ُل َواْلُمَصدَُّق«  ، فَإإنَّ فإيهإ اْلبَـَياَن َوُهَو الشَّافإُع َوُهَو اْلُمَشفَُّع َواْلَماحإ ْلُفْرقَانإ  َوآَمُنوا ابإ
الهيثمي رحمه هللا ) الحافظ  قال  العلم (:  782*  أهل  فاسألوا عنه  اشتبه عليكم منه  أيضا: »فما  الكبير، وفي رواية له  الطبراني في  رواه 

وله إسنادان: في أحدهما عبد هللا بن أبي حميد، وقد أجمعوا على ضعفه، وفي اآلخر عمران القطان، ذكره ابن حبان في الثقات،   يخبروكم«.
 الباقون. وضعفه 

 ذِكْرُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
، ثـََنا ُمْسلإُم ْبُن إإبـْرَ  -  6475 اهإيَم، ثـََنا َصَدَقُة ْبُن ُموَسى، ثـََنا  َأْخََبينإ إإبـَْراهإيُم ْبُن إإْْسَاعإيَل اْلَقارإُئ، ثـََنا ُعْثَماُن ْبُن َسعإيٍد الدَّارإمإيُّ

رإ ُغْسلإي َكاُفورًا، وََكفيإُنوينإ فإ بـُْرَدْينإ    َسعإيٌد اجْلَُرْيرإيُّ، َعنإ اْبنإ بـَُرْيَدَة، َعْن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ ُمَغفٍَّل، قَاَل: ، فَاْجَعُلوا فإ آخإ »إإَذا َأاَن ُمتُّ
َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم فـََعَل بإهإ َذلإَك«    َوَقمإيٍص، فَإإنَّ النَّيبإ

 * سكت عنه الذهبي في التلخيص. 
 في الكبير، وفيه صدقة بن موسى، وفيه كَلم.رواه الطبراني (: 4091* قال الحافظ الهيثمي رحمه هللا )

 ذِكْرُ كَعْبِ وَبُجَيْرٍ ابْنَيْ زُهَيْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا 
مإ َعْبُد الرَّمْحَنإ ْبُن احْلَُسنْيإ ْبنإ َأمْحََد ْبنإ حُمَمَّدإ ْبنإ ُعبَـْيدإ ْبنإ َعْبدإ اْلمَ  -  6477 َْمَداَن، ثـََنا  لإكإ َأْخََبينإ أَبُو اْلَقاسإ اأْلََسدإيُّ، ِبإ

َبةإ ْبنإ َعْبدإ الرَّمْحَنإ ْبنإ َكْعبإ  ، َحدََّثِنإ احْلَجَّاُج ْبُن ذإي الرُّقـَيـْ ، َعْن أَبإيهإ،  إإبـَْراهإيُم ْبُن اْلُمْنذإرإ احلْإَزامإيُّ يإ  ْبنإ زَُهرْيإ ْبنإ َأيبإ ُسْلَمى اْلُمَزينإ
، فـََقاَل ُِبَرْيٌ لإَكْعٍب: اثـُْبْت فإ َعَجلإ َهَذا اْلَمَكانَ َعْن َجديإهإ، قَاَل: َخَرَج َكْعٌب  َ  َوُِبَرْيٌ ابـَْنا زَُهرْيٍ َحَّتَّ أَتـََيا أَبـَْرَق اْلَعزَّافإ  َحَّتَّ آِتإ

َرَج ُِبَرْيٌ، »َفَجاَء َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َهَذا الرَُّجَل يـَْعِنإ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم فََأْْسََع َما يـَُقوُل. فـَثـََبَت َكْعٌب َوخَ 
ْساَلَم« ، فََأْسَلَم فـَبَـَلَغ َذلإَك َكْعًبا، فـََقاَل:   َوَسلََّم فـََعَرَض َعَلْيهإ اإْلإ

 ]البحر الطويل[
 َأََل أَْبلإغَا َعِنيإ ُِبَرْيًا رإَساَلًة ... َعَلى َأيٍي َشْيٍء َوْيَح َغرْيإَك َدلََّكا 

 َعَلى َخْلٍق ََلْ تـَْلَف أُمًّا َوََل َأاًب ... َعَلْيهإ َوََلْ ُتْدرإْك َعَلْيهإ َأًخا َلَكا 
َها َوَعلََّكا  نـْ  َسَقاَك أَبُو َبْكٍر بإَكْأٍس َروإيٍَّة ... َوَأهْنََلَك اْلَمْأُموُن مإ

يهإ فـََلمَّا بـََلَغتإ اأْلَبـَْياُت َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوسَ  لََّم َأْهَدَر َدَمُه، فـََقاَل: »َمْن َلقإَي َكْعًبا فـَْليَـْقتـُْلُه« َفَكَتَب بإَذلإَك ُِبَرْيٌ إإىَل َأخإ
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َتَب إإلَْيهإ بـَْعَد َذلإَك اْعَلْم َأنَّ  َك تـَْفلإُت، ُثَّ كَ َيْذُكُر َلُه َأنَّ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َقْد َأْهَدَر َدَمُه َويـَُقوُل َلُه: النََّجا َوَما َأرَا
ُ، َوَأنَّ حُمَمَّ  ًدا َرُسوُل اَّللَّإ إإَلَّ قَبإَل َذلإَك، فَإإَذا َجاَءَك كإَتايبإ  َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم ََل َيَْتإَيُه َأَحٌد َيْشَهُد َأنَّ ََل إإَلَه إإَلَّ اَّللَّ

يَدَة الَّيتإ مَيَْدُح فإيَها َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، ُثَّ َهَذا فََأْسلإْم وَ  َلَتُه  َأْقبإْل فََأْسَلَم َكْعٌب َوقَاَل اْلَقصإ  َأقْـَبَل َحَّتَّ َأاَنَخ رَاحإ
َد وَ  دإ َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، ُثَّ َدَخَل اْلَمْسجإ َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َمَع َأْصَحابإهإ َمَكاَن اْلَمائإَدةإ  بإَبابإ َمْسجإ

فََأَُنُْت ََلءإ َمرًَّة، فـَُيَحديإثـُُهْم، قَاَل َكْعٌب مإَن اْلَقْومإ ُمَتَحليإُقوَن َمَعُه َحْلَقًة ُدوَن َحْلَقٍة يـَْلَتفإُت إإىَل َهُؤََلءإ َمرًَّة، فـَُيَحديإثـُُهْم َوإإىَل َهؤُ 
َفةإ فـََتَخطَّْيُت َحَّتَّ جَ  لصيإ دإ، فـََعَرْفُت َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم ابإ َليتإ بإَبابإ اْلَمْسجإ َلْسُت إإلَْيهإ فََأْسَلْمُت فـَُقْلُت: َأْشَهُد  رَاحإ

ُ، َوأَنََّك َرُسوُل اَّللَّإ اأْلََماُن ايَ   َرُسوَل اَّللَّإ، قَاَل: »َوَمْن أَْنَت؟« قـُْلُت: َأاَن َكْعُب ْبُن زَُهرْيٍ، قَاَل: أَْنَت الَّذإي  َأنَّ ََل إإَلَه إإَلَّ اَّللَّ
َي اَّللَُّ    َعْنُه: تـَُقوُل، ُثَّ اْلتَـَفَت إإىَل َأيبإ َبْكٍر، فـََقاَل: َكْيَف، قَاَل: اَي َأاَب َبْكٍر فَأَْنَشَدُه أَبُو َبْكٍر َرضإ

َها َوَعلََّكا َسَقاَك أَبُو َبْكرٍ  نـْ   بإَكْأٍس َروإيٍَّة ... َواهْنََلَك اْلَمْأُموُر مإ
َا قـُْلُت:   قَاَل: اَي َرُسوَل اَّللَّإ، َما قـُْلُت َهَكَذا، قَاَل: »وََكْيَف قـُْلَت« ، قَاَل: إإَنَّ

َها َوَعلََّكا نـْ  ، َسَقاَك أَبُو َبْكٍر بإَكْأٍس َروإيًَّة ... َوَأهْنََلَك اْلَمْأُموُن مإ
يَدَة ُكلََّها َحَّتَّ  رإَها َوَأْماَلَها َعَلى احْلَجَّاجإ ْبنإ فـََقاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »َمْأُموٌن َواَّللَّإ« ُثَّ أَْنَشَدُه اْلَقصإ أََتى َعَلى آخإ

يَدةُ  رإَها َوهإَي َهذإهإ اْلَقصإ َبةإ َحَّتَّ أََتى َعَلى آخإ  : ذإي الرُّقـَيـْ
 ]البحر البسيط[ 

ُبوُل ... ُمتَـيٌَّم إإثـَْرَها ََلْ يـُْفَد َمْكُبولُ   اَبَنْت ُسَعاُد فـََقْليبإ اْليَـْوَم َمتـْ
يُض الطَّْرفإ َمْكُحولُ   َوَما ُسَعاُد َغَداَة اْلَبنْيإ إإْذ ظََعُنوا ... إإَلَّ َأَغني َغضإ

ْلَكْأسإ َمْعُلولُ ََتُْلو َعَوارإَض ذإي ظَْلٍم إإَذا ابـَْتَسَمْت ... َكأَ  َهلي ابإ َا ُمنـْ  هنَّ
 َشجَّ السَُّقاُة َعَلْيهإ َماَء حَمَْنيٍة ... مإْن َماءإ أَْبَطَح َأْضَحى َوْهَو َمْشُمولُ 
 تـَْنفإي الريإاَيُح اْلَقَذى َعْنُه َوَأفْـَرطَُه ... مإْن َصْوبإ َسارإيٍَة بإيٍض يـََعالإيلُ 

 ا َصَدَقْت ... َمْوُعوَدَها َوَلْو َأنَّ النُّْصَح َمْقُبولُ َسْقًيا هَلَا ُخلًَّة َلْو َأهنََّ 
يَط مإْن َدمإَها ... ْفْجٌع َوَوْلٌع َوإإْخاَلٌف َوتـَْبدإيلُ   َلكإنـََّها ُخلٌَّة َقْد سإ

َا اْلُغولُ  َا ... َكَما تـََلوََّن فإ أَثـَْواِبإ  َفَما َتُدوَم َعَلى َحاٍل َتُكوُن ِبإ
ْلوَ  ُك اْلَماَء اْلَغَرابإيلُ َفاَل َِتَسَُّك ابإ  ْصلإ الَّذإي زََعَمْت ... إإَلَّ َكَما مُيْسإ

 َكاَنْت َمَواعإيُد ُعْرُقوٍب هَلَا َمَثاًل ... َوَما َمَواعإيُدَها إإَلَّ اأْلَاَبطإيلُ 
َّ َواأْلَْحاَلَم َتْضلإيلُ   َفاَل يـَُغرَّنََّك َما َمنَّْت َوَما َوَعَدْت ... إإَلَّ اأْلََماينإ

 َأْرُجو َأْو آُمُل َأْن َتْدنـَُو َمَودَُُّتَا ... َوَما إإَخاُل َلَديـَْنا مإْنكإ تـَْنوإيلُ 
يلُ  يَباُت اْلَمَراسإ ْرٍض َما يـُبَـليإُغَها ... إإَلَّ اْلعإَتاُق النَّجإ  َأْمَسْت ُسَعاُد ِبَإ

ُلَغَها إإَلَّ َعَذافإَرٌة ... فإيَها َعَلى اأْلَْينإ إإْرقَا  ٌل َوتـَْبغإيلُ َوَلْن تـَبـْ
 مإْن ُكليإ َنضَّاَخةإ الذَّفْـَرى إإَذا َعرإَقْت ... َعَرْضتـَُها طَامإُس اأْلَْعاَلمإ جَمُْهولُ 
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َها لإَباٌن َوَأقْـَراٌب زََهالإيلُ  نـْ َها ُثَّ يـَْزلإُقُه ... مإ ي اْلُقَراُد َعَليـْ  مَيْشإ
لنَّْحضإ َعْن َعَرٍض ... َومإْرفَـ   ُقَها َعْن ُضُلوعإ الزُّورإ َمْفُتولُ َعرْيَانٌَة َقَذَفْت ابإ

َها َوَمْذِبَإَها ... مإْن ُخطُمإَها َومإَن اللَّْحَينْيإ بإْرطإيلُ  نَـيـْ َا قَاَب َعيـْ  َكَأَنَّ
يبإ النَّْحلإ إإَذا َخَصَل ... فإ َغارإ زَلٍْ ََتُونُُه اأْلََحالإيلُ  ْثُل َعسإ  َِتٌْر مإ

َها لإْلَبصإ  َواُء فإ َحرَّتـَيـْ َا ... َعَتٌق ُمبإنٌي َوفإ اخْلَدَّْينإ َتْسهإيلُ قـَنـْ  ريإ ِبإ
َقٌة ... َذا َوَبٍل َمسَُّهنَّ اأْلَْرُض حَتْلإيلُ   ََتَْذى َعَلى َيَسَراٍت َوْهَي ََلحإ

 َحْرٌف أَبُوَها َأُخوَها مإْن َمْهَجَنٍة ... َوَعمَُّها َخاهُلَا قـَْوَداٌء َِشْلإيلُ 
 ُكنَّ احلََْصاَزمْيَا ... َما إإنَّ تـََقيـَُّهنَّ َحدَّ اأْلَْكمإ تـَْنعإيلُ َْسََر اْلَعَجااَيتإ ُيَْتَ 

يلُ  َداُب اأْلَْرضإ يـَْرفـَُعَها ... مإَن اللََّوامإعإ ََتْلإيٌط َوتـَْرجإ  يـَْوًما َتَظلُّ حإ
ْلُقورإ اْلَعَساقإيلُ   َكاَن َأْوُب َيَديـَْها بـَْعَدَما ََنََدْت ... َوَقْد تـََلفََّع ابإ

لشَّْمسإ ََمُْلولُ يَـ  َيًة ابإ  ْوًما َيَظلُّ بإهإ احْلَْراَبُء ُمْصَطَخًدا ... َكاَن َضاحإ
 َأْوٌب َبَدا ََنُْكُل َْسْطَاَء َمْعَوَلًة ... قَاَمْت َُتَاوإُِبَا َْسٌْط َمثَاكإيلُ 
َعنْيإ لَْيَس هَلَا ... َلمَّا نـََعى َبْكَرَها النَّاُعونَ   َمْعُقولُ  نـَُواَحَة رَْخَوَة الضَّبـْ

َها َوقإيلإهإُم ... إإنََّك اَي اْبَن َأيبإ ُسْلَمى َلَمْقُتولُ   َتْسَعى اْلُوَشاُة َجَنابـَيـْ
 َخلُّوا الطَّرإيَق َيَديـَْها ََل َأاَب َلُكُم ... َفُكلُّ َما َقدََّر الرَّمْحَُن َمْفُعولُ 

 َلى آَلٍة َحْداَبَء حَمُْمولُ ُكلُّ اْبنإ أُنـَْثى َوإإْن طَاَلْت َساَلَمُتُه ... يـَْوًما عَ 
 أُْنبإْئُت َأنَّ َرُسوَل اَّللَّإ َأْوَعَدينإ ... َواْلَعْفُو عإْنَد َرُسولإ اَّللَّإ َمْأُمولُ 
 فـََقْد أَتـَْيُت َرُسوَل اَّللَّإ ُمْعَتذإرًا ... َواْلُعْذُر عإْنَد َرُسولإ اَّللَّإ َمْقُبولُ 

يلُ َمْهاًل َرُسوَل الَّذإي َأْعطَاَك اَنفإ   َلَة ... اْلُقْرآنإ فإيَها َمَواعإيٌظ َوتـَْفصإ
قْـَوالإ اْلُوَشاةإ َوََلْ ... ُأْجرإْم َوَلْو َكثـَُرْت َعِنيإ اأْلَقَاوإيلُ   ََل َتَُْخَذينيإ ِبَإ

 َلَقْد َأُقوُم َمَقاًما َلْو يـَُقوُم َلُه ... َأَرى َوَأْْسَُع َما َلْو َيْسَمُع اْلفإيلُ 
 َلَّ َأْن َيُكوَن َلُه ... عإْنَد الرَُّسولإ ِبإإْذنإ اَّللَّإ تـَْنوإيلُ َلَظلَّ يـُْرَعُد إإ 

 َحَّتَّ َوَضْعُت ميَإيِنإ ََل ُأاَنزإُعُه ... فإ َكفٍي ذإي نَقإَماٍت قـَْولُُه اْلقإيلُ 
 َفَكاَن َأْخَوَف عإْندإي إإَذا َكلََّمُه ... إإْذ قإيَل إإنََّك َمْنُسوٌب َوَمْسُئولُ 

يكإ اأْلَنـَْيابإ ... طَاَع َلُه بإَبْطنإ َعثَـَّر غإيٌل ُدونَُه غإيلُ مإْن َخادإرٍ    شإ
ُثوٌر َخَرادإيلُ  ْرَغاَمنْيإ عإْنَدُُهَا ... حَلٌْم مإَن اْلَقْومإ َمنـْ  يـَْغُدو فـَيَـْلُحُم ضإ

يلُ  ي بإَوادإيهإ اأْلَرَاجإ ْنُه َتَظلُّ محَإرُي اْلَوْحشإ َضامإَرًة ... َوََل َِتْشإ  مإ
 تـََزاُل بإَوادإيهإ َأَخا ثإَقٍة ... ُمطَّرإحإ اْلبَـزيإ َوالدَّْرَسانإ َمْأُكولُ  َوََل 

 إإنَّ الرَُّسوَل لَُنوٌر ُيْسَتَضاُء بإهإ ... َوَصارإٌم مإْن ُسُيوفإ اَّللَّإ َمْسُلولُ 
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َيٍة مإْن قـَُرْيٍش قَاَل قَائإُلُهْم ... بإَبْطنإ َمكََّة َلمَّا َأْسَلُموا ُزولُ   وافإ فإتـْ
 زَاُلوا َفَما زَاَل اْلَكْأُس َوََل ُكُشٌف ... عإْنَد الليإَقاءإ َوََل َمْيٌل َمَعازإيلُ 
 ُشمُّ اْلَعَرانإنيإ أَْبطَاٌل لُُبوُسُهْم ... مإْن َنْسجإ َداُوَد فإ اهْلَْيَجا َسَرابإيلُ 

َلُق اْلَقفْ  َا حإ َلٌق ... َكَأهنَّ  َعاءإ جَمُْدولُ بإيٌض َسَوابإُغ َقْد ُشكَّْت هَلَا حإ
ُمُهُم ... َضْرٌب إإَذا َعرََّد السُّوُد التـََّنابإيلُ   مَيُْشوَن َمْشَي اجْلََمالإ الزُّْهرإ يـَْعصإ

 ََل يـَْفَرُحوَن إإَذا زَاَلْت رإَماُحُهُم ... قـَْوًما َولَْيُسوا جَمَازإيَعا إإَذا نإيُلوا 
َياضإ اْلَمْوتإ َُتْلإيلُ َما يـََقُع الطَّْعُن إإَلَّ فإ ُْنُورإُهُم ... وَ   َما هَلُْم َعْن حإ

، َحدََّثِنإ حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ َحدََّثِنإ اْلَقاضإي، ثـََنا إإبـَْراهإيُم ْبُن احْلَُسنْيإ، ثـََنا إإبـَْراهإيُم ْبُن اْلُمْنذإرإ، َحدََّثِنإ َمْعُن ْبُن عإيَسى  -   6478
دإ: » ُجْدَعاَن، قَاَل: أَْنَشَد َكْعُب ْبُن زَُهرْيإ ْبنإ َأيبإ ُسْلَمى َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم فإ اْلَمسْ الرَّمْحَنإ اأْلَْوَقُص، َعنإ اْبنإ    جإ

 ]البحر البسيط[ 
ُبوُل ... ُمتَـيٌَّم عإْنَدَها ََلْ يـُْفَد َمْكُبوُل«  اَبَنْت ُسَعاُد فـََقْليبإ اْليَـْوَم َمتـْ

 سنده منقطع.   :د السَلم علوشالشيخ عب قال * 

، ثـََنا إإبـَْراهإيُم ْبُن اْلُمْنذإرإ، َحدََّثِنإ حُمَمَُّد ْبُن فُـ  -  6479 ثـََنا اْلَقاضإي، ثـََنا إإبـَْراهإيُم ْبُن احْلَُسنْيإ َلْيٍح، َعْن ُموَسى ْبنإ ُعْقَبَة،  َوَحدَّ
َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ  ْلَمدإيَنةإ فـََلمَّا بـََلَغ قـَْوَلُه: قَاَل: أَْنَشَد النَّيبإ دإهإ ابإ  َوَسلََّم َكْعُب ْبُن زَُهرْيٍ اَبَنْت ُسَعاُد فإ َمْسجإ

 ]البحر البسيط[ 
 إإنَّ الرَُّسوَل َلَسْيٌف ُيْسَتَضاُء بإهإ ... َوَصارإٌم مإْن ُسُيوفإ اَّللَّإ َمْسُلولُ 

َيٍة مإْن قـَُرْيٍش قَاَل قَائإُلُهْم ... بإ   َبْطنإ َمكََّة َلمَّا َأْسَلُموا ُزوُلوا »فإ فإتـْ
ْنُه« قَاَل: َوَقْد َكاَن ِبَُ  يهإ َكْعبإ ْبنإ  َأَشاَر َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم بإُكميإهإ إإىَل اخْلَْلقإ لإَيْسَمُعوا مإ رْيُ ْبُن زَُهرْيٍ َكَتَب إإىَل َأخإ

ْساَلمإ َوقَاَل فإيَها أَبـَْياًًت:زَُهرْيإ ْبنإ َأيبإ ُسْلَمى َُيَويإ   فُُه َوَيْدُعوُه إإىَل اإْلإ
 ]البحر الطويل[

َها اَبطإاًل َوهإَي َأْحَزمُ   َمْن ُمْبلإُغ َكْعًبا فـََهْل َلَك فإ الَّيتإ ... تـََلوَُّم َعَليـْ
تإ َوْحَدُه ... فـَتَـْنُجو إإَذا َكاَن النَّ   َجاُء َوَتْسَلمُ إإىَل اَّللَّإ ََل اْلُعزَّى َوََل الالَّ

ُْفلإٍت ... مإَن النَّارإ إإَلَّ طَاهإُر اْلَقْلبإ ُمْسلإمُ   َلَديَّ يـَْوٌم ََل يـَْنُجو َولَْيَس ِبإ
 َفدإيُن زَُهرْيٍ َوُهَو ََل َشْيَء اَبطإٌل ... َودإيُن َأيبإ ُسْلَمى َعَليَّ حُمَرَّمُ 

ِد ْبِن ُفَلْيٍح، َعْن ُموَسى بْ @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َلُه أَ  ِن  َساِنيُد َقْد َجَمَعَها ِإْبَراِهيُم ْبُن اْلُمْنِذِر اْلِحَزاِميُّ َفَأمَّا َحِديُث ُمَحمَّ
ُد ْبُن ِإْسَحاَق اْلقُ   ُعْقَبةَ  َقْيَبِة َفِإنَُّهَما َصِحيَحْيِن َوَقْد َذَكَرُهَما ُمَحمَّ اِج ْبِن ِذي الرُّ  َرِشيُّ ِفي اْلَمَغاِزي ُمْخَتَصًرا َوَحِديُث اْلَحجَّ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: قال الحاكم هذا وحديث ابن ذي الرقيبة صحيحان 
 سنده لموسى بن عقبة ثابت.   :الشيخ عبد السَلم علوشقال * 
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ثـََناُه أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثـََنا َأمْحَُد ْبُن َعْبدإ اجْلَبَّارإ، ثـََنا يُوُنُس ْبُن بُكَ   -  6480 رْيٍ، َعنإ اْبنإ إإْسَحاَق، ح َوَأْخََباََن َكَما َحدَّ
ُّ،  الشَّْيُخ أَبُو َبْكرإ ْبُن إإْسَحاَق اْلَفقإيُه، َوَعلإيُّ ْبُن اْلَفْضلإ ْبنإ حُمَمَّ  َبَأ أَبُو ُشَعْيٍب احْلَرَّاينإ ، َواللَّْفُظ هَلَُما قَاََل: أَنـْ يُّ دإ ْبنإ َعقإيٍل اجلْإَراحإ

، ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن َسَلَمَة، َعْن حُمَمَّدإ ْبنإ إإْسَحاَق، قَاَل: َلمَّا َقدإَم َرُسو  َعَلْيهإ ثـََنا أَبُو َجْعَفٍر النـَُّفْيلإيُّ  َوَسلََّم اْلَمدإيَنَة  ُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ 
يهإ َكْعبإ ْبنإ زَُهرْيإ ْبنإ َأيبإ  ُُه َأنَّ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ   ُمْنَصَرَفُه مإَن الطَّائإفإ وََكَتَب ُِبَرْيُ ْبُن زَُهرْيإ ْبنإ َأيبإ َسْلَمى إإىَل َأخإ ُسْلَمى َُيَْبإ

َكََّة َمإَّ  ْهٍب َقْد َهَربُوا ْن َكاَن يـَْهُجوُه َويـُْؤذإيهإ« ، َوأَنَُّه َمْن بَقإَي مإْن ُشَعَراءإ قـَُرْيٍش اْبنإ الزيإبـَْعَرى َوُهَبرْيََة ْبنإ َأيبإ وَ َوَسلََّم »قـََتَل رإَجاًَل ِبإ
َك َحاَجًة َفطإْر إإىَل َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ وَ  َسلََّم، فَإإنَُّه ََل يـَْقُتُل َأَحًدا َجاَءُه ًَتئإًبا، َوإإْن فإ ُكليإ َوْجٍه، فَإإْن َكاَنْت َلَك فإ نـَْفسإ

َك إإىَل ََنَائإَك، َوَقْد َكاَن َكْعٌب قَاَل: أَبـَْياًًت اَنَل فإيَها مإْن َرُسولإ اَّللَّإ   َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َحَّتَّ ُروإَيْت أَْنَت ََلْ تـَْفَعْل فَاْنُج بإنَـْفسإ
 َفْت وََكاَن الَّذإي قَاَل: َعْنُه، َوُعرإ 

 ]البحر الطويل[
 َأََل أَْبلإغَا َعِنيإ ُِبَرْيًا رإَساَلًة ... َوَهْل َلَك فإيَما قـُْلُت َويـَْلَك َهَلَكا 

َْتِنإ إإْن ُكْنُت َلْسُت بإَفاعإٍل ... َعَلى َأييإ َشْيٍء َوْيَح َغرْيإَك َدلََّكا  َفَخَبَّ
 َوََل َأاًب ... َعَلْيهإ َوََلْ تُلإفإ َعَلْيهإ َأاًب َلَكا  َعَلى َخْلٍق ََلْ تـُْلفإ َأمًّا 

ٍف ... َوََل قَائإٍل َلمَّا َعثـَْرَت لإَعالإَكا سإ  فَإإْن أَْنَت ََلْ تـَْفَعْل فـََلْسَت ِبإ
َها َوَعلََّكا  نـْ َا اْلَمْأُموُن َكْأًسا َروإيًَّة ... فََأهْنََلَك اْلَمْأُموُن مإ  َسَقاَك ِبإ

َا قَاَل َكْعٌب: اْلَمْأُموُن لإَقْولإ قـَُرْيٍش لإَرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، وََكاَنْت تـَُقولُُه فَـ قَاَل: َوإإ  َلمَّا بـََلَغ َكْعٌب َذلإَك َضاَقْت بإهإ َنَّ
رإهإ مإْن َعُدويإ  هإ َوَأْرَجَف بإهإ َمْن َكاَن فإ َحاضإ يَدتَُه اأْلَْرُض، َوَأْشَفَق َعَلى نـَْفسإ هإ، فـََقاُلوا: ُهَو َمْقُتوٌل فـََلمَّا ََلْ ُيَإْد مإْن َشْيٍء َبَدا قَاَل َقصإ

َنَة فـَنَـَزَل ْندإهإ، ُثَّ َخَرَج َحَّتَّ َقدإَم اْلَمدإيالَّيتإ مَيَْدُح فإيَها َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، َوذََكَر َخْوَفُه َوإإْرَجاَف اْلُوَشاةإ بإهإ مإْن عإ 
َنٍة َكَما ذُكإَر ِلإ فـََغَدا بإهإ إإىَل َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّ  َنُه َمْعرإَفٌة مإْن ُجَهيـْ َنُه َوبـَيـْ نَي َصلَّى الصُّْبَح، َعَلى رَُجٍل َكاَنْت بـَيـْ ى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم حإ

، ُثَّ َأَشاَر َلُه إإىَل َرُسولإ اَّللَّإ صَ  ْنهُ َفَصلَّى َمَع النَّاسإ  لَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، فـََقاَل: َهَذا َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم فـَُقْم إإلَْيهإ فَاْسَتْأمإ
اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم »ََل يـَْعرإفُُه«  وُل  َفذََكَر ِلإ أَنَُّه قَاَم إإىَل َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َحَّتَّ َوَضَع َيَدُه فإ َيدإهإ وََكاَن َرسُ 
ْنهُ  ْنَك ًَتئإًبا ُمْسلإًما َهْل تـَْقَبُل مإ ُتَك بإهإ، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى   ، فـََقاَل: اَي َرُسوَل اَّللَّإ إإنَّ َكْعَب ْبَن زَُهرْيٍ َجاَء لإَيْسَتْأمإَن مإ ئـْ إإْن َأاَن جإ

 َسلََّم: »نـََعْم« فـََقاَل: اَي َرُسوَل اَّللَّإ، َأاَن َكْعُب ْبُن زَُهرْيٍ هللاُ َعَلْيهإ وَ 
ُم ْبُن ُعَمَر ْبنإ قـََتاَدَة، قَاَل: َوَثَب َعَلْيهإ رَُجٌل مإَن اأْلَْنَصارإ َوقَا  اَّللَّإ َل: اَي َرُسوَل اَّللَّإ َدْعِنإ َوَعُدوَّ  قَاَل اْبُن إإْسَحاَق: َفَحدََّثِنإ َعاصإ

َب َكْعٌب َعَلى َهَذا احْلَييإ مإَن  أْضرإُب ُعنـَُقُه، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »َدْعُه َعْنَك فَإإنَُّه َقْد َجاَء ًَتئإًبا اَنزإ  ًعا« فـََغضإ
بـُُهْم َوَذلإَك أَنَُّه ََلْ َيُكْن يـَتَ  نَي َقدإَم َعَلى اأْلَْنَصارإ لإَما َصَنَع بإهإ َصاحإ يَدَتُه الَّيتإ حإ َرْيٍ، فـََقاَل َقصإ رإيَن فإيهإ إإَلَّ ِبإ َكلَُّم رَُجٌل مإَن اْلُمَهاجإ

رإَها َوزَاَد فإيَها:  يَدَة إإىَل آخإ  َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم اَبَنْت ُسَعاُد َفذََكَر اْلَقصإ
 ]البحر البسيط[ 

 بإَعْيَِنَّ ُمْفَرٍد هلَإٍق ... إإَذا تـََوقََّدتإ احْلُزَّاُن فَاْلمإيلُ  تـَْرمإي اْلفإَجاجَ 
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يلُ   َضْخٌم ُمَقلَُّدَها فـَْعٌم ُمَقييإُدَها ... فإ َخْلقإَها َعْن بـََناتإ اْلَفْحلإ تـَْفضإ
َيٌة ... َذَوابإَل َوقـََعُهنَّ اأْلَْرُض حَتْلإيلُ   َُتَْوى َعَلى َيَسَراٍت َوهإَي ََلهإ

 اَل لإْلَقْومإ َحادإيهإْم َوَقْد َجَعْلُت ... َورإَق اجْلََنادإبإ يـَرُْكْضَن احلََْصى قإيلُ َوقَ 
يلُ   َلمَّا رَأَْيُت ُحَداَب اأْلَْرضإ يـَْرفـَُعَها ... َمَع اللََّوامإعإ ََتْلإيٌط َوتـَْرجإ

ديإيٍق ُكْنُت آَمُلُه ... ََل أُْلفإيَـنََّك إإينيإ َعْنَك   َمْشُغولُ َوقَاَل ُكلُّ صإ
 إإَذا ُيَساوإُر قـَْراًن ََل َيَإلُّ َلُه ... َأْن َيَْتَُك اْلَقْرَن إإَلَّ َوُهَو َمْفُلوُل" 

َر  َا يُرإيُد َمَعاشإ ُم ْبُن ُعَمَر ْبنإ قـََتاَدَة: فـََلمَّا قَاَل: إإَذا َعرََّد السُّوُد التـََّنابإيُل، َوإإَنَّ بإهإْم َوَخصَّ اأْلَْنَصارإ َلمَّا َكاَن صَ قَاَل َعاصإ َنَع َصاحإ
َبْت َعَلْيهإ اأْلَ  َدإَيإهإ َغضإ رإيَن مإْن َأْصَحابإ َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم مإْن قـَُرْيٍش ِبإ ْنَصاُر، فـََقاَل: بـَْعَد َأْن َأْسَلَم َوُهَو  اْلُمَهاجإ

َعُهْم مإَن اْلَيَمْن، فـََقاَل:مَيَْدُح اأْلَْنَصاَر َويُْذَكُر َباَلَءُهْم َمَع َرُسولإ    اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َوَمْوضإ
 ]البحر الكامل[ 

 َمْن َسرَُّه َكَرُم احْلََياةإ َفاَل يـََزْل ... فإ َمْقَنٍب مإْن َصاحلإإي اأْلَْنَصارإ 
 ُنو اأْلَْخَيارإ َورإثُوا اْلَمَكارإَم َكابإًرا َعْن َكابإٍر ... إإنَّ اخلْإَياَر ُهْم بَـ 

 اْلَباذإلإنَي نـُُفوَسُهْم لإَنبإييإهإْم ... عإْنَد اهلْإَياجإ َوَوقْـَعةإ اجْلَبَّارإ 
ْعنُيٍ حُمَْمرٍَّة ... َكاجْلَْمرإ َغرْيَ َكلإيَلةإ اأْلَْبَصارإ   َوالنَّاظإرإيَن ِبَإ

ْذرٍُع ... َكَسَواقإلإ اهلْإْندإييإ    َغرْيإ قإَصارإ اْلُمْكرإهإنَي السَّْمَهرإيَّ ِبَإ
 َوهَلُْم إإَذا َخَبتإ النُُّجوُم َوُغويإَرْت ... لإلطَّائإفإنَي الطَّارإقإنَي َمَقارإي 

ْلَقَنا اخلْإطَارإ  يإ َوابإ ْلَمْشرإفإ  الذَّائإدإيَن النَّاَس َعْن َأْداَيهنإإْم ... ابإ
َتارإ َحَّتَّ اْستَـَقاُموا َوالريإَماُح َتُكبـُُّهْم ... فإ ُكليإ جَمْهَ   َلٍة وَُكليإ خإ

حْلَقيإ َواأْلَْنَذارإ  ٌر دإيَنُه ... َونَبإيَُّه ابإ  لإْلَحقيإ إإنَّ اَّللََّ اَنصإ
نَي يـَُنوُِبُْم ... مإْن َشْحمإ َكْوٍم َكاهلْإَضابإ عإَشارإ   َواْلُمْطعإمإنَي الضَّْيَف حإ

ْعَصارإ َواْلُمْقدإمإنَي إإَذا اْلُكَماُة تـََواَكَلْت ... َوالضَّارإبإنيَ    النَّاَس فإ اإْلإ
 َيْسَعْوَن لإْْلَْعَدا بإُكليإ طإمإرٍَّة ... َوَأَقٍب ُمْعَتدإلإ اْلَبلإيلإ َمطَارإ 
َوارإ   ُمتَـَقادإٍم بـََلَغ َأَجشَّ َمهإيَلٍة ... َكالسَّْيفإ يـَْهدإُم َحْلَقُه بإسإ

  مإَن اأْلَْسَودإ َضَوارإيَدرَبُوا َكَما َدرََبْت بإَبْطٍن َحفإيٍَّة ... َغْلُب الريإقَابإ 
ْدٍق َكاأْلُُسودإ َمَصاَلْت ... َوبإُكليإ َأْغََبَ ُمْدرإكإ اأْلَْوًَترإ   وَُكُهولإ صإ

َا مإَن اْلُفجَّارإ  ََُتَصَّاٍت َكالثيإَقافإ ثـََواهإَل ... َيْشفإي اْلَغلإيَل ِبإ  َوِبإ
َنا يـَْوَم َبْدٍر َضْربًَة ... َداَنْت لإوَ   قْـَعتإَها مُجُوُع نإَزارإ َضَربُوا َعَليـْ

 ََل َيْشَتُكوَن اْلَمْوَت إإْن نـََزَلْت ِبإإْم ... َحْرٌب َذَواُت َمغَاوإٍر َوإإَوارإ 
 يـََتَطهَُّروَن َكأَنَُّه ُنُسٌك هَلُْم ... بإدإَماءإ َمْن َعَلُقوا مإَن اْلُكفَّارإ 
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تـُُهْم لإَتْطُلَب َنْصَرُهْم ... َأْصَبْحَت بَ   نْيَ َمَعافإٍر َوغإَفارإ َوإإَذا آتـَيـْ
 ََيُْموَن دإيَن اَّللَّإ إإنَّ لإدإينإهإ ... َحقًّا بإُكليإ ُمَعريإٍد مإْغَوارإ 

 َلْو تـَْعَلُم اأْلَقْـَواُم عإْلمإي ُكلَُّه ... فإيهإْم َلَصدََّقِنإ الَّذإيَن أَُمارإي 
 .* سكت عنه الذهبي في التلخيص. 

 

 مُعَاوِيَةَ الْمُزَنِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ   ذِكْرُ قُرَّةَ بْنِ إِيَاسٍ أَبُو 
، ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن عإيَسى ْبنإ َأْخََباََن أَبُو احْلَُسنْيإ َأمْحَُد ْبُن ُعْثَماَن ْبنإ ََيََْي اْلبَـزَّاُر بإبَـْغَداَد، ثـََنا ََيََْي ْبُن َجْعَفرإ ْبنإ    -   6483 الزيإْبرإقَانإ

، ثـََنا أَبُو ُسْفَياَن اْلَمْعَمرإيُّ، ثـََنا ُشْعَبُة، َعْن ُمَعاوإيَةَ  ُ َعْنُه، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ  الطَّبَّاعإ َي اَّللَّ  ْبنإ قـُرََّة، َعْن أَبإيهإ َرضإ
 »  َوَسلََّم: »َفْضُل َعائإَشَة َعَلى النيإَساءإ َكَفْضلإ الثَّرإيدإ َعَلى َسائإرإ الطََّعامإ

 @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َلْم َنْكُتْبُه ِإالَّ َعْنُه  
 * سكت عنه الذهبي في التلخيص. 

 رواه الطبراني، وإسناده حسن. (: 15326* قال الحافظ الهيثمي )

، ثـََنا إإبـَْراهإيُم ْبُن    -   6484 ، ثـََنا ُفَدْيُك ْبُن َأْخََبينإ أَبُو َجْعَفٍر اْلبَـْغَدادإيُّ، بإنَـْيَسابُوَر، ثـََنا َأمْحَُد ْبُن َداُوَد اْلَمكيإيُّ يُّ زََكرإايَّ اْلَعْبَدسإ
ُ َعْنُه، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ  ُسَلْيَماَن، ثـََنا َخلإيَفُة ْبُن مُحَْيٍد، َعْن إإاَيسإ ْبنإ ُمَعاوإيََة ْبنإ قـُرَّ  َي اَّللَّ َة، َعْن أَبإيهإ، َعْن َجديإهإ، َرضإ

َأْعطَاُه اَّللَُّ  اْلَبْحرإ رَافإًعا َصْوَتُه  لإ  َتْكبإريًَة عإْنَد ُغُروبإ الشَّْمسإ َعَلى َساحإ َقْطَرٍة فإ  مإَن اأْلَْجرإ بإَعَددإ ُكليإ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »َمْن َكَبََّ   
«  اْلَبْحرإ َعْشَر َحَسَناٍت، َوحَمَا َعْنُه َعَشَر َسييإَئاٍت، َورََفَع َلُه َعَشَر َدرََجاٍت َما َبنْيَ ُكليإ َدرََجَتنْيإ مَ  ريَةإ مإاَئةإ َعاٍم لإْلَفَرسإ اْلُمْسرإعإ  سإ

 . # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: هذا منكر جدا
 موضوع. (:406* السلسلة الضعيفة )

 ذِكْرُ عَائِذِ بْنِ عَمْرٍو الْمُزَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
َبَأ َعْبَداُن اأْلَْهَوازإيُّ، ثـََنا زَْيُد ْبُن احْلَرإيشإ   -  6486 ثـََنا أَبُو َعلإيٍي احْلَُسنْيُ ْبُن َعلإيٍي احْلَافإُظ، أَنـْ ، ثـََنا َحْشَرُج ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ  َحدَّ

، قَاَل: يإ ، َعْن أَبإيهإ، َعْن َعائإذإ ْبنإ َعْمٍرو اْلُمَزينإ َأَصابـَْتِنإ رَْمَيٌة فإ َوْجهإي، َوَأاَن أُقَاتإُل َبنْيَ َيَدْي َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى  َحْشَرٍج، َحدََّثِنإ َأيبإ
 ُّ َْييتإ َوَصْدرإي »تـََناَوَل النَّيبإ َت الدَُّم َعْن   َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َفَسلَ هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم يـَْوَم ُحَننْيٍ فـََلمَّا َساَلتإ الديإَماُء َعَلى َوْجهإي َوحلإ

اَُن بإَذلإَك َعائإٌذ فإ َحَياتإهإ، « ، قَاَل َحْشَرٌج: َفَكاَن َُيَْبإ ْلَناُه َنَظْراَن إإىَل َما    َوْجهإي َوَصْدرإي إإىَل ثـَْنُدَوَِتَّ، ُثَّ َدَعا ِلإ فـََلمَّا َهَلَك َوَغسَّ
ُف لََنا مإْن أَثَرإ َيدإ َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ  تَـَهى َما َكاَن يـَُقوُل لََنا مإْن َصْدرإهإ، َوإإَذا ُغرٌَّة َسائإَلٌة َكُغرَّةإ اْلَفَرسإ َكاَن َيصإ  َعَلْيهإ َوَسلََّم إإىَل ُمنـْ

" 
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: إسناده فيه مجهوالن 

 رواه الطبراني، وفيه من لم أعرفهم. (: 16156* قال الحافظ الهيثمي )
 

 عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيِّ ابْنِ سَلُولٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْمُؤْمِنِ ابْنِ الْمُنَافِقِ ذِكْرُ  
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ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثـََنا الرَّبإيُع ْبُن ُسَلْيَماَن، ثـََنا َأَسُد ْبُن ُموَسى، ثـََنا مَحَّ  -  6490 اُد ْبُن َسَلَمَة، َعْن هإَشامإ ْبنإ  َحدَّ
َسُلوٍل،   اْبنإ  ُأيَبيإ  ْبنإ  َعْبدإ اَّللَّإ  َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ  َعْن  أَبإيهإ،  َعْن  َأاَبَك« ُعْرَوَة،  تـَْقُتْل  قَاَل: »ََل   ، َأقْـُتُل َأيبإ َرُسوَل اَّللَّإ  اَي  قـُْلُت:   قَاَل: 

 * سكت عنه الذهبي في التلخيص. 
  .ر لم يدرك عبد هللا بن عبد هللا بن أبي رجاله رجال الصحيح إال أن عروة بن الزبي :  ٩/٣٢١ قال الحافظ الهيثمي* 

ُّ، ثَـ   -   6492 ُم ْبُن ُسَلْيَماَن اْلُكورإيُّ، َأْخََبينإ أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ، ثـََنا إإبـَْراهإيُم ْبُن يُوُسَف، ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن َأيبإ السَّرإييإ اْلَعْسَقاَلينإ َنا َعاصإ
نَّانإ مإْن َأْسَنانإهإ يـَْوَم أُ ثـََنا هإَشاُم ْبُن ُعْرَوَة، َعْن أَ  يَب سإ يإ َصلَّى بإيهإ، َعْن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ ُأيَبيإ اْبنإ َسُلوٍل، أَنَُّه ُأصإ ُحٍد َمَع النَّيبإ

ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َأْن »َأَتَّإذَ  نَّنْيإ مإْن َذَهٍب«هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، قَاَل: فََأَمَرينإ النَّيبإ         سإ
 .# قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: عاصم بن سليمان الكوري كذاب

 ذِكْرُ النُّعْمَانِ بْنِ قَوْقَلٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
، ثـََنا أَبُو    -   6496 إإْْسَاعإيَل، ثـََنا أَبُو اأْلَْسَودإ النَّْضُر ْبُن َعْبدإ اجْلَبَّارإ، ثـََنا اْبُن هلَإيَعَة، َعْن َأيبإ  َأْخََباَْنُه أَبُو احْلَُسنْيإ ْبُن ِتَإيٍم احْلَْنظَلإيُّ

، َأرَأَْيَت إإَذا َصلَّْيُت َقاَل: اَي َرُسوَل اَّللَّإ الزَُّبرْيإ، َعْن َجابإٍر، َعنإ النـُّْعَمانإ ْبنإ قـَْوَقٍل، أَنَُّه َجاَء َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، فَـ 
قَاَل: َواَّللَّإ ََل َأزإيُد    «، نََّة؟ قَاَل: »نـََعمْ اْلَمْكُتوبََة، َوُصْمُت رََمَضاَن، َوَأْحَلْلُت احْلاََلَل، َوَحرَّْمُت احْلََراَم َوََلْ َأزإْد َعَلى َذلإَك، َأْدُخُل اجلَْ 

ًئا   َعَلى َذلإَك َشيـْ
 وش: سنده ضعيف. * قال الشيخ عبد السَلم عل

 

 ذِكْرُ أَبِي رُهْمٍ الْغِفَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
، ثـََنا َخلإيَفُة ْبُن َخيَّاٍط، قَاَل: »أَبُو    -   6516 ، ثـََنا ُموَسى ْبُن زََكرإايَّ رُْهٍم اْْسُُه ُكْلثُوُم ْبُن ُحَصنْيإ َأْخََبينإ َأمْحَُد ْبُن يـَْعُقوَب الثَـَّقفإيُّ

ريإ ْبنإ َبْدرإ ْبنإ َأمْحََس ْبنإ غإَفاٍر، َويـَُقالُ   ُكْلُثوُم ْبُن ُحَصنْيإ ْبنإ ُعبَـْيدإ ْبنإ َخالإٍد اْسَتْخَلَفُه َرُسوُل اَّللَّإ  ْبنإ ُعبَـْيدإ ْبنإ َخالإدإ ْبنإ ُمَعْيسإ
 َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َعَلى اْلَمدإيَنةإ َلمَّا َخَرَج َلَفْتحإ َمكََّة« 

 ذِكْرُ حُذَيْفَةَ بْنِ أُسَيْد  الْغِفَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
َْمَداَن ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن اْلُمغإريَةإ، ثـََنا ََيََْي ْبُن َنْصرإ بْ   -   6521 ، ِبإ ٍب، ثـََنا َعْبُد اَّللَّإ ْبُن ُشَْبَُمَة،  َأْخََبينإ َعْبَداُن ْبُن يَزإيَد الدَّقإيقإيُّ نإ َحاجإ

ُ َعْنُه، قَاَل: َكا َي اَّللَّ يٍد َرضإ ، َعْن ُحَذيـَْفَة ْبنإ َأسإ يإ ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم يـَُقريإُب َكْبَشنْيإ َأْمَلَحنْيإ فـََيْذَبُح َأَحَدُُهَا  َعنإ الشَّْعيبإ َن النَّيبإ
لتـَّْوحإ فـَيَـُقوُل: »اللَُّهمَّ َهَذا َعْن حُمَمٍَّد َوآلإ حُمَمٍَّد« َويـَُقريإُب اْْلَخَر فـَيَـُقوُل: »اللَُّهمَّ َهَذا َعْن أُمَّيتإ   «َمْن َشهإَد َلَك ابإ ْلَباَلغإ  يدإ َوِلإ ابإ

 رواه الطبراني في الكبير، وفيه يحيى بن نصر بن حاجب وثقه ابن عدي، وضعفه جماعة.  (:5977) قال الحافظ الهيثمي* 

 الْأُمَوِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ذِكْرُ عَتَّابِ بْنِ أُسَيْد   

https://app.turath.io/book/61?print_page=9%2C321
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ُّ، ثـََنا ُمْصعَ   -   6522 ُب ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ الزَُّبرْيإيُّ، قَاَل: َحدََّثِنإ أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبنإ اَبَلَوْيهإ، ثـََنا إإبـَْراهإيُم ْبُن إإْسَحاَق احْلَْريبإ
ُب بإْنُت َأيبإ  اْلعإيصإ ْبنإ أَُميََّة ْبنإ َعْبدإ َِشْسإ ْبنإ َعْبدإ َمَناٍف، َوأُمُّ َعتَّابإ ْبنإ ُأَسْيٍد، َوَخالإدإ ْبنإ ُأَسْيٍد زَيـْنَ »َعتَّاُب ْبُن ُأَسْيدإ ْبنإ َأيبإ  

َلى َمكََّة، َوَماَت َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َعْمرإو ْبنإ أَُميََّة ْبنإ َعْبدإ َِشٍْس اْستَـْعَمَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َعتَّااًب عَ 
َكََّة فإ مُجَاَدى اأْلُْخَرى َسَنَة َثاَلَث َعْشرَ  َ َعتَّاُب ْبُن ُأَسْيٍد ِبإ ُلُه َعَلى َمكََّة َوتـُُوفيإ  َة« َوَعتَّاُب َعامإ

 اْلَعْنََبإيُّ، ثـََنا احْلََسُن ْبُن َعلإييإ ْبنإ َنْصٍر، ثـََنا الزَُّبرْيُ ْبُن َبكَّاٍر اْلَقاضإي، ثـََنا ُحَسنْيُ ْبُن  َأْخََباََن أَبُو زََكرإايَّ ََيََْي ْبُن حُمَمَّدٍ   -   6523
مإ ْبنإ َسعإيٍد، مإْن َبِنإ قـَْيسإ ْبنإ ثـَْعَلَبَة، َحدََّثِنإ ََيََْي ْبُن َسعإيدإ ْبنإ َساَلٍإ اْلَقدَّاحُ  أَبإيهإ، َعنإ اْبنإ ُجَرْيٍج، َعْن َعطَاٍء، ، َعْن  َسعإيدإ ْبنإ َهاشإ

َلَة قـُْربإهإ  ُهَما، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم لَيـْ ُ َعنـْ َي اَّللَّ : »إإنَّ ِبإَكََّة   َعنإ اْبنإ َعبَّاٍس، َرضإ مإْن َمكََّة فإ َغْزَوةإ اْلَفْتحإ
« قإيَل: َوَمْن ُهْم اَي َرُسوَل اَّللَّإ؟ قَاَل: »َعتَّاُب بْ أَلَْربـََعَة نـََفٍر مإْن قـَُرْيشٍ  ْساَلمإ ْركإ َوَأْرَغُب هَلُْم فإ اإْلإ ُن ُأَسْيٍد، َوُجَبرْيُ  َأْرِبََُهْم َعنإ الشيإ

َزاٍم، َوُسَهْيُل ْبُن َعْمٍرو«  ْبُن ُمْطعإٍم، َوَحكإيُم ْبُن حإ
 * قال الشيخ عبد السَلم علوش: سنده ضعيف. 

 ذِكْرُ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ حِبِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اهللُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
، َأْخََباََن أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ اْلبَـْغَدادإيُّ، ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن َعْمٍرو، ثـََنا َخالإٌد احْلَرَّ   -   6535 ُّ، َحدََّثِنإ َأيبإ ثـََنا اْبُن هلَإيَعَة، َعْن    اينإ

َفَمَدَحِنإ فإ َوْجهإ  زَْيٍد  ْبنإ  ُأَساَمَة  َعَلى  َدَخْلُت  قَاَل:   ، ْبنإ السَّائإبإ دإ  ْبنإ َأيبإ َعرإيٍب، َعْن َخالَّ َأْن َصالإحإ  إإنَُّه مَحََلِنإ  فـََقاَل:  ي، 
ْعُت َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ  ميَاُن فإ قـَْلبإهإ« َأْمَدَحَك فإ َوْجهإَك َأينيإ ْسَإ   َعَلْيهإ َوَسلََّم، يـَُقوُل: »إإَذا ُمدإَح اْلُمْؤمإُن فإ َوْجهإهإ َراَب اإْلإ

 رواه الطبراني، وفيه ابن لهيعة، وبقية رجاله وثقوا. (: 13296* قال الحافظ الهيثمي رحمه هللا )
 (: ضعيف.695* ضعيف الجامع )

 رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اهللُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ذِكْرُ أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى  
ُّ، ثـََنا َأمْحَُد ْبُن ََنَْدَة، ثـََنا ََيََْي ْبنُ   -   6537 ْبُن  حُمَمَّدإ ْبنإ َعْبدإ احْلَمإيدإ، ثـََنا قـَْيُس    َأْخََبينإ أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ اْلُمَزينإ

، َعْن َأيبإ َخالإٍد، َعْن يَزإيَد ْبنإ َعْبدإ الرَّمْحَنإ، َعْن َعْبدإ الرَّمْحَنإ ْبنإ َعْبدإ اَّللَّإ، َمْوىَل عَ  ُ َعْنُه، قَاَل:  الرَّبإيعإ َي اَّللَّ ، َعْن َأيبإ رَافإٍع َرضإ لإيٍي
َي اَّللَُّ  ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َعلإيًّا َرضإ  َعْنُه إإىَل اْلَيَمنإ فـََعَقَد َلُه لإَواًء فـََلمَّا َمَضى، قَاَل: »اَي َأاَب رَافإٍع، احْلَْقُه َوََل َتْدُعُه بـََعَث النَّيبإ

َنْ  ْشَياَء، فـََقاَل: »اَي َعلإيُّ، ألإ يَئُه« فََأًَتُه فََأْوَصاُه ِبَإ  َعَلى َيَدْيَك رَُجاًل َخرْيٌ َلَك  يـَْهدإَي اَّللَُّ   مإْن َخْلفإهإ، َوْلَيقإْف َوََل يـَْلَتفإُت َحَّتَّ َأجإ
 َمإَّا طََلَعْت َعَلْيهإ الشَّْمُس« 

 ذِكْرُ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
يُّ   َحدََّثِنإ أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبنإ اَبَلَوْيهإ، ثـََنا إإبـَْراهإيُم ْبُن إإْسَحاَق، ثـََنا ُمْصَعُب ْبنُ   -   6539 َعْبدإ اَّللَّإ، قَاَل: َوَسْلَماُن اْلَفارإسإ

«  يَُكَّنَّ َأاَب َعْبدإ اَّللَّإ َكاَن َوََلُؤُه لإَرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى  هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »َسْلَماُن مإنَّا َأْهَل اْلبَـْيتإ
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ثـََنا َعلإيُّ ْبُن مَحَْشاٍذ اْلَعْدُل، ثـََنا إإْْسَاعإيُل ْبُن إإْسَحاَق اْلَقاضإي، ثـََنا إإبـَْراهإيُم ْبُن اْلُمْنذإرإ   -   6541 ، َوإإْْسَاعإيُل ْبُن َأيبإ    َحدَّ احلْإَزامإيُّ
يإ  ، َعْن أَبإيهإ، َعْن َجديإهإ، َأنَّ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َخطَّ ُأَوْيٍس، قَاََل: ثـََنا اْبُن َأيبإ ُفَدْيٍك، َعْن َكثإريإ ْبنإ َعْبدإ اَّللَّإ اْلُمَزينإ

ا فَاْحَتجَّ  ذإرَاًعا  َأْربَعإنَي  َعَشَرٍة  لإُكليإ  فـََقَطَع  َج،  اْلَمَذاحإ بـََلَغ  اأْلَْحَزابإ َحَّتَّ  َحْربإ  َعاَم  َوقَالَ اخْلَْنَدَق  مإنَّا،  َسْلَماُن  ُروَن  تإ ْلُمَهاجإ
  »  اأْلَْنَصاُر: َسْلَماُن مإنَّا، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »َسْلَماُن مإنَّا َأْهَل اْلبَـْيتإ

 .# قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: سنده ضعيف
 (: ضعيف جدا. 3272* ضعيف الجامع )

، ثـََنا عإْمَراُن ْبُن َخالإدٍ َأْخََباََن الشَّْيُخ أَبُو َبْكرإ ْبُن    -  6542 لإيُّ َبأَ َعلإيُّ ْبُن َعْبدإ اْلَعزإيزإ، ثـََنا ُمَعلَّى ْبُن َمْهدإيٍي اْلَمْوصإ  إإْسَحاَق، أَنـْ
يُّ َعَلى ُعَمَر ْبنإ اخْلَطَّابإ رَ  ُّ، َعْن أََنسإ ْبنإ َمالإٍك، قَاَل: َدَخَل َسْلَماُن اْلَفارإسإ يَ اخْلَُزاعإيُّ اْلبـَُناينإ ُهَما َوُهَو ُمتَّكإٌئ َعَلى   ضإ ُ َعنـْ اَّللَّ

ُ َوَرُسولُُه فـََقاَل ُعَمُر: َحديإثـَْنا اَي َأاَب َعْبدإ اَّللَّإ  ، قَاَل: َدَخْلُت َعَلى َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ وإَساَدٍة فَأَْلَقاَها َلُه، فـََقاَل َسْلَماُن: َصَدَق اَّللَّ
يهإ اْلُمْسلإمإ فَـ   َعَلْيهإ َوَسلََّم َوُهَو ُمتَّكإئٌ  : »اَي َسْلَماُن، َما مإْن ُمْسلإٍم َيْدُخُل َعَلى َأخإ يـُْلقإي َلُه وإَساَدًة  َعَلى وإَساَدٍة فَأَْلَقاَها إإَِلَّ ُثَّ قَاَل ِلإ

ُ َلُه«   إإْكَراًما َلُه إإَلَّ َغَفَر اَّللَّ
 الخزاعي، وهو ضعيف.  رواه الطبراني، وفيه عمران بن خالد (: 13599* قال الحافظ الهيثمي )

ثـََنا أَبُو اْلَفْضلإ احلََْسُن ْبُن يـَْعُقوَب ْبنإ يُوُسَف اْلَعْدُل، مإْن َأْصلإ كإَتابإهإ، ثـََنا أَبُو َبْكٍر ََيََْي   -  6543 ْبُن َأيبإ طَالإٍب بإبَـْغَداَد،   َحدَّ
َاكإ ْبنإ َحْرٍب، َعْن زَيْ  ٍم، ثـََنا َحاِتإُ ْبُن َأيبإ َصغإريََة، َعْن ْسإ دإ ْبنإ ُصوَحاَن، َأنَّ رَُجَلنْيإ مإْن َأْهلإ اْلُكوَفةإ َكااَن َصدإيَقنْيإ ثـََنا َعلإيُّ ْبُن َعاصإ

ْلَمدَ لإَزْيدإ ْبنإ ُصوَحاَن أَتـََياُه لإُيَكليإَم هَلَُما َسْلَماَن َأْن َُيَديإثـَُهَما َحدإيَثُه َكْيَف َكاَن إإْساَلُمُه فََأقْـبَ  ائإنإ  اَل َمَعُه َحَّتَّ َلُقوا َسْلَماَن، َوُهَو ابإ
يٍي قَاعإٍد، َوإإَذا ُخوٌص َبنْيَ َيَدْيهإ َوُهَو ُيَسفيإُه، قَاََل: َفَسلَّْمنَ  َها، َوإإَذا ُهَو َعَلى ُكْرسإ ا َوقـََعْداَن، فـََقاَل َلُه زَْيٌد: اَي َأاَب َعْبدإ اَّللَّإ،  َأمإريًا َعَليـْ

ْن َيْسَمَعا َحدإيَثَك َكْيَف َكاَن َبْدُء إإْساَلمإَك؟ قَاَل: فـََقاَل َسْلَماُن: ُكْنُت يَتإيًما مإْن رَاَم إإنَّ َهَذْينإ ِلإ َصدإيَقانإ َوهَلَُما َأٌخ، َوَقْد َأَحبَّا أَ 
هإ،  وََكاَن ِلإ َأٌخ َأكْ   ُهْرُمَز، وََكاَن اْبُن دإْهَقاَن رَاَم ُهْرُمَز ََيَْتلإُف إإىَل ُمَعلٍَّم يـَُعليإُمُه، فـََلزإْمُتُه أَلَُكوَن فإ َكَنفإهإ، ََبَ مإِنيإ وََكاَن ُمْستَـْغنإًيا بإنَـْفسإ

هإ تـََفرََّق َمْن َُيَفيإظُُهْم، فَإإَذا تـََفرَُّقوا َخَرَج فـَيَ  ريًا، وََكاَن إإَذا قَاَم مإْن جَمْلإسإ َضُع بإثـَْوبإهإ، ُثَّ َصعإَد اجْلََبَل، وََكاَن يـَْفَعُل وَُكْنُت ُغاَلًما َقصإ
اُف َأْن َيْظَهَر مإْنَك  َنكيإًرا، قَاَل: فـَُقْلُت َلُه: إإنََّك تـَْفَعُل َكَذا وََكَذا، َفلإَم ََل َتْذَهُب يبإ َمَعَك؟ قَاَل: أَْنَت ُغاَلٌم، َوَأخَ َذلإَك َغرْيَ َمرٍَّة ُمتَـ 

اَدٌة، َوهَلُْم َصاَلٌح َيْذُكُروَن اَّللََّ تـََعاىَل، َوَيْذُكُروَن َشْيٌء، قَاَل: قـُْلُت: ََل ََتَْف، قَاَل: فَإإنَّ فإ َهَذا اجْلََبلإ قـَْوًما فإ بإْرطإيلإهإْم هَلُْم عإبَ 
، َوَأاَن َعَلى دإينإهإْم، قَاَل: قـُْلُت فَاْذَهْب   ، َوَعَبَدَة اأْلَْوََثنإ َرَة، َويـَْزُعُمونـََنا َعَبَدَة النيإريَانإ يبإ َمَعَك إإلَْيهإْم، قَاَل: ََل َأْقدإُر َعَلى اْْلخإ

ْقَتُل اْلَقْوَم فـََيُكوُن َهاَلُكُهْم عَ   َذلإَك َحَّتَّ  َلى َيدإي، قَاَل: قـُْلُت: َلْن  َأْسَتْأمإُرُهْم، َوَأاَن َأَخاُف َأْن َيْظَهَر مإْنَك َشْيٌء، فـَيَـْعَلُم َأيبإ فـَيـُ
َأْن َيَْتإَيُكْم َوَيْسَمَع َكاَلَمُكْم، قَاُلوا: إإْن ُكْنَت تَثإُق بإهإ،  َيْظَهَر مإِنيإ َذلإَك، فَاْسَتْأمإْرُهْم، فََأًَتُهْم، فـََقاَل: ُغاَلٌم عإْندإي يَتإيٌم فََأَحبَّ  

: َلَقدإ اْسَتْأَذْنُت فإ َأْن  يَء بإهإ، فـََقاَل ِلإ ، قَاُلوا: َفجإ بُّ ْنُه إإَلَّ َما ُأحإ َتَإيَء َمعإي، فَإإَذا َكاَنتإ السَّاَعُة الَّيتإ قَاَل: َأْرُجو َأْن ََل ُيَإيَء مإ
، َوََل يـَْعَلُم بإَك َأَحٌد، فَإإنَّ َأيبإ إإْن َعلإَم ِبإإْم قـَتَـَلُهْم، قَاَل: فـََلمَّا كَ رَأَيْـ  اَنتإ السَّاَعُة الَّيتإ ََيُْرُج تَبإْعُتُه َفَصعإْداَن ُتِنإ َأْخَرُج فإيَها فَْأتإِنإ

َنا إإلَْيهإْم، فَإإَذا ُهْم فإ بإْرطإيلإهإْم قَالَ  ُهْم مإَن   اجْلََبَل، فَانـْتَـَهيـْ نـْ َعٌة، قَاَل:، وََكَأنَّ الرُّوَح َقْد َخَرَج مإ تٌَّة َأْو َسبـْ َعلإيي: َوُأرَاُه، قَاَل: َوُهْم سإ
ْهَقاُن َعَلى َحَْبٍ، فـََتَكلَُّموا،  ْم، فَأَْثََّن الديإ اْلعإَباَدةإ َيُصوُموَن النـََّهاَر، َويـَُقوُموَن اللَّْيَل، َوَيَُْكُلوَن عإْنَد السََّحرإ، َما َوَجُدوا، فـََقَعْداَن إإلَْيهإ 
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عإيَسى ْبنإ َمْرمَيَ َعَلْيهإَما السَّاَلُم، فـََقاُلوا: َفَحمإُدوا اَّللََّ، َوأَثـْنَـْوا َعَلْيهإ، َوذََكُروا َمْن َمَضى مإَن الرُُّسلإ َواأْلَْنبإَياءإ َحَّتَّ َخَلُصوا إإىَل ذإْكرإ  
ُ تـََعاىَل عإيَسى َعَلْيهإ  ،   السَّاَلُم َرُسوًَل َوَسخََّر َلُه َما َكاَن يـَْفَعُل مإْن إإْحَياءإ اْلَمْوَتى، َوَخْلقإ الطَّرْيإ، َوإإبـَْراءإ اأْلَْكَمهإ بـََعَث اَّللَّ ، َواأْلَبـَْرصإ

َا َكاَن َعْبَد اَّللَّإ َوَرُسوَلُه ابـْتَـَلى بإهإ خَ  ، َواأْلَْعَمى، َفَكَفَر بإهإ قـَْوٌم َوتَبإَعُه قـَْوٌم، َوإإَنَّ ْلَقُه، قَاَل: َوقَاُلوا قـَْبَل َذلإَك: اَي ُغاَلُم، إإنَّ َلَك َلَرابًّ
يـَْرَضى  يـَْعُبُدوَن النيإريَاَن َأْهُل ُكْفٍر َوَضاَلَلٍة ََل  َوإإنَّ َلَك َمَعاًدا، َوإإنَّ َبنْيَ َيَدْيَك َجنًَّة َواَنرًا، إإلَْيهإَما َتصإريُوَن، َوإإنَّ َهُؤََلءإ اْلَقْوَم الَّذإينَ 

ُ َما َيْصنَـُعوَن َولَْيُسوا َعَلى دإيٍن، فـََلمَّا َحَضَرتإ السَّاَعُة الَّيتإ يـَْنَصرإُف فإيَها اْلُغاَلُم اْنَصَرَف وَ  اْنَصَرْفُت َمَعُه، ُثَّ َغَدْواَن إإلَْيهإْم اَّللَّ
ْثَل َذلإَك َوَأْحَسَن، َوَلزإْمتـُُهْم فـََقاُلوا ِلإ اَي َسْلمَ  اُن: إإنََّك ُغاَلٌم، َوإإنََّك ََل َتْسَتطإيُع َأْن َتْصَنَع َكَما َنْصَنُع َفَصليإ َوَِنْ وَُكْل فـََقاُلوا مإ

وينإ فََأْحَسْنُت َل: اَي َهُؤََلءإ، َقْد َجاَوْرِتُُ َواْشَرْب، قَاَل: فَاطََّلَع اْلَملإُك َعَلى َصنإيعإ اْبنإهإ فـَرَكإَب فإ اخْلَْيلإ َحَّتَّ َأًَتُهْم فإ بإْرطإيلإهإْم، فـََقا
َوارَُكْم، َوََلْ تـََرْوا مإِنيإ ُسوًءا فـََعَمْدُِتْ إإىَل اْبِنإ فََأْفَسْدُِتُوُه َعَليَّ َقْد َأجَّْلُتُكْم َثاَلًَث، فَ  إإْن َقَدْرُت َعَلْيُكْم بـَْعَد َثاَلٍث َأْحَرْقُت َعَلْيُكْم جإ

اخْلرَْيَ،   فَإإينيإ َأْكَرُه َأْن َيُكوَن مإِنيإ إإلَْيُكْم ُسوٌء، قَاُلوا: نـََعْم، َما تـََعمَّْداَن ُمَساَءَتَك، َوََل َأَرْداَن إإَلَّ بإْرطإيَلُكْم َهَذا، فَاحْلَُقوا بإبإاَلدإُكْم،  
ُنُه َعْن إإتْـَياهنإإْم. فـَُقْلُت َلُه: اتَّقإ اَّللَّإ، فَإإنََّك تـَْعرإُف َأنَّ َهَذا الديإيَن دإيُن اَّللَّإ  َا ُهْم َعْبَدُة  َفَكفَّ ابـْ ، َوَأنَّ َأاَبَك َوَْنُْن َعَلى َغرْيإ َدْيٍن إإَنَّ

َرَتَك بإَدْينإ َغرْيإَك، قَاَل: اَي َسْلَماُن، ُهَو َكَما تـَُقوُل: َوإإَنََّ  ُت ا َأََتَلَُّف َعنإ اْلَقْومإ بـَْغًيا َعَلْيهإْم إإْن تَبإعْ النَّارإ ََل يـَْعُبُدوَن اَّللََّ، َفاَل تَبإْع آخإ
ُهْم َحَّتَّ َطَرَدُهْم، َوَقْد َأْعرإُف َأنَّ احلَْ  تـُُهْم فإ اْليَـْومإ الَّذإي َأرَاُدوا اْلَقْوَم طََلَبِنإ َأيبإ فإ اجْلََبلإ َوَقْد َخَرَج فإ إإتْـَياينإ إإايَّ قَّ فإ أَْيدإيهإْم فَأَتـَيـْ

َناَك بإهإ، َوَأنَّ َهُؤََلءإ َأْن يـَْرحتَإُلوا فإيهإ، فـََقاُلوا: اَي َسْلَماُن: َقْد ُكنَّ   ا َْنَْذُر َمَكاَن َما رَأَْيَت فَاتَّقإ اَّللََّ تـََعاىَل َواْعَلْم َأنَّ الديإيَن َما َأْوَصيـْ
َُفارإُقُكْم، قَاُلوا: »أَْنَت ََل تـَْقدإُر َأْن ا أَ َعْبَدُة النيإريَانإ ََل يـَْعرإُفوَن اَّللََّ تـََعاىَل َوََل َيْذُكُرونَُه، َفاَل ََيَْدَعنََّك َأَحٌد َعْن دإينإَك قـُْلُت: مَ  اَن ِبإ

َنا َوأَْنَت ََل َتْسَتطإ  يُع َذلإَك« ، قَاَل: فـَُقْلُت: ََل أُفَارإَقُكْم،  َتُكوَن َمَعَنا َْنُْن َنُصوُم النـََّهاَر، َونـَُقوُم اللَّْيَل َوََنُْكُل عإْنَد السََّحرإ َما َأَصبـْ
ٍْل َيُكوُن َمَعَك َشْيٌء َتَُْكُلُه، فَإإنََّك ََل َتْسَتطإ   قَاُلوا: »أَْنَت أْعَلمُ  يُع َما َنْسَتطإيُع َوَقْد َأْعَلْمَناَك َحالََنا، فَإإَذا أَتـَْيَت ُخْذ مإْقَداَر محإ

ي َمعَ  تـُُهْم مَيُْشوَن َوَأْمشإ ي فـََعَرْضُت َعَلْيهإ، ُثَّ أَتـَيـْ َقٍي« قَاَل: فـََفَعْلُت َوَلقإيَـَنا َأخإ َنا  ِبإ َل فَأَتـَيـْ ُ السَّاَلَمَة َحَّتَّ َقدإْمَنا اْلَمْوصإ ُهْم فـََرَزَق اَّللَّ
ُتْم؟ قَاُلوا: ُكنَّا فإ بإاَلٍد ََل يَْذكُ  ، فـََلمَّا َدَخُلوا اْحتَـفُّوا ِبإإْم َوقَاُلوا: أَْيَن ُكنـْ ْلَمْوصإلإ ، وَ بإيَـَعًة ابإ ُكنَّا نـَْعُبُد ُروَن اَّللََّ تـََعاىَل فإيَها َعَبَدُة النيإريَانإ

بَـَنا مإْن تإْلَك اْلبإاَل  ، َوقَاُلوا: َصحإ ْنُه إإَلَّ َخرْيًا، قَاَل َسْلَماُن اَّللََّ َفَطَرُدواَن، فـََقاُلوا: َما َهَذا اْلُغاَلُم؟ َفطَفإُقوا يـُثْـُنوَن َعَليَّ دإ فـََلْم نـََر مإ
ُْم َلَكَذلإَك إإَذا طََلَع َعَلْيهإْم رَ  ُجٌل مإْن َكْهفإ َجَبٍل، قَاَل: َفَجاَء َحَّتَّ َسلََّم َوَجَلَس َفَحفُّوا بإهإ َوَعظَُّموُه َأْصَحايبإ الَّذإيَن  فـََواَّللَّإ: إإهنَّ

ُتْم؟ فََأْخََبُوُه، فـََقاَل: َما َهَذا اْلُغاَلُم َمَعُكْم؟ فَأَثـْنَـوْ  ُهْم، َوََلْ   ا َعَليَّ َخرْيًاُكْنُت َمَعُهْم َوَأْحَدُقوا بإهإ، فـََقاَل: أَْيَن ُكنـْ َوَأْخََبُوُه ِبإإتيإَباعإي إإايَّ
ُه، َفَحمإَد اَّللََّ َوأَْثََّن َعَلْيهإ، ُثَّ ذََكَر َمْن َأْرَسَل مإْن ُرُسلإهإ َوأَْنبإَيا ئإهإ َوَما َلُقوا، َوَما َصَنَع بإهإ َوذََكَر " َمْولإَد عإيَسى َأَر مإْثَل إإْعظَامإهإْم إإايَّ

ُ َعزَّ َوَجلَّ َرُسوًَل، َوَأْحَيا َعَلى َيَدْيهإ اْلَمْوتَ ْبنإ َمْرمَيَ َعَليْ  َئةإ الطَّرْيإ،  هإ السَّاَلُم، َوأَنَُّه ُولإَد بإَغرْيإ ذََكٍر فـَبَـَعَثُه اَّللَّ ى، َوَأنَُّه ََيُْلُق مإَن الطيإنيإ َكَهيـْ
ُفُخ فإيهإ فـََيُكوُن َطرْيًا ِبإإْذنإ اَّللَّإ َوأَنـَْزَل َعَلْيهإ   َْنإيَل َوَعلََّمُه التـَّْورَاَة، َوبـَْعَثُه َرُسوًَل إإىَل َبِنإ إإْسَرائإيَل َفَكَفَر بإهإ قـَْوٌم َوآَمَن بإهإ قـَْوٌم،فـَيَـنـْ   اإْلإ

ُ َعَلْيهإ َفَشَكَر َذلإَك لَ  ُ َعزَّ َوَجلَّ ُه وَ َوذََكَر بـَْعَض َما َلقإَي عإيَسى اْبُن َمْرمَيَ، َوأَنَُّه َكاَن َعْبَد اَّللَّإ أَنـَْعَم اَّللَّ ُ َعْنُه َحَّتَّ قـََبَضُه اَّللَّ َي اَّللَّ َرضإ
لإُفوا فـَُيَخالإُف بإُكْم، ُثَّ قَاَل: َمْن َأرَاَد َأْن َوُهَو يَعإظُُهْم َويـَُقوُل: اتَـُّقوا اَّللََّ َواْلَزُموا َما َجاَء بإهإ عإيَسى َعَلْيهإ الصَّاَلُة َوالسَّاَلُم، َوََل َُتَا

ًئا، فـَْلَيْأُخْذ َفَجَعَل الرَُّجُل يـَُقوُم فـََيْأُخُذ اجْلَرََّة مإَن اْلَماءإ َوالطََّعامإ فـََقاَم َأْصَحايبإ الَّ   َيَُْخَذ مإنْ  ْئُت َمَعُهْم َفَسلَُّموا َعَلْيهإ َهَذا َشيـْ ذإيَن جإ
ُكْم َأْن تـََفرَُّقوا وَ  : اَي ُغاَلُم َهَذا َدْيُن اَّللَّإ الَّذإي  َوَعظَُّموُه َوقَاَل هَلُُم: اْلَزُموا َهَذا الديإيَن َوإإايَّ ََذا اْلُغاَلمإ َخرْيًا، َوقَاَل ِلإ اْستَـْوُصوا ِبإ

َُفارإُقَك، قَاَل: إإنََّك ََل َتْسَتطإيُع َأْن تَ  َواُه اْلُكْفُر، قَاَل: قـُْلُت: َما َأاَن ِبإ َكْهفإي َهَذا   ُكوَن َمعإي إإينيإ ََل َأْخَرُج مإنْ َتْسَمُعِنإ َأُقولُُه َوَما سإ
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ُنونَةإ َمعإي، قَاَل: َوَأقْـَبَل َعلى َأْصَحابإهإ، فـََقاُلوا: اَي ُغاَل  ُم، إإنََّك ََل َتْسَتطإيُع َأْن َتُكوَن َمَعُه،  إإَلَّ ُكلَّ يـَْومإ َأَحٍد، َوََل تـَْقدإُر َعَلى اْلَكيـْ
َُفارإُقَك، قَاَل َلُه َأْصَحابُُه: اَي ُفاَل  : أَْنَت َأْعَلُم، قـُْلُت: فَإإينيإ ََل أُفَارإُقَك، قـُْلُت: َما َأاَن ِبإ ُن، إإنَّ َهَذا ُغاَلٌم َوَُيَاُف َعَلْيهإ، فـََقاَل ِلإ

َي، فـََقاَل: اَي ُغاَلُم، ُخْذ مإْن َهَذا أَنَُّه َيْكفإيَك إإىَل اأْلََحدإ الطََّعامإ َما تـََرى    فـََبَكى َأْصَحايبإ اأْلَوَُّلوَن الَّذإيَن ُكْنُت َمَعُهْم عإْنَد فـَُراقإهإْم إإايَّ
ُتُه اَنئإًما َوََل طَاعإًما إإَلَّ رَاكإًعا َوَساجإ  ًدا إإىَل اأْلََحدإ اْْلَخرإ، فـََلمَّا َأْصَبْحَنا،  اْْلَخرإ، َوُخْذ مإَن اْلَماءإ َما َتْكَتفإي بإهإ، فـََفَعْلُت َفَما رَأَيـْ

: ُخْذ َجرََّتَك َهذإهإ َواْنطَلإقْ  َتظإ   قَاَل ِلإ َنا إإىَل الصَّْخَرةإ، َوإإَذا ُهْم َقْد َخَرُجوا مإْن تإْلَك اجلْإَبالإ يـَنـْ ُروَن َفَخَرْجُت َمَعُه أَتْـبَـُعُه َحَّتَّ انـْتَـَهيـْ
، َواذُْكُروا اَّللََّ َواْعَلُموا »َأنَّ عإيَسى اْبَن ُخُروَجُه فـََقَعُدوا َوَعاَد فإ َحدإيثإهإ َْنَْو اْلَمرَّةإ اأْلُوىَل، فـََقاَل: اْلَزُموا َهَذا الديإيَن َوََل تـََفرَُّقوا

« ، فـَقَ  ُ َعَلْيهإ، ُثَّ ذََكَرينإ اُلوا َلُه: اَي ُفاَلُن َكْيَف َوَجْدَت َهَذا اْلُغاَلَم؟ َمْرمَيَ َعَلْيهإَما الصَّاَلُة َوالسَّاَلُم َكاَن َعْبَد اَّللَّإ تـََعاىَل أَنـَْعَم اَّللَّ
  ، الرَُّجُل َيَُْخُذ  فَأَْثََّن َعَليَّ َوَجَعَل  فََأَخُذوا  َوَماٌء َكثإرٌي  ٌز َكثإرٌي،  ُخبـْ َوإإَذا  تـََعاىَل،  َفَحمإُدوا اَّللََّ  َخرْيًا:  َوفـََعْلُت َوقَاَل  بإهإ،  َيْكَتفإي  َما 

يهإْم فـَتَـَفرَُّقوا فإ تإْلَك اجلْإَبالإ َورََجَع إإىَل َكْهفإهإ َورََجْعُت َمَعُه فـََلبإثْـَنا َما َشاَء   ُ ََيُْرُج فإ ُكليإ يـَْوٍم َأَحٍد، َوََيُْرُجوَن َمَعُه َوََيُفُّوَن بإهإ َويُوصإ اَّللَّ
ْثَل مَ  يهإْم بإهإ َفَخَرَج فإ َأَحٍد، فـََلمَّا اْجَتَمُعوا محَإَد اَّللََّ تـََعاىَل َوَوعإَظُهْم َوقَاَل: مإ َا َكاَن يُوصإ َر َذلإَك: ا َكاَن يـَُقوُل هَلُْم، ُثَّ قَاَل هلَُ ِبإ ْم آخإ
ََذا اْلبَـْيتإ ُمْنذُ  ، َوَرقَّ َعْظمإي، َوقـَُرَب َأَجلإي، َوأَنَُّه ََل َعْهَد ِلإ ِبإ ِنيإ َ سإ  َكَذا وََكَذا، َوََل بُدَّ مإْن إإتْـَيانإهإ فَاْستَـْوُصوا اَي َهُؤََلءإ إإنَُّه َقْد َكَبإ

ُتُه ََل  ََذا اْلُغاَلمإ َخرْيًا، فَإإينيإ رَأَيـْ َدَك، ِبََْس بإهإ، قَاَل: َفَجزإَع اْلَقْوُم َفَما رَأَْيُت مإْثَل َجَزعإهإْم، َوقَاُلوا: اَي ُفاَلُن، أَْنَت َكبإرٌي فَأَْنَت َوحْ   ِبإ
، ََل بُدَّ مإنَ  ُعوينإ يَبَك َشْيٌء ُيَساعإُدَك َأْحَوُج َما ُكنَّا إإلَْيَك، قَاَل: ََل تـَُراجإ ََذا اْلُغاَلمإ  َوََل َنََْمُن مإْن َأْن ُيصإ اتيإَباعإهإ، َوَلكإنإ اْستَـْوُصوا ِبإ
َُفارإُقَك، قَاَل: اَي َسْلَماُن َقْد رَأَْيَت َحاِلإ َوَما كُ  ي َخرْيًا َوافْـَعُلوا َوافْـَعُلوا، قَاَل: فـَُقْلُت: َما َأاَن ِبإ ْنُت َعَلْيهإ َولَْيَس َهَذا َكَذلإَك َأاَن َأْمشإ

َُفارإُقَك، قَاَل: أَْنَت   وُم اللَّْيَل، َوََل َأْسَتطإيُع َأْن َأمحْإَل َمعإي زَاًدا َوََل َغرْيَُه َوأَْنَت ََل تـَْقدإُر َعَلى َهَذا قـُْلُت َما َأانَ َأُصوُم النـََّهاَر َوَأقُ  ِبإ
، قَاَل: فـَُهَو َأْعلَ  ُم َقْد َأْعَلْمَتُه احْلَاَل َوَقْد رََأى َما َكاَن قـَْبَل َهَذا قـُْلُت:  َأْعَلُم، قَاَل: فـََقاُلوا: اَي ُفاَلُن، فَإإانَّ َُنَاُف َعَلى َهَذا اْلُغاَلمإ

ُتُكْم بإهإ فَإإنْ  َ وَُكونُوا َعَلى َما َأْوَصيـْ ُع إإلَْيُكْم، َوإإْن مإتُّ فَإإ ََل أُفَارإُقَك، قَاَل: فـََبَكْوا َوَودَُّعوُه َوقَاَل هَلُُم: اتَـُّقوا اَّللَّ نَّ  َأعإْش فـََعَليَّ َأْرجإ
: َأمحْإُل َمَعَك مإْن َهَذا اخْلُْبزإ   ي اَّللََّ َحيي ََل مَيُوُت َفَسلََّم َعَلْيهإْم َوَخَرَج َوَخَرْجُت َمَعُه، َوقَاَل ِلإ ًئا َتَُْكُلُه َفَخَرَج َوَخَرْجُت َمَعُه مَيْشإ َشيـْ

َنا، قَاَل: اَي َسْلَماُن، َصليإ أَْنَت َوَِنْ وَُكْل َواْشَرْب ُثَّ قَاَم َواتَـّبَـْعُتُه َيْذُكُر اَّللََّ تـََعاىَل َوََل يـَْلَتفإُت َوََل يَقإُف عَ  َلى َشْيٍء َحَّتَّ إإَذا َأْمَسيـْ
َنا  ، وََكاَن ََل يـَْرَفُع َطْرَفُه إإىَل السََّماءإ َحَّتَّ أَتـَيـْ َنا إإىَل بـَْيتإ اْلَمْقدإسإ دإ، َوإإَذا َعَلى اْلَبابإ إإىَل اَببإ اْلَمْسجإ   َوُهَو ُيَصليإي َحَّتَّ انـْتَـَهيـْ

َبُع َأْمَكَنًة ُمْقَعٌد، فـََقاَل: اَي َعْبَد اَّللَّإ، َقْد تـََرى َحاِلإ فـََتَصدَّْق َعَليَّ بإَشْيٍء فـََلْم يـَْلَتفإْت إإلَْيهإ َوَدَخَل الْ  َد َوَدَخْلُت َمَعُه َفَجَعَل يـَتـْ َمْسجإ
دإ َفَصلَّى فإيَها، فـََقاَل: اَي سَ  ، فَإإْن فـََعْلَت َأْن ُتوقإَظِنإ إإَذا بـََلغَ مإَن اْلَمْسجإ ْد طَْعَم النـَّْومإ الظيإلُّ   ْلَماُن إإينيإ ََلْ َأَِنْ ُمْنُذ َكَذا وََكَذا َوََلْ َأجإ

دإ َوإإَلَّ ََلْ َأَِنْ، قَاَل: قـُْلُت فَإإ  بُّ َأْن َأاَنَم فإ َهَذا اْلَمْسجإ ُْت، فَإإينيإ ُأحإ ينيإ َأفْـَعُل، قَاَل: فَإإَذا بـََلَغ الظيإلُّ َمَكاَن َكَذا َمَكاَن َكَذا وََكَذا َنإ
ي: َهَذا ََلْ يـََنْم ُمْذ َكَذا وََكَذا َوَقْد رَأَ  ْيُت بـَْعَض َذلإَك أَلََدَعنَُّه يـََناُم َحَّتَّ َيْشَتفإَي وََكَذا فَأَْيقإْظِنإ إإَذا َغَلبَـْتِنإ َعْيِنإ فـََناَم فـَُقْلُت فإ نـَْفسإ

ينإ َأنَّ ِلإ َرابًّ َوَأنَّ َبنْيَ مإَن النـَّ  ي َوَأاَن َمَعُه يـُْقبإُل َعَليَّ فـََيعإُظِنإ َوَُيَْبإ ، قَاَل: وََكاَن فإيَما مَيْشإ َسااًب َويـَُعليإُمِنإ َويُذَكيإُرينإ    ْومإ َيَدْي َجنًَّة َواَنرًا َوحإ
َعُث َرُسوًَل اْْسُُه َأمْحَُد ََيُْرُج بإتـُْهَمَة  َْنَْو َما َيْذُكُر اْلَقْوُم يـَْوَم اأْلََحدإ َحَّتَّ قَاَل فإيمَ   - ا يـَُقوُل: اَي َسْلَماُن إإنَّ اَّللََّ َعزَّ َوَجلَّ َسْوَف يـَبـْ

ُن اْلَقْوَل    َخاَِتٌ َوَهَذا زََمانُُه الَّذإي ََيُْرُج فإيهإ َقْد  َعاَلَمُتُه أَنَُّه َيَُْكُل اهْلَدإيََّة َوََل َيَُْكُل الصََّدَقَة َبنْيَ َكتإَفْيهإ   - وََكاَن رَُجاًل َأْعَجٍميًّا ََل َُيْسإ
ْعُه، قَاَل: قـُْلُت َوإإْن َأَمَرينإ بإََتْكإ دإينإَك َوَما أَْنَت تـََقاَرَب فََأمَّا َأاَن فَإإينيإ َشْيٌخ َكبإرٌي َوََل َأْحَسَبِنإ ُأْدرإُكُه فَإإْن َأْدرَْكُتُه أَْنَت َفَصديإْقُه َواتَّبإ 

ريًا َحَّتَّ َعَلْيهإ  َي الرَّمْحَُن فإيَما قَاَل: فـََلْم مَيْضإ إإَلَّ َيسإ تـََعاىَل،  ، قَاَل: اتْـرُْكُه فَإإنَّ احْلَقَّ فإيَما َيَُْمُر بإهإ َوَرضإ  َ َقَظ َفزإًعا يَْذُكُر اَّللَّ  اْستَـيـْ
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: اَي َسْلَماُن، َمَضى اْلَفْيُء مإْن َهَذا اْلَمَكانإ َوََلْ َأذُْكرْ  َك، قَاَل: َأْخََبَْتِنإ أَنََّك ََلْ تـََنْم ُمْنُذ فـََقاَل ِلإ  أَْيَن َما ُكْنَت َجَعْلَت َعَلى نـَْفسإ
ْلُمْقعَ َكَذا وََكَذا َوَقْد رَأَْيُت بـَْعَض َذلإَك فََأْحبَـْبُت َأْن َتْشَتفإَي مإَن النـَّْومإ َفَحمإَد اَّللََّ تـََعاىَل َوقَاَم َفخَ  دإ، فـََقاَل اْلُمْقَعُد:  َرَج َوتَبإْعُتُه َفَمرَّ ابإ

ى َأَحًدا فـََلْم يـََرُه َفَداَن مإْنُه فـََقاَل َلُه:  اَي َعْبَد اَّللَّإ َدَخْلَت َفَسأَْلُتَك فـََلْم تـُْعطإِنإ َوَخَرْجَت َفَسأَْلُتَك فـََلْم تـُْعطإِنإ فـََقاَم يـَْنظُُر َهْل يـَرَ 
ًبا َفَكاَن ََل اَنوإْلِنإ َيَدَك فـََناَوَلُه، فـََقاَل: »بإْسمإ اَّللَّإ  يًحا ََل َعْيَب بإهإ َفَخاَل َعْن بـُْعدإهإ، فَاْنطََلَق َذاهإ  فـََقاَم َكأَنَُّه أَْنَشَط مإْن عإَقاٍل َصحإ

رَي إإىَل َأْهلإي َفَحَمْلُت َعَلْيهإ ثإَيابَُه فََأسإ   يـَْلوإي َعَلى َأَحٍد َوََل يـَُقوُم َعَلْيهإ« ، فـََقاَل ِلإ اْلُمْقَعُد: اَي ُغاَلُم امحْإْل َعَليَّ ثإَيايبإ َحَّتَّ أْنطَلإقَ 
َيِنإ رَْكٌب مإْن َكْلٍب، َفَسأَْلتـُُهْم: فـََلمَّا  َواْنطََلَق ََل يـَْلوإي َعَليَّ َفَخَرْجُت فإ إإْثرإهإ َأْطُلُبُه، َفُكلََّما َسأَْلُت َعْنُه قَاُلوا: َأَماَمَك َحَّتَّ َلقإ 

ُعوا اْلَفََّت َأاَنَخ رَُجلٌ  ُهْم ِلإ بَعإريَُه َفَحَمَلِنإ َخْلَفُه َحَّتَّ أَتـَْوا بإاَلَدُهْم فـََباُعوينإ فَاْشََتَْتِنإ اْمَرَأٌة مإَن اأْلَْنَصارإ   ْسَإ نـْ َفَجَعَلْتِنإ فإ َحائإٍط   مإ
ًئا مإ  َا َوَقدإَم َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، فََأْخََبُْت بإهإ فََأَخْذُت َشيـْ ُتُه فـََوَجْدُت  ِبإ ْن َِتْرإ َحائإطإي َفَجَعْلُتُه َعَلى َشْيٍء، ُثَّ أَتـَيـْ

: »ُكُلوا، َوََلْ َيَُْكْل« ،  عإْنَدُه اَنًسا، َوإإَذا أَبُو َبْكٍر َأقْـَرُب النَّاسإ إإلَْيهإ فـََوَضْعُتُه َبنْيَ َيَدْيهإ، َوقَاَل َما َهَذا؟ قـُْلُت: َصدَ  َقٌة، قَاَل لإْلَقْومإ
ُتُه فـََوَجْدُت عإْنَدُه اَنسً ُثَّ  ْثَل َذلإَك َفَجَعْلُت َعَلى َشْيٍء، ُثَّ أَتـَيـْ ُ، ُثَّ َأَخْذُت مإ ا، َوإإَذا أَبُو َبْكٍر َأقْـَرُب اْلَقْومإ مإْنُه  لَبإْثُت َما َشاَء اَّللَّ

: َما َهَذا؟ قـُْلُت: َهدإيٌَّة، قَاَل:  ي َهذإهإ مإْن آاَيتإهإ َكاَن فـََوَضْعُتُه َبنْيَ َيَدْيهإ، فـََقاَل ِلإ »بإْسمإ اَّللَّإ، َوَأَكَل َوَأَكَل اْلَقْوُم« قـُْلُت: فإ نـَْفسإ
َاَمًة، فـََقاَل: ُُتَْمٌة َوقَاَل: اْْسُُه َأمْحَُد َفُدْرُت َخلْ  ْن َأْن، يـَُقوَل: ُتإ يبإ رَُجاًل َأْعَجمإيي ََلْ َُيْسإ إإَذا اخْلَاَِتُ َفُه فـََفطإَن يبإ فََأْرَخى ثـَْواًب فَ َصاحإ

ُتُه، ُثَّ ُدْرُت َحَّتَّ َجَلْسُت َبنْيَ َيَدْيهإ فـَُقْلُت: َأْشَهُد َأنَّ ََل  َيةإ َكتإفإهإ اأْلَْيَسرإ فـَتَـبَـيـَّنـْ ُ، َوأَنََّك َرُسوُل اَّللَّإ، فـََقاَل: َمْن    فإ اَنحإ إإَلَه إإَلَّ اَّللَّ
ثـُْتُه حَ  ََمُْلوٌك، قَاَل: َفَحدَّ ْمَرَأٍة مإَن  أَْنَت قـُْلُت  َأَمَرينإ بإهإ، قَاَل: لإَمْن أَْنَت؟ قـُْلُت: َلإ َمَعُه َوَما  دإيثإي َوَحدإيُث الرَُّجلإ الَّذإي ُكْنُت 

َي  اأْلَْنَصارإ َجَعْلَتِنإ فإ َحائإٍط هَلَا، قَاَل: اَي َأاَب َبْكٍر، قَاَل: لَبـَّْيَك، قَاَل: اْشََتإهإ فَاْشََتَاينإ أَبُو بَ  ُ َعْنُه فََأْعتَـَقِنإ فـََلبإْثُت َما  ْكٍر َرضإ اَّللَّ
ُ َأْن أَْلَبَث َفَسلَّْمُت َعَلْيهإ َوقـََعْدُت َبنْيَ َيَدْيهإ فـَُقْلُت: اَي َرُسوَل اَّللَّإ َما تـَُقوُل فإ دإي نإ النََّصاَرى، قَاَل: »ََل َخرْيَ فإيهإْم َوََل َشاَء اَّللَّ

ُتُه َأَخَذ بإَيدإ اْلُمْقَعدإ فَ فإ دإينإهإْم« َفَدَخَلِنإ َأَمٌر َعظإ  ي َهَذا الَّذإي ُكْنُت َمَعُه َورَأَْيُت َما رَأَيـُْتُه ُثَّ رَأَيـْ ُ َعَلى يٌم فـَُقْلُت: فإ نـَْفسإ َأقَاَمُه اَّللَّ
ي َما َشاَء اَّللَُّ  يإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َيَدْيهإ َوقَاَل: »ََل َخرْيَ فإ َهُؤََلءإ، َوََل فإ دإينإهإْم« فَاْنَصَرْفُت َوفإ نـَْفسإ ُ َعزَّ َوَجلَّ َعَلى النَّيبإ ، فَأَنـَْزَل اَّللَّ

ُوَن{ ]املائدة:   ُْم ََل َيْسَتْكَبإ نَي َورُْهَبااًن َوَأهنَّ يسإ ُهْم قإسيإ نـْ نَّ مإ رإ اْْليَةإ، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ 82َوَسلََّم }َذلإَك ِبَإ [ إإىَل آخإ
ْئُت َحَّتَّ قـََعْدُت َبنْيَ َيَدْيهإ " فـََقَرَأ بإْسمإ َوسَ  ُهْم   لََّم: »َعَليَّ بإَسْلَماَن« ، فَأََتى الرَُّسوُل َوَأاَن َخائإٌف َفجإ نـْ نَّ مإ اَّللَّإ الرَّمْحَنإ }َذلإَك ِبَإ

ُوَن{ ]املائدة:   ُْم ََل َيْسَتْكَبإ نَي، َورُْهَبااًن، َوَأهنَّ يسإ رإ 82قإسيإ ُبَك ََلْ   [ إإىَل آخإ اْْليَةإ اَي َسْلَماُن إإنَّ ُأولَئإَك الَّذإيَن ُكْنَت َمَعُهْم َوَصاحإ
حْلَقيإ هَلَُو الَّذإ  َا َكانُوا ُمْسلإَمنْيإ " فـَُقْلُت: اَي َرُسوَل اَّللَّإ، َوالَّذإي بـََعَثَك ابإ تيإَباعإَك، فـَُقْلُت َلُه: َوإإنْ َيُكونُوا َنَصاَرى، إإَنَّ  َأَمَرينإ  ي َأَمَرينإ ابإ

 بإََتْكإ دإينإَك َوَما أَْنَت َعَلْيهإ، قَاَل: فَاتْـرُْكُه، فَإإنَّ احْلَقَّ َوَما ُيَإُب فإيَما َيَُْمُرَك بإهإ 
ُ َعْنهُ  َجاُه. َوَقْد ُرِوَي َعْن َأِبي، َولَ @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعاٍل ِفي ِذْكِر ِإْسََلِم َسْلَماَن اْلَفاِرِسيِ  َرِضَي َّللاَّ الطَُّفْيِل    ْم ُيَخرِ 

ا ِإْخَراِجِه ُبدًّ َفَلْم َأِجْد ِمْن  َياَقِة  ِبَغْيِر َهِذِه السِ  َواِثَلَة، َعْن َسْلَماَن ِمْن َوْجٍه َصِحيٍح  َواَيَتْيِن ِمَن اْلِخََلِف ِفي اْلَمْتنِ   َعاِمِر ْبِن  َياَدِة   ِلَما ِفي الرِ  َوالزِ 
 نُّْقَصانِ َوال

 . # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: بل مجمع على ضعفه

ُب، قَاََل: ثـََنا أَبُو َبكْ   -  6544 ثـََنا َعلإيُّ ْبُن مَحَْشاٍذ اْلَعْدُل، َوحُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبنإ اَبَلَوْيهإ اجْلالَّ ٍر حُمَمَُّد ْبُن َشاَذاَن اجْلَْوَهرإيُّ، ثـََنا  َحدَّ
، ثـََنا َعْبُد اَّللَّإ ْبُن َعْبدإ اْلُقدُّو  طإيُّ يُّ،  َسعإيُد ْبُن ُسَلْيَماَن اْلَواسإ ، َحدََّثِنإ َسْلَماُن اْلَفارإسإ ، َحدََّثِنإ أَبُو الطَُّفْيلإ ، َعْن ُعبَـْيٍد اْلُمَكتَّبإ سإ
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ُمْ  ْلَق، َفُكْنُت َأْعرإُف َأهنَّ : إإنَّ الديإيَن لَْيُسوا َعَلى َشْيٍء َفقإيَل ِلإ  قَاَل: ُكْنُت رَُجاًل مإْن َأْهلإ َجيٍي وََكاَن َأْهُل قـَْرَييتإ يـَْعُبُدوَن اخْلَْيَل اْلبـُ
َل، َفَسأَْلُت َعْن َأْفَضلإ َمْن فإيَها َفدَ  ْلَمْغرإبإ َفَخَرْجُت َحَّتَّ أَتـَْيُت اْلَمْوصإ َا ُهَو ابإ ُتُه الَّذإي َتْطُلُب إإَنَّ لَْلُت َعَلى رَُجٍل فإ َصْوَمَعٍة فَأَتـَيـْ

ْئُت َأْن َأطْ  ًئا َمإَّا  فـَُقْلُت َلُه: إإينيإ رَُجٌل مإْن َأْهلإ َجيي َوجإ ُلَب اْلَعَمَل، َوأَتـََعلََّم اْلعإْلَم َفُضمَِّنإ إإلَْيَك َأْخُدْمَك، َوَأْصَحْبَك َوتـَُعليإْمِنإ َشيـْ
ْثَل َما َكاَن ُُيَْرى َعَلْيهإ، وََكاَن ُُيَْرى َعَلْيهإ   ُتُه فََأْجَرى َعَليَّ مإ بـْ ُ، قَاَل: نـََعْم، َفَصحإ ْيُت َواحْلُُبوُب، فـََلْم َأَزْل َمَعُه اخْلَلُّ َوالزَّ َعلََّمَك اَّللَّ

هإ أَْبكإيهإ، فـََقاَل: َما يـُْبكإيَك؟ فـَُقْلُت: أَْبكإي َأينيإ َخَرْجُت   مإْن بإاَلدإي َأْطُلُب اخْلرَْيَ فـََرزََقِنإ َحَّتَّ نـََزَل بإهإ اْلَمْوُت َفَجَلْسُت عإْنَد رَْأسإ
، َوَأْحَسنْ  ُ ُصْحبَـَتَك، فـََعلَّْمَتِنإ جْلَزإيَرةإ َمَكاَن َكَذا وََكَذا اَّللَّ ، فـَنَـَزَل بإَك اْلَمْوُت، َفاَل َأْدرإي أَْيَن َأْذَهُب؟ فـََقاَل: ِلإ َأٌخ ابإ  َت ُصْحَبيتإ

ُتَك بإُصحْ  ُْه َأينيإ َأْوَصْيُت إإلَْيهإ َوَأْوَصيـْ ، فَْأتإهإ فََأْقرإْئُه مإِنيإ السَّاَلَم، َوَأْخَبإ ، فـََلمَّا َأْن قُبإَض الرَُّجُل َخَرْجُت فَأَتـَْيُت َبتإهإ َوُهَو َعَلى احْلَقيإ
بإهإ َوَأْخََبْتُُه أَنَُّه هَ  خْلَََبإ، َوَأقْـَرْأتُُه السَّاَلَم مإْن َصاحإ َلَك َوَأَمَرينإ بإُصْحَبتإهإ َفَضمَِّنإ إإلَْيهإ َوَأْجَرى َعَليَّ الرَُّجَل الَّذإي َوَصَفُه ِلإ فََأْخََبْتُُه ابإ

ُ، ُثَّ نـََزَل بإهإ اْلَمْوُت، فـََلمَّا نـََزَل بإهإ اْلَمْوُت  َكَما َكا ُتُه َما َشاَء اَّللَّ بـْ هإ أَْبكإي، فـََقاَل َن َُيْرإي َعَليَّ َمَع اْْلَخرإ َفَصحإ َجَلْسُت عإْنَد رَْأسإ
  ُ : َما يـُْبكإيَك قـُْلُت: َخَرْجُت مإْن بإاَلدإي َأْطُلُب اخْلرَْيَ فـََرزََقِنإ اَّللَّ ُصْحَبَة ُفاَلٍن، فََأْحَسَن ُصْحَبيتإ َوَعلََّمِنإ َوَأْوَصاينإ عإْنَد َمْوتإهإ ِلإ

، فَْأتإهإ َوَأْقرإْئُه مإِنيإ السَّاَل بإَك َوَقْد نـََزَل بإَك اْلَمْوُت َفاَل َأْدرإي أَْيَن أَتـََوجَُّه، فـََقاَل: ََتِْتإ َأًخا ِلإ َعَلى َدْربإ الرُّومإ فـَُهَو عَ  َم َلى احْلَقيإ
يَ  َََبإي َوتـَْوصإ ُتُه فََأْخََبْتُُه ِبإ ، فـََلمَّا قُبإَض الرَُّجُل َخَرْجُت َحَّتَّ أَتـَيـْ َلُه، قَاَل: َفَضمَِّنإ إإلَْيهإ َوَأْجَرى  َواْصَحْبُه فَإإنَُّه َعَلى احْلَقيإ ةإ اْْلَخرإ قـَبـْ

، فـََلمَّا نـََزَل بإهإ اْلَمْوتُ  : َما يـُْبكإيَك؟ فـََقَصْصُت قإصَّيتإ قـُْلُت َلُه: إإنَّ َعَليَّ َكَما َكاَن ُُيْرإي َعَليَّ هإ، فـََقاَل ِلإ  َجَلْسُت أَْبكإي عإْنَد رَْأسإ
َي َأَحٌد َأْعَلُمُه َقاَل: ََل دإيَن َوَما بَقإ اَّللََّ تـََعاىَل َرزََقِنإ ُصْحبَـَتَك فََأْحَسْنَت ُصْحَبيتإ َوَقْد نـََزَل بإَك اْلَمْوُت َوََل َأْدرإي أَْيَن أَتـََوجَُّه، فَـ 

ي أَ  ، َوَلكإْن َهَذا َأَواٌن ََيُْرُج فإيهإ َنيبإ ْو َقْد َخَرَج بإتإَهاَمَة َوأَْنَت َعَلى َعَلى دإينإ عإيَسى اْبنإ َمْرمَيَ عليه الصَّاَلُة َوالسَّاَلُم فإ اأْلَْرضإ
ُّ الَّذإي َبشََّر بإهإ عإيَسى َصَلَواُت اَّللَّإ َعَلْيهإ َوَساَلُمُه الطَّرإيقإ ََل مَيُرُّ بإَك َأَحُد إإَلَّ َسأَْلُتُه َعْنُه، فَإإذَ  ا بـََلَغَك أَنَُّه َقْد َخَرَج، فَإإنَُّه النَّيبإ

َل: َفَكاَن ََل مَيُرُّ يبإ َأَحٌد إإَلَّ َسأَْلُتُه َعْنُه َفَمرَّ  َدَقَة، قَاَعَلْيهإَما َوآيَُة َذلإَك َأنَّ َبنْيَ َكتإَفْيهإ َخاَِتَ النـُّبـُوَّةإ، َوأَنَُّه َيَُْكُل اهْلَدإيََّة َوََل َيَُْكُل الصَّ 
ي فـَُقْلُت لإبَـعْ  ُكْم يبإ اَنٌس مإْن َأْهلإ َمكََّة َفَسأَْلتـُُهْم فـََقاُلوا: نـََعْم، َظَهَر فإيَنا رَُجٌل يـَْزُعُم أَنَُّه َنيبإ هإْم: َهْل َلُكْم َأْن َأُكوَن َعْبًدا لإبَـْعضإ ضإ

َوإإْن َشاَء َأْن َيْستَـْعبإَد اْستَـْعَبَد "،    حَتْمإُلوينإ َعقإَبُه َوُتْطعإُموينإ مإَن اْلكإَسرإ، فَإإَذا بـََلْغُتْم إإىَل بإاَلدإُكْم، فَإإْن َشاَء َأْن يَبإيَع اَبَع،َعَلى َأنْ 
ْرُت َعْبًدا َلُه َحَّتَّ أََتى يبإ َمكََّة َفَجعَ  ُهْم: َأاَن َفصإ نـْ َلِنإ فإ ُبْسَتاٍن َلُه َمَع ُحْبَشاٍن َكانُوا فإيهإ َفَخَرْجُت َفَسأَْلُت فـََلقإيُت فـََقاَل رَُجٌل مإ

َّ َصلَّى   : إإنَّ النَّيبإ َأْسَلُموا، قَاَلْت ِلإ َقْد  بـَْيتإَها  َأْهُل  َفَسأَْلتـَُها، فَإإَذا  َعَلْيهإ َوَسلََّم َُيْلإُس فإ احلْإجْ اْمَرَأًة مإْن َأْهلإ بإاَلدإي  رإ ُهَو  هللاُ 
َكََّة َحَّتَّ إإَذا َأَضاَء هَلُُم اْلَفْجُر تـََفرَُّقوا فَاْنطََلْقُت إإىَل اْلُبْستَ  انإ َفُكْنُت َأْخَتلإُف، فـََقاَل ِلإ احْلُْبَشاُن: َوَأْصَحابُُه إإَذا َصاَح ُعْصُفوٌر ِبإ

َا َصنَـْعُت َذلإَك لإَئالَّ  ، َوإإَنَّ يإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، فـََلمَّا َكاَنتإ السَّاَعُة َما َلَك، فـَُقْلُت: َأْشَتكإي َبْطِنإ  يـَْفقإُدوينإ إإَذا َذَهْبُت إإىَل النَّيبإ
َّ َصلَّى هللاُ  ي َحَّتَّ رَأَْيُت النَّيبإ ، َوإإَذا َأْصَحابُُه َعَلْيهإ َوَسلََّم فَ   الَّيتإ َأْخََبَْتِنإ اْلَمْرَأُة َُيْلإُس فإيَها ُهَو َوَأْصَحابُُه َخَرْجُت َأْمشإ إإَذا ُهَو ََيَْتيبإ

َوَتهُ  ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم الَّذإي ُأرإيُد فََأْرَسَل َحبـْ ُتُه مإْن َورَائإهإ فـََعَرَف النَّيبإ  فـََنَظْرُت إإىَل َخاِتَإ النـُّبـُوَّةإ َبنْيَ َكتإَفْيهإ فـَُقْلُت:  َحْوَلُه فَأَتـَيـْ
ُ َأْكََبُ َهذإ  َلُة اْلُمْقبإَلُة َلَقْطُت َِتًْرا َجييإًدا، ُثَّ اْنطََلقْ »اَّللَّ َدٌة« ، ُثَّ اْنَصَرْفُت فـََلمَّا َأْن َكاَنتإ اللَّيـْ َّ َصلَّى هإ َواحإ ُت َحَّتَّ أَتـَْيُت بإهإ النَّيبإ

َما َهَذا؟ فـَُقْلُت: َصدَ  َيَدْيهإ، فـََقاَل:  َبنْيَ  َعَلْيهإ َوَسلََّم فـََوَضْعُتُه  ُ ُثَّ هللاُ  لَبإْثُت َما َشاَء اَّللَّ : »ُكُلوا َوََلْ َيَُْكْل« ُثَّ  َقٌة، فـََقاَل لإْلَقْومإ
هَ  نـْ ُتُه فـََوَضْعُتُه َبنْيَ َيَدْيهإ، فـََقاَل: َما َهَذا؟ فـَُقْلُت: َهدإيٌَّة فََأَكَل مإ ْثَل َذلإَك ُثَّ أَتـَيـْ : »ُكُلوا« فـَُقْلُت: َأَخْذُت مإ َأْشَهُد    ا، َوقَاَل لإْلَقْومإ

ُ َوأَنََّك َرُسوُل اَّللَّإ َفَسأََلِنإ َعْن َأْمرإي َوَأْخََبْتُُه، فـََقاَل: »اْذَهْب فَاْشََتإ  ، فـَُقْلُت:   َأْن ََل إإَلَه إإَلَّ اَّللَّ يبإ نـَْفَسَك« فَاْنطََلْقُت إإىَل َصاحإ
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ي، فـََقاَل: نـََعْم، َعَلى َأْن تـُْنبإَت ِلإ ِبإإاَئةإ ُنَْ  َعَلْيهإ  بإْعِنإ نـَْفسإ َها َُنَْلًة إإَلَّ نـَبَـَتْت، فَأَتـَْيُت َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ  نـْ َلٍة، َفَما َغاَدْرُت مإ
َا فـََوَضْعتـَُها  نـَبَـَتْت »فََأْعطَاينإ قإْطَعًة مإْن َذَهٍب« فَاْنطََلْقُت ِبإ َقْد  َوَوَضَع فإ اجْلَانإبإ   فإ كإفَّةإ اْلمإيَزانإ   َوَسلََّم، فََأْخََبْتُُه َأنَّ النَّْخَل 

ْئُت إإىَل َرُسولإ اَّللَّإ  ، قَاَل: َوجإ َما اْستَـَقلَّْت قإْطَعُة الذََّهبإ مإَن اأْلَْرضإ نـََواًة، قَاَل: فـََواَّللَّإ  َعَلْيهإ َوَسلََّم فََأْخََبْتُُه اْْلَخرإ   َصلَّى هللاُ 
»  »فََأْعتَـَقِنإ

لِ @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحدِ  ْسَناِد اْْلَوَّ ْسَناِد َواْلَمَعاِني ُقَرْيَبٌة ِمَن اإلِْ  يٌث َصِحيُح اإلِْ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: عبد القدوس ساقط 

 

 ذِكْرُ إِسْلَامِ زَيْدِ بْنِ سَعْنَةَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ 
ُر، ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن أَ  -  6547 ْجزإيُّ، بإبَـْغَداَد، ثـََنا َأمْحَُد ْبُن َعلإيٍي اأْلَابَّ ُّ، ثـََنا اْلَولإيُد  َأْخََبينإ َدْعَلُج ْبُن َأمْحََد السيإ يبإ السَّرإييإ اْلَعْسَقاَلينإ

ُ َعْنُه، قَاَل:  ْبُن ُمْسلإٍم، ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن مَحَْزَة ْبنإ يُوُسَف ْبنإ َعْبدإ اَّللَّإ بْ  َي اَّللَّ نإ َساَلٍم، َعْن أَبإيهإ، َعْن َجديإهإ، َعْن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َساَلٍم َرضإ
 َوَقْد َعَرفْـتـَُها فإ َوْجهإ   النـُّبـُوَّةإ َشْيٌء إإَلَّ إإنَّ اَّللََّ تـََباَرَك َوتـََعاىَل َلمَّا َأرَاَد َهْدَي زَْيدإ ْبنإ َسْعَنَة، قَاَل زَْيُد ْبُن َسْعَنَة: َما مإْن َعاَلَماتإ 

ْنُه َهْل َيْسبإُق » َئنْيإ ََلْ َأْخَُبُُْهَا مإ نَي َنَظْرُت إإلَْيهإ إإَلَّ َشيـْ دَُّة اجْلَْهلإ َعَلْيهإ إإَلَّ حُمَمٍَّد َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم حإ ُحْلُمُه َجْهَلُه، َوََل يَزإيُدُه شإ
ْلًما« ، َفُكْنُت أَْلُطُف بإ  ْلَمُه مإْن َجْهلإهإ، قَاَل زَْيُد ْبُن َسْعَنَة َفَخَرَج َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ عَ حإ َلْيهإ َوَسلََّم يـَْوًما  هإ لَئإْن ُأَخالإطَُه فََأْعرإُف حإ

لَ  ُ َعْنُه فََأًَتُه رَُجٌل َعَلى رَاحإ َي اَّللَّ ، َوَمَعُه َعلإيُّ ْبُن َأيبإ طَالإٍب َرضإ ، فـََقاَل: اَي َرُسوَل اَّللَّإ إإنَّ ُبْصَرى قـَْريَُة مإَن احْلُُجَراتإ تإهإ َكاْلَبَدوإييإ
ُهْم إإْن َأْسَلُموا آًَتُهُم الريإْزُق رََغًدا   ثـَتـْ ، وَُكْنُت َحدَّ ْساَلمإ دٌَّة َوُقُحوٌط مإَن  َبِنإ ُفاَلٍن َقْد َأْسَلُموا َوَدَخُلوا فإ اإْلإ ُهْم َسَنٌة َوشإ َوَقْد َأَصابـَتـْ

ْساَلمإ َطَمًعا َكَما َدَخُلوا فإيهإ َطَمًعا، فَإإْن رَأَ اْلغَ  ، فََأاَن َأْخَشى اَي َرُسوَل اَّللَّإ َأْن ََيُْرُجوا مإَن اإْلإ َل إإلَْيهإْم بإَشْيٍء تُعإينـُُهْم ْيثإ ْيَت َأْن تـُْرسإ
يَ  ْنُه َشْيٌء، قَاَل زَْيُد ْبُن َسْعَنَة: َفَدنـَْوُت   بإهإ فـََعْلَت فـََنَظَر إإَِلَّ رَُجٌل َوإإىَل َجانإبإهإ ُأرَاُه َعلإيًّا َرضإ ُ َعْنُه، فـََقاَل: اَي َرُسوَل اَّللَّإ َما بَقإَي مإ اَّللَّ

 اَي يـَُهودإيُّ، َوَلكإْن أَبإيُعَك  َكَذا، فـََقاَل: »ََل إإلَْيهإ فـَُقْلُت: اَي حُمَمَُّد َهْل َلَك َأْن تَبإيَعِنإ َِتًْرا َمْعُلوًما مإْن َحائإطإ َبِنإ ُفاَلٍن إإىَل َأَجلإ َكَذا وَ 
َي َحائإَط َبِنإ ُفاَلٍن« فـَُقْلُت: نـََعْم، فـََبايـََعِنإ فََأْطلَ  ثْـَقاًَل مإْن  َِتًْرا َمْعُلوًما إإىَل َأَجلإ َكَذا وََكَذا، َوََل ُأَْسيإ ُتُه َْثَانإنَي مإ َْياينإ فََأْعطَيـْ ْقُت ُهإ

َا، فـََقاَل زَْيُد ْبُن َسْعَنَة: فـَلَ َذَهٍب فإ َِتٍْر َمْعُلوٍم إإىَل أَ  ُهْم ِبإ مَّا َكاَن قـَْبَل َجلإ َكَذا وََكَذا فََأْعطَاَها الرَُّجُل، فـََقاَل: اْعدإْل َعَلْيهإْم َوَأعإنـْ
هإ َورإَدائإهإ َوَنَظْرُت   ُتُه فََأَخْذُت ِبإََجامإعإ َقمإيصإ َيِنإ اَي حُمَمَُّد َحقيإي حَمَليإ اأْلََجلإ بإيَـْوَمنْيإ َأْو َثاَلثٍَة أَتـَيـْ إإلَْيهإ بإَوْجٍه َغلإيٍظ فـَُقْلُت َلُه: َأََل تـَْقضإ

َُخاَلطَتإُكْم عإلْ  َناُه َتُدورَ فـََواَّللَّإ َما ُعلإْمُتْم اَي َبِنإ َعْبدإ اْلُمطَّلإبإ َسييإَئ اْلَقَضاءإ َمْطٌل، َوَلَقْد َكاَن ِلإ ِبإ انإ فإ ٌم َوَنَظْرُت إإىَل ُعَمَر فَإإَذا َعيـْ
ى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َما َأْْسَُع َوَتْصَنَع بإهإ َما َوْجهإهإ َكاْلَفَلكإ اْلُمْسَتدإيرإ، ُثَّ رََماينإ بإَبَصرإهإ، فـََقاَل: اَي َعُدوَّ اَّللَّإ أَتـَُقوُل لإَرُسولإ اَّللَّإ َصلَّ 

حْلَقيإ َلْوََل َما ُأَحاذإُر قُـ  وََّتُه َلَضَرْبُت بإَسْيفإي رَْأَسَك َوَرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم يـَْنظُُر إإىَل ُعَمَر فإ ُسُكوٍن َأَرى فـََوالَّذإي بـََعَثُه ابإ
ُْسنإ اأْلَ  ُْسنإ التيإَباَعةإ اْذَهْب بإهإ اَي  َداءإ َوتـَُؤَدٍة َوتـََبسََّم، ُثَّ قَاَل: »اَي ُعَمُر َأاَن َوُهَو ُكنَّا َأْحَوَج إإىَل َغرْيإ َهَذا َأْن ََتُْمَرينإ ِبإ ، َوَتَُْمَرُه ِبإ

 َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم ُعَمُر فَاْعطإهإ َحقَُّه، َوزإْدُه عإْشرإيَن َصاًعا مإْن َِتٍْر« فـَُقْلُت: َما َهذإهإ الزيإاَيَدُة اَي ُعَمُر، قَاَل: َأَمَرينإ 
: احْلََْبُ،  ا نَقإمُتَك« قـُْلُت: أَتـَْعرإُفِنإ اَي ُعَمُر؟ قَاَل: ََل، َمْن أَْنَت؟ قـُْلُت: زَْيُد ْبُن َسْعَنَة، قَاَل: احْلََْبُ، قـُْلتُ »َأْن َأزإيَدَك َمَكاَن مَ 

قـُْلَت؟ قـُْلُت َلُه: اَي ُعَمُر، ََلْ َيُكْن َلُه مإْن قَاَل: َفَما َدَعاَك َأْن فـََعْلَت بإَرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َما فـََعْلَت، َوقـُْلَت َلُه َما  
نَي َنظَ  ْرُت إإلَْيهإ إإَلَّ اثـَْننْيإ ََلْ َأْخَُبُُْهَا مإْنُه: »َهْل َعاَلَماتإ النـُّبـُوَّةإ َشْيٌء إإَلَّ َوَقْد َعَرفْـُتُه فإ َوْجهإ َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم حإ
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لْ  ْلًما« فـََقدإ اْخَتََبُُْتَُما فَُأْشهإُدَك اَي ُعَمُر أَ َيْسبإُق حإ دَُّة اجْلَْهلإ َعَلْيهإ إإَلَّ حإ ْساَلمإ ُمُه َجْهَلُه، َوََل َتزإيُدُه شإ إْلإ َّللَّإ َرابًّ َوابإ يُت ابإ ينيإ َقْد َرضإ
َُحمٍَّد َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم نَبإيًّا َوُأْشهإُدَك َأنْ  َصَدَقًة َعَلى أُمَّةإ حُمَمٍَّد َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ    - فَإإينيإ َأْكثـَُرُهْم َماًَل    - َشْطَر َماِلإ    دإيًنا َوِبإ

هإمْ  هإْم، فَإإنََّك ََل َتَسَعُهْم قـُْلُت: َأْو َعَلى بـَْعضإ ُ َعْنُه: َأْو َعَلى بـَْعضإ َي اَّللَّ ولإ اَّللَّإ َصلَّى ، فـََرَجَع زَْيٌد إإىَل َرسُ َوَسلََّم، فـََقاَل ُعَمُر َرضإ
ُ، َوَأْشَهُد َأنَّ حُمَمًَّدا َعْبُدُه َوَرسُ  َقُه َواَبيـََعُه َوَشهإَد َمَعُه َمَشاهإَد  هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، فـََقاَل زَْيٌد: َأْشَهُد َأْن ََل إإَلَه إإَلَّ اَّللَّ ولُُه َوآَمَن بإهإ َوَصدَّ

َ زَْيٌد فإ َغزْ  ُ زَْيًدا َكثإريًَة، ُثَّ تـُُوفيإ َم اَّللَّ  َوةإ تـَُبوَك ُمْقبإاًل َغرْيَ ُمْدبإٍر َورَحإ
َوُمَحمَّ  اْلَحِديِث  ُغَرِر  ِمْن  َوُهَو  َجاُه  ُيَخرِ  َوَلْم  ْسَناِد،  اإلِْ َصِحيُح  َحِديٌث  َهَذا  هللا:  رحمه  الحاكم  الحافظ  قال  ِثَقٌة @  اْلَعْسَقََلِنيُّ  ِريِ   السَّ َأِبي  ْبُن   ُد 

 الذهبي رحمه هللا: ما أنكره وأركه# قال الحافظ 

 ذِكْرُ سَعْدِ الْقَرَظِ الْمُؤَذِّنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
َماُم، َوَعلإيُّ ْبُن مَحَْشاٍذ اْلَعْدُل، قَاََل: ثـََنا بإْشُر ْبُن ُموَسى اأْلَ   -  6554 ثـََنا أَبُو َبْكرإ ْبُن إإْسَحاَق اإْلإ َسدإيُّ، ثـََنا َعْبُد اَّللَّإ ْبُن َحدَّ

، ُمَؤذيإ  ، َعْن َجديإي َأنَّ الزَُّبرْيإ احْلَُمْيدإيُّ، ثـََنا َعْبُد الرَّمْحَنإ ْبُن َعمَّارإ ْبنإ َسْعدإ اْلَقَرظإ نإ َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، َحدََّثِنإ َأيبإ
َل إإْصبَـَعُه فإ ُأُذنإهإ َوقَاَل: إإنَُّه َأرْ   َكاَن َمْثََّن َفُع لإَصْوتإَك »، َوإإنَّ َأَذاَن بإاَللٍ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: " َأَمَر بإاَلًَل َأْن يُْدخإ

َلى َعْهدإ َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم إإَذا َمْثََّن، َوإإقَاَمَتُه ُمْفَرَدٌة، َوَقْد قَاَمتإ الصَّاَلُة َمرًَّة َمرًَّة، َوإإنَُّه َكاَن يـَُؤذيإُن يـَْوَم اجْلُُمَعةإ عَ 
، َوإإنَّ َرُسولَ  َراكإ ْثَل الشيإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم« َكاَن إإَذا َخَرَج إإىَل اْلعإيَدْينإ َسَلَك َعَلى َدارإ َسْعدإ ْبنإ َأيبإ َوقَّاٍص   َكاَن اْلَفْيُء مإ

لصَّاَلةإ قـَْبَل اخْلُْطَبةإ، ُثَّ َكَبََّ فإ  ، ُثَّ يـَْبَدأُ ابإ َعْنُه، ُثَّ َعَلى َأْصَحابإ اْلَفَساطإيطإ  ُ َي اَّللَّ َرةإ  اأْلُ   َرضإ ًعا قـَْبَل اْلقإَراَءةإ، َوفإ اْْلخإ وىَل َسبـْ
يًَّة عإْنَد َطَرفإ الريإقَاقإ بإَيدإهإ  َخًْسا قـَْبَل اْلقإَراَءةإ، ُثَّ َخَطَب النَّاَس، ُثَّ اْنَصَرَف مإَن الطَّرإيقإ اْْلَخرإ مإْن َطرإيقإ َبِنإ ُزرَْيٍق َفذَ  َبَح ُأْضحإ

عُ بإَشْفَرٍة، ُثَّ َخَرَج إإىَل  ًيا َويـَْرجإ ، وََكاَن ََيُْرُج إإىَل اْلعإيَدْينإ َماشإ ْلَباَلطإ ٍر َوَدارإ َأيبإ ُهَريـَْرَة ابإ ُ َبنْيَ    َدارإ َعمَّارإ ْبنإ اَيسإ ًيا، وََكاَن ُيَكَبيإ َماشإ
َلَة، ُثَّ يـَُقوُل: اَّللَُّ   َأْضَعافإ اخْلُْطَبةإ َويُْكثإُر التَّْكبإرَي فإ اخْلُْطَبةإ َوََيُْطُب َعَلى َعًصا "، َوإإنَّ  أْلََذانإ اْستَـْقَبَل اْلقإبـْ بإاَلًَل َكاَن إإَذا َكَبََّ ابإ

ُ َمرََّتنْيإ َأْشَهُد َأنَّ حُمَمًَّدا َرُسوُل اَّللَّإ َمرَّ  ُ َأْكََبُ َأْشَهُد َأْن ََل إإَلَه إإَلَّ اَّللَّ َلَة، ُثَّ َأْكََبُ اَّللَّ َلةإ فـَيَـُقوُل:   َتنْيإ َوَيْستَـْقبإُل اْلقإبـْ يـَْنَحرإُف َعنإ اْلقإبـْ
َلةإ فـَيَـُقوُل: َحيَّ َعَلى اْلَفاَلحإ َمرََّتنْيإ ُثَّ  ُ َحيَّ َعَلى الصَّاَلةإ َمرََّتنْيإ، ُثَّ يـَْنَحرإُف َعْن َيَسارإ اْلقإبـْ ُ َأْكََبُ اَّللَّ َلَة فـَيَـُقوُل: »اَّللَّ  َيْستَـْقبإُل اْلقإبـْ

  اَّللَُّ« َأْكََبُ ََل إإَلَه إإَلَّ 
 * قال الشيخ عبد السَلم علوش: إسناده ضعيف. 

 ذِكْرُ سَوَّادِ بْنِ قَارِبٍ الْأَزْدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
، ثـََنا ُعْثمَ   -  6558 ثـََنا أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن َسْلَماَن اْلَفقإيُه، إإْماَلًء ثـََنا هإاَلُل ْبُن اْلَعاَلءإ الرَّقيإيُّ ، َعْن  َحدَّ اُن ْبُن َعْبدإ الرَّمْحَنإ اْلَوقَّاصإيُّ

يَ  َنَما ُعَمُر ْبُن اخْلَطَّابإ َرضإ ، قَاَل: بـَيـْ دإ، فـََقاَل حُمَمَّدإ ْبنإ َكْعٍب اْلُقَرظإييإ دإ إإْذ َمرَّ رَُجٌل فإ ُمَؤخَّرإ اْلَمْسجإ ُ َعْنُه قَاعإٌد فإ اْلَمْسجإ  اَّللَّ
 فإيهإْم ُجٌل مإْن َأْهلإ اْلَيَمنإ مإْن بـَْيتٍ رَُجٌل: اَي َأمإرَي اْلُمْؤمإنإنَي أَتـَْعرإُف َهَذا اْلَمارَّ، قَاَل: ََل، َفَمْن ُهَو؟ قَاَل: َسَواُد ْبُن قَارإٍب َوُهَو رَ 

يإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، فـََقاَل ُعَمُر َعَليَّ  ٌع َوُهَو الَّذإي َأًَتُه رَئإيُُّه بإظُُهورإ النَّيبإ  بإهإ َفُدعإَي بإهإ، فـََقاَل: أَْنَت َسَواُد ْبُن َشَرٌف َوَمْوضإ
ُهورإ َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، قَاَل: نـََعْم، قَاَل: فَأَْنَت َعَلى َما ُكْنَت  قَارإٍب، قَاَل: نـََعْم، قَاَل: فَأَْنَت الَّذإي َأًَتَك رَئإيَُّك بإظُ 
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ََذا َأَحٌد مُ  َب َغَضًبا َشدإيًدا، َوقَاَل: اَي َأمإرَي اْلُمْؤمإنإنَي َما اْستَـْقبَـَلِنإ ِبإ َمُر: اَي ُسْبَحاَن ْنُذ َأْسَلْمُت، فـََقاَل عُ َعَلْيهإ مإْن َكَهانَتإَك فـََغضإ
ْركإ َأْعَظَم َمإَّا ُكْنَت َعَلْيهإ مإْن َكَهانَتإَك، َأْخََبينإ ِبإإتْـَيانإ  َك رَئإيَُّك بإظُُهورإ َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم،  اَّللَّإ َواَّللَّإ َما ُكنَّا َعَلْيهإ مإَن الشيإ

، إإْذ َأًَتينإ رَئإيي َفَضَرَبِنإ بإرإْجلإهإ، َوقَاَل ُقمْ قَاَل: نـََعْم، اَي َأمإرَي اْلُمْؤمإنإ  َلٍة َبنْيَ النَّائإمإ َواْليَـْقظَانإ َنا َأاَن َذاَت لَيـْ اَي َسوَّاُد ْبُن قَارإٍب   نَي بـَيـْ
َم مإْن ُلَؤييإ ْبنإ َغالإٍب َيْدُعو إإىَل اَّللَّإ َوإإىَل عإَباَدتإهإ، ُثَّ فَافْـَهْم َواْعقإْل إإْن ُكْنَت تـَْعقإُل إإنَُّه َقْد بـََعَث َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلَّ 

 أَْنَشَأ يـَُقوُل: 
 ]البحر السريع[ 

َها  ْحاَلسإ َها ... َوَشديإَها اْلعإيَس ِبَإ َْساسإ نيإ َوَتإ ْبُت لإْلجإ  َعجإ
َها   َُتْوإي إإىَل َمكََّة تـَْبغإي اهْلَُدى ... َما َخرْيُ اجلْإنيإ َكَأَْنَاسإ

َها  نَـْيكإ إإىَل رَْأسإ ٍم ... َواْسُم بإَعيـْ  فَاْرَحْل إإىَل الصَّْفَوةإ مإْن َهاشإ
، َفَضَرَبِنإ بإرإْجلإهإ َوقَاَل َأََلْ  قَاَل: فـََلْم َأْرَفْع بإَقْولإهإ رَْأًسا َوقـُْلُت َدْعِنإ َأَِنْ، فَإإينيإ َأْمَسْيُت اَنعإًسا  َلُة الثَّانإَيُة َأًَتينإ فـََلمَّا َأْن َكاَنتإ اللَّيـْ

 عإَباَدتإهإ ُثَّ َغالإٍب َيْدُعو إإىَل اَّللَّإ َوإإىَل َأَقْل اَي َسَواُد ْبَن قَارإٍب ُقْم فَافْـَهْم َواْعقإْل؟ إإْن ُكْنَت تـَْعقإُل َقْد بـََعَث َرُسوُل اَّللَّإ مإْن ُلَؤييإ ْبنإ 
ُّ، يـَُقوُل:   أَْنَشَأ اجلْإِنيإ

َا  قْـَتاِبإ َا ... َوَشديإَها اْلعإيَس ِبَإ نيإ َوَتَطاَلِبإ ْبُت لإْلجإ  َعجإ
َا  َُتْوإي إإىَل َمكََّة تـَْبغإي اهْلَُدى ... َما َصادإُق اجلْإنيإ َكَكذَّاِبإ

ٍم ... َبنْيَ رَ  َا، فَاْرَحْل إإىَل الصَّْفَوةإ مإْن َهاشإ َجاِبإ  َوااَيَها َوحإ
َلُة الثَّالإَثُة َأًَتينإ َفَضَرَبِنإ بإرإْجلإهإ َوقَاَل: َأَلَْ  َأَقْل َلَك اَي َسَواُد ْبَن قَارإٍب افْـَهْم َواْعقإْل إإْن   قَاَل: فـََلْم َأْرَفْع رَْأًسا فـََلمَّا َأْن َكاَنتإ اللَّيـْ

  مإْن ُلَؤييإ ْبنإ َغالإٍب َيْدُعو إإىَل اَّللَّإ َوإإىَل عإَباَدتإهإ ُثَّ أَْنَشَأ، يـَُقوُل:ُكْنَت تـَْعقإُل أَنَُّه َقْد بـََعَث َرُسوُل اَّللَّإ 
ْكَوارإَها نيإ َوَأْخَبارإَها ... َوَشديإَها اْلعإيَس ِبَإ ْبُت لإْلجإ  َعجإ

 َُتْوإي إإىَل َمكََّة تـَْبغإي اهْلَُدى ... َما ُمْؤمإُنو اجلْإنيإ َكُكفَّارإَها
َا، فَارْ  ٍم ... لَْيَس ُقدَّاُمَها َكَأْذاَنِبإ  َحْل إإىَل الصَّْفَوةإ مإْن َهاشإ

َليتإ فَاْنطََلْقُت  ي ُحبُّ اإْلإْساَلمإ َورَغإْبُت فإيهإ، فـََلمَّا َأْصَبْحُت َشَدْدُت َعَلى رَاحإ ًها إإىَل َمكََّة، فـََلمَّا ُكْنُت قَاَل: فـََوَقَع فإ نـَْفسإ ُمتَـَوجيإ
َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َقْد َهاَجَر إإىَل اْلَمدإيَنةإ فَأَتـَْيُت اْلَمدإيَنَة، بإبَـْعضإ ال ُْت َأنَّ النَّيبإ يإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ   طَّرإيقإ ُأْخَبإ َفَسأَْلُت َعنإ النَّيبإ

دإ فـََعَقْلتُ  دإ فَانـْتَـَهْيُت إإىَل اْلَمْسجإ : فإ اْلَمْسجإ اَنَقيتإ َوَدَخْلُت، َوإإَذا َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َوالنَّاُس   َوَسلََّم َفقإيَل ِلإ
ُ َعْنُه: اْدنُُه فـََلْم يـََزْل  َي اَّللَّ ْرُت َبنْيَ َيَدْيهإ، قَاَل: َهاتإ َحْوَلُه فـَُقْلُت: اْْسَْع َمَقاَليتإ اَي َرُسوَل اَّللَّإ، فـََقاَل أَبُو َبْكٍر َرضإ   َحَّتَّ صإ

ْينإ ِبإإتْـَيانإَك رَئإيَُّك، فـََقاَل:   فََأْخَبإ
 ]البحر الطويل[

 َأًَتينإ َنَإيي بـَْعَد َهْدٍء َورَْقَدٍة ... َوََلْ َيُك فإيَما َقْد بـََلْوُت بإَكاذإبإ 
َلٍة ... َأًَتَك َرُسوُل اَّللَّإ مإْن ُلَؤييإ ْبنإ َغالإبإ   َثاَلُث لََياٍل قـَْولُُه ُكلَّ لَيـْ

بإ َفَشمَّرْ  َ الذيإْعلإُب اْلَوْجَباُء َبنْيَ السََّباسإ زَاَر َوَوَسَطْت ... يبإ  ُت مإْن َذْيلإي اإْلإ
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 فََأْشَهْد َأنَّ اَّللََّ ََل َربَّ َغرْيُُه ... َوأَنََّك َمْأُموٌن َعَلى ُكليإ َغالإبإ 
يَلًة ... إإىَل اَّللَّإ اَي اْبَن اأْلَ   ْكَرمإنَي اأْلَطَائإبإ َوأَنََّك َأْدََن اْلُمْرَسلإنَي َوسإ

َا َيَْتإيَك اَي َخرْيَ َمْن َمَشى ... َوإإْن َكاَن فإيَما َجاَء َشْيُب الذََّوائإبإ   َفُمْراَن ِبإ
ُْغٍن َعْن َسَوادإ ْبنإ قَارإبإ »  َواَك ِبإ  وَُكْن ِلإ َشفإيًعا يـَْوَم ََل ذإي َشَفاَعٍة ... سإ

َمُه  َلْيهإ َوَسلََّم َوَأْصَحابُُه ِبإإْساَلمإي فـََرًحا َشدإيًدا َحَّتَّ رُئإَي فإ ُوُجوهإهإْم« قَاَل: فـََوَثَب ُعَمُر: فَاْلتَـزَ فـََفرإَح َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ عَ 
بُّ َأْن َأْْسََع َهَذا مإْنكَ   َوقَاَل: َقْد ُكْنُت ُأحإ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: اإلسناد منقطع 

 امِرٍ الضَّبِّيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ذِكْرُ سَلْمَانَ بْنِ عَ 
رُي ْبُن َعْبدإ اْلَعزإيزإ، َعْن    -   6560 ٍم، ثـََنا أَبُو نـََعاَمَة اْلَعَدوإيُّ َعْمُرو ْبُن عإيَسى، ثـََنا َبشإ ثـََنا أَبُو َعاصإ ،  َحدَّ يإ َسْلَماَن ْبنإ َعامإٍر الضَّيبيإ

َّ َصلَّى هللاُ   لذَّمَّ قَاَل: أَتـَْيُت النَّيبإ َم، َويـَْقرإي الضَّْيَف، َويَفإي ابإ ُل الرَّحإ ةإ، َوََلْ يُْدرإكإ َعَلْيهإ َوَسلََّم فـَُقْلُت: اَي َرُسوَل اَّللَّإ، إإنَّ َأيبإ َكاَن َيصإ
ْساَلَم، فـََهْل َلُه فإ َذلإَك مإْن َأْجٍر؟ قَاَل: »ََل  ،  «، اإْلإ لشَّْيخإ : »َيُكوُن َذلإَك فإ َعقإبإَك، فـََلْن    فـََلمَّا َولَّْيُت، قَاَل: َعَليَّ ابإ فـََقاَل ِلإ
 َيذإلُّوا أََبًدا، َوَلْن َُيَْزْوا أََبًدا، َوَلْن يـَْفَتقإُروا أََبًدا«

 ذِكْرُ صَعْصَعَةَ بْنِ نَاجِيَةَ الْمُجَاشِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
ُّ، ثـََنا اْلَعاَلُء ْبُن اْلَفْضلإ ْبنإ َعْبدإ اْلَملإكإ ْبنإ َأيبإ َأْخََباََن أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ   -   6562    احْلَفإيُد، ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن زََكرإايَّ اْلَغاَليبإ

، َعْن َصْعَصَعَة ْبنإ  َقرإيُّ، ثـََنا ُعَباَدُة ْبُن ُكَرْيٍب، َحدََّثِنإ الطَُّفْيُل ْبُن ُعَمَر الرَّْبعإيُّ نـْ ، َوُهَو َجدُّ اْلَفَرْزَدقإ  انَ َسوإيََّة اْلمإ عإييإ َيَة اْلُمَجاشإ جإ
ْساَلَم، فََأْسَلْمُت وَ  يإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم فـََعَرَض َعَليَّ اإْلإ َعلََّمِنإ آاَيٍت مإَن اْلُقْرآنإ فـَُقْلُت: اَي ْبنإ َغالإٍب، قَاَل: َقدإْمُت َعَلى النَّيبإ

َأْجٍر، قَاَل: »َوَما َعمإْلَت« فـَُقْلُت: َضلَّْت اَنقـََتانإ ِلإ َعْشرَ   َرُسوَل اَّللَّإ إإينيإ َعمإْلتُ  ، َأْعَماًَل فإ اجْلَاهإلإيَّةإ فـََهْل ِلإ فإيَها مإْن  اَوانإ
َتاَن فإ َفَضاٍء مإَن اأْلَْرضإ فـََقَصْدُت َقْصَدُُهَا فـََوَجدْ  َا َشْيًخا َكبإريًا فـَُقْلُت:  َفَخَرْجُت أَتْـبَـُعُهَما َعَلى مَجٍَل ِلإ فـَُرفإَع ِلإ بـَيـْ ُت فإ َأَحدإُهإ

َنا اَنقـَتَـْيَك َوبإْعَناُهَُ  َتنْيإ مإْن  َأْحَسْسُتْم اَنقـََتنْيإ َعْشَراَوْينإ فَُأاَندإيهإَما، فـََقاَل: مإْقَسُم ْبُن َدارإٍم َقْد َأَصبـْ ُ ِبإإَما َأْهَل بـَيـْ ا َوَقْد نـََعَش اَّللَّ
َنَما ُهَو َُيَاطإُبِنإ إإْذ اَنَدْتُه اْمَرَأٌة مإَن اْلبَـْيتإ اْْلَخرإ َوَلَدْت َوَلَدْت، قَاَل: َوَما َوَلدَ قـَْومإَك مإَن اْلَعَربإ مإنْ  ْت إإْن َكاَن ُغاَلًما  ُمَضَر فـَبَـيـْ

َهذإهإ اْلَمْوُلوَدُة؟ قَاَل: ابـَْنٌة ِلإ فـَُقْلُت: إإينيإ َأْشََتإيَها  فـََقْد َشرإْكَنا فإ قـَْومإَنا، َوإإْن َكاَنْت َجارإيًَة فَاْدفإنإيَها فـََقاَلْت َجارإيٌَة فـَُقْلُت: َوَما  
َا َأْشََتإي    مإْنَك، فـََقاَل: اَي َأَخا َبِنإ ِتَإيٍم أَتَبإيُع ابـْنَـَتَك، َوإإينيإ رَُجٌل مإَن اْلَعَربإ مإْن ُمَضَر فـَُقْلُت: إإينيإ ََل  َأْشََتإي مإْنَك رَقـَبَـتَـَها َبْل إإَنَّ

َا، قَاَل: َوَتزإيُدينإ مإْنكَ  َل    ُروَحَها َأْن ََل تـَْقتـَُلَها، قَاَل: ِبإَ َتْشََتإيَها فـَُقْلُت: بإَناَقيَتَّ َهاَتنْيإ َوَوَلدإُهإ بَعإريََك َهَذا قـُْلُت: نـََعْم َعَلى َأْن تـُْرسإ
َها َمعإي َرُسوًَل، فَإإَذا بـََلْغُت إإىَل َأْهلإي َرَدْدُت إإلَْيهإ اْلَبعإرَي، فَـ  ي َأنَّ َهذإهإ َمْكُرَمٌة َما َسبَـَقِنإ إإلَيـْ َلمَّا َكاَن فإ بـَْعضإ اللَّْيلإ َفكَّْرُت فإ نـَْفسإ

تيإنَي مإَن اَلَمْوُءوَدةإ اْشََتََى ُكلَّ  ْساَلُم َوَقْد َأْحيَـْيُت بإَثاَلْثإإاَئٍة َوسإ ، َوَظَهَر اإْلإ ُهنَّ بإَناَأَحٌد مإَن اْلَعَربإ نـْ َدٍة مإ قـََتنْيإ َعْشَراَوْينإ َومَجٍَل  َواحإ
ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »َِتَّ َلَك َأْجُرُه إإْذ َمنَّ اَّللَُّ  « ، قَاَل َعبَّاٌد: َومإْصَداُق فـََهْل ِلإ فإ َذلإَك مإْن َأْجٍر، فـََقاَل النَّيبإ ْساَلمإ إْلإ  َعَلْيَك ابإ

 :  قـَْولإ َصْعَصَعَة قـَْوُل اْلَفَرْزَدقإ
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 ]البحر املتقارب[ 
 َوَجديإي الَّذإي َمَنَع اْلَوائإَداتإ ... فََأْحَيا اْلَوئإيَد فـََلْم يُوَئدإ 

 * سكت عنه الذهبي في التلخيص. 
 

ثـََنا َعلإيُّ ْبُن مَحَْشاٍذ اْلَعْدُل، ثـََنا إإْْسَاعإيُل ْبُن إإْسَحاَق اْلَقاضإي، ثـََنا َعْمُرو ْبُن َمْرُزوٍق، ثـَنَ  -  6563 ا َعْبُد اَّللَّإ ْبُن َحْرٍب  َحدَّ
يَ  ، َحدََّثِنإ إإبـَْراهإيُم ْبُن َأْسَعَد، َحدََّثِنإ عإَقاُل ْبُن َشبََّة ْبنإ عإَقالإ ْبنإ َصْعَصَعَة ْبنإ اَنجإ ، َعْن َجديإي، اللَّْيثإيُّ ، َحدََّثِنإ َأيبإ عإييإ َة اْلُمَجاشإ

َيَة، قَاَل: دَ  َا َفَضَلْت ِلإ اْلَفْضَلُة  َعْن أَبإيهإ َصْعَصَعَة ْبنإ اَنجإ َخْلُت َعَلى َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم فـَُقْلُت: اَي َرُسوَل اَّللَّإ ُرِبَّ
، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »أُمََّك َوَأاَبَك،   َك َوَأَخاَك، َأْداَنَك َأْداَنَك«ُأْختَ َخبَّْأُُتَا لإلنَّائإَيةإ، َواْبنإ السَّبإيلإ

 

 ذِكْرُ قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ الْمِنْقَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
، ثـََنا    -  6564 يُّ ٍم اجْلَُمحإ ُّ، ثـََنا أَبُو َخلإيَفَة اْلَقاضإي، ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن َسالَّ مإ أَبُو  َأْخََباََن أَبُو حُمَمٍَّد اْلُمَزينإ ُعبَـْيَدَة، قَاَل: قـَْيُس ْبُن َعاصإ

َقرإ ْبنإ ُعبَـْيدإ ْبنإ ُمَقاعإسإ ْبنإ َعْمرإو ْبنإ َكْعبإ ْبنإ َسْعدإ ْبنإ زَْيدإ َمَناةَ  َنانإ ْبنإ َخالإدإ ْبنإ مإنـْ يإ َصلَّى   ْبنإ سإ ْبنإ ِتَإيٍم، َوَقْد َوَفَد َعَلى النَّيبإ
 ا َسييإُد َأْهلإ اْلَوبَرإ« هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، فـََقاَل: »َهذَ 

رواه الطبراني، والبزار، وفي إسناد الطبراني زياد بن أبي زياد الجصاص، وثقه ابن حبان وقال: يخطئ، (:  16115* قال الحافظ الهيثمي )
 وضعفه الجمهور. وإسناد البزار فيه القاسم بن مطيب، وهو متروك. 

، ثـََنا حُمَمَّ   -  6566 َبٍل، َحدََّثِنإ َأيبإ ثـََنا َعلإيُّ ْبُن مَحَْشاٍذ اْلَعْدُل، ثـََنا َعْبُد اَّللَّإ ْبُن َأمْحََد ْبنإ َحنـْ ، ثـََنا زإاَيُد َحدَّ طإيُّ ُد ْبُن يَزإيَد اْلَواسإ
َي اَّللَُّ  َقرإيُّ، َرضإ نـْ ٍم اْلمإ  َعْنُه، قَاَل: َقدإْمُت َعَلى َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم اجلَْصَّاُص، َعنإ احْلََسنإ، َحدََّثِنإ قـَْيُس ْبُن َعاصإ

ُتُه َفَجَعْلُت ُأَحديإثُُه فـَقُ  ْعُتُه، يـَُقوُل: »َهَذا َسييإُد َأْهلإ اْلَوبَرإ« فـََلمَّا نـََزْلُت أَتـَيـْ ََل   ْلُت: اَي َرُسوَل اَّللَّإ َما اْلَماُل الَّذإي فـََلمَّا رَآينإ ْسَإ
َْصَحابإ اْلمإئإنَي  َيُكوُن َعَليَّ فإيهإ تَبإَعٌة مإْن َضْيٍف َضاَفِنإ َوعإَياٍل َكثـُُروا؟ فـََقاَل: »نإْعَم اْلَماُل اأْلَْربـَُعوَن، َواأْلَْكثَـ  تُّوَن، َوَوْيٌل ألإ ُر السيإ

َا، َوَأفْـَقَر َظْهَرَها، َوَأطْ  َّ اَّللَّإ َما َأْكَرَم َهذإهإ اأْلَْخاَلَق، َوَأْحَسنَـَها اَي إإَلَّ َمْن َأْعَطى فإ رإْسلإَها َوِبإإدَُّتإ َعَم اْلَقانإَع، َواْلُمْعََتَّ« قـُْلُت: اَي َنيبإ
ْلَوادإي الَّذإي َأاَن فإيهإ بإَكثْـَرةإ إإبإلإي، قَاَل: َفَكْيَف َتْصَنُع؟ قـُْلُت: تـَُعدُّوا ا َّ اَّللَّإ ََل حتَإلَّ ابإ بإَل َوتـَُعدُّ َنيبإ وا النَّاَس َفَمْن َشاَء َأَخَذ بإَرْأسإ إْلإ

فْـَقارإ َظْهرإَها؟« قـُْلُت: إإينيإ ََل َأفْـَقُر الصَّغإرَي َوََل النَّابَ  اْلُمَدبَـَّر، قَاَل: »َفَماُلَك َأَحبُّ إإلَْيَك    بَعإرٍي َوَذَهَب بإهإ، فـََقاَل: »َفَما َتْصَنُع ِبَإ
، قَاَل: »فَإإنَّ َلَك مإْن َمالإَك َما َأَكْلَت، فََأفْـنَـْيَت َأْو لَبإْسَت فَأَبـَْلْيَت، أَ َأْم َماُل َمَوالإيَك« قـُْلُت: َماِلإ أَ  ْو َحبُّ إإَِلَّ مإْن َمالإ َمَواِلإ

َعَل َواَّللَّإ فـََلمَّا َحَضَرْت قـَْيُس اْلَوفَاَة فَ َأْعطَْيَت فََأْمَضْيَت، َوإإَلَّ فَلإَمَوالإيَك« فـَُقْلُت: َواَّللَّإ َلْو بَقإيُت أَلَْفنإنَيَّ َعَدَدَها قَاَل احْلََسُن: فَـ 
ُر َكْسبإ اْلَمْرءإ إإنَّ َأَحًدا ََلْ َيْسَأْل إإَلَّ تـَرَ  َا آخإ ُكْم َواْلَمْسأََلَة، فَإإهنَّ  َك َكْسَبهُ َأْوَصى بَنإيهإ، قَاَل: إإايَّ

براني زياد بن أبي زياد الجصاص، وثقه ابن حبان وقال: يخطئ، رواه الطبراني، والبزار، وفي إسناد الط(:  16115* قال الحافظ الهيثمي )
 وضعفه الجمهور. وإسناد البزار فيه القاسم بن مطيب، وهو متروك. 

 

 ذِكْرُ عَمْرِو بْنِ الْأَهْتَمِ الْمِنْقَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
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ثـََنا أَبُو زََكرإايَّ اْلَعْنََبإيُّ، ثـََنا أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ ُعبَـْيَدَة اْلَوبَرإيُّ ح، َوَحدَّ   -   6568 ثـََنا أَبُو إإْسَحاَق إإبـَْراهإيُم ْبُن حُمَمَّدإ  َحدَّ
َثُم ْبُن حَمُْفوٍظ، ْبنإ ََيََْي اْلُمزَكيإي، ثـََنا إإبـَْراهإيُم ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ إإْدرإيَس اْلمَ  ، ثـََنا أَبُو َسْعٍد اهْلَيـْ لإيُّ ، قَاََل: ثـََنا َعلإيُّ ْبُن َحْرٍب اْلَمْوصإ ْعَقلإيُّ

َبَة، َعْن مإْقَسٍم، َعنإ اْبنإ عَ  َي اَّللَُّ َعْن َأيبإ اْلُمَقويإمإ اأْلَْنَصارإييإ ََيََْي ْبنإ َأيبإ يَزإيَد، َعنإ احْلََكمإ ْبنإ ُعتـْ ُهَما، قَاَل: َجَلَس   بَّاٍس، َرضإ َعنـْ
ٍم َوالزيإْبرإقَاُن ْبُن َبْدٍر، َوَعْمُرو ْبُن اأْلَهْ  َتمإ التَّمإيمإيُّوَن فـََفَخَر الزيإْبرإقَاُن، فـََقاَل: اَي إإىَل َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم قـَْيُس ْبُن َعاصإ

ُُقوقإهإْم، َوَهَذا يـَْعَلُم َذاَك يـَعْ َرُسوَل اَّللَّإ، َأاَن َسييإُد ِتَإيٍم، َوالْ  ِنإ َعْمَرو ُمطَاُع فإيهإْم، َواْلُمَجاُب فإيهإْم، َأْمتَـُعُهْم مإَن الظُّْلمإ فَآُخُذ هَلُْم ِبإ
: َواَّللَّإ اَي َرُسوَل اَّللَّإ، إإنَُّه َلَشدإيُد اْلَعارإَضةإ، َما ، فـََقاَل: َعْمُرو ْبُن اأْلَْهَتمإ َانإبإهإ، ُمطَاٌع فإ اَندإيهإ، قَاَل الزيإْبرإقَاُن: َواَّللَّإ ْبَن اأْلَْهَتمإ نإٌع جلإ

، اَي َرُسوَل اَّللَّإ، َلَقْد َعلإَم مإِنيإ َغرْيَ َما قَاَل، َوَما َمنَـَعُه َأْن يـََتَكلََّم بإهإ إإَلَّ احلََْسُد، قَاَل َعمْ    ٌرو: َأاَن َأْحُسُدَك فـََواَّللَّإ إإنََّك لَئإيُم اخْلَالإ
ريَةإ، َواَّللَّإ اَي َرُسوَل اَّللَّإ َلَقْد َصَدْقَت فإيَما قـُلْ  ، َأمْحَُق اْلَمَوالإدإ، ُمَضييإٌع فإ اْلَعشإ ًرا،  َحدإيُث اْلَمالإ َت َأوًََّل، َوَما َكَذْبَت فإيَما قـُْلَت آخإ

ْبُت فـَُقْلُت َأقْـ  يُت فـَُقْلُت َأْحَسَن َما َعلإْمَت، َوَغضإ يًعا، فـََقاَل َلكإِنيإ رَُجٌل َرضإ َبَح َما َوَجْدَت، َوَواَّللَّإ َلَقْد َصَدْقَت فإ اأْلَْمرإْينإ مجَإ
ْحًرا« َوَقْد ُروإَي عَ  ْحًرا إإنَّ مإَن اْلبَـَيانإ َلسإ ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »إإنَّ مإَن اْلبَـَيانإ َلسإ َر َهَذا ْن َأيبإ َبْكَرَة اأْلَْنَصارإييإ أَنَُّه َحضَ النَّيبإ

 اْلَمْجلإسَ 

، ثـََنا أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن َشاَذاَن اجْلَْوَهرإيُّ،،   -  6569 يُّ ،    َأْخََباََن أَبُو َمْنُصوٍر حُمَمَُّد ْبُن َعلإيٍي اْلَفارإسإ ثـََنا َسعإيُد ْبُن ُسَلْيَماَن اْلُقَسْيطإيُّ
َنُة ْبُن َعْبدإ الرَّمْحَنإ ْبنإ َجْوَشنٍ  يإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم فـََقدإَم َعَلْيهإ َوْفدُ ثـََنا ُعيَـيـْ َبِنإ   ، َعْن أَبإيهإ، َعْن َأيبإ َبْكَرَة، قَاَل: ُكنَّا عإْنَد النَّيبإ

ُّ َصلَّى هللاُ  ٍم َوَعْمُرو ْبُن اأْلَْهَتمإ َوالزيإْبرإقَاُن ْبُن َبْدٍر، فـََقاَل النَّيبإ : َما تـَُقوُل   ِتَإيٍم فإيهإْم قـَْيُس ْبُن َعاصإ َعَلْيهإ َوَسلََّم لإَعْمرإو ْبنإ اأْلَْهَتمإ
َء َظْهرإهإ، فـََقاَل الزيإْبرإقَاُن: اَي َرُسوَل اَّللَّإ فإ الزيإْبرإقَانإ ْبنإ َبْدٍر، فـََقاَل: اَي َرُسوَل اَّللَّإ، ُمطَاٌع فإ اَندإيهإ، َشدإيُد اْلَعارإَضةإ، َمانإٌع لإَما َورَا

، فـََقاَل َعْمٌرو: َواَّللَّإ اَي َرُسوَل اَّللَّإ، إإ َواَّللَّإ إإنَّ  نَُّه َذامإُر اْلُمُروَءةإ، َضييإُق اْلَعَطنإ، لَئإيُم ُه لإيَـْعَلُم مإِنيإ َأْكثـََر َمإَّا َوَصَفِنإ بإهإ َوَلكإنَُّه َحَسَدينإ
، َأمْحَُق اْلَمَوالإدإ، َواَّللَّإ َما َكَذْبَت َأوًََّل، َوَلَقْد   ْبُت فـَُقْلُت َأقْـَبَح اخْلَالإ يُت فـَُقْلُت َأْحَسَن َما َعلإْمَت، َوَغضإ ًرا، َوَلكإِنيإ َرضإ َصَدْقَت آخإ

ْعرإ حلَإ  ْحًرا َوإإنَّ مإَن الشيإ ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »إإنَّ مإَن اْلبَـَيانإ َلسإ  َكًما«َما َعلإْمَت، فـََقاَل النَّيبإ

 الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ذِكْرُ  
ُّ، ثـََنا ُمْصعَ  -  6572 ُب ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ، قَاَل: َواأْلَْحَنُف َحدََّثِنإ أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبنإ اَبَلَوْيهإ، ثـََنا إإبـَْراهإيُم ْبُن إإْسَحاَق احْلَْريبإ

َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َوَوجََّه َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ ْبُن قـَْيسإ ْبنإ ُحَصنْيإ ْبنإ ا  َعَلْيهإ َوَسلََّم َفَدَعا لنـَّزَّالإ ْبنإ ُعبَـْيَدَة َُمَْضَرٌم َأْدَرَك النَّيبإ
َعَلْيهإ َوَسلََّم، قَاَل: »َواْسُم اأْلَْحَنفإ الضَّحَّاُك َويـُقَ  اُل َصْخُر ْبُن قـَْيسإ ْبنإ ُمَعاوإيََة ْبنإ ُحَصنْيٍ ُولإَد َوُهَو  َلُه َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ 

ثْـَلُه وََكاَن َأْحَلَم ا  ْلَعَربإ َأْحَنُف« فـََقاَلْت أُمُُّه: َواَّللَّإ َلْوََل ْحَنٌف فإ رإْجلإهإ َما َكاَن فإ احْلَييإ ُغاَلٌم مإ

 لَّهُ عَنْهُ ذِكْرُ عُرْوَةَ بْنِ مَسْعُود  الثَّقَفِيِّ رَضِيَ ال 
، ثـََنا اْبُن هلَإيَعَة، ثـََنا أَبُو اأْلَ   -   6579 ْسَودإ، َعْن ُعْرَوَة ْبنإ الزَُّبرْيإ، قَاَل:  َأْخََباََن أَبُو َجْعَفٍر اْلبَـْغَدادإيُّ، ثـََنا أَبُو ُعاَلثََة، َحدََّثِنإ َأيبإ

يُّ َعمُّ اْلُمغإريَةإ ْبنإ ُشْعَبَة َعَلى َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم فَاْسَتْأَذَن َلمَّا أََتى النَّاُس احْلَجَّ َسَنَة تإْسٍع َقدإَم ُعْرَوُة ْبُن َمْسُعوٍد الثَـَّقفإ 
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َع إإىَل قـَْومإهإ، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ وَ  َأْن يـَْقتـُُلوَك« ، قَاَل:   َسلََّم: »إإينيإ َأَخافُ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َأْن يـَْرجإ
ْسلإًما فـََقدإَم عإَشاًء َفَجاَءْتُه ثَقإيٌف َفَدَعاُهْم َلْو َوَجُدوينإ اَنئإًما أَيـَْقُظوينإ فََأذإَن َلُه َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم فـََرَجَع إإىَل قـَْومإهإ مُ 

َُموُه َوَعَصْوُه وَ  ْساَلمإ فَاُتَّ ْب، ُثَّ َخَرُجوا مإْن عإْندإهإ َحَّتَّ إإَذا َأْسَحُروا َوطََلَع اْلَفْجُر قَاَم ُعْروَ إإىَل اإْلإ ُة فإ َدارإهإ  َأْْسَُعوُه َما ََلْ َيُكْن ََيَْتسإ
لصَّاَلةإ َوَتَشهََّد فـََرَماُه رَُجٌل مإْن ثَقإيٍف بإَسْهٍم فـََقتَـَلُه، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى بإ   فََأذََّن ابإ هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »َمَثُل ُعْرَوَة َمَثُل َصاحإ

نَي َدَعا قـَْوَمُه إإىَل اَّللَّإ تـََعاىَل فـََقتَـُلوُه«   اَيسإ
 * قال الشيخ عبد السَلم علوش: مرسل ضعيف السند.

 ذِكْرُ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ السُّوَائِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
ُّ، ثـََنا  َأْخََباَْنُه أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ احْلَفإيدإ، ثـََنا َعلإيُّ ْبُن احْلَُسنْيإ ْبنإ اجْلُنَـْيدإ، ثـََنا سُ  -  6587 َلْيَماُن ْبُن َداُوَد الشَّاذَُكوينإ

ُ َعْنُه، قَاَل: َسأَْلُت َرُسوَل اَّللَّإ إإْْسَاعإيُل ْبُن ُعبَـْيدإ اَّللَّإ ْبنإ َمْوَهٍب، َعْن َجابإرإ ْبنإ َْسَُرَة، َعْن  َي اَّللَّ أَبإيهإ َْسَُرَة ْبنإ َعْمٍرو السَُّوائإييإ َرضإ
يٍة فـََهْل نـَتَـَوضَّأُ مإْن حُلُومإ اْلَغَنمإ َوأَلْ  َا؟ قَاَل: »ََل« َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم فـَُقْلُت: إإانَّ َأْهُل اَبدإيٍَة َوَماشإ  َباهنإ

 رواه الطبراني في الكبير، وإسناده حسن إن شاء هللا.  (:1309افظ الهيثمي )* قال الح 

 ذِكْرُ أَبِي جُحَيْفَةَ السُّوَائِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
، ثـََنا َسعإيُد ْبُن َمْنُصوٍر، ثـََنا    -   6589 يُّ َبَأ َأمْحَُد ْبُن ََنَْدَة اْلُقَرشإ ثـََنا َعلإيُّ ْبُن عإيَسى، أَنـْ يُوُنُس ْبُن َأيبإ يـَْعُفوٍر، َعْن َعْونإ ْبنإ  َحدَّ

يإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، فـََقاَل: »ََل يَـ  َفَة، َعْن أَبإيهإ، قَاَل: ُكْنُت َمَع َعميإي عإْنَد النَّيبإ َي اثـَْنا  َأيبإ ُجَحيـْ ًا َحَّتَّ مَيْضإ َزاُل َأْمُر أُمَّيتإ َصاحلإ
َا َصْوَتُه فـَُقْلُت لإَعميإي وََكاَن َأَمامإي َما قَاَل اَي َعمُّ؟ قَاَل: قَاَل اَي ُبَِنَّ: »ُكلُُّهمْ َعَشَر َخلإيَفًة« ُثَّ قَاَل    مإْن قـَُرْيٍش« َكلإَمًة َوَخَفَض ِبإ
 رواه الطبراني في اْلوسط والكبير، والبزار، ورجال الطبراني رجال الصحيح.(: 8968* قال الحافظ الهيثمي )

 وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَد  الْأَسَدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ذِكْرُ  
، ثـََنا َعلإيُّ   -  6605 ثـََنا أَبُو َعلإيٍي احْلَُسنْيُ ْبُن َعلإيٍي احْلَافإُظ، ثـََنا احْلَُسنْيُ ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ الرَّقيإيُّ ، ثـََنا بَقإيَُّة ْبُن  َحدَّ  ْبُن َمْعَبٍد الرَّقيإيُّ

رإ ْبنإ ُعبَـْيٍد، َعنإ احْلَجَّاجإ ْبنإ َأْرطََأَة، َعنإ اْلُفَضْيلإ ْبنإ َعْمٍرو، َعْن َساَلإإ ْبنإ َأيبإ اجْلَْعدإ اْلَولإيدإ، َعنْ  َي  ُمَبشيإ ، َعْن َوابإَصَة ْبنإ َمْعَبٍد َرضإ
تـَتَّ  »ََل  يـَُقوُل:  َوَسلََّم،  َعَلْيهإ  هللاُ  َصلَّى   َّ النَّيبإ ْعُت  ْسَإ قَاَل:  َعْنُه،   ُ اْلبَـْغُل« اَّللَّ الدََّوابيإ  َهذإهإ  َوَشرُّ  َمَنابإَر  الدََّوابيإ  ظُُهوَر  ُذوا   خإ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: حديث واهي 
 رواه الطبراني في الكبير، وفيه مبشر بن عبيد، وهو ضعيف. (: 6081* قال الشيخ الهيثمي )

 اللَّهُ عَنْهُ ذِكْرُ خُرَيْمِ بْنِ فَاتِك  الْأَسَدِيِّ رَضِيَ  
ْبُن ُعْثَماَن ْبنإ َأيبإ شَ   -  6607 ثـََنا حُمَمَُّد  ْلُكوَفةإ،  ُّ، ابإ ْبُن حُمَمٍَّد السَُّكوينإ مإ احلََْسُن  اْلَقاسإ أَبُو  ثـََنا  َتْسنإيٍم َحدَّ ْبُن  ثـََنا حُمَمَُّد  َبَة،  يـْ

، ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن َخلإيَفَة اأْلََسدإيُّ، ثـََنا احْلََسُن ْبُن حُمَمَّدإ  ْبنإ    احلَْْضَرمإيُّ ، َعْن أَبإيهإ، قَاَل: قَاَل ُعَمُر ْبُن اخْلَطَّابإ َذاَت يـَْوٍم َلإ ْبنإ َعلإيٍي
، قَاَل: َحدََّثِنإ ُخَرمْيُ ْبُن فَاتإٍك اأْلََسدإيُّ، قَ  ُبِنإ َدإيٍث يـُْعجإ ُهَما: َحديإْثِنإ ِبإ ُ َعنـْ َي اَّللَّ َها  َعبَّاٍس َرضإ بـَْرُق اَل: َخَرْجُت فإ إإبإٍل ِلإ فََأَصابـَتـْ
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يإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ وَ  ْدََثَن ُخُروجإ النَّيبإ َها، َوَذلإَك حإ نـْ َها َوتـََوسَّْدُت ذإرَاَع بَعإرٍي مإ َسلََّم، ُثَّ قـُْلُت: َأُعوُذ بإَعظإيمإ َهَذا اْلَوادإي،  ُعَراَقَة فـََعلََّقتـْ
 ا َهاتإٌف يـَْهتإُف يبإ َويـَُقوُل:قَاَل: وََكَذلإَك َكانُوا َيْصنَـُعوَن فإ اجْلَاهإلإيَّةإ، فَإإذَ 

 ]البحر الرجز[  
َّللَّإ ذإي اجْلاََللإ ... ُمْنزإلإ احْلََرامإ َواحْلاََللإ   َوَْيََك ُعْذ ابإ
دإ اَّللََّ َوََل تـَُبالإ ... َما ُهَو ُذو احْلَْزمإ مإَن اأْلَْهَوالإ   َوَوحيإ

 ُهولإ اأْلَْرضإ َواجلْإَبالإ إإْذ َيْذُكُروا اَّللََّ َعَلى اأْلَْمَيالإ ... َوفإ سُ 
َفاٍل ... إإَلَّ التـَُّقى َوَصالإَح اأْلَْعَمالإ   َوَما وَكإيُل احْلَقيإ فإ سإ

 قَاَل: فـَُقْلُت: 
 ]البحر الرجز[ 

َا َيُإيُل ... ُرْشٌد يـَُرى عإْنَدَك َأْم َتْضلإيلُ   اَي أَيُـَّها الدَّاعإي ِبإ
 فـََقاَل:

نَي َوَحامإيَماتإ َهَذا َرُسوُل اَّللَّإ ُذو اخلَْ   رْيَاتإ ... َجاَء بإَياسإ
 فإ ُسَوٍر بـَْعُد ُمَفصَّاَلتإ ... حُمَريإَماٍت َوحُمَليإاَلتإ 

لصَّْومإ َوالصَّاَلةإ ... َويـَْزُجُر النَّاَس َعنإ اهْلََناتإ   َيَُْمُر ابإ
مإ ُمْنَكَراتإ   َقْد ُكنَّ فإ اأْلَايَّ

ُ، قَاَل: َأاَن َمالإُك ْبُن َمالإٍك بـََعَثِنإ َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم مإْن َأْرضإ َأْهلإ َنَْ قَاَل: فـَُقْلُت: َمْن أَْنَت يـَْرمحَُ  َدَة، قَاَل:  َك اَّللَّ
ُتُه َحَّتَّ ُأْؤمإَن بإهإ، فـََقاَل: َأاَن َأْكفإيكَ  ُ فـَُقْلُت: َلْو َكاَن ِلإ َمْن َيْكفإيِنإ إإبإلإي َهذإهإ أَلَتـَيـْ َها َحَّتَّ ُأَؤديإيـََها إإىَل َأْهلإَك َسالإَمًة إإْن َشاَء اَّللَّ

َها، ُثَّ أَتـَْيُت اْلَمدإيَنَة فـََوافـَْقُت النَّاَس يـَْوَم اجْلُُمَعةإ َوُهْم فإ الصَّ  نـْ اَلةإ فـَُقْلُت: يـَْقُضوَن َصاَلَُتُْم ُثَّ َأْدُخُل تـََعاىَل، فَاْعتَـَقْلُت بَعإريًا مإ
ُ َعْنُه، فـََقاَل: يـَُقوُل َلَك َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ فَإإينيإ   َي اَّللَّ َليتإ إإْذ َخَرَج أَبُو َذرٍي َرضإ  َعَلْيهإ َوَسلََّم: »اْدُخْل« َفَدَخْلُت، َلَذاهإٌب أُنإيُخ رَاحإ

إإىَل َأْهلإَك َسالإَمًة َأَما أَنَُّه َقْد َأدَّاَها إإىَل َأْهلإَك َسالإَمًة قـُْلُت   فـََلمَّا رَآينإ قَاَل: َما فـََعَل الشَّْيُخ الَّذإي َضمإَن َلَك َأْن يـَُؤديإَي إإبإَلكَ 
أَ  َأْشَهُد  ُخَرمْيُ  فـََقاَل:   ، اَّللَُّ«  َُه  َرمحإ »َأَجْل  َوَسلََّم  َعَلْيهإ  هللاُ  َصلَّى   ُّ النَّيبإ فـََقاَل   ،ُ اَّللَّ َُه  إإسْ َرمحإ َوَحُسَن   ،ُ اَّللَّ إإَلَّ  إإَلَه  ََل   اَلُمهُ ْن 

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: لم يصح

 ذِكْرُ أُسَامَةَ بْنِ عُمَيْرٍ الْهُذَلِيِّ وَالِدُ أَبِي الْمَلِيحِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا 
، ثـََنا َعْبُد    َأْخََباََن احلََْسُن ْبُن حُمَمٍَّد اأْلَْزَهرإيُّ، ثـََنا إإْسَحاُق ْبُن َداُوَد الصَّوَّاُف، بإُتْسََتَ، ثـََنا إإبـَْراهإيمُ   -   6610 ْبُن اْلُمْسَتمإريإ اْلُعُروقإيُّ

، ثـََنا ََيََْي ْبُن َأيبإ زََكرإايَّ اْلَغسَّ  طإيُّ ُّ، َحدََّثِنإ َمْيَسَرُة ْبُن َأيبإ اْلَملإيحإ ْبنإ ُأَساَمَة، َعْن أَبإيهإ، َعْن َجديإهإ ُأَساَمَة اْلَوهَّابإ ْبُن عإيَسى اْلَواسإ اينإ
يإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم رَْكَعيتَإ اْلَفْجرإ، َفَصلَّى َقرإيًبا مإْنُه،   ُّ َصلَّ ْبنإ ُعَمرْيٍ أَنَُّه َصلَّى َمَع النَّيبإ ى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم رَْكَعَتنْيإ َفَصلَّى النَّيبإ
َْبإيَل َومإيَكائإيَل َوإإْسَرافإيَل َوحُمَمٍَّد َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ  َعُه، يـَُقوُل: »اللَُّهمَّ َربيإ جإ  َوَسلََّم، َأُعوُذ بإَك مإَن النَّارإ َثاَلَث َمرَّاٍت«   َخفإيَفَتنْيإ َفَسمإ

 * سكت عنه الذهبي في التلخيص. 
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 (: ضعيف.4/85سلسلة الصحيحة )* ال

 ذِكْرُ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ الْكِنَانِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثـََنا الرَّبإيُع ْبُن ُسَلْيَماَن، ثـََنا َأَسُد ْبُن ُموَسى، ثـََنا َحا -  6616 ِتإُ ْبُن إإْْسَاعإيَل، ثـََنا يـَْعُقوُب  َحدَّ

ُ َعْنُه أَنَُّه قَاَل:  ْبُن َعْمرإو ْبنإ َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ أَُميََّة الضَّْمرإيُّ، َعْن َجْعَفرإ ْبنإ َعْمرإو بْ  َي اَّللَّ نإ أَُميََّة، َعْن أَبإيهإ َعْمرإو ْبنإ أَُميََّة الضَّْمرإييإ َرضإ
َليتإ َوأَتـَوَكَُّل، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »َبْل قـَييإدْ   َها َوتـَوَكَّْل« اَي َرُسوَل اَّللَّإ َأْرَسَل رَاحإ

 . الذهبي رحمه هللا: سنده جيد# قال الحافظ 

 ذِكْرُ قَبَاثِ بْنِ أَشْيَمَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
َعْبدإ اْلَعزإيزإ، َحدََّثِنإ َأيبإ َعْبُد   َأْخََباََن أَبُو َجْعَفٍر اْلبَـْغَدادإيُّ، ثـََنا َعْمُرو ْبُن إإْسَحاَق ْبنإ إإبـَْراهإيَم ْبنإ ُزرَْيٍق، ثـََنا َأْصَبُغ ْبنُ   - 6625

يهإ ُسَلْيَماَن، قَاَل: َكاَن إإْساَلُم قـََباثإ ْبنإ َأْشَيَم َأنَّ رإَجاًَل مإْن قـَْومإهإ اْلَعزإيزإ ْبُن َأْصَبَغ ْبنإ َأاَبَن ْبنإ ُسَلْيَماَن، َعْن َجديإهإ َأاَبَن، َعْن أَبإ 
قـََباٌث َحَّتَّ أََتى   ُعو إإىَل َدْيٍن َغرْيإ دإينإَنا فـََقامَ َوَغرْيإهإْم مإَن اْلَعَربإ أَتـَْوُه فـََقاُلوا: إإنَّ حُمَمََّد ْبَن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َعْبدإ اْلُمطَّلإبإ َقْد َخَرَج َيدْ 

، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم فـََلمَّا َدَخَل َعَلْيهإ، قَاَل َلُه: »اْجلإْس اَي قـََباُث« فََأْوَجَم قـََباثٌ 
حْلَقيإ َما حَتَدََّث بإهإ   َوَسلََّم: »أَْنَت اْلَقائإُل َلْو َخَرَجْت نإَساُء قـَُرْيشٍ  ْمَكنإَها َردَّْت حُمَمًَّدا َوَأْصَحابَُه؟« فـََقاَل قـََباٌث: َوالَّذإي بـََعَثَك ابإ ِبَإ

ي َأْشَهدُ  َعُه مإِنيإ َأَحٌد، َوَما ُهَو إإَلَّ َشْيٌء َهَجَس فإ نـَْفسإ ، َوََل تـََزْمَزَمْت بإهإ َشَفَتاي َوََل ْسَإ ُ َوْحَدُه ََل َشرإيَك  َأْن ََل إإَلهَ  لإَساينإ  إإَلَّ اَّللَّ
ْئَت بإهإ حَلَقي   َلُه، َوَأْشَهُد أَنََّك َعْبُدُه َوَرُسولُُه َوَأنَّ َما جإ

 (: فيه من لم أعرفهم.8/287* قال الحافظ الهيثمي )

ُ تـََعاىَل، ثـََنا َبْكُر ْبُن َسْهلٍ   -  6626 َكََّة َحَرَسَها اَّللَّ ثـََنا أَبُو إإْسَحاَق إإبـَْراهإيُم ْبُن فإَراٍس اْلَفقإيٌه ِبإ ، ثـََنا َعْبُد اَّللَّإ ْبُن  َحدَّ  الديإْمَياطإيُّ
ُ َعْنُه،  َصالإٍح، َحدََّثِنإ ُمَعاوإيَُة ْبُن َصالإٍح، َعْن يُوُنَس ْبنإ َسْيٍف، َعْن َعْبدإ ال َي اَّللَّ رَّمْحَنإ ْبنإ زإاَيٍد، َعْن قـََباثإ ْبنإ َأْشَيَم اللَّْيثإييإ َرضإ

َبُه، َأزَْكى عإ  ى، َوَصاَلُة  ْنَد اَّللَّإ مإْن َصاَلةإ َأْربَعإنَي َتَتَْ َعْن َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، قَاَل: »َصاَلُة الرَُّجَلنْيإ يـَُؤمُّ َأَحُدُُهَا َصاحإ
َبُه، َأزَْكى عإْنَد اَّللَّإ مإْن َصاَلةإ َْثَانإنَي َتَْتَى، َوَصاَلُة َْثَانإَيٍة يـَُؤمُّ  َبُه، َأزَْكى عإْنَد اَّللَّإ تـََعاىَل مإْن  َأْربـََعٍة يـَُؤمُّ َأَحُدُهْم َصاحإ  َأَحُدُهْم َصاحإ

اَئٍة َتَْتَى«   َصاَلةإ مإ
 ه حسن. * قال الشيخ عبد السَلم علوش: سند

 ذِكْرُ عُمَيْرِ بْنِ قَتَادَةَ اللَّيْثِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
6628  -   ُّ ، ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن َسَلَمَة احْلَرَّاينإ ، َعْن َبْكرإ ْبنإ ُخنَـْيٍس، َعْن َعْبدإ  َأْخََباََن أَبُو َجْعَفٍر اْلبَـْغَدادإيُّ، ثـََنا أَبُو ُعاَلثََة، َحدََّثِنإ َأيبإ

َعَلْيهإ اَّللَّإ ْبنإ ُعبَـْيدإ ْبنإ ُعَمرْيٍ، َعْن أَبإيهإ، َعْن َجديإهإ، قَاَل: َكاَنْت فإ نَـ  ي َمْسأََلٌة َقْد َأْحَزَنِنإ َأينيإ ََلْ َأْسَأْل َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ  ْفسإ
َها َفُكْنُت َأحَتَيـَُّنُه َفَدَخْلُت َعَلْيهإ َذاَت يـَْوٍم َوُهَو   َها، َوََلْ َأْْسَْع َأَحًدا َيْسأَلُُه َعنـْ بُّ يـَتَـَوضَّأُ فـََوافـَْقُتُه َعَلى َحالَتَ َوَسلََّم َعنـْ نْيإ ُكْنُت ُأحإ

َلَك؟ قَاَل: »نـََعْم، َسْل َعمَّا َبَدا َلَك« َأْن ُأَوافإَقُه َعَلْيهإَما َوَجْدتُُه فَارإًغا َوطَييإَب النـَّْفسإ فـَُقْلُت: اَي َرُسوَل اَّللَّإ، َأََتَْذُن ِلإ َأْن َأْسأَ 
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َحُة َوالصََّْبُ« قـُْلُت: فََأيُّ اْلُمْؤمإنإنَي َأْفَضُل إإميَااًن؟ قَاَل: »َأْحَسنـُُهْم ُخُلًقا« قـُْلُت: قـُْلُت " اَي َرُسوَل اَّللَّإ، َما اإْلإميَاُن؟ قَاَل: »السََّما
ْأطََأ رَْأَسُه َفَصَمَت جلْإَهادإ َأْفَضُل؟ َفطَ فََأيُّ اْلُمْسلإمإنَي َأْفَضُلُهْم إإْساَلًما؟ قَاَل: »َمْن َسلإَم اْلُمْسلإُموَن مإْن لإَسانإهإ َوَيدإهإ« قـُْلُت: فََأيُّ ا

أْلَ  ْعُتُه ابإ ْفُت َأْن َأُكوَن َقْد َشَقْقُت َعَلْيهإ، َوَِتَنـَّْيُت إإْن ََلْ َأُكْن َسأَْلُتُه َوَقْد ْسَإ ، يـَُقوُل: »إإنَّ َأْعَظَم اْلُمْسلإمإنَي فإ َطوإياًل َحَّتَّ خإ ْمسإ
َّللَّإ مإْن َغَضبإ اَّللَّإ َوَغَضبإ اْلُمْسلإمإنَي ُجْرًما لإَمْن َسَأَل َعْن َشْيٍء ََلْ  َُيَرَّْم َعَلْيهإْم َفُحريإَم َعَلْيهإْم مإْن َأْجلإ َمْسأَلَتإهإ« فـَُقْلُت: َأُعوُذ ابإ

َأْفَضُل؟ فـَقَ  َعَلْيهإ َوَسلََّم فـََرَفَع رَْأَسُه، فـََقاَل: »َكْيَف قـُْلَت؟« قـُْلُت: َأيُّ اجلْإَهادإ  »َكلإَمُة َعْدٍل عإْنَد إإَماٍم اَل:  َرُسولإهإ َصلَّى هللاُ 
 َجائإٍر«

اُر ْبُن اْلَحَكِم َشْيٌخ ِمَن اْلَبْصرَ  ِ ْبِن ُعَبْيِد ْبِن ُعَمْيٍر، اْسُمُه َبشَّ  . ِة َوَقْد َرَوى َعْن َثاِبٍت اْلُبَناِنيِ  َغْيَر َحِديثٍ َأُبو َبْدٍر الرَّاِوي، َعْن َعْبِد َّللاَّ
 هللا: أورد له الحاكم حديثا ضعيفا يعني هذا الحديث # قال الحافظ الذهبي رحمه 

 ذِكْرُ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ اللَّيْثِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
، ثـََنا ُسَوْيُد ْبُن َسعإيٍد، ثـََنا ُعبَـْيُد ْبُن َعقإيلٍ   -  6635 َبَأ أَبُو اْلُمَثَّنَّ ْقرإُئ، ثـََنا ُسَلْيَماُن أَبُو حُمَمٍَّد  اْلمُ   َأْخََباََن أَبُو َبْكرإ ْبُن إإْسَحاَق، أَنـْ

ُ َعْنُه "   َي اَّللَّ ، َعْن َأيبإ قإاَلبََة، َعْن َمالإكإ ْبنإ احْلَُوْيرإثإ َرضإ ٍم اجْلَْحَدرإييإ ُّ، َعْن َعاصإ َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َأقْـَرَأُه اْلَقاْفاَلينإ َأنَّ النَّيبإ
 [ " 26َعَذابَُه َأَحٌد َوََل يُوثإُق{ ]الفجر:  }فـَيَـْوَمئإٍذ ََل يـَُعذيإُب 

 * سكت عنه الذهبي في التلخيص. 
 قال الشيخ عبد السَلم علوش: سنده ضعيف. * 

 ذِكْرُ مُصْعَبِ بْنِ عُمَيْرٍ الْعَبْدَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ   
ُّ، ثـََنا ُمْصَعُب ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ، قَاَل: »ُمْصَعٌب احْلََْبُ ُهَو اْبُن َحدََّثِنإ أَبُو َبْكرإ ْبُن اَبَلَوْيهإ، ثـََنا    -  6638 إإبـَْراهإيُم ْبُن إإْسَحاَق احْلَْريبإ

مإ ْبنإ َعْبدإ َمَنافإ ْبنإ َعْبدإ الدَّارإ ْبنإ ُقَصيٍي ُهَو اْلُمْقرإُئ الَّذإي بـََعَثُه رَ  َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم إإىَل  ُسوُل اَّللَّإ  ُعَمرْيإ ْبنإ ُعبَـْيدإ ْبنإ َهاشإ
ْلَمدإيَنةإ قـَْبَل َقُدومإ َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم فََأْسَلمَ   َمَعُه َخْلٌق َكثإرٌي َوَشهإَد َبْدرًا« اأْلَْنَصارإ يـُْقرإئـُُهُم اْلُقْرآَن ابإ

ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن    -  6640 ، ثـََنا ُموَسى ْبُن  َحدَّ يـَْعُقوَب، ثـََنا احلََْسُن ْبُن َعلإييإ ْبنإ َعفَّاَن اْلَعامإرإيُّ، ثـََنا زَْيُد ْبُن احْلَُبابإ
ُ َعْنُه،   َي اَّللَّ يهإ َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ ُعبَـْيَدَة، َعْن ُعْرَوَة ْبنإ الزَُّبرْيإ، َعْن أَبإيهإ َرضإ ُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم قَاَل: َكاَن رَ ُعبَـْيَدَة، َعْن َأخإ

ُّ   َجالإًسا بإُقَباَء َوَمَعُه نـََفٌر فـََقاَم ُمْصَعُب ْبُن ُعَمرْيٍ َعَلْيهإ بـُْرَدٌة َما َتَكاُد تـَُوارإيهإ َوَنَكَس اْلَقْومُ  َفَجاَء َفَسلََّم فـََردُّوا َعَلْيهإ، فـََقاَل فإيهإ النَّيبإ
َكََّة يُْكرإَمانإهإ يـُنَـعيإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ  َمانإهإ، َوَما َفًَّت مإْن فـَتَـَيانإ قـَُرْيٍش  َوَسلََّم َخرْيًا َوأَْثََّن َعَلْيهإ، ُثَّ قَاَل: »َلَقْد رَأَْيُت َهَذا عإْنَد أَبـََوْيهإ ِبإ

ثْـُلُه، ُثَّ َخَرَج مإْن َذلإَك ابْتإغَاَء َمْرَضاتإ اَّللَّإ َوُنْصَرةإ َرُسولإهإ أَ  َما أَنَُّه ََل َيَِْتإ َعَلْيُكْم إإَلَّ َكَذا وََكَذا َحَّتَّ يـُْفَتَح َعَلْيُكْم فَارإُس َوالرُّوُم،  مإ
ُن اْليَـْوَم َخرْيٌ َأْو وا: اَي َرُسوَل اَّللَّإ، ْنَْ فـَيَـْغُدو َأَحدُُكْم فإ ُحلٍَّة َويـَُروُح فإ ُحلٍَّة، َويـُْغَدى َعَلْيُكْم بإَقْصَعٍة َويـَُراُح َعَلْيُكْم بإَقْصَعٍة« قَالُ 

َما نـَْيا  الدُّ مإَن  تـَْعَلُموَن  َلْو  َأَما  اْليَـْوَم  َذلإَك  ْنُكْم  مإ َخرْيٌ  اْليَـْوَم  ُتُم  أَنـْ »َبْل  قَاَل:  اْليَـْوَم،  َها«   َذلإَك  نـْ مإ أَنـُْفُسُكْم  ََلْسََتَاَحْت   َأْعَلُم 
 * سكت عنه الذهبي في التلخيص. 

 السَلم علوش: موسى بن عبيده ضعيف.* قال الشيخ عبد 
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 ذِكْرُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُذَافَةَ السَّهْمِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
َهقإيُّ   -  6651 ثـََنا َعلإيُّ ْبُن مَحَْشاٍذ اْلَعْدُل، ثـََنا ُعبَـْيُد ْبُن َشرإيٍك اْلبَـزَّاُر، َواْلَفْضُل ْبُن حُمَمٍَّد اْلبَـيـْ ثـََنا نـَُعْيُم ْبُن مَحَّاٍد،  ، قَاََل:  َحدَّ

َبَأ ُهَشْيٌم، َعْن َسيَّاٍر، َعْن َأيبإ َوائإٍل، َأنَّ َعْبَد اَّللَّإ ْبَن ُحَذاَفَة ْبنإ قـَْيٍس، قَاَل: اَي َرُسوَل اَّللَّإ  ؟ قَاَل: »أَبُوَك ُحَذاَفُة، اْلَوَلُد أَنـْ  َمْن َأيبإ
َلوْ  قَاَل:  احْلََجُر«  َولإْلَعاهإرإ  َأْسََتإ لإْلفإَراشإ  َأْن  َأْحبَـْبُت  إإينيإ  فـََقاَل:   ، َعرَّْضَتِنإ َلَقْد  أُمُُّه:  َلُه  فـََقاَلْت  ََلتَـّبَـْعُتُه  يٍي  ََبشإ حلإ َدَعْوَتِنإ   يحَ  

 * سكت عنه الذهبي في التلخيص. 
 قال الشيخ عبد السَلم علوش: رجاله ثقات، وفي بعضهم كَلم ال يضر...* 

 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ   ذِكْرُ عُوَيْمِ بْنِ سَاعِدَةَ 
ثـََنا َعلإيُّ ْبُن مَحَْشاٍذ اْلَعْدُل، ثـََنا بإْشُر ْبُن ُموَسى، ثـََنا احْلَُمْيدإيُّ، ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن طَْلَحَة ال  -   6656 ، َحدََّثِنإ َعْبُد الرَّمْحَنإ  َحدَّ تـَّْيمإيُّ

َبَة ْبنإ ُعَوميْإ ْبنإ   ُ َعْنُه َأنَّ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ ْبُن َساَلإإ ْبنإ ُعتـْ َي اَّللَّ َعَلْيهإ    َساعإَدَة، َعْن أَبإيهإ، َعْن َجديإهإ، َعْن ُعَوميْإ ْبنإ َساعإَدَة، َرضإ
ُهْم ُوَزرَا نـْ َء َوأَْنَصارًا َوَأْصَهارًا، َفَمْن َسبـَُّهْم فـََعَلْيهإ َلْعَنُة َوَسلََّم، قَاَل: »إإنَّ اَّللََّ تـََباَرَك َوتـََعاىَل اْخَتاَرينإ َواْخَتاَر يبإ َأْصَحااًب َفَجَعَل ِلإ مإ

ْنُه يـَْوَم اْلقإَياَمةإ َصْرٌف َوََل َعْدٌل«  اَّللَّإ َواْلَماَلئإَكةإ َوالنَّاسإ َأمْجَعإنَي ََل يـُْقَبُل مإ
ْسَناِد، َوَلْم ُيَخر ِ   َجاهُ @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح

 ذِكْرُ أَبِي لُبَابَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُنْذِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
، ثـََنا اْبُن هلَإيَعَة، ثـََنا أَبُو  -  6657 اأْلَْسَودإ، َعْن ُعْرَوَة ْبنإ الزَُّبرْيإ، َأنَّ َأاَب لَُبابََة َأْخََباََن أَبُو َجْعَفٍر اْلبَـْغَدادإيُّ، ثـََنا أَبُو ُعاَلثََة، ثـََنا َأيبإ

رَي ْبَن َعْبدإ اْلُمْنذإرإ، َواحْلَارإَث ْبَن َحاطإٍب »َخَرَجا إإىَل َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َوخَ  َرَجا َمَعُه إإىَل َبْدٍر فـََرَجَعُهَما، َوَأمََّر َأاَب َبشإ
 َة َعَلى اْلَمدإيَنةإ، َوَضَرَب هَلَُما بإَسْهَمنْيإ َمَع َأْصَحابإ َبْدٍر« لَُبابَ 

 ذِكْرُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ جَزْء  الزُّبَيْدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
ُن هلَإيَعَة، َعْن َأيبإ ُزْرَعَة َعْمرإو َأْخََباََن أَبُو َجْعَفٍر اْلبَـْغَدادإيُّ، ثـََنا ََيََْي ْبُن ُعْثَماَن ْبنإ َصالإٍح، ثـََنا َحسَّاُن ْبُن َغالإٍب، ثـََنا ابْ   -   6665

ُ َعْنُه، قَالَ  َي اَّللَّ َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، يـَُقوُل: »َسَيُكوُن بـَْعدإي  ْبنإ َجابإٍر، َعْن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ احْلَارإثإ ْبنإ ُجْزٍء َرضإ ْعُت النَّيبإ : ْسَإ
ًئا إإَلَّ َأَخُذوا مإْن دإينإهإ مإثْـ  بإلإ ََل يـُْعُطوَن َأَحًدا َشيـْ  َلُه«  َساَلطإنُي اْلفإَتإ َعَلى أَبـَْواِبإإْم َكَمَبارإكإ اإْلإ

 .له عن مالك أحاديث موضوعة :الذهبي في الميزان قال الحاكم* سكت عنه الذهبي في التلخيص. وقال 
 (: ضعيف جدا. 3306* ضعيف الجامع )

 ذِكْرُ عَمْرِو ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ الْمُؤَذِّنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَيُقَالُ عَبْدُ اللَّهِ 
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ثـََناُه أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن  - 6667 ، ثـََنا َخالإُد ْبُن نإَزاٍر، ثـََنا ُعَمُر ْبُن قـَْيٍس، َحدَّ يـَْعُقوَب، ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َعْبدإ احْلََكمإ
َعَلى اَنقَتإهإ اجْلَْدَعاءإ َوَعْبُد اَّللَّإ تإهإ  َعْن َعطَاءإ ْبنإ َأيبإ َراَبٍح، َعْن َأيبإ ُهَريـَْرَة، قَاَل: »طَاَف َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم فإ َحجَّ 

ٌذ ِبإإطَامإَها يـَْرَتَإُز«  اْبُن أُميإ َمْكُتوٍم آخإ
 * قال الشيخ عبد السَلم علوش: خبر ضعيف. 

ُ تـََعاىَل، ثـََنا َعْبُد اَّللَّإ ْبُن    -   6670 َُه اَّللَّ ثـََنا َجْعَفُر ْبُن ُنَصرْيٍ اخْلُْلدإيُّ، َرمحإ ، ثـََنا َعْبُد اْلُقدُّوسإ ْبُن  َحدَّ َبٍل، َحدََّثِنإ َأيبإ َأمْحََد ْبنإ َحنـْ
، قَاَل: َدَخْلُت َعَلى َعائإَشَة َوعإْنَدَها ا يإ ْبُن أُميإ َمْكُتوٍم َوهإَي تـَُقطيإُع َلُه اأْلُتْـُرجَّ َبْكرإ ْبنإ ُخنَـْيٍس، ثـََنا مإْسَعٌر، َعْن َأيبإ اْلبإاَلدإ، َعنإ الشَّْعيبإ

ُ فإ َيَْ  َا ُكُلُه بإَعَسٍل فـََقاَلْت: »َما زَاَل َهَذا َلُه مإْن آلإ حُمَمٍَّد َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم ُمْنُذ َعاَتَب اَّللَّ يهإ نَبإيَُّه َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، َوإإَنَّ
َها نـُُزوَل ُسورَةإ عَ  ُ َعنـْ َي اَّللَّ « َأرَاَدْت أُمُّ اْلُمْؤمإنإنَي َرضإ  َبَس َوتـََوىلَّ

 * قال الشيخ عبد السَلم علوش: أختلف فيه على أبي البَلد ثم هو ممن ال يحتج به.

ُّ، َوإإبـَْرا -  6671 ثـََنا أَبُو زََكرإايَّ ََيََْي ْبُن حُمَمٍَّد اْلَعْنََبإيُّ، ثـََنا احْلَُسنْيُ ْبُن حُمَمٍَّد اْلَقبَّاينإ : ثـََنا أَبُو ُموَسى،  هإيُم ْبُن َأيبإ طَالإٍب، قَاََل َحدَّ
ُّ، ثـََنا أَبُو اْلبإاَلدإ، َعْن ُمْسلإمإ ْبنإ ُصبَـْيٍح، قَاَل: َدَخْلُت َعَلى َعائإ  رٍي اهْلَْمَداينإ َها َوعإْنَدَها رَُجٌل ثـََنا َأمْحَُد ْبُن َبشإ َعنـْ  ُ َي اَّللَّ َشَة َرضإ

ْلَعَسلإ فـَُقْلُت: َمْن َهَذا اَي أُمَّ اْلُمْؤمإنإنَي؟ فـََقاَلْت: »َهَذا اْبُن أُميإ َمْكُتوٍم الَّذإي  َمْكُفوٌف، َوهإَي تـَُقطيإُع َلُه اأْلُتْـُرجَّ، َوُتْطعإُمُه   ُه ابإ إإايَّ
ُ تـََباَرَك َوتـََعاىَل فإيهإ نَبإيَُّه َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلَّمَ  َبُة    «،َعاَتَب اَّللَّ َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم اْبُن أُميإ َمْكُتوٍم َوعإْنَدُه ُعتـْ قَاَلْت: »أََتى النَّيبإ

َبُة فََأقْـَبَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َعَلْيهإَما، فـَنَـَزَلْت َعَبَس َوتـََوىلَّ َأْن َجاَءُه   وٍم« اأْلَْعَمى اْبُن أُميإ َمْكتُ َوَشيـْ
 * قال الشيخ عبد السَلم علوش: أختلف فيه على أبي البَلد ثم هو ممن ال يحتج به.

َْمَداَن، ثـََنا إإْسَحاُق ْبُن َأمْحََد اخْلَزَّاُز، ثـََنا إإسْ   -  6672 ُب، ِبإ َحاُق ْبُن ُسَلْيَماَن الرَّازإيُّ، ثـََنا َأْخََبينإ َعْبُد الرَّمْحَنإ ْبُن مَحَْداَن اجْلالَّ
ُ َعْنُه، قَاَل: َي اَّللَّ ، َعنإ اْبنإ أُميإ َمْكُتوٍم َرضإ َناٍن، َعْن َعْمرإو ْبنإ ُمرََّة، َعْن َأيبإ اْلَبْخََتإييإ ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َذاَت    أَبُو سإ َخَرَج النَّيبإ

َْهلإ النَّارإ، َوَجاَءتإ اْلفإَتُ  ُتْم َغَداٍة، فـََقاَل: »ُسعيإَرتإ النَّاُر ألإ َقلإياًل َولََبَكيـْ ْكُتْم  َأْعَلُم َلَضحإ َما  تـَْعَلُموَن  َلْو   ، اْلُمْظلإمإ  َكقإَطعإ اللَّْيلإ 
 َكثإريًا«

 (: رجاله ثقات. 10/230* قال الحافظ الهيثمي رحمه هللا )
 * قال الشيخ عبد السَلم علوش: العهدة فيه على إسحاق بن أحمد الجزار، ولم أعرفه. 

 يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَبِي السَّائِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ذِكْرُ  
 

ُّ، ثـََنا ُمْصَعُب ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ،  -   6685 قَاَل: »َويَزإيُد ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ    َحدََّثِنإ أَبُو َبْكرإ ْبُن اَبَلَوْيهإ، ثـََنا إإبـَْراهإيُم ْبُن إإْسَحاَق احْلَْريبإ
ُّ َصلَّى هللاُ اأْلَْسَودإ ْبنإ ُْثَاَمَة ْبنإ يـَْقظَاَن ْبنإ احْلَارإثإ ْبنإ َعْمرإو ْبنإ ُمَعاوإيََة ْبنإ احْلَارإثإ َحلإيٌف لإَبِنإ ُمَعيْ َسْعدإ ْبنإ   قإيٍب، َوَقْد َكاَن النَّيبإ

 َعَلْيهإ َوَسلََّم َأمََّرُه َعَلى اْلَيَماَمةإ«

َبٍل، َحدََّثِنإ حُمَمَُّد ْبُن َبكَّاٍر، ثـَنَ   -  6689 ا أَبُو َمْعَشٍر، َعْن يُوُسَف ْبنإ  َحدََّثِنإ َعلإيُّ ْبُن مَحَْشاٍذ، ثـََنا َعْبُد اَّللَّإ ْبُن َأمْحََد ْبنإ َحنـْ
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ُ َعْنُه، قَاَل: رَأَْيُت َرُسوَل اَّللَّإ  َي اَّللَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َأْخَرَج َعْبَد اَّللَّإ ْبَن َخَطٍل مإْن َبنْيإ   يـَْعُقوَب، َعنإ السَّائإبإ ْبنإ يَزإيَد، َرضإ
 َأْسَتارإ اْلَكْعَبةإ فـََقتَـَلُه َصَْبًا ُثَّ قَاَل: »ََل يـُْقَتُل َأَحٌد مإْن قـَُرْيٍش بـَْعَد َهَذا َصَْبًا«

 (: فيه أبو معشر نجيح، وهو ضعيف. 6/175* قال الحافظ الهيثمي )
 . يوسف بن يعقوب لم يذكر ابن أبي حاتم فيه جرحا وال تعديَل ووثقه ابن حبان : ٥/٥٥٤السلسلة الصحيحة * 

 ذِكْرُ أَبِي هَاشِمِ بْنِ عُتْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، أَنـَْبَأ اْلَعبَّاُس ْبُن اْلَولإيدإ ْبنإ َمزإيٍد، ثـََنا حُمَمَُّد ْبنُ  -  6691  ُشَعْيبإ ْبنإ َشابُوٍر، َحدََّثِنإ َخالإُد  َحدَّ

َناُه  ْبُن دإْهَقاَن، َعْن َخالإدإ ْبنإ َسَباَلَن، َعْن ُكَهْيلإ ْبنإ َحْرَمَلَة، قَاَل: َقدإ  ، فَأَتـَيـْ ييإ َم أَبُو ُهَريـَْرَة دإَمْشَق، فـَنَـَزَل َعَلى َأيبإ ُكْلُثوٍم السَُّدوسإ
 َرُسولإ اَّللَّإ  فإيَها، َوَْنُْن بإُقَباَء عإْنَد بـَْيتإ   فـََتَذاَكْراَن الصَّاَلَة اْلُوْسَطى فَاْختَـَلْفَنا فإيهإ، فـََقاَل أَبُو ُهَريـَْرَة: »اْختَـَلْفُتْم فإيَها َكَما اْختَـَلْفَنا

َبَة ْبنإ رَبإيَعَة، فـََقاَم َفَدَخَل عَ  مإ ْبُن ُعتـْ َلى َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم،  َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، َوفإيَنا الرَُّجُل الصَّالإُح أَبُو َهاشإ
َنا فََأْخَبََ  َا اْلَعْصُر« وََكاَن َجرإيًئا َعَلْيهإ، ُثَّ َخَرَج إإلَيـْ  اَن َأهنَّ

 * قال الشيخ عبد السَلم علوش: الحديث رجاله وثقوا، وهو حسن. 

 ذِكْرُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ كَرِيزٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
، َعْن َجديإي ُمْصَعبإ ْبنإ َحدََّثِنإ أَبُو َبْكرإ ْبُن اَبَلَوْيهإ، ثـََنا إإبـَْراهإيُم ْبُن إإْسَحاَق، ثـََنا ُمْصَعُب ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ، َحدََّثِنإ أَ   -   6697 يبإ

ُهَما، َأنَّ   ََثبإتإ ْبنإ َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ الزَُّبرْيإ، َعْن َحْنظََلَة ْبنإ قـَْيٍس، َعْن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ  ُ َعنـْ َي اَّللَّ َعامإرإ ْبنإ َكرإيٍز، َوَعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ الزَُّبرْيإ َرضإ
َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، قَاَل: »َمْن قُتإَل ُدوَن َمالإهإ فـَُهَو َشهإيٌد«    النَّيبإ

َّ َصلَّى هللاُ  َ بإهإ النَّيبإ ْسَنادإ َأنَّ َعْبَد اَّللَّإ ْبَن َعامإرإ ْبنإ َكرإيٍز ُأِتإ ََذا اإْلإ  َعَلْيهإ َوَسلََّم َوُهَو َصغإرٌي، فـََقاَل: َهَذا َشبَـُهَنا  قَاَل ُمْصَعٌب: َوذُكإَر ِبإ
ُفُل عَ  َلْيهإ، َويـَُعويإُذُه َفَجَعَل َعْبُد اَّللَّإ يـََتَسوَُّغ رإيَق َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، فـََقاَل َوَجَعَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم يـَتـْ

ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »إإنَُّه َلَمْسقإيي« َفَكاَن ََل يـَُعالإُج َأْرًضا إإَلَّ َظَهَر َلُه اْلَماُء،   نيإَباُح الَّذإي يـَُقاُل: بإنإَباحإ َعامإٍر، َوَلُه َوَلُه الالنَّيبإ
َلٍة مإْن َمكََّة، َوَلُه آاَبٌر فإ اأْلَْرضإ َكثإريٌَة، وَكَ  نَـَتُه اجْلُْحَفُة َوَلُه ُبْسَتاُن اْبُن َعامإٍر بإَنْخلإهإ َعَلى لَيـْ اَن ُمَعاوإيَُة َزوََّج َعْبَد اَّللَّإ ْبَن َعامإٍر ابـْ

ْنًدا َفَكاَنتْ  ْلمإْرآةإ َواْلمإشْ هإ َا َجاَءْتُه يـَْوًما ابإ َها   هإْنُد بإْنُت ُمَعاوإيََة أَبـَرَّ َشْيٍء بإَعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َعامإٍر، َوَأهنَّ ْدَمَتُه بإنَـْفسإ طإ وََكاَنْت تـَتَـَوىلَّ خإ
َها، فـََقاَل:  فـََنَظَر فإ اْلَمْرآةإ فَاْلتَـَقى َوْجُهُه َوْجَهَها فـََرَأى َشَباَِبَا َومَجَاهلََ  ُيوخإ فـََرَفَع رَْأَسُه إإلَيـْ لشيإ َْيتإهإ َقْد َأحْلََقُه ابإ ا َورََأى الشَّْيَب فإ حلإ

، فَاْنطََلَقْت َحَّتَّ َدَخَلْت َعَلى أَبإيَها فََأْخََبَْتُه، فـََقاَل ُمَعاوإيَُة: َوَهْل ُتطَلَُّق احْلَرَّ  َبإيكإ ْن قإَبلإي، فََأْخََبَْتُه ُة؟ فـََقاَلْت: َما أََتى مإ احْلَقإي ِبإ
َُك عَ  ، فـََقاَل: ُأْخَبإ ، ُثَّ َرَدْدَُتَا َعَليَّ بـَْنيتإ ْن َذاَك إإنَّ اَّللََّ تـََباَرَك َوتـََعاىَل َمنَّ َعَليَّ بإَفْضلإهإ َخََبََها فََأْرَسَل إإلَْيهإ ُمَعاوإيَُة، فـََقاَل: َأْكَرْمُتَك ابإ

بُّ  َا حَلُْسنإ ُصحْ َوَجَعَلِنإ َكرإميًا، َوََل ُأحإ َُكافََأُتإ بُّ َأْن يـَتَـَفضََّل َعَليَّ َأَحٌد، َوإإنَّ ابـْنَـَتَك َأْعَجَزْتِنإ ِبإ َبتإَها، فـََنَظْرُت فَإإَذا  إإَلَّ َكرإميًا ََل ُأحإ
َأرُدَّ  َأْن  فـََرأَْيُت  َشَرفإَها،  إإىَل  َشَرفًا  َوََل  َأزإيُدَها َماًَل  ََل  َشابٌَّة  َشْيٌخ َوهإَي  َورَقَُة َأاَن  َوْجَهُه  َيانإَك َكَأنَّ  فإتـْ َفًَّت مإْن  لإتـَُزويإَجَها  إإلَْيَك  َها 

 ُمْصَحفٍ 
 .* سكت عنه الذهبي في التلخيص. 

 * قال الشيخ عبد السَلم علوش: سنده ضعيف. 

https://app.turath.io/book/9442?print_page=5%2C554


492 
 

 

 ذِكْرُ هِنْد  وَهَالَةَ ابْنِي أَبِي هَالَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا 
َبَأ َعلإيُّ ْبُن َعْبدإ اْلَعزإيزإ، ثـََنا أَبُو َغسَّاَن، ثـََنا مُجَيْ   -  6700 ثـََنا الشَّْيُخ أَبُو َبْكرإ ْبُن إإْسَحاَق، أَنـْ ، َحدََّثِنإ َحدَّ ُع ْبُن ُعَمَر اْلعإْجلإيُّ

هُ  ُ َعنـْ َي اَّللَّ ، َعنإ احلََْسنإ ْبنإ َعلإيٍي َرضإ ْنَد ْبَن َأيبإ َهاَلَة التَّمإيمإيَّ وََكاَن َوصَّافًا  رَُجٌل، َعْن َأيبإ َهاَلَة التَّمإيمإييإ َما، قَاَل: »َسأَْلُت َخاِلإ هإ
ْلَيةإ َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم« َفذإْكُر احْلَدإيثإ بإُطولإهإ   َعْن حإ

دإ ْبنإ َعْمرإو ْبنإ ِتَإيٍم، َعْن زَْيدإ ْبنإ َهاَلَة، َعْن أَبإيهإ، أَنَُّه َدَخَل َعَلى َرُسولإ َأْخََباََن أَبُو َجْعَفٍر اْلبَـْغَدادإيُّ، ثـََنا َعلإيُّ ْبُن حُمَمَّ   -  6701
ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َوَضمَّ َهالَ  َقَظ النَّيبإ اَلُة َهاَلُة َهاَلُة " َكأَنَُّه َة إإىَل َصْدرإهإ َوقَاَل ": هَ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َوُهَو رَاقإٌد فَاْستَـيـْ

َها  ُ َعنـْ َي اَّللَّ  َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم ُسرَّ بإهإ لإَقَرابَتإهإ مإْن َخدإَُيَة َرضإ
 في إسناده جماعة لم أعرفهم (: 9/380قال الهيثمي )* 

 ذِكْرُ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
َبٍل، َحدََّثِنإ َعْبُد اَّللَّإ ْبنُ   -  6705 ثـََنا َعلإيُّ ْبُن مَحَْشاٍذ اْلَعْدُل، ثـََنا َعْبُد اَّللَّإ ْبُن َأمْحََد ْبنإ َحنـْ َسَلَمَة ْبنإ َعيَّاٍش اْلَعامإرإيُّ، ثـََنا    َحدَّ

ُ َعْنهُ  َي اَّللَّ ، قَاَل: بـََعَثِنإ َرُسوُل اَّللَّإ إإىَل قـَْومإي َأْدُعَوُهْم إإىَل اَّللَّإ تـََباَرَك َوتـََعاىَل،  َصَدَقُة ْبُن ُهْرُمَز، َعْن َأيبإ َغالإٍب، َعْن َأيبإ أَُماَمَة َرضإ
تـُُهْم َوَقْد َسُقوا إإبإَلُهْم، َوَأْحَلُبوَها، َوَشرإبُوا فـََلمَّا رَ  ، فَأَتـَيـْ ْساَلمإ لصُّ َوَأْعرإُض َعَلْيهإْم َشَرائإَع اإْلإ ، قَاُلوا: َمْرَحًبا ابإ َدييإ ْبنإ َعْجاَلَن،  َأْوينإ

َّللَّإ َوبإَرُسولإهإ، َوبـَعَ  َعَلْيهإ َوَسلََّم  ُثَّ قَاُلوا: بـََلغََنا أَنََّك َصبَـْوَت إإىَل َهَذا الرَُّجلإ قـُْلُت: »ََل َوَلكإْن آَمْنُت ابإ َثِنإ َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ 
ْساَلَم َوَشَرائإ  َها َيَُْكُلوَها« فـََقاُلوا:  إإلَْيُكْم َأْعرإُض َعَلْيُكُم اإْلإ َنا َْنُْن َكَذلإَك إإْذ َجاُءوا بإَقْصَعٍة َدٍم فـََوَضُعوَها، َواْجَتَمُعوا َعَليـْ َعُه، فـَبَـيـْ

َا أَنـَْزَلهُ  ُتُكْم مإْن عإْندإ َمْن َُيَريإُم َهَذا َعَلْيُكْم ِبإ َا أَتـَيـْ  َعَلْيهإ« ، قَاُلوا: َوَما َذاَك؟ قـُْلُت: " نـََزَلْت اَّللَُّ   َهُلمَّ اَي ُصَديُّ، فـَُقْلُت: »َوَْيَُكْم إإَنَّ
َتُة َوالدَُّم َوحَلُْم اخلْإْنزإيرإ{ ]املائدة:   ُتْم{ ]املائدة:  3َعَلْيهإ َهذإهإ اْْليَُة }ُحريإَمْت َعَلْيُكُم اْلَميـْ [ َفَجَعْلُت 3[ إإىَل قـَْولإهإ }إإَلَّ َما ذَكَّيـْ

ْساَلمإ   ، قَاُلوا: ََل، َوَلكإْن َندَ َأْدُعَوُهْم إإىَل اإْلإ ُعَك َِتُوُت َوَيَْبُوَن فـَُقْلُت هَلُْم: َوَْيَُكُم ايـُْتوينإ بإَشْيٍء مإْن َماٍء، فَإإينيإ َشدإيُد اْلَعَطشإ
ُْت فإ الرَّْمَضاءإ فإ َحرٍي َشدإيٍد، فَأَ  ي فإ اْلعإَماَمةإ، َوَنإ ًَتينإ آٍت فإ َمَنامإي بإَقَدٍح زَُجاٍج ََلْ يـََر  َعَطًشا، قَاَل: »فَاْعَتَمْمُت َوَضَرْبُت رَْأسإ

َها، َفَشرإبـْتـَُها َفَحْيُث فـَرَ  نـْ ْنُه فََأْمَكَنِنإ مإ ْنُه َوفإيهإ َشَراٌب ََلْ يـََر النَّاُس أََلذَّ مإ َقْظُت َوََل، َواَّللَّإ َما النَّاُس َأْحَسَن مإ ْغُت مإْن َشَرايبإ اْستَـيـْ
َأًَتُكْم رَُجٌل مإْن ُسَراةإ قـَْومإُكْم فـََلْم ِتََْجُعوُه ِبإَ َعطإْشُت، َوََل َعَرْفُت عَ  يـَُقوُلوَن:  ْعتـُُهْم  بـَْعَد تإْلَك الشَّْربَةإ« َفَسمإ ْذَقٍة فَْأُتوينإ  َطًشا 

فََأرَ  َوَسَقاينإ  َأْطَعَمِنإ  َوتـََعاىَل  تـََباَرَك  اَّللََّ  إإنَّ  فإيَها  ِلإ  َحاَجَة  »ََل  فـَُقْلُت:  َذإيَقتإهإْم  رإهإْم«  ِبإ آخإ َعْن  فََأْسَلُموا  َبْطِنإ   يـْتـُُهْم 
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صدقة بن هرمز ضعفه ابن معين 

 ذِكْرُ مِخْمَرِ بْنِ حَيْدَةَ أخوهُمُ الثَّالِثُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
ريٍ   -   6709 ثـََنا َعلإيُّ ْبُن مَحَْشاٍذ اْلَعْدُل، ثـََنا ُعبَـْيُد ْبُن َشرإيٍك، ثـََنا أَبُو اجْلَُماهإرإ، ثـََنا َسعإيُد ْبُن َبشإ ، َعْن قـََتاَدَة، َعْن َحكإيمإ  َحدَّ

َْمرإ ْبنإ َحْيَدَة، قَاَل: قـُْلُت: اَي َرُسوَل اَّللَّإ، إإينيإ أَ  ُهْم؟ قَاَل: ْبنإ ُمَعاوإيََة، َعْن َعميإهإ َمإ يُب مإنـْ غإيُب َأْشُهًرا َعنإ اْلَماءإ، َوَمعإي َأْهلإي َأفَُأصإ
 »نـََعْم، َوإإْن غإْبُت عإْشرإيَن َسَنًة« 
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 * سكت عنه الذهبي في التلخيص. 
 عبد السَلم علوش: سعيد بن بشير ضعيف.  الشيخ قال *

 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْمِيَةُ أَزْوَاجِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اهللُ  
َلَ   -   6710 ُّ، ِبإ ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثنا أَبُو أَُماَمَة َعْبُد اَّللَّإ ْبُن ُأَساَمَة احْلََليبإ َب، ثنا َحجَّاُج ْبُن َأيبإ َمنإيٍع، َعْن  َحدَّ

، قَاَل: »تـََزوََّج َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم اثـَْنيَتْ َعْشَرَة اْمَرَأًة َعَربإيَّاٍت حُمَْصَناٍت«    َجديإهإ ُعبَـْيدإ اَّللَّإ ْبنإ َأيبإ زإاَيٍد، َعنإ الزُّْهرإييإ
 ًَتبـََعُه َعْبُد اَّللَّإ ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ َعقإيٍل، َعَلى َذلإكَ 

 * سكت عنه الذهبي في التلخيص. 

، ثنا ُعبَـْيُد اَّللَّإ َأْخََباََنُه أَبُو    -   6711 ، ثنا َأيبإ ، َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن ُسَلْيَماَن اْلَفقإيُه بإبَـْغَداَد، ثنا هإاَلُل ْبُن اْلَعاَلءإ الرَّقيإيُّ  ْبُن َعْمٍرو الرَّقيإيُّ
ْيهإ َوَسلََّم اثـَْنيَتْ َعْشَرَة اْمَرَأًة« َقْد َخاَلَفُهَما فإ َذلإَك قـََتاَدُة َعْن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ حُمَمَّدإ ْبنإ َعقإيٍل، قَاَل: »تـََزوََّج َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعلَ 

 ْبُن دإَعاَمَة َوَغرْيُُه مإَن اأْلَئإمَّةإ، َأمَّا قـَْوُل قـََتاَدَة فإيهإ " 
 * سكت عنه الذهبي في التلخيص. 

ثـََناُه أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ حُمَمَُّد ْبُن  -  6712 ، ثنا زَُهرْيُ ْبُن اْلَعاَلءإ، ثنا  َفَحدَّ َماُم اْلَمْرَوزإيُّ، ثنا أَبُو اأْلَْشَعثإ َأمْحَُد ْبُن اْلمإْقَدامإ َنْصٍر اإْلإ
ُهْم مإْن قـَُرْيٍش،   َة اْمَرَأًة،َسعإيُد ْبُن َأيبإ َعُروبََة، َعْن قـََتاَدَة، قَاَل: »تـََزوََّج َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َخَْس َعْشرَ  نـْ تي مإ سإ

َدٌة مإْن َبِنإ إإْسَرائإيَل، َوََلْ يـَتَـَزوَّ  ، َوَواحإ َعٌة مإْن نإَساءإ اْلَعَربإ َدٌة مإْن ُحَلَفاءإ قـَُرْيٍش، َوَسبـْ َدٍة« َوَقْد  َوَواحإ ْج فإ اجْلَاهإلإيَّةإ َغرْيَ َواحإ
ُ فإيهإ َأقْـَرُب إإىَل الصََّوابإ " ُعبَـْيَدَة َمْعَمُر ْبُن اْلُمَثَّنَّ  َخاَلَفُهْم أَبُو َُه اَّللَّ  ، َوقـَْولُُه َرمحإ

 * سكت عنه الذهبي في التلخيص. 

َبأَ َعلإيُّ ْبُن َعْبدإ اْلَعزإيزإ، ثنا أَبُو ُعبَـْيٍد ا  -   6713 ثـََناُه أَبُو النَّْضرإ حُمَمَُّد ْبُن يُوُسَف اْلَفقإيُه، أَنـْ ُ قَاَل:  َحدَّ َُه اَّللَّ ٍم، َرمحإ ُم ْبُن َسالَّ ْلَقاسإ
َدٌة مإْن  »َوَقْد ثـََبَت َوَصحَّ عإْنَداَن َأنَّ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلَّ  ُهنَّ مإْن قـََبائإلإ قـَُرْيٍش، َوَواحإ َ َعْشَرَة اْمَرَأًة، َسْبٌع مإنـْ َم تـََزوََّج َْثَاينإ

َدٌة مإْن َبِنإ إإْسَرائإيَل مإْن َبِنإ َهاُروَن ْبنإ  ، َوَواحإ ي ُموَسى ْبنإ   ُحَلَفاءإ قـَُرْيٍش، َوتإْسَعٌة مإْن َسائإرإ قـََبائإلإ اْلَعَربإ  عإَمَراَن« قَاَل عإَمَراَن َأخإ
 تـََزوََّج بـَْعَد َخدإَُيَة َسْوَدَة بإْنَت زَْمَعَة ِبإَكََّة فإ أَبُو ُعبَـْيَدَة: »فََأوَُّل َمْن تـََزوََّج َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم مإْن نإَسائإهإ فإ اجْلَاهإلإيَّةإ َخدإَُيُة، ُثَّ 

، ُثَّ تـََزوََّج َعائإَشَة قـَبْ  ْساَلمإ اثـْنَـَتنْيإ مإَن التَّارإيخإ أُمَّ اإْلإ َبْدٍر َسَنَة  بـَْعَد َوقْـَعةإ  ْلَمدإيَنةإ  َسَلَمَة، ُثَّ تـََزوََّج   َل اهلْإْجَرةإ بإَسنَـَتنْيإ، ُثَّ تـََزوََّج ابإ
اثـْنَـَتنْيإ مإَن التَّارإيخإ فـََهُؤََلءإ اخْلَْمَسُة مإْن قـَُرْيشٍ  أَْيًضا َسَنَة  ، ُثَّ تـََزوََّج فإ َسَنةإ َثاَلٍث مإَن التَّارإيخإ زَيـَْنَب بإْنَت َحْفَصَة بإْنَت ُعَمَر 

تٍي مإَن   ، ُثَّ تـََزوََّج َسَنَة سإ التَّارإيخإ أُمَّ َحبإيَبَة بإْنَت َأيبإ ُسْفَياَن، ُثَّ َجْحٍش، ُثَّ تـََزوََّج فإ َسَنةإ َخٍْس مإَن التَّارإيخإ ُجَوْيرإيََة بإْنَت احْلَارإثإ
، ُثَّ تـََزوَّجَ تـَزَ  ، ُثَّ تـََزوََّج َمْيُمونََة بإْنَت احْلَارإثإ  فَاطإَمَة بإْنَت ُشَرْيٍح، ُثَّ تـََزوََّج زَيـَْنَب بإْنَت وََّج َسَنَة َسْبٍع مإَن التَّارإيخإ َصفإيََّة بإْنَت ُحَييٍي

ْنَد بإْنَت يَزإيَد، ُثَّ تـََزوََّج َأْسَْ  ، ُثَّ تـََزوََّج َسَناَء بإْنَت ُخَزمْيََة، ُثَّ تـََزوََّج هإ َلَة بإْنَت قـَْيٍس ُأْخَت اأْلَْشَعثإ ، ُثَّ تـََزوََّج قـُتَـيـْ اَء بإْنَت النـُّْعَمانإ
 الصَّْلتإ السَُّلمإيََّة«  

 * سكت عنه الذهبي في التلخيص. 
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عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِنَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُنَّ، فَأَوَّلُ مَنْ نَبْدَأُ بِهِنَّ الصِّدِّيقَةَ بِنْتَ الصِّدِّيقِ  ذكْرُ الصَّحَابِيَّاتِ مِنْ أَزْوَاجِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اهللُ  

 عَائِشَةَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا 
َْمَداَن، ثنا إإبـَْراهإيُم ْبُن احْلَُسنْيإ ْبُن دإيزإيَل، ثنا أَبُو  َحدََّثِنإ أَبُو َجْعَفٍر َأمْحَُد ْبُن ُعبَـْيدإ ْبنإ إإبـَْراهإيَم اأْلَ   -  6714 َسدإيُّ احْلَافإُظ ِبإ

اَل: »تـََزوََّج يَزإيَد ْبنإ َجابإٍر، َعْن أَبإيهإ، قَ ُمْسهإٍر َعْبُد اأْلَْعَلى ْبُن ُمْسهإٍر، ثنا َعْبُد اَّللَّإ ْبُن َعْبدإ الرَّمْحَنإ ْبنإ يَزإيَد ْبنإ َجابإٍر، َعْن َعميإهإ  
َا َوهَلَا تإ  نإنَي، َوَدَخَل ِبإ َها َوهَلَا َسْبُع سإ ُ َعنـْ َي اَّللَّ ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َعائإَشَة َرضإ َها َوهَلَا َْثَانإ َعْشَرَة  النَّيبإ نإنَي، َوقـََبَض َعنـْ ْسُع سإ

َها زََمَن ُمَعاوإ  ُ َعنـْ َي اَّللَّ نَي«  َسَنًة، َوتـُُوفيإَيْت َرضإ  يََة َسَنَة َسْبٍع َوَخْسإ
 * سكت عنه الذهبي في التلخيص. 

ُّ، ثنا ُمْصَعُب    -  6715 ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ الزَُّبرْيإيُّ، َحدََّثِنإ َحدََّثِنإ أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبنإ اَبَلَوْيهإ، ثنا إإبـَْراهإيُم ْبُن إإْسَحاَق احْلَْريبإ
َواَن، »َوَنَكَح َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ اَّللَّإ ْبُن ُمَعاوإيََة، َعْن هإَشامإ ْبنإ ُعْرَوَة: َأنَّ ُعْرَوَة، َكَتَب إإىَل اْلَولإيدإ ْبنإ َعْبدإ اْلَملإكإ ْبنإ َمرْ َعْبُد  

َها، وَكَ  ُ َعنـْ َي اَّللَّ اَن َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم ُأرإيـََها فإ اْلَمَنامإ َثاَلَث مإَراٍر يـَُقاُل َعَلْيهإ َوَسلََّم عإْنَد ُمتَـَوَفًّ َخدإَُيَة َعائإَشَة َرضإ
تيإ  َا  َهذإهإ اْمَرأَُتَك َعائإَشُة، وََكاَنْت َعائإَشُة يـَْوَم َنَكَحَها َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم بإْنَت سإ نإنَي، ُثَّ َبََّن ِبإ َوَقدإَم اْلَمدإيَنَة َوهإَي  سإ

َلَة الثُّاَلََثءإ بـَْعَد َصاَلةإ اْلوإْترإ، َوُدفإَنْت مإ  نإنَي، َوَماَتْت َعائإَشُة أُمُّ اْلُمْؤمإنإنَي لَيـْ َلًة َخَلْت بإْنُت تإْسعإ سإ َْمَس َعْشَرَة لَيـْ ْلَبقإيعإ خلإ َلتإَها ابإ ْن لَيـْ
َها أَبُو  ُ َعْنُه، وََكاَن َمْرَواُن َغائإًبا، وََكاَن أَبُو ُهَريـَْرَة ََيُْلُفُه« مإْن رََمَضاَن َوَصلَّى َعَليـْ َي اَّللَّ  ُهَريـَْرَة َرضإ

 * قال الشيخ عبد السَلم علوش: رجاله ثقات. 

ُّ، ثنا    -   6716 ثـََنا أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبنإ َبطََّة اأْلَْصبَـَهاينإ ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن  َحدَّ ، ثنا احْلَُسنْيُ ْبُن اْلَفَرجإ احلََْسُن ْبُن اجْلَْهمإ
َها أُمَُّها أُمُّ ُروَماَن بإْنُت َعامإرإ ْبنإ   ُ َعنـْ َي اَّللَّ ديإيقإ َرضإ ُعَومْيإرإ ْبنإ َعْبدإ َِشْسإ ْبنإ َعتَّابإ ْبنإ ُعَمَر، قَاَل: »َعائإَشُة بإْنُت َأيبإ َبْكٍر الصيإ

ى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم فإ َشوَّاٍل َسَنَة َعْشٍر  َنَة ْبنإ ُسبَـْيعإ ْبنإ ُدُْهَاَن ْبنإ احْلَارإثإ ْبنإ َغْنمإ ْبنإ َمالإكإ ْبنإ كإَنانََة، تـََزوََّجَها َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّ ُأَذيْـ 
َا َرسُ  نإنَي، َوَعرََّس ِبإ وُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم فإ َشوَّاٍل َعَلى رَْأسإ َْثَانإَيةإ َأْشُهٍر مإَن اهلْإْجَرةإ،  مإَن النـُّبـُوَّةإ قـَْبَل اهلْإْجَرةإ بإَثاَلثإ سإ

نإنَي« َا بإْنَت تإْسعإ سإ  وََكاَنْت يـَْوَم ابـَْتََّن ِبإ
ثـََنا ُموَسى ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ َعْبدإ الرَّمْحَنإ، َعْن رَْيطَةَ  َا ُسئإَلْت َمََّت قَاَل اْبُن ُعَمَر: َفَحدَّ َها َأهنَّ ُ َعنـْ َي اَّللَّ ، َعْن، َعْمَرَة، َعْن َعائإَشَة، َرضإ

اَتُه، َسلََّم إإىَل اْلَمدإيَنةإ َخلََّف َوَخلََّف بـَنَ َبََّن بإكإ َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم؟ فـََقاَلْت: َلمَّا َهاَجَر َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ وَ 
َنا زَْيَد ْبَن َحارإثََة َوبـََعَث َمَعُه َأاَب رَافإٍع َمْوََلُه َوَأْعطَاُهْم بَعإ  ريَْينإ َوَخَْس مإاَئةإ دإْرَهٍم َأَخَذَها َرُسوُل اَّللَّإ فـََلمَّا َقدإَم اْلَمدإيَنَة بـََعَث إإلَيـْ

ُ َعْنُه َمَعُهَما َعبْ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم فإ اْلَمدإيَنةإ مإْن َأيبإ بَ  َي اَّللَّ َا َما ََيَْتاَجانإ إإلَْيهإ مإَن الظَّْهرإ، َوبـََعَث أَبُو َبْكٍر َرضإ َد ْكٍر َيْشََتإاَينإ ِبإ
ََيْمإَل َأْهَلُه أُمَّ ُروَماَن َوَأاَن َوُأْخيتإ َأْْسَاَء اْمَرَأَة    نْ اَّللَّإ ْبَن ُأرَْيقإٍط الديإيلإيَّ بإَبعإريَْينإ َأْو َثاَلثًَة وََكَتَب إإىَل َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َأيبإ َبْكٍر َيَُْمُرُه أَ 

 اَئةإ دإْرَهٍم َثاَلثََة أَْبعإَرٍة، ُثَّ َدَخُلوا َمكَّةَ الزَُّبرْيإ، َفَخَرُجوا ُمْصَطَحبإنَي، فـََلمَّا انـْتَـَهْوا إإىَل ُقَدْيٍد اْشََتَى زَْيُد ْبُن َحارإثََة بإتإْلَك اخْلَْمسإ مإ 
لإ َأيبإ َبْكٍر، َفَخَرْجَنا مجَإيًعا َوَخَرَج زَيْ  يًعا َوَصاَدُفوا طَْلَحَة ْبَن ُعبَـْيدإ اَّللَّإ يُرإيُد اهلْإْجَرَة ِبإ ُد ْبُن َحارإثََة َوأَبُو رَافإٍع بإَفاطإَمَة َوأُميإ ُكْلُثوٍم مجَإ

ُميإ ُروَماَن َوُأْختَـْيهإ، َوَخَرَج طَْلَحُة ْبُن ُعبَـْيدإ َوَسْوَدَة بإْنتإ زَْمَعَة، َومَحََل زَْيٌد أُمَّ َأمْيََن، َوأُ   َساَمَة ْبَن زَْيٍد، َوَخَرَج َعْبُد اَّللَّإ ْبُن َأيبإ َبْكٍر ِبإ
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ْلبإيضإ مإْن مإَّنًإ نـََفَر بَعإريإي َوَأاَن فإ حمإَفٍَّة َمعإي فإيَها يًعا َحَّتَّ إإَذا ُكنَّا ابإ نَـَتاُه َواَعُروَساُه،  أُميإ   اَّللَّإ َواْصَطَحبَـَنا مجَإ ي، َفَجَعَلْت أُميإي تـَُقوُل: َوابـْ
يبإ َبْكٍر، َونـََزَل آُل َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َحَّتَّ ُأْدرإَك بَعإرياَُن َوَقْد َهَبَط مإْن لإْفَت َفَسلإَم ُثَّ إإانَّ َقدإْمَنا اْلَمدإيَنَة، فـَنَـَزْلُت َمَع عإَيالإ أَ 

ًما فإ مَ   َوَسلَّمَ  دإ، فَأَنـَْزَل فإيَها َأْهَلُه َوَمَكثْـَنا َأايَّ َد َوأَبـَْياًًت َحْوَل اْلَمْسجإ ُ َعْنُه، قَاَل َوُهَو يـَْوَمئإٍذ يـَْبِنإ اْلَمْسجإ َي اَّللَّ ْنزإلإ َأيبإ َبْكٍر َرضإ
ْهلإَك؟ فـََقاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »الصََّداُق« أَبُو َبْكٍر: اَي َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، َما مَيْنَـُعكَ  َ ِبَإ  َأْن تـَْبِنإ

َا َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلَّ  َنا َوَبََّن يبإ َرُسوُل  فََأْعطَاُه أَبُو َبْكٍر اثـَْنيَتْ َعْشَرَة ُأوقإيًَّة َوَنشًّا، فـَبَـَعَث ِبإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َم إإلَيـْ
َ فإيهإ َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلَّ  َم َوُدفإَن فإيهإ، َوَجَعَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َوَسلََّم فإ بـَْييتإإ َهَذا الَّذإي َأاَن فإيهإ، َوُهَو الَّذإي تـُُوفيإ

هإ اَباًب فإ الْ  َعَلْيهإ َوَسلََّم بإَسْوَدَة فإ َأَحدإ َثاَل َعَلْيهإ َوَسلََّم لإنَـْفسإ دإ وإَجاَه اَببإ َعائإَشَة، قَاَلْت: َوَبََّن َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ  ثإ  َمْسجإ
َعَلْيهإ َوَسلََّم َيُكوُن عإْنَدَها قَاَل: »َوتـُُوفيإيَ  َها َسَنَة َْثَاٍن اْلبـُُيوتإ الَّيتإ إإىَل َجْنيبإ وََكاَن َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ  ُ َعنـْ َي اَّللَّ ْت َعائإَشُة َرضإ

نَي فإ َشْهرإ رََمَضاَن«  َوَخْسإ
دإ ْبُن َمْيُموٍن َمْوىَل ُعْرَوَة، َعْن َحبإيٍب َمْوىَل ُعْرَوَة قَاَل: َلمَّ  ُّ قَاَل اْبُن ُعَمَر: َفَحدََّثِنإ َعْبُد اْلَواحإ َها النَّيبإ  ا َماَتْت َخدإَُيُة َحزإَن َعَليـْ

َْبإيُل َعَلْيهإ السَّاَلُم بإَعائإَشَة فإ َمْهٍد، فـََقاَل: اَي َرُسوَل اَّللَّإ  َهذإهإ َتْذَهُب بإبَـْعضإ ُحْزنإَك َوإإنَّ فإ َهذإهإ    َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، فََأًَتُه جإ
 َعَلْيهإ َوَسلََّم ََيَْتلإُف إإىَل بـَْيتإ َأيبإ َبْكٍر َويـَُقوُل: »اَي أُمَّ ُروَماَن، اْستَـْوصإي خَلََلًفا مإْن َخدإَُيَة، ُثَّ َردََّها َفَكاَن َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ 

ْمرإ  َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللُا   اَّللَّإ فإيَها، فََأًَتُهمْ   بإَعائإَشَة َخرْيًا َواْحَفظإيِنإ فإيَها« َفَكاَن لإَعائإَشَة بإَذلإَك َمْنزإَلٌة عإْنَد َأْهلإَها َوََل َيْشُعُروَن ِبَإ
َ بـَْيَت َأيبإ بَ  ٌد إإَلَّ َأْن َيَِْتإ ُد َعائإَشَة  َعَلْيهإ َوَسلََّم فإ بـَْعضإ َما َكاَن َيَْتإيهإْم وََكاَن ََل َُيْطإُئُه يـَْوٌم َواحإ ْكٍر ُمْنُذ َأْسَلَم إإىَل َأْن َهاَجَر، فـََيجإ

ًَة بإَبابإ َأيبإ َبْكٍر تـَْبكإ  َنا َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ ُمَتَسَتيإ َا ُتوَلُع، َفَدَمَعْت َعيـْ  َعَلْيهإ َوَسلََّم،  ي بَُكاًء َحزإيًنا، َفَسَأهَلَا َفَشَكْت أُمََّها َوذََكَرْت َأهنَّ
َها؟« فـََقاَلْت: اَي َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم،  َفَدَخَل َعَلى أُميإ ُروَماَن فـََقاَل: »اَي أُمَّ ُروَماَن، َأََلْ ُأوصإكإ بإَعائإَشَة َأْن حَتَْفظإيِنإ فإي

ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »َوإإْن فَـ  َنا، فـََقاَل النَّيبإ ديإيَق َعنَّا َوَأْغَضبَـْتُه َعَليـْ َا بـَلََّغتإ الصيإ َعَلْت« قَاَلْت أُمُّ ُروَماَن: ََل َجَرَم ََل ُسْؤُُتَا  إإهنَّ
َها ُولإَدْت فإ السََّنةإ الرَّابإَعةإ مإَن النـُّبـُوَّةإ َوتـََزوََّجَها َرُسولُ أَبَ  ُ َعنـْ َي اَّللَّ َعَلْيهإ َوَسلََّم فإ السََّنةإ   ًدا »وََكاَنْت َعائإَشُة َرضإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ 

نإنَي، َوتـََزوَّ  تيإ سإ َرةإ فإ َشوَّاٍل َوهإَي يـَْوَمئإٍذ ابـَْنُة سإ  َجَها بـَْعَد َسْوَدَة بإَشْهٍر« اْلَعاشإ
َلَة السَّابإَع َعْشَرَة مإْن قَاَل اْبُن ُعَمَر: َفَحدََّثِنإ اْبُن َأيبإ َسَْبََة، َعْن ُموَسىإ ْبنإ َمْيَسَرَة، َعْن َساَلٍإ َسَباَلَن، قَاَل: »َماَتْت   َعائإَشُة لَيـْ

،  رََمَضاَن بـَْعَد اْلوإْترإ، فََأَمَرْت َأْن ُتْدَفَن مإ  َها، نـََزَل َأْهُل اْلَعَواِلإ َلًة َأْكثـََر اَنًسا مإنـْ َلتإَها، َواْجَتَمَع اأْلَْنَصاُر َوَحَضُروا فـََلْم تـَُر لَيـْ ْن لَيـْ
 » ْلَبقإيعإ  َفُدفإَنْت ابإ

« َواْبُن ُعَمَر،  قَاَل اْبُن ُعَمَر: َفَحدََّثِنإ اْبُن ُجَرْيٍج، َعْن اَنفإٍع، قَاَل: »َشهإْدُت َأاَب ُهَريـَْرَة، َصلَّى عَ  ْلَبقإيعإ َها ابإ ُ َعنـْ َي اَّللَّ َلى َعائإَشَة َرضإ
 فإ النَّاسإ ََل يـُْنكإُرُه »وََكاَن َمْرَواُن، اْعَتَمَر تإْلَك السََّنَة فَاْسَتْخَلَف َأاَب ُهَريـَْرَة« 

 * محمد بن عمر الواقدي متروك.

،    َحدََّثِنإ َعلإيُّ ْبُن عإيَسى، ثنا إإبـَْراهإيُم ْبُن َأيبإ طَالإٍب، ثنا اْبُن َأيبإ ُعَمَر، ثنا ُسْفَياُن، َعْن َأيبإ َسْعدٍ   -   6727 َسعإيدإ ْبنإ اْلَمْرُزاَبنإ
َما تـََزوََّجِنإ   أَبإيهإ، قَاَل: قَاَلْت َعائإَشُة: "  َْبإيُل َعْن َعْبدإ الرَّمْحَنإ ْبنإ اأْلَْسَودإ، َعْن  َأًَتُه جإ َعَلْيهإ َوَسلََّم َحَّتَّ  َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ 
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 َعَليَّ َحَياًء َوَأاَن َصغإريٌَة " قَاَل ُسْفَياُن: بإُصوَرِتإ َوقَاَل: َهذإهإ َزْوَجُتَك، َوتـََزوََّجِنإ َوإإينيإ جَلَارإيٌَة َعَليَّ َحْوٌف، فـََلمَّا تـََزوََّجِنإ أَْلَقى اَّللَُّ 
 اَل الزُّْهرإيُّ: »احْلَْوُف ُسُيوٌر َتُكوُن فإ َوَسطإَها«قَ 

َجاُه. ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح

6729  -   ُّ َباينإ ثـََنا أَبُو َأمْحََد حُمَمَُّد ْبُن احْلَُسنْيإ الشَّيـْ ، ثنا أَبُو َعْبدإ الرَّمْحَنإ ْبُن ُشَعْيٍب اْلَفقإيُه النََّسائإيُّ ِبإإْصَر، ثنا َسعإيُد ْبُن ََيََْي َحدَّ
َبسإ َسعإيُد ْبُن َكثإرٍي، َعْن أَبإيهإ، قَاَل: َحدَّثـَتْـ  ، َحدََّثِنإ أَبُو اْلَعنـْ يَ ْبنإ َسعإيٍد اأْلَُموإيُّ، َحدََّثِنإ َأيبإ َها َأنَّ َرُسوَل   َنا َعائإَشُة، َرضإ ُ َعنـْ اَّللَّ

َأاَن فـََقاَل: »َأَما   َها قَاَلْت: فـََتَكلَّْمُت  َعنـْ  ُ َي اَّللَّ َعَلْيهإ َوَسلََّم ذََكَر فَاطإَمَة َرضإ نـَْيا  اَّللَّإ َصلَّى هللاُ  َأْن َتُكوينإ َزْوَجيتإ فإ الدُّ تـَْرَضنْيَ 
َرةإ؟« قـُْلُت: بـََلى َواَّللَّإ، قَاَل: »فَ  َرةإ«َواْْلخإ نـَْيا َواْْلخإ  أَْنتإ َزْوَجيتإ فإ الدُّ

 َجاُه. * سكت عنه الذهبي في التلخيص. َأُبو اْلَعْنَبِس َهَذا: َسِعيُد ْبُن َكِثيٍر َمَدِنيٌّ ِثَقٌة َواْلَحِديُث َصِحيٌح َوَلْم ُيَخر ِ 
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح

 

ُّ، ثنا َمالإُك ْبُن  َأْخََباََن أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبنإ اَبَلَوْيهإ، ثنا ُموَسى ْبُن َهاُروَن، ثنا أَبُو اخْلَطَّابإ زإاَيُد بْ   -  6730 ُن ََيََْي احلَْسَّاينإ
َبأَ َعْبُد الرَّمْحَنإ ْبُن الضَّحَّ  ، َأنَّ َعْبَد اَّللَّإ ْبَن َصْفَواَن أََتى َعائإَشَة َوآَخَر َمَعُه، فـََقاَلْت َعائإَشُة، ُسَعرْيٍ، ثنا إإْْسَاعإيُل ْبُن َأيبإ َخالإٍد، أَنـْ اكإ

ْعَت َحدإيَث َحْفَصَة اَي ُفاَلُن؟ قَاَل: نـََعْم اَي أُمَّ اْلُمْؤمإنإنَي، فـََقاَل هَلَا َعْبُد اَّللَّإ   َا: َأْسَإ ََحدإُهإ  اْلُمْؤمإنإنَي؟ ْبُن َصْفَواَن: َوَما َذاَك اَي أُمَّ ألإ
ُ َعزَّ َوَجلَّ َمْرمَيَ بإنْ  ََحٍد مإَن النيإَساءإ قـَْبلإي إإَلَّ َما آَتى اَّللَّ اَلٌل ِلإ تإْسٌع ََلْ َتُكْن ألإ َت عإْمَراَن، َواَّللَّإ َما َأُقوُل َهَذا إإينيإ َأْفَخُر قَاَلْت: »خإ

َباِتإ  اَّللَّإ ْبُن َصْفَواَن: َوَما ُهنَّ اَي أُمَّ اْلُمْؤمإنإنَي؟ قَاَلْت: »َجاَء اْلَمَلُك بإُصوَرِتإ إإىَل َرُسولإ اَّللَّإ فـََقاَل هَلَا َعْبُد  «،َعَلى َأَحٍد مإْن َصَواحإ
نإنيَ  َنُة َسْبعإ سإ نإنَي، َوتـََزوََّجِنإ ، َوُأْهدإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم فـَتَـَزوََّجِنإ َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َوَأاَن ابـْ َنُة تإْسعإ سإ يُت إإلَْيهإ َوَأاَن ابـْ

ٍد، وَُكْنُت مإْن   َاٍف َواحإ ، وََكاَن َيَْتإيإهإ اْلَوْحُي َوَأاَن َوُهَو فإ حلإ َّ آاَيٌت مإَن بإْكًرا ََلْ َيُكْن فإ َأَحٍد مإَن النَّاسإ َأَحبيإ النَّاسإ إإلَْيهإ، َونـََزَل فإ
َْبإيَل َعَلْيهإ الصَّاَلُة َوالسَّاَلُم َوََلْ يـََرُه َأَحٌد مإْن نإَسائإهإ َغرْيإ اْلُقْرآنإ َكاَدتإ  ي، َوقُبإَض فإ بـَْييتإ ََلْ يَلإهإ َأَحٌد   اأْلُمَُّة َُتْلإُك فإيهإ، َورَأَْيُت جإ

 َغرْيُ اْلَمَلكإ إإَلَّ َأاَن« 
َجاُه. @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإْلِ    ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ 

 .# قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح
 * قال الشيخ عبد السَلم علوش: رجاله وثقوا.

ُّ، ثنا َسعإيُد ْبُن َمْسُعوٍد، ثنا يَزإيُد ْبُن َهارُوَن،  -  6731 َبَأ اْلَعوَّاُم ْبُن َحْوَشٍب، َعْن    َأْخََبينإ أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد اْلَمْحُبويبإ أَنـْ
ُهَما: }إإنَّ الَّذإيَن يَـ  ُ َعنـْ َي اَّللَّ { ]النور:  َسعإيدإ ْبنإ ُجَبرْيٍ، َعنإ اْبنإ َعبَّاٍس، َرضإ [ قَاَل: 23ْرُموَن اْلُمْحَصَناتإ اْلغَافإاَلتإ اْلُمْؤمإَناتإ

 »نـََزَلْت فإ َعائإَشَة َخاصًَّة«  
َجاهُ  ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   .@ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح

، َعْن َأيبإ  َحدََّثِنإ َعلإيُّ ْبُن عإيَسى احلْإريإيُّ، ثنا إإبـَْراهإيُم ْبُن َأيبإ طَالإٍب، ثنا اْبُن َأيبإ ُعَمَر، ثنا ُسْفَياُن، َعْن    -  6738 يإ ُموَسىإ اجْلَُهِنإ



497 
 

َا َجاَءْت هإَي َوأَبـََواَها أَبُو َبْكٍر َوأُمُّ ُروَما يإ َصلَّى هللُا َعَلْيهإ َوَسلََّم فـََقاََل: إإانَّ ْنُإبُّ َأْن َبْكرإ ْبنإ َحْفٍص، َعْن َعائإَشَة، َأهنَّ َن إإىَل النَّيبإ
ديإيقإ مَ َتْدُعَو لإَعائإَشَة بإَدْعَوٍة َوَْنُْن َنْسَمُع، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »اللَُّهمَّ اْغفإ  ْغفإَرًة  ْر لإَعائإَشَة بإْنتإ َأيبإ َبْكٍر الصيإ
يإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم هَلَا، فـََقالَ  ُْسنإ ُدَعاءإ النَّيبإ َب أَبـََواَها حلإ َبًة ظَاهإَرًة اَبطإَنًة« فـََعجإ : »تـَْعَجَبانإ َهذإهإ َدْعَوِتإ لإَمْن َشهإَد َأْن ََل  َواجإ

ُ َوَأينيإ َرُسوُل اَّللَّإ«    إإَلَه إإَلَّ اَّللَّ
 ي رحمه هللا: منكر على جودة إسناده # قال الحافظ الذهب

 (: إسناده حسن. 2254* السلسلة الصحيحة )

َبأَ ُموَسى ْبُن إإْسَحاَق اْلَقاضإي، ثنا أَبُو َبْكرإ ْبُن َأيبإ َشيْـ   -  6743 َبَة، َوحُمَمَُّد ْبُن َبكَّاٍر،  َأْخََباََن الشَّْيُخ أَبُو َبْكرإ ْبُن إإْسَحاَق، أَنـْ
، َعْن َعْبدإ الرَّمْحَنإ ْبنإ كَ  ، َحدََّثِنإ َأيبإ ُشونإ َها، قَاَلْت: قَاََل: ثنا يُوُسُف ْبُن يـَْعُقوَب اْلَماجإ ُ َعنـْ َي اَّللَّ ْعبإ ْبنإ َمالإٍك، َعْن َعائإَشَة، َرضإ

ُهنَّ« قَاَلْت: َفُخييإَل ِلإ َأنَّ  نـْ َك فإ اجْلَنَّةإ؟ قَاَل: »َأَما إإنَّكإ مإ   َذاَك أَنَُّه ََلْ يـَتَـَزوَّْج بإْكًرا َغرْيإي قـُْلُت: اَي َرُسوَل اَّللَّإ َمْن مإْن َأْزَواجإ
َجاُه.  @ قال الحاف  ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   ظ الحاكم رحمه هللا: َصِحيُح اإلِْ

 .# قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح
 .: صحيحالشيخ عبد السَلم علوش# قال 

َناٍن اْلَقزَّاُز، ثنا أَبُو  -  6746 ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثنا حُمَمَُّد ْبُن سإ َعامإٍر اْلَعَقدإيُّ، ثنا زَْمَعُة ْبُن َصالإٍح، َعنإ اْبنإ  َحدَّ
َارإيٍَة: اذْ  َعتإ الصَّْرَخَة َعَلى َعائإَشَة فـََقاَلْت جلإ َها ْسَإ ُ َعنـْ َي اَّللَّ َهيبإ فَاْنظُرإي، َفَجاَءْت فـََقاَلْت: َوَجَبْت،  َأيبإ ُمَلْيَكَة، َأنَّ أُمَّ َسَلَمَة، َرضإ

ي بإَيدإهإ َلَقْد َكاَنْت َأَحبَّ النَّاسإ إإىَل َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم إإَلَّ فـََقاَلْت أُمُّ َسَلمَ   َأاَبَها«  َة: »َوالَّذإي نـَْفسإ
َجاُه "  ْيَخْيِن َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ

 الذهبي رحمه هللا: فيه زمعة بن صالح وما روى له إال مسلم مقرونا بآخر معه # قال الحافظ 
 

 ذِكْرُ أُمِّ الْمُؤْمِنِنيَ حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا 
ُّ، ثنا ُمْصَعُب    -  6749 ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ الزَُّبرْيإيُّ، قَاَل:  َحدََّثِنإ أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبنإ اَبَلَوْيهإ، ثنا إإبـَْراهإيُم ْبُن إإْسَحاَق احْلَْريبإ

 ْبنإ َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ قـُْرطإ ْبنإ َرزَاحإ ْبنإ َعدإييإ ْبنإ َكْعبإ ْبنإ ُلَؤييإ ْبنإ  »َحْفَصُة بإْنُت ُعَمَر ْبنإ اخْلَطَّابإ ْبنإ نـَُفْيلإ ْبنإ َعْبدإ اْلُعزَّى ْبنإ َراَبحإ 
رَ  «َغالإٍب، َوأُمَُّها زَيـَْنُب بإْنُت َمْظُعونإ ْبنإ َحبإيبإ ْبنإ َوْهبإ ْبنإ ُحَذاَفَة ْبنإ مُجٍَح وََكاَنْت مإَن اْلُمَهاجإ  اتإ

ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ  -  6750 ،  َحدَّ ُّ، ثنا َحجَّاُج ْبُن َأيبإ َمنإيٍع، َعْن َجديإهإ، َعنإ الزُّْهرإييإ قَاَل:  حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثنا أَبُو ُأَساَمَة احْلََليبإ
، وََكاَنْت مإْن قـَْبلإ  ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َحْفَصَة بإْنَت ُعَمَر ْبنإ اخْلَطَّابإ  هإ حَتَْت ُخنَـْيسإ ْبنإ ُحَذاَفَة السَّْهمإييإ« »ُثَّ تـََزوََّج النَّيبإ

، ثنا ُموَسى ْبُن إإْْسَاعإيَل، ثنا مَحَّا -  6751 يُّ ثـََنا َعلإيُّ ْبُن مَحَْشاٍذ اْلَعْدُل، ثنا هإَشاُم ْبُن َعلإيٍي السَُّدوسإ ُد ْبُن َسَلَمَة، َعْن  َحدَّ
، َها َوُعْثَماُن مإْن رُقـَيََّة، َفَمرَّ ُعَمُر   َعلإيُّ ْبُن زَْيٍد، َعْن َسعإيدإ ْبنإ اْلُمَسييإبإ قَاَل: ُأمييإَْت َحْفَصُة بإْنُت ُعَمَر ْبنإ اخْلَطَّابإ مإْن َزْوجإ

َّ َصلَّى ًئا، فَأََتى ُعَمُر النَّيبإ ُّ  هللاُ َعَلْيهإ  بإُعْثَماَن فـََقاَل: َهْل َلَك فإ َحْفَصَة؟ فََأْعَرَض َعِنيإ َوََلْ َيُإْر إَِلَّ َشيـْ َوَسلََّم َفَشَكاُه، فـََقاَل النَّيبإ
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ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َحْفَصَة،  َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »َفَخرْيٌ مإْن َذلإَك، أَتـََزوَُّج َأاَن َحْفَصَة َوُأَزويإُج ُعْثَماَن أُمَّ ُكْلُثوٍم« فـَتَـ  َزوََّج النَّيبإ
 ْلُثوٍم بإْنَت َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلَّمَ َوَزوََّج ُعْثَماُن أُمَّ كُ 

 * سكت عنه الذهبي في التلخيص. 
 * قال الشيخ عبد السَلم علوش: علي ضعيف، والخبر مرسل. 

، ثنا    -   6752 ُّ، ثنا احْلََسُن ْبُن اجْلَْهمإ ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن ُعَمَر، َأنَّ ُأَساَمَة ْبَن زَْيدإ َفَحدََّثِنإ أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ اأْلَْصبَـَهاينإ احْلَُسنْيُ ْبُن اْلَفَرجإ
ُ َعْنُه قَاَل: »ُولإَدْت َحْفَصُة َوقـَُرْيٌش   َي اَّللَّ يإ َصلَّ ْبنإ َأْسَلَم، َحدَّثَُه َعْن أَبإيهإ، َعْن َجديإهإ، َعْن ُعَمَر، َرضإ َعثإ النَّيبإ ى تـَْبِنإ اْلبَـْيَت قـَْبَل َمبـْ

نإنَي«  َْمسإ سإ  هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم ِبإ
»تـََزوََّج َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ  قَاَل اْبُن ُعَمَر: َوَحدََّثِنإ أَبُو َبْكرإ ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َأيبإ َسَْبََة، َعْن َحَسنإ ْبنإ َأيبإ َحَسٍن، قَاَل:  

 َلى رَْأسإ َثاَلثإنَي َشْهًرا قـَْبَل ُأُحٍد« َوَسلََّم َحْفَصَة فإ َشْعَباَن عَ 
، َعْن أَبإيهإ، قَاَل: »تـُُوفيإَيْت َحْفَصُة فإ َشعْ  ، َعْن َساَلٍإ ثـََنا َمْعَمٌر، َعنإ الزُّْهرإييإ َباَن َسَنَة َخٍْس َوَأْربَعإنَي، َفَصلَّى قَاَل اْبُن ُعَمَر: َحدَّ

َها َمْرَواُن ْبُن احْلََكمإ َوُهَو  ْلَمدإيَنةإ« َعَليـْ  يـَْوَمئإٍذ َعامإٌل ابإ
َعُموَدْي َسرإيرإ َحْفَصَة مإْن عإْندإ َدارإ آلإ   قَاَل اْبُن ُعَمَر: َفَحدََّثِنإ َعلإيُّ ْبُن ُمْسلإٍم اْلَمْقَُبإيُّ، َعْن أَبإيهإ، قَاَل: »رَأَْيُت َمْرَواَن مَحََل َبنْيَ 

 َومَحََلَها أَبُو ُهَريـَْرَة مإْن َدارإ اْلُمغإريَةإ إإىَل َقَْبإَها«   َحْزٍم إإىَل َدارإ اْلُمغإريَةإ ْبنإ ُشْعَبَة، 
ٌم، ا ٌ، َوَعْبُد اَّللَّإ َومَحَْزُة بـَُنو قَاَل اْبُن ُعَمَر: َوَحدََّثِنإ َعْبُد اَّللَّإ ْبُن اَنفإٍع، قَاَل: »نـََزَل فإ َقَْبإ َحْفَصَة َعْبُد اَّللَّإ، َوَعاصإ بـَْنا ُعَمَر، َوَساَلإ

 ْبدإ اَّللَّإ ْبنإ ُعَمَر«عَ 
 . فيه الواقدي متروك* 

، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َغالإٍب، ثنا ُموَسى ْبُن إإْْسَاعإيَل، ثنا مَحَّاُد ْبُن َسَلَمَة،   -   6753 ُّ،   َأْخََبينإ أَبُو َبْكٍر الشَّافإعإيُّ َبأَ أَبُو عإْمَراَن اجْلَْوينإ أَنـْ
َها َخاََلَها ُقَداَمُة َوُعْثَمانُ َعْن قـَْيسإ ْبنإ زَْيٍد: َأنَّ   َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم طَلََّق َحْفَصَة بإْنَت ُعَمَر، َفَدَخَل َعَليـْ ابـَْنا َمْظُعوٍن،   النَّيبإ

ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، فَـ  َبٍع، َوَجاَء النَّيبإ ْع َحْفَصَة،  فـََبَكْت َوقَاَلْت: َواَّللَّإ َما طَلََّقِنإ َعْن شإ َْبإيُل َعَلْيهإ السَّاَلُم: رَاجإ َقاَل: " قَاَل ِلإ جإ
َا َزْوَجُتَك فإ اجْلَنَّةإ "  َا َصوَّاَمٌة قـَوَّاَمٌة، َوإإهنَّ  فَإإهنَّ

 * سكت عنه الذهبي في التلخيص. 
 * قال الشيخ عبد السَلم علوش: الخبر مرسل فقيس ليس له صحبة ثم إن فيه كَلم.

ُن ْبُن َأيبإ َجْعَفٍر،  ثـََنا َعلإيُّ ْبُن مَحَْشاٍذ اْلَعْدُل، ثنا إإْْسَاعإيُل ْبُن إإْسَحاَق اْلَقاضإي، ثنا ُمْسلإُم ْبُن إإبـَْراهإيَم، ثنا احلَْسَ َحدَّ   -   6754
َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم طَلَّقَ  ُ َعْنُه: " َأنَّ النَّيبإ َي اَّللَّ َْبإيُل َعَلْيهإ الصَّاَلُة َوالسَّاَلُم، فـََقاَل:    ثنا ََثبإُت، َعْن أََنٍس َرضإ َحْفَصَة، فََأًَتُه جإ

ْعَها "   اَي حُمَمَُّد، طَلَّْقَت َحْفَصَة َوهإَي َصوَّاَمٌة قـَوَّاَمٌة، َوهإَي َزْوَجُتَك فإ اجْلَنَّةإ، فـََراجإ
 * سكت عنه الذهبي في التلخيص. 
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 ذِكْرُ أُمِّ الْمُؤْمِنِنيَ أُمِّ سَلَمَةَ بِنْتِ أَبِي أُمَيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا 
ثـََنا َعلإيُّ ْبُن مَحَْشاٍذ اْلَعْدُل، ثنا بإْشُر ْبُن ُموَسى، ثنا احْلَُمْيدإيُّ، َعْن ُسْفَياَن، قَاَل:    -   6755 َرٍة مإَن  َحدَّ »أُمُّ َسَلَمَة، َأوَُّل ُمَهاجإ
 النيإَساءإ« 

ُّ، ثنا َجديإي، ثنا إإبـَْراهإيُم ْبُن اْلمُ   -  6756 ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن  َأْخََباََن إإْْسَاعإيُل ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ اْلَفْضلإ ْبنإ حُمَمٍَّد الشَّْعَراينإ ْنذإرإ احلْإَزامإيُّ
َكََّة مإْن ُمَهاجإ  فـَُلْيٍح، َعْن ُموَسىإ ْبنإ  يإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم ِبإ َهاٍب، قَاَل: »َوَمإَّْن َقدإَم َعَلى النَّيبإ َرةإ َأْرضإ احْلََبَشةإ  ُعْقَبَة، َعنإ اْبنإ شإ

 تُُه أُمُّ َسَلَمَة بإْنُت َأيبإ أَُميََّة« اأْلُوىَل، ُثَّ َهاَجَر إإىَل اْلَمدإيَنةإ أَبُو َسَلَمَة َعْبُد اَّللَّإ ْبُن َعْبدإ اأْلََسدإ َواْمَرأَ 

ُّ، ثنا ُمْصَعُب    -  6757 ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ الزَُّبرْيإيُّ، قَاَل:  َحدََّثِنإ أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبنإ اَبَلَوْيهإ، ثنا إإبـَْراهإيُم ْبُن إإْسَحاَق احْلَْريبإ
يإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم عإْنَد َأيبإ َسَلَمَة   »َكاَنْت أُمُّ َسَلَمَة اْْسَُها رَْمَلُة َوهإَي َأوَُّل ظَعإيَنٍة َدَخَلتإ اْلَمدإيَنةَ  َرًة، وََكاَنْت قـَْبَل النَّيبإ ُمَهاجإ

َ َعَلى ىَل َأْرضإ احْلََبَشةإ َوَشهإَد بَ َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َعْبدإ اأْلََسدإ ْبنإ هإاَللإ ْبنإ َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ ُعَمَر ْبنإ ََمُْزوٍم َوُهَو َأوَُّل َما َهاَجَر إإ  ْدرًا، َوتـُُوفيإ
َيبإ َسَلَمَة َسَلَمَة َوُعَمَر، َوُدرََّة، َوزَيـَْنَب،  َعَلْيهإ َوَسلََّم، فـََوَلَدْت ألإ يإ َصلَّى هللاُ   َعْهدإ َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ  أُمُُّهْم أُمُّ َسَلَمَة َزْوُج النَّيبإ

  ُّ َها النَّيبإ يإ َصلَّ َعَلْيهإ َوَسلََّم َفَخَلَف َعَليـْ ى هللاُ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم بـَْعَد َأيبإ َسَلَمَة َوَقْد َرَوى ابـْنـَُها ُعَمُر ْبُن َأيبإ َسَلَمَة، َعنإ النَّيبإ
 َعَلْيهإ َوَسلََّم« 

، ثنا احْلَُسنْيُ   -  6761 ُّ، ثنا احْلَُسنْيُ ْبُن اجْلَْهمإ ثـََنا أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ اأْلَْصبَـَهاينإ ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن ُعَمَر، قَاَل: " َوأُمُّ َسَلَمَة َحدَّ  ْبُن اْلَفَرجإ
ْنُد بإْنُت َأيبإ أَُميََّة َواْسُم َأيبإ أَُميََّة: ُسَهْيُل ْبُن اْلُمغإريَةإ ْبنإ َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ ُعَمَر بْ  يَعَة ْبنإ نإ ََمُْزوٍم، َوأُمَُّها َعاتإَكُة بإْنُت َعامإرإ ْبنإ رَبإ اْْسَُها هإ

ُد اَّللَّإ ْبُن َعْبدإ اأْلََسدإ ْبنإ هإاَلٍل، َوَهاَجَر  َمالإكإ ْبنإ ُخَزمْيََة ْبنإ َعْلَقَمَة ْبنإ فإَراسإ ْبنإ َغْنمإ ْبنإ َمالإكإ ْبنإ كإَنانََة تـََزوََّجَها أَبُو َسَلَمَة َعبْ 
يًعا، فَـ  َا إإىَل َأْرضإ احْلََبَشةإ فإ اهلْإْجَرَتنْيإ مجَإ  َوَلَدْت َلُه ُهَناَك زَيـَْنَب َوَوَلَدْت َلُه بـَْعَد َذلإَك َسَلَمَة َوُعَمَر َوُدرََّة َبِنإ َأيبإ َسَلَمَة " ِبإ

ثـََنا ُعَمُر ْبُن ُعْثَماَن، َعْن َعْبدإ اْلَملإكإ ْبنإ ُعبَـْيٍد، َعْن َسعإيدإ ْبنإ َعْبدإ الرَّمحَْ  َعْن ُعَمَر ْبنإ َأيبإ َسَلَمَة   نإ ْبنإ يـَْربُوٍع،قَاَل اْبُن ُعَمَر، َحدَّ
َث َشْهًرا يَُداوإي ُجْرَحُه، ُثَّ بَرَئ  ْبنإ َعْبدإ اأْلََسدإ، قَاَل: َخَرَج َأيبإ إإىَل ُأُحٍد، فـََرَماُه أَبُو ُأَساَمَة اجْلَُشمإيُّ فإ َعُضدإهإ بإَسْهٍم، َفَمكَ 

 َوَسلََّم َأيبإ إإىَل َقَطٍن فإ اْلُمَحرَّمإ َعَلى رَْأسإ َخَْسٍة َوَثاَلثإنَي َشْهًرا« ، فـَغَاَب تإْسَعًة َوعإْشرإيَن اجْلُْرُح »َوبـََعَث َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ 
َتقإٌض، َفَماَت مإ  َلًة، ُثَّ رََجَع َفَدَخَل اْلَمدإيَنَة لإَثَماٍن َخَلْوَن مإْن َصَفٍر َسَنَة َأْرَبٍع َواجْلُْرُح ُمنـْ َها لإ لَيـْ َرةإ  نـْ َثَماٍن َخَلْوَن مإْن مُجَاَدىإ اْْلخإ

وََّجَها َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم فإ َسَنَة َأْرَبٍع مإَن اهلْإْجَرةإ »فَاْعَتدَّْت أُميإي َوَحلَّْت لإَعْشرإ لََياٍل بَقإنَي مإْن َشوَّاٍل َسَنَة َأْرَبٍع، َوتـَزَ 
ْساَلمإ َواْلمُ لََياٍل بَقإنَي مإْن َشوَّ  ُ اْلَعَربإ َعَلى َسييإدإ اإْلإ ْسلإمإنَي َأوََّل اْلعإَشاءإ اٍل َسَنَة َأْرَبٍع« ، ُثَّ إإنَّ َأْهَل اْلَمدإيَنةإ قَاُلوا: َدَخَلْت َأمييإ

َي ا رإ اللَّْيلإ َتْطَحُن، َوهإَي أُمُّ اْلُمْؤمإنإنَي أُمُّ َسَلَمَة َرضإ َها َعُروًسا َوقَاَمْت مإْن آخإ ُ َعنـْ  َّللَّ
َها َواِلإ اْلَمدإيَنةإ َوُهَو اْلَولإيُد ْبُن  قَاَل اْبُن ُعَمَر: َوَحدََّثِنإ َعْبُد اَّللَّإ ْبُن اَنفإٍع، َعْن أَبإيهإ، قَاَل: »َأْوَصْت أُمُّ َسَلَمَة، َأْن ََل ُيَصليإ  َي َعَليـْ

نَي َدَخْلُت َسنَ  َبَة ْبنإ َأيبإ ُسْفَياَن، َفَماَتْت حإ يَها َعْبُد اَّللَّإ ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َأيبإ أَُميََّة« ُعتـْ َها اْبُن َأخإ نَي، َوَصلَّى َعَليـْ  َة تإْسٍع َوَخْسإ
 . فيه الواقدي متروك* 
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َكََّة، ثنا إإسْ   -   6762 ُّ ِبإ َعاينإ ،  َأْخََبينإ أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ حُمَمَُّد ْبُن َعلإييإ ْبُن َعْبدإ احْلَمإيدإ الصَّنـْ َبأَ َعْبُد الرَّزَّاقإ َحاُق ْبُن إإبـَْراهإيَم ْبنإ َعبَّاٍد، أَنـْ
َها قَاَلْت: قَاَل رَ  ُ َعنـْ َي اَّللَّ يَّةإ، َرضإ ، َعْن هإْندإ بإْنتإ احْلَارإثإ اْلفإَراسإ َبَأ َمْعَمٌر، َعنإ الزُّْهرإييإ ُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »إإنَّ أَنـْ

َمَة ُسئإَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َة مإِنيإ ُشْعَبًة َما نـََزهَلَا َأَحٌد« قَاَل: فـََلمَّا تـََزوََّج َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم أُمَّ َسلَ لإَعائإشَ 
 ُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، فـَُعلإَم َأنَّ أُمَّ َسَلَمَة َقْد نـََزَلْت عإْنَدهُ َوَسلََّم، َفقإيَل: اَي َرُسوَل اَّللَّإ َما فـََعَلتإ الشُّْعَبُة. َفَسَكَت َرُسو 

 * حذفه الذهبي من التلخيص 

َحدََّثِنإ حُمَمَُّد ْبُن ُسَهْيٍل، َعْن َأيبإ  َأْخََبينإ أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد اْلَقاضإي بإبَـْغَداَد، ثنا احْلَارإُث ْبُن َأيبإ ُأَساَمَة،    -  6763
، قَاَل: »تـََزوََّج َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم قـَْبَل َوقْـَعةإ َبْدرٍ   فإ َسَنةإ اثـْنَـَتنْيإ مإَن التَّارإيخإ أُمَّ َسَلَمَة َواْْسَُها  ُعبَـْيَدَة َمْعَمرإ ْبنإ اْلُمَثَّنَّ

ْنُد بإْنُت أَ  يإ هإ  َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم زَيـَْنُب يبإ أَُميََّة ْبنإ اْلُمغإريَةإ ْبنإ َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ ُعَمَر ْبنإ ََمُْزوٍم« ، َوَأوَُّل َمْن َماَت مإْن َأْزَواجإ النَّيبإ
ُهنَّ أُمُّ َسَلَمةَ  ُر َمْن َماَت مإنـْ  َوآخإ
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 ذِكْرُ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا 
ُّ، ثنا َحجَّاُج ْبنُ   -  6768 ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثنا َعْبُد اَّللَّإ ْبُن َأيبإ ُأَساَمَة احْلََليبإ َجديإهإ، َعنإ   َأيبإ َمنإيٍع، َعْن  َحدَّ

َعَلْيهإ َوَسلََّم أُمَّ َحبإيَبَة بإْنَت َأيبإ ُسْفَياَن، وَكَ  ، قَاَل: »فـَتَـَزوََّج َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ  َلُه حَتَْت ُعبَـْيدإ اَّللَّإ ْبنإ َجْحٍش  الزُّْهرإييإ اَنْت قـَبـْ
ْرضإ احْلََبشَ  َها ِبَإ ي، َوأَثـَْبَت اأْلََسدإييإ َأَسدإ ُخَزمْيََة، َفَماَت َعنـْ َ َوتـََنصََّر، َفَماَت َوُهَو َنْصَراينإ ًرا، ُثَّ افْـُتتإ َا مإْن َمكََّة ُمَهاجإ ةإ وََكاَن َخَرَج ِبإ

ي َوأََبْت أُمُّ حَ  ُميإ َحبإيَبَة َواهلْإْجَرَة، ُثَّ تـََنصََّر َزْوُجَها َوَماَت َوُهَو َنْصَراينإ ْساَلَم ألإ ُ اإْلإ ُ تـََعاىَل  بإيَبَة بإنْ اَّللَّ ُت َأيبإ ُسْفَياَن َأْن تـَتَـَنصََّر، َوَأَِتَّ اَّللَّ
فَـ  َوَسلََّم،  َعَلْيهإ  َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ  َفَخطَبَـَها  اْلَمدإيَنَة  َقدإَمتإ  َواهلْإْجَرَة َحَّتَّ  ْساَلَم  اإْلإ قَاَل هَلَا  ْبُن َعفَّاَن« .  ُعْثَماُن  ُه  إإايَّ َزوََّجَها 

ُه َوَساَق عَ الزُّْهرإيُّ:  ييإ فـََزوََّجَها إإايَّ َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َكَتَب إإىَل النََّجاشإ  ْنُه َأْربَعإنَي ُأوقإيًَّة« »َوَقْد زََعُموا َأنَّ النَّيبإ

ُ، َحدَّثـََنا    -   6769 َُه اَّللَّ ُّ، ثنا ُمْصَعُب ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ َحدََّثِنإ أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبنإ اَبَلَوْيهإ َرمحإ إإبـَْراهإيُم ْبُن إإْسَحاَق احْلَْريبإ
ْنٌد َواْلَمْشُهوُر رَْمَلُة، َوأُمَُّها  الزَُّبرْيإيُّ، قَاَل: " أُمُّ َحبإيَبَة بإْنُت َأيبإ ُسْفَياَن ْبنإ َحْرٍب اْْسَُها رَْمَلُة بإْنُت َأيبإ ُسْفَياَن، َويـَُقا ُل: اْْسَُها هإ

اْلُعزَّى ْبنإ َحْراَبَن ْبنإ َعْوفإ ْبنإ عُ  َنُة بإْنُت َعْبدإ  أَُميََّة، َويـَُقاُل: آمإ بَـْيدإ ْبنإ ُعَوْيجإ ْبنإ َعدإييإ ْبنإ َكْعٍب َصفإيَُّة بإْنُت َأيبإ اْلَعاصإ ْبنإ 
 َوتـُُوفيإَيْت قـَْبَل ُمَعاوإيََة بإَسَنٍة " 

، ثنا حُمَمَُّد ْبُن ُعَمَر، قَاَل: »َوأُمُّ    َفَحدََّثِنإ أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ   -  6770 ُّ، ثنا احْلََسُن ْبُن َمْصَقَلَة، ثنا احْلَُسنْيُ ْبُن اْلَفَرجإ َحبإيَبَة اأْلَْصبَـَهاينإ
دإ َِشٍْس، َعمَُّة ُعْثَماَن ْبنإ َعفَّاَن تـََزوََّجَها ُعبَـْيُد  اْْسَُها رَْمَلُة بإْنُت َأيبإ ُسْفَياَن ْبنإ َحْرٍب، َوأُمَُّها َصفإيَُّة بإْنُت َأيبإ اْلَعاصإ ْبنإ أَُميََّة ْبنإ َعبْ 

َا، َوتـََزوََّج َحبإ   يَبَة َداوُد ْبُن ُعْرَوَة ْبنإ َمْسُعوٍد الثَـَّقفإيُّ« اَّللَّإ ْبُن َجْحشإ ْبنإ َراَبٍب َحلإيُف َحْربإ ْبنإ أَُميََّة، فـََوَلَدْت َلُه َحبإيَبَة َفُكنيإَيْت ِبإ
، قَ قَاَل ابْ  ثـََنا َعْبُد اَّللَّإ ْبُن َعْمرإو ْبنإ زَُهرْيٍ، َعْن إإْْسَاعإيَل ْبنإ َعْمرإو ْبنإ َسعإيدإ ْبنإ اْلَعاصإ اَل: قَاَلْت أُمُّ َحبإيَبَة: رَأَْيُت فإ ُن ُعَمَر: َحدَّ

ْسَوإإ ُصورٍَة َوَأْشَوهإهإ  ي ِبَإ نَي َأْصَبَح:    اْلَمَنامإ َكَأنَّ ُعبَـْيَد اَّللَّإ ْبَن َجْحٍش َزْوجإ فـََفزإْعُت، فـَُقْلُت: تـََغريََّْت َواَّللَّإ َحالُُه، فَإإَذا ُهَو يـَُقوُل حإ
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 رََجْعُت إإىَل  ا، ُثَّ َدَخْلُت فإ دإينإ حُمَمٍَّد، ُثَّ اَي أُمَّ َحبإيَبَة، إإينيإ َنَظْرُت فإ الديإينإ فـََلْم َأَر دإيًنا َخرْيًا مإَن النَّْصَرانإيَّةإ وَُكْنُت َقْد دإْنُت ِبإَ 
لرُّْؤاَي الَّيتإ رَأَْيُت َلُه، فـََلْم ََيَْفْل ِبإَ  ا َوَأَكبَّ َعَلى اخْلَْمرإ َحَّتَّ َماَت، فَُأرإَي فإ النـَّْومإ النَّْصَرانإيَّةإ، فـَُقْلُت: َواَّللَّإ َما َخرْيٌ َلَك َوَأْخََبْتُُه ابإ

اْلُمؤْ  : اَي أُمَّ  َفَما ُهَو  َكَأنَّ آتإًيا يـَُقوُل ِلإ ، قَاَلْت:  يـَتَـَزوَُّجِنإ َعَلْيهإ َوَسلََّم  إإَلَّ َأنإ مإنإنَي، فـََفزإْعُت َوَأوَّْلتـَُها َأنَّ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ 
يـُقَ  َلُه  فَإإَذا َجارإيٌَة  َيْسَتْأذإُن،  ييإ َعَلى اَبيبإ  النََّجاشإ بإَرُسولإ  إإَلَّ  َشَعْرُت  َفَما   ، ثإَيابإهإ انـَْقَضْت عإدَِّتإ َعَلى  تـَُقوُم  أَبـَْرَهَة َكاَنْت  هَلَا:  اُل 
: إإنَّ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلَّمَ  ، فـَُقْلُت: َبشََّركإ   َوَدْهنإهإ، َفَدَخَلْت َعَليَّ فـََقاَلْت: إإنَّ اْلَملإَك يـَُقوُل َلكإ َكَتَب إإَِلَّ َأْن ُأَزويإَجكإ

َرْيٍ، َوقَ  ُ ِبإ ، فََأْرَسَلْت إإىَل َخالإدإ ْبنإ َسعإيدإ ْبنإ اْلَعاصإ فـَوَكََّلْتهُ اَّللَّ َوارَْينإ    اَلْت: يـَُقوُل َلكإ اْلَملإُك: وَكيإلإي َمْن يـَُزويإُجكإ َوَأْعَطْت أَبـَْرَهَة سإ
َها َوَخَواتإيَم فإضًَّة َكاَنْت فإ َأَصابإعإ   يُّ  مإْن فإضٍَّة َوَخَدَمَتنْيإ َكانـََتا فإ رإْجَليـْ يُّ َأَمَر النََّجاشإ َا َبشََّرُْتَا بإهإ، فـََلمَّا َكاَن اْلَعشإ َها ُسُرورًا ِبإ رإْجَليـْ

، فـََقاَل: احْلَْمُد َّللإَّإ   يُّ ْؤمإنإ  اْلَملإكإ اْلُقدُّوسإ السَّاَلمإ اْلمُ َجْعَفَر ْبَن َأيبإ طَالإٍب َوَمْن ُهَناَك مإَن اْلُمْسلإمإنَي َفَحَضُروا َفَخَطَب النََّجاشإ
ُ َوَأنَّ حمَُ  مًَّدا َعْبُدُه َوَرُسولُُه، َوأَنَُّه الَّذإي َبشََّر بإهإ عإيَسى اْبُن  اْلُمَهْيمإنإ اْلَعزإيزإ اجْلَبَّارإ، احْلَْمُد َّللإَّإ َحقَّ مَحْدإهإ، َوَأْشَهُد َأْن ََل إإَلَه إإَلَّ اَّللَّ

َن فََأَجْبُت إإىَل  بـَْعُد فَإإنَّ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َكَتَب إإَِلَّ َأْن ُأَزويإَجُه أُمَّ َحبإيَبَة بإْنَت ُسْفَياَمْرمَيَ َعَلْيهإ الصَّاَلُة َوالسَّاَلُم، َأمَّا 
، فـََتَكلََّم َخالإُد ْبُن َما َدَعا إإلَْيهإ َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َوَقْد َأْصَدقْـتـَُها َأْربَعمإاَئةإ دإيَنارٍ  ، ُثَّ َسَكَب الدَّاَننإرَي َبنْيَ َيَديإ اْلَقْومإ

ُ َوأَ  ُرُه، َوَأْشَهُد َأْن ََل إإَلَه إإَلَّ اَّللَّ هْلَُدى َودإينإ  ْشَهُد َأنَّ حُمَمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسولُُه َأْرسَ َسعإيٍد فـََقاَل: احْلَْمُد َّللإَّإ َأمْحَُدُه َوَأْسَتعإيُنُه َوَأْستَـْنصإ َلُه ابإ
ْيهإ َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َوَزوَّْجُتُه احْلَقيإ لإُيْظهإَرُه َعَلى الديإينإ ُكليإهإ َوَلْو َكرإَه اْلُمْشرإُكوَن، َأمَّا بـَْعُد فـََقْد َأَجْبُت إإىَل َما َدَعا إإلَ 

ُ لإَرُسولإهإ، َوَدَفَع الدَّاَننإرَي إإىَل َخالإدإ ْبنإ َسعإيٍد فـََقَبَضَها، ُثَّ َأرَاُدوا َأْن يـَُقوُموا،  أُمَّ َحبإيَبَة بإْنَت َأيبإ ُسْفَياَن فَـ  فـََقاَل: اْجلإُسوا َباَرَك اَّللَّ
ى التـَّْزوإيجإ َفَدَعا بإطََعاٍم فََأَكُلوا، ُثَّ تـََفرَُّقوا، قَاَلْت أُمُّ فَإإنَّ ُسنََّة اأْلَْنبإَياءإ َعَلْيهإُم الصَّاَلُة َوالسَّاَلُم إإَذا تـََزوَُّجوا َأْن يـُؤَْكَل الطََّعاُم َعلَ 

ُتكإ يـَْوَمئإٍذ َوََل َماَل بإ َحبإيَبَة: فـََلمَّا َوَصَل إإَِلَّ اْلَماُل َأْرَسْلُت إإىَل أَبـَْرَهَة الَّيتإ َبشََّرْتِنإ فـَُقْلُت هَلَا: إإينيإ ُكْنُت أَ  ُتكإ َما َأْعطَيـْ َيدإي ْعطَيـْ
يُع َما َأْعطَيتـَُها فَـ  قًَّة فإيَها مجَإ َا، فََأْخَرَجْت إإَِلَّ حإ ثْـَقاًَل َفُخذإيَها فَاْسَتعإيِنإ ِبإ َردَّْتُه إإَِلَّ َوقَاَلْت: َعَزَم َعَليَّ اْلَملإُك َأْن َوَهذإهإ َخُْسوَن مإ

ًئا َوَأاَن الَّيتإ َأُقوُم َعَلى ثإَيابإهإ وَ    َدْهنإهإ َوَقدإ اتَـّبَـْعُت دإيَن َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َوَأْسَلْمُت َّللإَّإ، َوَقْد َأَمَر اْلَملإكُ ََل َأْرزََأكإ َشيـْ
َعْثَن إإلَْيكإ بإَكليإ َما عإْنَدُهنَّ مإَن اْلعإْطرإ، فـََلمَّا َكاَن اْلَغُد َجاَءْتِنإ بإُعوٍد َوَوْرسٍ  ْنََبٍ وَزاَبٍد َكثإرٍي، َوَقدإْمُت بإَذلإَك ُكليإهإ َوعَ   نإَساَءُه َأْن يـَبـْ
ُة: َفَحاَجيتإ إإلَْيكإ َأْن تـُْقرإئإي َرُسوَل اَّللَّإ َعَلى َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم وََكاَن يـََراُه َعَليَّ َوعإْندإي َفاَل يـُْنكإُر، ُثَّ قَاَلْت أَبـَْرهَ 

َعَلْيهإ  ، وََكاَنْت ُكلََّما  َوَسلََّم مإِنيإ السَّاَلَم َوتـُْعلإمإيهإ َأينيإ َقدإ اتَـّبَـْعُت دإيَنُه، قَاَلْت: ُثَّ َلطََفْت يبإ وََكاَنْت هإَي الَّيتإ    َصلَّى هللاُ  َجهََّزْتِنإ
، قَاَلْت: فـََلمَّا َقدإْمَنا َعَلى َرُسو  لإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َأْخََبْتُُه َكْيَف َكاَنتإ اخلْإْطَبُة َدَخَلْت َعَليَّ تـَُقوُل: ََل تـَْنَسْي َحاَجيتإ إإلَْيكإ

َها السَّاَلَم، نـْ َها السَّاَلُم َوَرمْحَُة اَّللَّإ   َوَما فـََعَلْت يبإ أَبـَْرَهُة، فـَتَـَبسََّم َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َوَأقْـَرْأتُُه مإ   َوبـَرََكاتُُه« فـََقاَل: »َوَعَليـْ
 فيه محمد بن عمر الواقدي متروك. *

يُّ   -  6771 ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َجرإيٍر اْلَفقإيُه، ثنا حُمَمَُّد ْبُن ُعَمَر، ثنا إإْسَحاُق ْبُن حُمَمٍَّد، َحدََّثِنإ َجْعَفُر فََأْخََبينإ ََمَْلُد ْبُن َجْعَفٍر اْلَباقـَْرحإ
، َعْن أَبإيهإ، قَاَل: »بـََعَث َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َعْمَرو ْبَن أَُميَّ  ييإ ََيُْطُب َعَلْيهإ  َة الضَّْمرإ ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ َعلإيٍي يَّ إإىَل النََّجاشإ
ُه َوَأْصَدقـََها النَّ  يُّ مإْن عإْندإهإ َعْن َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى أُمَّ َحبإيَبَة بإْنَت َأيبإ ُسْفَياَن، وََكاَنْت حَتَْت ُعبَـْيدإ اَّللَّإ ْبنإ َجْحٍش فـََزوََّجَها إإايَّ َجاشإ
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َساءإ َأْربـََعمإاَئةإ َئةإ دإيَناٍر« قَاَل أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َجرإيٍر: »َفَما نـََرى َعْبَد اْلَملإكإ ْبَن َمْرَواَن َوقََّت َصَداَق النيإ هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َأْربـََعمإا
 دإيَناٍر إإَلَّ لإَذلإَك« 

 فيه محمد بن عمر الواقدي متروك. *

، ثنا حُمَمَُّد ْبُن ُعَمَر، ثنا َعْبُد الرَّمْحَنإ بْ َأْخََباََن أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ اأْلَْصبَـ   -  6773 ، ثنا احْلَُسنْيُ ْبُن اْلَفَرجإ ُّ، ثنا احْلََسُن ْبُن اجْلَْهمإ ُن  َهاينإ
يُّ أُمَّ َحبإيَبَة إإىَل َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَليْ  ، قَاَل: »َجهََّز النََّجاشإ َا َمَع ُشَرْحبإيَل ْبنإ َحَسَنَة«هإ  َعْبدإ اْلَعزإيزإ، َعنإ الزُّْهرإييإ  َوَسلََّم َوبـََعَث ِبإ

دإ ْبنإ َأيبإ َعْوٍن، قَاَل: َلمَّا بـََلغَ  يإ َصلَّى   قَاَل اْبُن ُعَمَر: َوَحدََّثِنإ َعْبُد اَّللَّإ ْبُن َجْعَفٍر، َعْن َعْبدإ اْلَواحإ َأاَب ُسْفَياَن ْبَن َحْرٍب، نإَكاَح النَّيبإ
نَـَتُه، قَاَل: »َذاَك اْلَفْحُل ََل يـُْقرَُع أَنـُْفُه« هللاُ َعَلْيهإ َوسَ   لََّم ابـْ

يدإ ْبنإ ُسَهْيٍل،   ْعُت قَاَل اْبُن ُعَمَر: َوَحدََّثِنإ أَبُو َبْكرإ ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َأيبإ َسَْبََة، َعْن َعْبدإ اْلَمجإ ، قَاَل: ْسَإ َعْن َعْوفإ ْبنإ احْلَارإثإ
َا َعائإَشَة،   يإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم عإْنَد َمْوُتإ َها تـَُقوُل: َدَعْتِنإ أُمُّ َحبإيَبَة، َزْوُج النَّيبإ ُ َعنـْ َي اَّللَّ نَـَنا َما َيُكوُن    َرضإ فـََقاَلْت: »َقْد َكاَن بـَيـْ

َذلإَك ُكلَُّه َوََتَاَوَز َوَحلَّْلُتكإ مإْن ذَ   ُ ُ، َوَأْرَسَلْت إإىَل أُميإ َسَلَمَة   «.لإَك ُكليإهإ َبنْيَ الضََّرائإرإ فـََغَفَر اَّللَّ فـََقاَلْت َعائإَشُة: َسرَّْرتإِنإ َسرَّكإ اَّللَّ
ُهَما  ُ َعنـْ َي اَّللَّ ْثَل َذلإَك. َوتـُُوفيإَيْت َسَنَة َأْرَبٍع َوَأْربَعإنَي فإ إإَمارَةإ ُمَعاوإيََة َرضإ  فـََقاَلْت هَلَا مإ

 ك.فيه محمد بن عمر الواقدي مترو  *

 ذِكْرُ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا 
ُّ، ثنا ُمْصَعُب    -  6774 ثـََنا أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبنإ اَبَلَوْيهإ، ثنا إإبـَْراهإيُم ْبُن إإْسَحاَق احْلَْريبإ ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ الزَُّبرْيإيُّ، قَاَل: َحدَّ
ََة ْبنإ ُمرََّة ْبنإ َكثإريإ ْبنإ َغْنمإ ْبنإ ُدوَداَن ْبنإ َأسَ »َكاَنْت   دإ ْبنإ ُخَزمْيََة، َوأُمَُّها أَُمْيَمُة زَيـَْنُب بإْنُت َجْحشإ ْبنإ َراَببإ ْبنإ يـَْعَمَر ْبنإ َصَبإ

مإ ْبنإ َعْمرإو ْبنإ َعْبدإ َمَناٍف، وََكاَنْت زَيـْنَ  ُب عإْنَد زَْيدإ ْبنإ َحارإثََة فـََفارَقـََها، فـَتَـَزوََّجَها َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى  بإْنُت َعْبدإ اْلُمطَّلإبإ ْبنإ َهاشإ
َها َوَطًرا َزوَّْجَناَكَها{ ]األحزاب:   نـْ [ قَاَل: " َفَكاَنْت تـَْفَخُر َعَلى َأْزَواجإ 37هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم« َوفإيَها نـََزَلْت: }فـََلمَّا َقَضى زَْيٌد مإ

يإ صَ  ُ مإْن َرُسولإهإ َوَزوََّجُكنَّ آاَبؤُُكنَّ َوَأقَارإبُُكنَّ َومَحْنَ النَّيبإ ُة بإْنُت َجْحٍش هإَي اْلُمْسَتَحاَضُة َكاَنْت لَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم تـَُقوُل: َزوََّجِنإ اَّللَّ
 حَتَْت َعْبدإ الرَّمْحَنإ ْبنإ َعْوٍف َوهإَي ُأْخُت زَيـَْنَب بإْنتإ َجْحٍش " 

، ثنا احْلَُسنْيُ    -  6775 ُّ، ثنا احلََْسُن ْبُن اجْلَْهمإ ثـََنا بإَشْرحإ َهذإهإ اْلقإَصصإ أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ اأْلَْصبَـَهاينإ ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َفَحدَّ ْبُن اْلَفَرجإ
 ُعَمَر، قَاَل: »َوزَيـَْنُب بإْنُت َجْحشإ ْبنإ َراَبٍب ُأْخُت َعْبدإ الرَّمْحَنإ ْبنإ َجْحٍش«  

ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم اْلَمدإ  ، َعْن أَبإيهإ، قَاَل: َقدإَم النَّيبإ يُّ يَنَة، وََكاَنْت زَيـَْنُب بإْنُت َجْحٍش َمإَّْن َهاَجَر  َحدََّثِنإ ُعَمُر ْبُن ُعْثَماَن اجْلَْحشإ
يَلًة، َفَخطَبَـَها َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َعَلى زَْيدإ ْبنإ َحارإثََة، فـََقاَلْت:  َمَع َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم وََكاَنتإ اْمَرَأًة مجَإ 

« فـَتَـَزوََّجَها زَْيٌد احْلَدإيثَ  يُتُه َلكإ َ قـَُرْيٍش، قَاَل: »فَإإينيإ َقْد َرضإ  ََل َأْرَضاُه وََكاَنْت َأمييإ
، َعْن حُمَمَّدإ ْبنإ ََيََْي ْبنإ َحبَّاَن، قَاَل: َجاَء َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ قَاَل اْبُن ُعَمَر: َفَحدََّثِنإ عَ   َعَلْيهإ َوَسلََّم ْبُد اَّللَّإ ْبُن َعامإٍر اأْلَْسَلمإيُّ

َا يـَُقاُل َلُه: زَْيُد ْبُن حُمَمٍَّد فـَُرِبََّ  ا فـَْقَدُه َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم السَّاَعَة فـَيَـُقوُل:  بـَْيَت زَْيدإ ْبنإ َحارإثََة َيْطلُُبُه، وََكاَن زَْيٌد إإَنَّ
 َيَكاُد يـُْفَهُم اَّللَّإ فـََوىلَّ فـَُيوِليإ يـَُهْمهإُم بإَشْيٍء ََل »أَْيَن زَْيٌد؟« َفَجاَء َمْنزإَلُه َيْطُلُبُه فـََلْم ُيَإْدُه فـَتَـُقوُم إإلَْيهإ زَيـَْنُب فـَتَـُقوُل َلُه: ُهَنا اَي َرُسوَل  
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، َفَجاَء زَْيٌد إإىَل َمْنزإلإهإ فََأْخَبََ  ْتُه اْمَرأَتُُه َأنَّ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم  َعْنُه إإَلَّ ُسْبَحاَن اَّللَّإ اْلَعظإيمإ ُسْبَحاَن اَّللَّإ ُمَصريإفإ اْلُقُلوبإ
ْعُتهُ أََتى َمْنزإَلُه، فـََقاَل زَْيٌد: َأََل قُـ  ًئا قَاَلْت: ْسَإ ْعُتُه يـَُقوُل: َشيـْ نَي    ْلتإ َلُه: َيْدُخُل، قَاَلْت: َقْد َعَرْضُت َذلإَك َعَلْيهإ َوَأََب قَاَل: َفَسمإ حإ

ْعُتُه يـَُقوُل: »ُسْبَحاَن اَّللَّإ اْلَعظإيمإ ُسْبَحاَن اَّللَّإ ُمَصريإفإ الْ  « قَاَل: َفَخَرَج زَْيٌد َحَّتَّ أََتى َرُسوَل َوىلَّ َتَكلََّم بإَكاَلٍم ََل َأفْـَهُمُه َوْسَإ ُقُلوبإ
ْئَت َمْنزإِلإ فـََهالَّ َدَخْلَت ِبإَ  يبإ أَْنَت َوأُميإي اَي َرُسوَل اَّللَّإ َلَعلَّ زَيـَْنَب اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم فـََقاَل: اَي َرُسوَل اَّللَّإ بـََلَغِنإ أَنََّك جإ

ْك َعَلْيَك َزْوَجَك« َفَما اْسَتطَاَع زَْيٌد إإلَ َأْعَجبَـْتَك فَأُفَ  َها َسبإياًل بـَْعَد َذلإَك، ارإقـَُها، فـَيَـُقوُل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »َأْمسإ يـْ
ْك َعَلْيكَ  ُُه فـَيَـُقوُل: »َأْمسإ َعَلْيهإ َوَسلََّم فـَُيْخَبإ َزْوُجَك« فـَيَـُقوُل: اَي َرُسوَل اَّللَّإ إإًذا أُفَارإقـَُها، فـَيَـُقوُل   َوَيَِْتإ َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ 

َنَما َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »اْحبإْس َعَلْيَك َزْوَجَك« فـََفارَقـََها زَْيٌد َواْعتَـَزهَلَا َوَحلَّْت قَا َل: فـَبَـيـْ
َها إإْذ َأَخَذْت َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم  َوَسلَّ  ُ َعنـْ َي اَّللَّ َغْيَمٌة، ُثَّ ُسريإَي َعْنُه َوُهَو يـَتَـَبسَُّم َم َجالإٌس يـََتَحدَُّث َمَع َعائإَشَة َرضإ

ُرَها َأنَّ اَّللََّ َعزَّ وَ  َجلَّ َزوََّجنإيَها مإَن السََّماءإ« َوَتاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: }َوإإْذ  َوُهَو يـَُقوُل: »َمْن َيْذَهُب إإىَل زَيـَْنَب يـَُبشيإ
ُ َعَلْيهإ َوأَنـَْعْمَت َعَلْيهإ{ ]األحزاب:   َها: »فََأَخَذينإ 37تـَُقوُل لإلَّذإي أَنـَْعَم اَّللَّ ُ َعنـْ َي اَّللَّ َما قـَُرَب َوَما    [ اْلقإصََّة ُكلََّها قَاَلْت َعائإَشُة َرضإ

هَلَا َزوَّجَ   ُ َا َوُأْخَرى هإَي َأْعَظُم اأْلُُمورإ َوَأْشَرفـَُها َما َصَنَع اَّللَّ ُ َعزَّ َوَجلَّ مإَن السََّماءإ« َوقَاَلْت بـَُعَد لإَما َكاَن بـََلَغِنإ مإْن مَجَاهلإ َها اَّللَّ
ََذا« قَاَلْت َعائإشَ  َنا ِبإ َها بإَذلإَك َعائإَشُة: »هإَي تـَْفَخُر َعَليـْ ثـَتـْ ُة: »َفَخَرَجْت َسْلَمى َخادإُم َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َتْشَتدُّ، َفَحدَّ

َها َأْوَضاًحا هَلَا«  فََأْعطَتـْ
دإ اَّللَّإ ْبنإ اهْلَادإ، َعْن حُمَمَّدإ ْبنإ إإبـَْراهإيَم ْبنإ احْلَارإثإ  قَاَل اْبُن ُعَمَر: َوَحدََّثِنإ أَبُو َبْكرإ ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َأيبإ َسَْبََة، َعْن يَزإيَد ْبنإ َعبْ 

، قَاَل: »َأْوَصْت زَيـَْنُب بإْنُت َجْحٍش، َأْن حُتَْمَل َعَلى َسرإيرإ َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوسَ  لََّم َوُُيَْعَل َعَلْيهإ نـَْعٌش« َوقإيَل التـَّْيمإييإ
َعْنُه َعَلى َحفَّارإيَن  محُإَل َعَليْ   ُ َي اَّللَّ ، َرضإ َعْنُه " َوَمرَّ ُعَمُر ْبُن اخْلَطَّابإ  ُ َي اَّللَّ ديإيُق َرضإ ََيْفإُروَن َقَْبَ زَيـَْنَب فإ يـَْومإ هإ أَبُو َبْكٍر الصيإ

ْلَبقإيعإ " َصائإٍف فـََقاَل: »َلْو َأينيإ َضَرْبُت َعَلْيهإْم ُفْسطَاطًا« وََكاَن َأوََّل ُفْسطَاٍط ُضرإ   َب َعَلى َقَْبٍ ابإ
َكْعٍب، َعْن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َأيبإ َسلإيٍط،    قَاَل اْبُن ُعَمَر: َوَحدََّثِنإ أَبُو َبْكرإ ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َأيبإ َسَْبََة، َعْن َأيبإ ُموَسى، َعْن حُمَمَّدإ ْبنإ 

 َسرإيَر زَيـَْنَب َوُهَو َمْكُفوٌف َوُهَو يـَْبكإي، َوَأْْسَُع ُعَمَر، يـَُقوُل: اَي َأاَب َأمْحََد، تـََنحَّ َعنإ السَّرإيرإ  قَاَل: رَأَْيُت َأاَب َأمْحََد ْبَن َجْحٍش، ََيْمإلُ 
َا ُكلَّ َخرْيٍ َوإإنَّ َهَذا يُ  ُ  ََبيإدُ ََل يـُْعنإْتَك النَّاُس َعَلى َسرإيرإَها، فـََقاَل أَبُو َأمْحََد: »َهذإهإ الَّيتإ نإْلَنا ِبإ َي اَّللَّ ُد« ، فـََقاَل ُعَمُر َرضإ َحرَّ َما َأجإ

 َعْنُه: اْلَزُم اْلَزمْ 
، َعْن أَبإيهإ، قَاَل: »َما تـَرََكْت زَيـَْنُب بإْنُت َجْحٍش، دإيَنارًا   يُّ َوََل دإْرَُهًا َكاَنْت تـََتَصدَُّق بإُكليإ قَاَل: َوَحدََّثِنإ ُعَمُر ْبُن ُعْثَماَن اجْلَْحشإ

نَي ُهدإ   َما َقَدَرتْ  َا فـََباُعوُه مإَن اْلَولإيدإ ْبنإ َعْبدإ اْلَملإكإ حإ نَي أَْلَف َعَلْيهإ، وََكاَنْت َمْأَوى اْلَمَساكإنيإ، َوتـَرََكْت َمْنزإهلإ َْمسإ ُد ِبإ َم اْلَمْسجإ
 دإْرَهٍم« 

، َعْن أَبإيهإ، قَاَل: ُسئإَلْت   يُّ َْصٍن، َكْم بـََلَغْت زَيـَْنُب بإْنُت َجْحٍش يـَْوَم قَاَل: َوَحدََّثِنإ ُعَمُر ْبُن ُعْثَماَن اجْلَْحشإ أُمُّ ُعكَّاَشَة بإْنُت حمإ
، تـُُوفيإَيْت؟ فـََقاَلْت: »َقدإْمَنا اْلَمدإيَنَة لإْلهإْجَرةإ َوهإَي بإْنُت بإْضٍع َوَثاَلثإنَي، َوتـُُوفيإَيْت َسَنَة عإْشرإينَ  ْبُن ُعْثَماَن: َكاَن َأيبإ « قَاَل ُعَمُر 

نَي« يـَُقوُل: َنُة َثاَلٍث َوَخْسإ  »تـُُوفيإَيْت زَيـَْنُب بإْنُت َجْحٍش َوهإَي ابـْ
 * سكت عنه الذهبي في التلخيص. 

 فيه محمد بن عمر الواقدي متروك. *
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ثـََنا احْلَارإُث ْبُن    -   6777 ثـََنا َعلإيُّ ْبُن مَحَْشاٍذ اْلَعْدُل، َوَعْبُد اَّللَّإ ْبُن احْلَُسنْيإ اْلَقاضإي، قَاََل: َحدَّ َأيبإ ُأَساَمَة، ثنا َعلإيُّ ْبُن  َحدَّ
ْنٍد، َعْن َعامإٍر، قَاَل: َكاَنْت زَيـَْنُب بإْنُت َجْحٍش، تـَقُ  ٍم، َعْن َداوَد ْبنإ َأيبإ هإ َأْعَظُم َعاصإ َأاَن  َعَلْيهإ َوَسلََّم: "  يإ َصلَّى هللاُ  وُل لإلنَّيبإ

ًا، ُثَّ تـَُقوُل: َزوَّجَ  َْتًا َوَأقْـَرُِبُنَّ َرمحإ هإ، وََكاَن نإَسائإَك َعَلْيَك َحقًّا، َأاَن َخرْيُُهنَّ َمْنَكًحا َوأَْلَزُمُهنَّ سإ نإيَك الرَّمْحَُن َعزَّ َوَجلَّ مإْن فـَْوقإ َعْرشإ
َنُة َعمَّتإَك َولَْيَس َلَك مإْن نإَسائإَك َقرإ جإ   يَبًة َغرْيإي  َْبإيُل َعَلْيهإ الصَّاَلُة َوالسَّاَلُم ُهَو السَّفإرُي بإَذلإَك، َوَأاَن ابـْ

 * سكت عنه الذهبي في التلخيص. 
 

 عَنْهَا ذِكْرُ جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ أُمِّ الْمُؤْمِنِنيَ رَضِيَ اللَّهُ  
، ثنا ُسْفَياُن ْبنُ  - 6778 لإيُّ ، ثنا َعلإيُّ ْبُن َحْرٍب اْلَمْوصإ لإيُّ َنَة، َعنإ اْبنإ َأيبإ َنَإيٍح،   َأْخََباََن أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن ُسَلْيَماَن اْلَمْوصإ ُعيَـيـْ

  ، لإَرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: إإنَّ َأْزَواَجَك يـَْفَخْرَن َعَليَّ يـَُقْلَن: ََلْ يـَتَـَزوَّْجكإ  َعْن جُمَاهإٍد، قَاَل: قَاَلْت ُجَوْيرإيَُة بإْنُت احْلَارإثإ
َعَلْيهإ  َا أَْنتإ مإْلُك ميَإنٍي، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ  َعَلْيهإ َوَسلََّم إإَنَّ ُأْعتإَق  َوَسلََّم: »أَ   َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ  َأََلْ   ، ُأَعظيإْم َصَداَقكإ ََلْ 

 »  َأْربَعإنَي رَقـََبًة مإْن قـَْومإكإ
 * سكت عنه الذهبي في التلخيص. 

 * قال الشيخ عبد السَلم علوش: مرسل صحيح السند. 

، ثنا احْلُسَ   -   6780 ُّ، ثنا احْلََسُن ْبُن اجْلَْهمإ ثـََنا أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ اأْلَْصبَـَهاينإ ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن ُعَمَر، قَاَل: »َوُجَوْيرإيَُة َوَحدَّ نْيُ ْبُن اْلَفَرجإ
َرارإ ْبنإ َحبإيبإ ْبنإ َعائإذإ ْبنإ َمالإكإ ْبنإ َجذإميََة ْبنإ اْلُمْصطَلإقإ مإْن ُخَزاَعَة، تـََزوََّجَها ُمَسافإُع ْبُن َصْفَواَن، فـَُقتإَل   بإْنُت احْلَارإثإ ْبنإ َأيبإ ضإ

«يـَْوَم اْلمُ  يعإ  َرْيسإ
 فيه محمد بن عمر الواقدي متروك. *

ثـََنا يَزإيُد ْبُن ُعبَـْيدإ اَّللَّإ ْبنإ ُقَسْيٍط، َعْن أَبإيهإ، َعْن حُمَمَّدإ ْبنإ َعْبدإ الرَّمْحَنإ ْبنإ ثـَْواَبنَ   -   6781 َها  َفَحدَّ ُ َعنـْ َي اَّللَّ ، َعْن َعائإَشَة، َرضإ
ْنُه، ُثَّ َقَسَمُه َبنْيَ النَّاسإ َوَأْعَطى اْلَفارإَس قَاَلْت: َأَصاَب َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َسَبااَي َبِنإ اْلُمْصطَلإ  ، فََأْخَرَج اخْلُُمَس مإ قإ

َراٍر فإ َسْهمإ ََثبإتإ ْبنإ قـَْيسإ   َل َسْهًما، فـََوقـََعْت ُجَوْيرإيَُة بإْنُت احْلَارإثإ ْبنإ َأيبإ ضإ ُ  َسْهَمنْيإ َوالرَّاجإ َي اَّللَّ َعْنُه،  ْبنإ ِشَّاٍس اأْلَْنَصارإييإ َرضإ
َها، َفَكاتـَبَـَها ََثبإُت   َها َعَلى تإْسعإ َأَواٍق وََكاَنْت حَتَْت اْبنإ َعمٍي هَلَا يـَُقاُل َلُه َصْفَواُن ْبُن َمالإكإ ْبنإ َجذإميََة فـَُقتإَل َعنـْ ْبُن قـَْيٍس َعَلى نـَْفسإ

ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم عإْندإي إإْذ َدَخَلْت ُجَوْيرإيَُة َتْسأَلُُه فإ وََكاَنتإ اْمَرَأًة ُحْلَوًة ََل َيَكاُد يـََراَها َأَحٌد إإَلَّ َأَخَذْت بإ  َنا النَّيبإ هإ فـَبَـيـْ نَـْفسإ
َعَلْيهإ   يإ َصلَّى هللاُ  ُت َأْن َسرَيَى فإيَها مإْثَل الَّذإي َوَسلََّم َوَعَرفْ كإَتابَتإَها، فـََواَّللَّإ َما ُهَو إإَلَّ َأْن رَأَيـْتـَُها َحَّتَّ َكرإْهُت ُدُخوهَلَا َعَلى النَّيبإ
 َما َقْد َعلإْمَت فـََوقـَْعُت فإ َسْهمإ ََثبإتإ ْبنإ  رَأَْيُت فـََقاَلْت: اَي َرُسوَل اَّللَّإ َأاَن ُجَوْيرإيَُة بإْنُت احْلَارإثإ َسييإدإ قـَْومإهإ َوَقْد َأَصاَبِنإ مإَن اأْلَْمرإ 

، فـََقاَل: »َأَو َخرْيًا مإْن َذلإَك« قَاَلْت: َما ُهَو؟ قَاَل: »ُأَؤديإي َعْنكإ كإَتابـََتكإ َوأَتـََزوَُّجكإ قـَْيٍس، َفَكاتـََبِنإ َعَلى تإْسعإ َأوَ  «  اٍق فإ فإَكاكإيإ
 َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم ُيْسََتَقُّوَن،  َّللَّإ قَاَلْت: نـََعْم اَي َرُسوَل اَّللَّإ قَاَل: »فـََقْد فـََعْلُت« َفَخَرَج اخْلَََبُ إإىَل النَّاسإ فـََقاُلوا: َأْصَهاُر َرُسولإ ا

اَئَة َأْهلإ بـَْيٍت بإتَـَزوُّجإ  ُقُهْم مإ َها، قَاَلْت َعائإَشُة: َفاَل َأْعَلُم اْمَرَأًة  فََأْعتَـُقوا َمْن َكاَن فإ أَْيدإيهإْم مإْن َسيبْإ َبِنإ اْلُمْصطَلإقإ فـَبَـَلَغ عإتـْ هإ إإايَّ
يعإ َكاَنْت َأْعَظَم بـَرَكَ  َها َوَذلإَك ُمْنَصَرَفُه مإْن َغْزَوةإ اْلُمَرْيسإ نـْ  ًة َعَلى قـَْومإَها مإ
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أَبإيهإ، قَاَل: »َسََب َرسُ  َمْوىَل ُجَوْيرإيََة، َعْن  ْبُن َأيبإ اأْلَبـَْيضإ  اْبُن ُعَمَر: َفَحدََّثِنإ َعْبُد اَّللَّإ  َعَلْيهإ َوَسلََّم َبِنإ قَاَل  وُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ 
، َفَجاَء أَبُوَها فَافْـَتَداَها، َوأَْنَكَحَها َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ الْ  َعَلْيهإ َوَسلََّم بـَْعُد« َوَأمَّا َحدإيُث حُمَمَّدإ   ُمْصطَلإقإ فـََوقـََعْت ُجَوْيرإيَُة فإ السَّيبْإ

َدٌة " ْبنإ إإْسَحاَق فـََقرإيٌب مإْن َلْفظإ اْلَواقإدإييإ َواْلَمَعاينإ ُكلَُّها وَ   احإ
، َعْن أَبإيهإ، قَاَل: »تـُُوفيإَيْت ُجَوْيرإيَُة بإْنتُ  يإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم   قَاَل اْبُن ُعَمَر: َوَحدََّثِنإ َعْبُد اَّللَّإ ْبُن َأيبإ اأْلَبـَْيضإ احْلَارإثإ َزْوُج النَّيبإ

نَي فإ  تٍي َوَخْسإ َها َمْرَواُن ْبُن احْلََكمإ َوُهَو يـَْوَمئإٍذ َواِلإ اْلَمدإيَنةإ« فإ َشْهرإ رَبإيٍع اأْلَوَّلإ َسَنَة سإ  إإَمارَةإ ُمَعاوإيََة، َوَصلَّى َعَليـْ
، يَ   قَاَل اْبُن ُعَمَر: َوَأْخََبينإ حُمَمَُّد ْبُن يَزإيَد، َعْن َجدَّتإهإ، وََكاَنْت َمْوََلَة ُجَوْيرإيََة بإْنتإ احْلَارإثإ َها قَاَلْت: َعْن ُجَوْيرإيََة، َرضإ َعنـْ  ُ  اَّللَّ
نَي َوهإَي يـَْوَمئإٍذ ابـَْنُة َخٍْس »تـََزوََّجِنإ َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َوَأاَن ابـَْنُة عإْشرإيَن َسَنًة« قَاَلْت: »َوتـُُوفيإَيْت ُجَويْ  رإيَُة َسَنَة َخْسإ

َها َمْرَوانُ  تيإنَي َسَنًة، َوَصلَّى َعَليـْ « َوسإ   ْبُن احْلََكمإ
: »رَأَْيتُ  َزاُم ْبُن هإَشاٍم، َعْن أَبإيهإ، قَاَل: قَاَلْت ُجَوْيرإيَُة بإْنُت احْلَارإثإ يإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ    قَاَل اْبُن ُعَمَر: َوَحدََّثِنإ حإ قـَْبَل َقُدومإ النَّيبإ

رُي مَ  َا َأَحًدا مإَن النَّاسإ َحَّتَّ َقدإَم َرُسوُل َوَسلََّم بإَثاَلثإ لََياٍل َكَأنَّ اْلَقَمَر َأقْـَبَل َيسإ َ ِبإ ْجرإي، َفَكرإْهُت َأْن ُأْخَبإ ْن يْثرإَب َحَّتَّ َوَقَع فإ حإ
فإ قـَْومإي َحَّتَّ َكاَن اْلُمْسلإُموَن ُهُم َما َكلَّْمُتُه    اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، فـََلمَّا ُسبإيَنا رََجْوُت الرُّْؤاَي، فـََلمَّا َأْعتَـَقِنإ َوتـََزوََّجِنإ َواَّللَّإ 

ينإ اخْلَََبَ، َفَحمإْدُت اَّللََّ َعزَّ  َارإيٍَة مإْن بـََناتإ َعميإي َُتَْبإ  َوَجلَّ«  الَّذإيَن َأْرَسُلوُهْم َوَما َشَعْرُت إإَلَّ ِبإ

ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثنا    -  6782 َأمْحَُد ْبُن َعْبدإ اجْلَبَّارإ، ثنا يُوُنُس ْبُن بَُكرْيٍ، َعنإ اْبنإ إإْسَحاَق، قَاَل: " َوُجَوْيرإيَُة َحدَّ
َرارإ ْبنإ َحبإيبإ ْبنإ َعائإذإ ْبنإ َمالإكإ ْبنإ َجذإ  اَنْت عإْنَد اْبنإ َعمٍي ميََة مإْن ُخَزاَعَة، كَ بإْنُت احْلَارإثإ َكاَن اْْسَُها بـَرََّة بإْنَت احْلَارإثإ ْبنإ َأيبإ ضإ

 هَلَا يـَُقاُل َلُه: ُمَسافإُع ْبُن َصْفَواَن ْبنإ ذإي الشُّْفرإ " 

َُه نَّ اْْسََها َكاَن بـَرََّة، َوغَ َحدََّثِنإ حُمَمَُّد ْبُن َعْمرإو ْبنإ َعطَاٍء، َعْن زَيـَْنَب بإْنتإ َأيبإ َسَلَمَة، َعْن ُجَوْيرإيََة بإْنتإ احْلَارإثإ " أَ   -  6783 ريَّ
 َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َفَسمَّاَها ُجَوْيرإيََة، وََكاَن َيْكَرُه َأْن يـَُقاَل: َخَرَج مإْن عإْندإ بـَرََّة  

َجاُه.   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم َوَلْم ُيَخرِ 
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط مسلم

َبَأ حُمَمَُّد ْبُن َغالإٍب، ثنا أَبُو ُحَذيـَْفَة، ثنا زَُهرْيٌ، َعْن إإْسَحاَق بْ   -  6784 ثـََنا أَبُو َبْكرإ ْبُن إإْسَحاَق، أَنـْ نإ ََيََْي ْبنإ طَْلَحَة، َعنإ َحدَّ
ُ َعْنُه: »َأنَّ َرُسوَل اَّللَّإ  َي اَّللَّ ، َعْن َمالإكإ ْبنإ َأْوٍس، َعْن ُعَمَر َرضإ  َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َضَرَب َعَلى ُجَوْيرإيََة احلْإَجاَب، وََكاَن الزُّْهرإييإ

ُم لإنإَسائإهإ«   ُم هَلَا َكَما يـَْقسإ  يـَْقسإ
َجاُه. ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح

 ذِكْرُ أُمِّ الْمُؤْمِنِنيَ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا 
، ثنا َعبْ  -  6787 ُّ اْلَعْدُل، ثنا ََيََْي ْبُن َجْعَفرإ ْبنإ الزيإْبرإقَانإ َبَأ َخالإٌد  َأْخََباََن َعْبُد اَّللَّإ ْبُن إإْسَحاَق اخْلَُراَساينإ ُد اْلَوهَّابإ ْبُن َعطَاٍء، أَنـْ

ُ َعْنُه قَاَل: َلمَّااحلَْ  َي اَّللَّ َدَخَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم   ذَّاُء، َعْن َكثإريإ ْبنإ زَْيٍد، َعنإ اْلَولإيدإ ْبنإ َراَبٍح، َعْن َأيبإ ُهَريـَْرَة، َرضإ
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يإ َصلَّى هللاُ َعَليْ  هإ َوَسلََّم، فـََلمَّا َأْصَبَح فـََرَأى َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َكَبََّ َوَمَع َأيبإ  بإَصفإيََّة اَبَت أَبُو أَيُّوَب َعَلى اَببإ النَّيبإ
َها َعَلْيَك اَها َوَزْوَجَها، فـَلَ أَيُّوَب السَّْيُف فـََقاَل: اَي َرُسوَل اَّللَّإ َكاَنْت َجارإيًَة َحدإيَثَة َعْهٍد بإُعْرٍس، وَُكْنُت قـَتَـْلُت َأاَبَها َوَأخَ  ْم آَمنـْ

َك َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َوقَاَل َلُه: »َخرْيًا«   َفَضحإ
َجاُه. ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح
 .حسن بمجموع طرقه* جامعة أم القرى: الحديث 

ْلُكوَفةإ، ثنا َأمْحَُد ْبُن َحازإٍم اْلغإَفارإيُّ، ثنا أَبُو نُـ  -  6788 ، ابإ َعْيٍم، ثنا عإيَسى ْبُن َطْهَماَن،  َأْخََباََن َعلإيُّ ْبُن َعْبدإ الرَّمْحَنإ السَّبإيعإيُّ
ُ َعْنُه يـَُقوُل: »أَ  َي اَّللَّ ْعُت أََنَس ْبَن َمالإٍك، َرضإ ًزا َوحَلًْما« قَاَل: ْسَإ ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َعَلى َصفإيََّة بإْنتإ ُحَييٍي ُخبـْ  ْطَعَم النَّيبإ

َجاُه. ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 . # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: بل غلط إنما ذي زينب

 القرى: إسناده حسن، ومتنه مخالف لما في الصحيحين. * جامعة أم 

ُّ، ثنا احلََْسُن ْبُن اجْلَْهمإ ْبنإ َمْصَقَلَة، ثنا احْلَُسنْيُ ْبُن اْلَفرَ   -   6789 ثـََنا أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ اأْلَْصبَـَهاينإ ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن ُعَمَر، َحدََّثِنإ َحدَّ جإ
ِتإ زَفـَْفنَ حُمَمَُّد ْبُن ُموَسى، َعْن ُعَما َنَة بإْنتإ َأيبإ قـَْيٍس اْلغإَفارإيَّةإ، قَاَلْت: َأاَن إإْحَدى النيإَساءإ الالَّ رإ، َعْن آمإ َي رََة ْبنإ اْلُمَهاجإ  َصفإيََّة، َرضإ

ْعتـَُها تـَُقوُل: »َما بـََلْغُت َسبْ  َها إإىَل َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، َفَسمإ ُ َعنـْ َع َعَشَرَة، َوَجْهدإي َأْن بـََلْغُت َسْبَع َعْشَرَة َسَنًة اَّللَّ
اثـْنَـَتنْيإ  َسَنَة  َصفإيَُّة  »َوتـُُوفيإَيْت  قَاَل:  َوَسلََّم«  َعَلْيهإ  َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ  َعَلى  َدَخْلُت  إإْذ  َلًة  َْت  لَيـْ َوُقَبإ ُمَعاوإيََة  زََمنإ  نَي فإ  َوَخْسإ  

  » ْلَبقإيعإ  ابإ
 عنه الذهبي في التلخيص.  * سكت

 * جامعة أم القرى: إسناده ضعيف جدا.

 ذِكْرُ أُمِّ الْمُؤْمِنِنيَ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا 
َطيإهإ، ثنا  - 6791 َكََّة وََكتَـَبُه ِلإ ِبإ ُّ، ِبإ احلََْسُن ْبُن َعلإييإ ْبنإ َشبإيٍب اْلَمْعَمرإيُّ، ثنا أَبُو ثـَْوٍر  َحدََّثِنإ بَُكرْيُ ْبُن َأمْحََد ْبنإ َسْهٍل الصُّوفإ

ُّ، ثنا أَبُو َقَطٍن، قَاَل: قَاَل ِلإ ُشْعَبُة: قَاَل ِلإ مإْسَعُر ْبُن كإَداٍم: »َحدَّثَـ  ْتِنإ َزْوُج َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ  إإبـَْراهإيُم ْبُن َخالإٍد اْلَكْليبإ
َبَة ْبنإ َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ هإاَللإ ْبنإ  َوَسلََّم   َعامإرإ ْبنإ َصْعَصَعَة، َوأُمَُّها هإْنُد بإْنُت َمْيُمونَُة بإْنُت احْلَارإثإ ْبنإ َحْزنإ ْبنإ ُِبَرْيإ ْبنإ اهْلَرإمإ ْبنإ ُرَويـْ

ْرَيَ«   َعْوفإ ْبنإ زَُهرْيإ ْبنإ احْلَارإثإ ْبنإ مَحَاطََة ْبنإ َحارإٍث مإْن محإ
 جامعة أم القرى: إسناده ضعيف.  *

، ثنا حُمَمَّدُ  -  6792 ، ثنا احْلَُسنْيُ ْبُن اْلَفَرجإ ُّ، ثنا احلََْسُن ْبُن اجْلَْهمإ ثـََنا أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ اأْلَْصبَـَهاينإ  ْبُن ُعَمَر، قَاَل: »َمْيُمونَُة  َحدَّ
، َكاَنْت تـََزوََّجْت فإ اجْلَاهإلإيَّةإ بإْنُت احْلَارإثإ ْبنإ مَحَاطََة ْبنإ َحارإٍث، َوهإَي َخاَلُة َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َعبَّاٍس، َوأُ  ْخُت أُميإ اْلَفْضلإ بإْنتإ احْلَارإثإ

َها أَبُو رُْهمإ ْبنإ َعْبدإ اْلُعزَّى ْبنإ  ، ُثَّ فَارَقـََها َفَخَلَف َعَليـْ ْسلإ ْبنإ َمْسُعوَد ْبَن َعْمرإو ْبنإ ُعَمرْيٍ الثَـَّقفإيَّ  َأيبإ قـَْيٍس مإْن َبِنإ َمالإكإ ْبنإ حإ
هُ  َها فـَتَـَزوََّجَها َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، َزوََّجَها إإايَّ َ َعنـْ ، فـَتـُُوفيإ اْلَعبَّاُس ْبُن َعْبدإ اْلُمطَّلإبإ وََكاَن يَلإي َأْمَرَها   َعامإرإ ْبنإ ُلَؤيٍي
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َا َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم بإَسرإفٍ  َر اْمَرَأْة تـََزوََّجَها َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ  فـََبََّن ِبإ  َعَلى َعَشَرةإ َأْمَياٍل مإْن َمكََّة، وََكاَنْت آخإ
َي اَّللَُّ  يَّةإ« قَاَل اْبُن ُعَمَر: »َوتـُُوفيإَيْت َمْيُمونَُة َرضإ َها َسَنَة إإ َعَلْيهإ َوَسلََّم َوَذلإَك َسَنَة َسْبٍع فإ ُعْمَرةإ اْلَقضإ تيإنَي َوهإَي   َعنـْ ْحَدى َوسإ

يإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم وََكاَن هَلَا يـَْوَم تـُُوفيإَيْت َْثَانُوَن َأْو إإ  ُر َمْن َماَت مإْن َأْزَواجإ النَّيبإ نيإَها َجْلَدٌة« آخإ  ْحَدى َوَْثَانُوَن َسَنًة َعَلى كإََبإ سإ
 * سكت عنه الذهبي في التلخيص. 

 إسناده ضعيف جدا. * جامعة أم القرى:

ونََة بـَرَُّة َفَسمَّاَها  إإْسَرائإيُل، َعْن حُمَمَّدإ ْبنإ َعْبدإ الرَّمْحَنإ، َعْن ُكَرْيٍب، َعنإ اْبنإ َعبَّاٍس، قَاَل: »َكاَن اْسُم َخاَليتإ َمْيمُ  -  6793
 َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َمْيُمونََة«  

 كم رحمه هللا: َصِحيٌح " @ قال الحافظ الحا
 .# قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح

 * جامعة أم القرى: إسناده صحيح. 

َعطَاءإ ْبنإ َأيبإ َمْيُمونََة،   َأْخََباََن الشَّْيُخ أَبُو َبْكرإ ْبُن إإْسَحاَق، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َغالإٍب، ثنا َعْمُرو ْبُن َمْرُزوٍق، ثنا ُشْعَبُة، َعنْ  -  6794
ُ َعْنُه قَاَل: »َكاَن اْسُم َمْيُمونََة بَـ  َي اَّللَّ  رََّة َفَسمَّاَها َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َمْيُمونََة« َعْن َأيبإ رَافإٍع، َعْن َأيبإ ُهَريـَْرَة، َرضإ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح
 * جامعة أم القرى: إسناده صحيح، لكن المتن مخالف لرواية الجماعة.

، ثنا حُمَمَُّد ْبُن  َأْخََبينإ إإْْسَاعإيُل ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ اْلَفْضلإ ْبنإ حُمَمَّدٍ   -  6795 ُّ، ثنا َجديإي، ثنا إإبـَْراهإيُم ْبُن اْلُمْنذإرإ احلْإَزامإيُّ  الشَّْعَراينإ
َهاٍب، قَاَل: »َخَرَج َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم مإَن   ْيبإَيةإ ُمْعَتمإًرا اْلَعامإ اْلَقابإلإ َعاَم احْلُدَ فـَُلْيٍح، َعْن ُموَسى ْبنإ ُعْقَبَة، َعنإ اْبنإ شإ
، َحَّتَّ إإ  دإ احْلََرامإ َذا بـََلَغ َيََْجَج بـََعَث َجْعَفَر ْبَن َأيبإ فإ ذإي اْلَقْعَدَة َسَنَة َسْبٍع َوُهَو الشَّْهُر الَّذإي َصدَُّه فإيهإ اْلُمْشرإُكوَن َعنإ اْلَمْسجإ

َعْنُه َبنْيَ َيَدْيهإ إإىَل َمْيُمونَ   ُ َي اَّللَّ َة بإْنتإ احْلَارإثإ ْبنإ َحْزٍن اْلَعامإرإيَّةإ، َفَخطَبَـَها َعَلْيهإ َفَجَعَلْت َأْمَرَها إإىَل اْلَعبَّاسإ ْبنإ َعْبدإ  طَالإٍب َرضإ
َعَلْيهإ َوسَ  اْلَعبَّاُس َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ  اْلَفْضلإ حَتَْتُه فـََزوََّجَها  ُأْختـَُها أُمَّ  َعَلْيهإ َوَسلََّم لََّم، فَ اْلُمطَّلإبإ وََكاَنْت  ُّ َصلَّى هللاُ  َأقَاَم النَّيبإ

ُ تـََعاىَل َأْن َيُكوَن مَ  َا بإَسرإٍف َوَقدََّر اَّللَّ ُ بإَسرإٍف بـَْعَد َذلإَك ِبإإنٍي، َحَّتَّ َقدإَمْت َمْيُمونَُة فـََبََّن ِبإ َي اَّللَّ ْوُت َمْيُمونََة بإْنتإ احْلَارإثإ َرضإ
َها بـَْعَد َذلإَك ِبإإنٍي، َا َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم«  َعنـْ  فـَتـُُوفيإَيْت َحْيُث َبََّن ِبإ

 * جامعة أم القرى: إسناده حسن إلى ابن شهاب... 

، ثـََنا حمَُ  -  6800 ، ثـََنا احْلَُسنْيُ ْبُن اْلَفَرجإ ُّ، ثـََنا احلََْسُن ْبُن اجْلَْهمإ ثـََنا أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ اأْلَْصبَـَهاينإ مَُّد ْبُن ُعَمَر، َحدََّثِنإ إإبـَْراهإيُم ْبُن  َحدَّ
َها قَاَلْت: َخَرَج َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم حُمَمٍَّد، َمْوىَل ُخَزاَعَة َعْن َصالإحإ ْبنإ حُمَمٍَّد، َعْن أُميإ ُدرََّة، َعنْ  ُ َعنـْ َي اَّللَّ  َمْيُمونََة، َرضإ

َلٍة مإْن عإْندإي فََأْغَلْقُت ُدونَُه َفَجاَءُه َيْستَـْفتإُح فَأَبـَْيُت َأْن َأفْـَتَح، فـََقاَل: »َأْقَسْمُت َأَلَّ  « فـَُقْلُت َلُه: َذاَت لَيـْ َتْذَهُب إإىَل  فـََتْحتإ ِلإ
َليتإ فـََقاَل: »َما فـََعْلُت، َوَلكإْن َوَجْدُت َحْقًنا مإْن بـَْوٍل«   َك فإ لَيـْ  َأْزَواجإ

 * حذفه الذهبي من التلخيص 
 * جامعة أم القرى: إسناده ضعيف جدا.
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َْرَو، ثـََنا احْلَارإُث    -   6803 ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب،  َأْخََباََن َعْبُد اَّللَّإ ْبُن احْلَُسنْيإ اْلَقاضإي، ِبإ ْبُن َأيبإ ُأَساَمَة، ثـََنا َكثإرُي ْبُن هإَشاٍم، َوَحدَّ
، ثـََنا زَُهرْيُ ْبُن اْلَعاَلءإ اْلَعْبدإيُّ، ثَـ  ، ثـََنا َأمْحَُد ْبُن اْلمإْقَدامإ َتاَدَة ْبنإ دإَعاَمَة، َنا َسعإيُد ْبُن َأيبإ َعُروبََة، َعْن قَـ ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن إإْسَحاَق الثَـَّقفإيُّ

أُميإ اْلَفْضلإ اْمَرَأةإ اْلَعبَّاسإ ْبنإ َعْبدإ اْلُمطَّلإبإ قَاَل: " تـََزوََّج َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َمْيُمونََة بإْنَت احْلَارإثإ ْبنإ فـَْرَوَة َوهإَي ُأْخُت  
َكََّة، َوَوَهَبْت نـَْفسَ  نَي اْعَتَمَر ِبإ يإ  حإ َنًة إإْن َوَهَبْت نـَْفَسَها لإلنَّيبإ يإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َوفإيَها نـََزَل: }َواْمَرَأًة ُمْؤمإ ُّ َها لإلنَّيبإ إإْن َأرَاَد النَّيبإ

َلُه عإْنَد فـَْرَوَة ْبنإ َعْبدإ  [ ، ُثَّ َصَدَرْت َمَعُه إإىَل  50َأْن َيْستَـْنكإَحَها َخالإَصًة َلَك مإْن ُدونإ اْلُمْؤمإنإنَي{ ]األحزاب:   اْلَمدإيَنةإ وََكاَنْت قـَبـْ
 اْلُعزَّى ْبنإ َأَسٍد مإْن َبِنإ ِتَإيمإ ْبنإ ُدوَداَن "

 * حذفه الذهبي من التلخيص 
 * جامعة أم القرى: إسناده ضعيف. 

 

 الْعَامِرِيَّةِ ذِكْرُ أُمِّ الْمُؤْمِنِنيَ زَيْنَبَ بِنْتَ خُزَيْمَةَ  
ُّ، ثـََنا َحجَّاُج ْبُن َأيبإ َمنإيٍع،  -  6804 ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثـََنا أَبُو ُأَساَمَة احْلََليبإ ، قَاَل:    َحدَّ َعْن َجديإهإ، َعنإ الزُّْهرإييإ

َلُه عإْنَد َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َجْحٍش فـَُقتإَل   »تـََزوَُّج َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم زَيـَْنبَ  بإْنَت ُخَزمْيََة َأَحدإ َبِنإ هإاَللإ ْبنإ َعامإٍر، وََكاَنْت قـَبـْ
َها يـَْوَم ُأُحٍد«   َعنـْ

 * جامعة أم القرى: إسناده ضعيف. 

، ثـََنا ُموَسى ْبُن َهاُروَن، ثـََنا أَبُو َُهَّاٍم، َحدََّثِنإ   -  6805  اْبُن َوْهٍب، َعْن يُوُنَس، َعنإ  َأْخََباََنُه أَبُو َسعإيٍد َأمْحَُد ْبُن يـَْعُقوَب الثَـَّقفإيُّ
َهاٍب، قَاَل: »تـُُوفيإَيْت زَيـَْنُب بإْنُت ُخَزمْيََة ْبنإ احْلَارإثإ ْبنإ َعْبدإ اَّللَّإ   ْبنإ َعْمرإو ْبنإ َعْبدإ َمَنافإ ْبنإ هإاَللإ ْبنإ َعامإرإ ْبنإ َصْعَصَعَة اْبنإ شإ

َحَيا فإ  اهلْإْجَرةإ  بـَْعَد  ْلَمدإيَنةإ  ابإ تـُُوفيإَيْت  اجْلَاهإلإيَّةإ  فإ  بإهإ  ُتَسمَّى  اْلَمَساكإنيإ، َكاَنْت  أُمُّ  َوَسلََّم« َوهإَي  َعَلْيهإ  هللاُ  َصلَّى  اَّللَّإ  َرُسولإ   ةإ 
 سكت عنه الذهبي في التلخيص.  *

 * جامعة أم القرى: اْلثر ضعيف.

ُ تـََعاىَل، ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن إإْسَحاَق الثَـَّقفإيُّ   -  6806 َُه اَّللَّ ، ثـََنا زَُهرْيُ َأْخََبينإ أَبُو احْلَُسنْيإ ْبُن يـَْعُقوَب احْلَافإُظ، َرمحإ ، ثـََنا أَبُو اأْلَْشَعثإ
وََّج َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم زَيـَْنَب بإْنَت ُخَزمْيََة، َوهإَي أُمُّ ْبُن اْلَعاَلءإ، ثـََنا َسعإيُد ْبُن َأيبإ َعُروبََة، َعْن قـََتاَدَة، قَاَل: »ُثَّ تـَزَ 

، فـَتـُُوفيإَيْت عإْنَد   َلُه عإْنَد الطَُّفْيلإ ْبنإ احْلَارإثإ يإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوسَ اْلَمَساكإنيإ مإْن َبِنإ َعامإرإ ْبنإ َصْعَصَعَة وََكاَنْت قـَبـْ لََّم َوََلْ تـَْلَبْث النَّيبإ
ريًا«    عإْنَدُه إإَلَّ َيسإ

 * سكت عنه الذهبي في التلخيص. 
 * جامعة أم القرى: إسناده ضعيف. 

 

 ذِكْرُ الْعَالِيَةِ 
ُّ، ثـََنا َحجَّاُج ْبُن    -  6807 ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثـََنا أَبُو ُأَساَمَة احْلََليبإ ، قَاَل:  َحدَّ َأيبإ َمنإيٍع، َعْن َجديإهإ، َعنإ الزُّْهرإييإ

 »َوتـََزوََّج َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم اْلَعالإَيَة، اْمَرَأٌة مإْن َبِنإ َبْكرإ ْبنإ كإاَلٍب«
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 * جامعة أم القرى: إسناده ضعيف. 

ثـََنا أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن  -  6808 ، َحدَّ ثـََنا َأمْحََد ْبنإ اَبَلَوْيهإ، ثـََنا احْلََسُن ْبُن َعلإييإ ْبنإ َشبإيٍب اْلَمْعَمرإيُّ، ثـََنا ََيََْي ْبُن يُوُسَف الرَّقيإيُّ
، َعْن زَْيدإ ْبنإ َكْعبإ ْبنإ ُعْجَرَة، َعْن أَبإيهإ، قَالَ  : تـََزوََّج َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ  أَبُو ُمَعاوإيََة الضَّرإيُر، َعْن مجَإيلإ ْبنإ زَْيٍد الطَّائإييإ

َها بـََياًضا، فـََقاَل هلََ  ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم:  َوَسلََّم اْمَرَأًة مإْن َبِنإ غإَفاٍر، فـََلمَّا َدَخَلْت َعَلْيهإ َووَضَعْت ثإَياَِبَا رََأى بإَكْشحإ ا النَّيبإ
ي ثإَياَبكإ َواحْلَقإي  َا هإَي َأْْسَاُء بإْنُت النـُّْعَمانإ اْلغإ »اْلَبسإ ْلكإاَلبإيَّةإ، إإَنَّ لصََّداقإ »َهذإهإ لَْيَسْت ابإ « َوَأَمَر هَلَا ابإ ْهلإكإ  َفارإيَُّة«ِبَإ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: ابن معين زيد ليس بثقة 
 * جامعة أم القرى: إسناده ضعيف. 

 

 النُّعْمَانَ ذِكْرُ أَسْمَاءَ بِنْتِ  
، ثـََنا زَُهرْيُ ْبُن الْ   -  6809 ثـََنا أَبُو احْلَُسنْيإ ْبُن يـَْعُقوَب، ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن إإْسَحاَق، ثـََنا أَبُو اأْلَْشَعثإ َعاَلءإ، ثـََنا َسعإيُد ْبُن َأيبإ َعُروبََة،  َحدَّ

َنُة النـُّْعَمانإ ْبنإ  َعْن قـََتاَدَة، قَاَل: " ُثَّ تـََزوََّج َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ   َعَلْيهإ َوَسلََّم مإْن َأْهلإ اْلَيَمنإ َأْْسَاَء بإْنتإ النـُّْعَمانإ اْلغإَفارإيََّة، َوهإَي ابـْ
َا َدَعاَها فـََقاَلْت: تـََعاَل أَْنَت، َفطَلََّقَها "  ، فـََلمَّا َدَخَل ِبإ يَل ْبنإ النـُّْعَمانإ  احْلَارإثإ ْبنإ َشَراحإ

 ذهبي في التلخيص. * سكت عنه ال 
 * جامعة أم القرى: إسناده ضعيف. 

 

 ذِكْرُ أُمِّ شَرِيك  الْأَنْصَارِيَّةِ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ 
، ثـََنا زَُهرْيُ ْبُن    -   6810 اْلَعاَلءإ، ثـََنا َسعإيُد ْبُن َأيبإ َعُروبََة،  َأْخََباََن أَبُو احْلَُسنْيإ ْبُن يـَْعُقوَب، ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن إإْسَحاَق، ثـََنا أَبُو اأْلَْشَعثإ

بُّ َأْن أَتـََزوََّج فإ   َعْن قـََتاَدَة، قَاَل: َوتـََزوََّج َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم أُمَّ َشرإيٍك اأْلَْنَصارإيََّة مإْن َبِنإ  النَّجَّارإ، َوقَاَل: »إإينيإ ُأحإ
َا اأْلَْنَصارإ« ُثَّ قَا  َل: »إإينيإ َأْكَرُه َغرْيََُتُنَّ« فـََلْم َيْدُخْل ِبإ

 * سكت عنه الذهبي في التلخيص. 
 * جامعة أم القرى: في إسناده زهير بن العَلء وهو ضعيف بل متهم بالوضع. 

 

 ذِكْرُ سَنَاءَ بِنْتِ أَسْمَاءَ بْنِ الصَّلْتِ السُّلَمِيَّةِ 
، َوَعْبُد النَّْضرإ اْلَفقإيُه، ثـََنا َعلإيُّ ْبُن َعْبدإ اْلَعزإيزإ، ثـََنا أَبُو ُعبَـْيَدَة، قَاَل: َوزََعَم َحْفُص ْبُن النَّْضرإ السُّ َأْخََباََن أَبُو    -  6811 َلمإيُّ

َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم تـََزوََّج َسَناَء بإنْ  َت َأْْسَاَء ْبنإ الصَّْلتإ السَُّلمإيََّة َفَماَتْت قـَْبَل َأْن َيْدُخَل اْلَقاهإرإ ْبُن السَّرإييإ السَُّلمإيُّ »َأنَّ النَّيبإ
َا«  ِبإ

 * جامعة أم القرى: إسناده ضعيف. 

 

الشَّقِيَّةَ وَبِذَلِكَ عُرِفَتْ إِلَى أَنْ  تْ نَفْسَهَا  ذِكْرُ الْكِلَابِيَّةِ أَوِ الْكِنْدِيَّةِ »فَقَدِ اخْتُلِفَ فِي اسْمِهَا كَمَا اخْتُلِفَ فِي قَبِيلَتِهَا وَآخِرُ ذَلِكَ سَمَّ 

 مَاتَتْ« 
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، ثـََنا احْلَُسنْيُ ْبُن    -  6812 ثـََنا أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبنإ َبطََّة، ثـََنا احْلََسُن ْبُن اجْلَْهمإ ، ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن ُعَمَر، قَاَل: "  َحدَّ اْلَفَرجإ
، َوقَاَل بـَْعضُ َواْلكإاَلبإيَُّة فـَقَ  يإ َها، فـََقاَل بـَْعُضُهْم: هإَي فَاطإَمُة بإْنُت الضَّحَّاكإ ْبنإ ُسْفَياَن اْلكإاَليبإ ُهْم: هإَي َعْمَرُة بإْنُت دإ اْخُتلإَف فإ اْسْإ

َياَن ْبنإ َعْوفإ ْبنإ َكْعبإ ْبنإ ُعبَـْيدإ ْبنإ َأيبإ َبْكرإ ْبنإ  زَْيدإ ْبنإ ُعبَـْيدإ ْبنإ ُرَواسإ ْبنإ كإاَلبإ ْبنإ َعامإٍر، َوقَاَل بـَْعُضُهْم: هإَي َسَبأُ بإْنُت ُسفْ 
دَ  َياَن َوقَاَل بـَْعُضُهْم: َوََلْ َتُكْن إإَلَّ كإاَلبإيٌَّة َواحإ َها َوقَاَل بـَْعُضُهْم: كإاَلٍب، َوقَاَل بـَْعُضُهْم: هإَي اْلَعالإَيُة بإْنُت ظَبـْ َا اْخُتلإَف فإ اْسْإ ٌة َوإإَنَّ

َبتإَها " َبْل كُ  ُهنَّ قإصًَّة َغرْيَ قإصَّةإ َصاحإ نـْ َدٍة مإ يًعا َوَلكإْن لإُكليإ َواحإ  نَّ مجَإ
 * سكت عنه الذهبي في التلخيص. 

 * جامعة أم القرى: إسناده إلى الواقدي ضعيف.  

، ثـََنا ُعبَـْيُد اَّللَّإ ْبُن َعْمٍرو، َعْن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ حُمَمَّدإ  َأْخََباََن َأمْحَُد ْبُن َسْلَماَن اْلَفقإيُه، ثـََنا هإاَلُل ْبُن اْلَعاَلءإ   -  6815 ، ثـََنا َأيبإ الرَّقيإيُّ
لَّى هللاُ َعَلْيهإ  لَّيتإ َسأََلْت َرُسوَل اَّللَّإ صَ ْبنإ َعقإيٍل، قَاَل: " َوَنَكَح َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم اْمَرَأًة مإْن كإْنَدَة َوهإَي الشَّقإيَُّة ا

 : أَبُو ُأَسْيٍد السَّاعإدإيُّ " َوَسلََّم َأْن يـَُردََّها إإىَل قـَْومإَها َوَأْن يـَُفارإقـََها، فـََفَعَل َوَردََّها َمَع رَُجٍل مإَن اأْلَْنَصارإ يـَُقاُل َلهُ 
 * سكت عنه الذهبي في التلخيص. 

 * جامعة أم القرى: إسناده ضعيف. 

، ثـََنا احْلَُسنْيُ  -  6816 ثـََنا بإَشْرحإ َهذإهإ اْلقإصَّةإ أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ اأْلَْنَصارإيُّ، ثـََنا احلََْسُن ْبُن اجْلَْهمإ ، ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن ُعَمَر،   َحدَّ ْبُن اْلَفَرجإ
دإ ْبنإ َأيبإ َعْونٍ  َبَة، َعْن َعْبدإ اْلَواحإ ، قَاَل: َقدإَم النـُّْعَماُن ْبُن َأيبإ َجْونإ اْلكإْندإيُّ وََكاَن يـَْنزإُل  ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب ْبنإ ُعتـْ ييإ  الدَّْوسإ

َلْيهإ َوَسلََّم،  اَل: اَي َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ عَ َوبـَُنو أَبإيهإ ََنًْدا َمإَّا يَلإي الشَّْربََة فـََقدإَم َعَلى َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم ُمْسلإًما فـَقَ 
َها فـََتَأميََّْت َوَقْد رَ  َ َعنـْ غإَبْت فإيَك َوُخطإَبْت إإلَْيَك، فـَتَـَزوََّجَها َرُسوُل َأََل ُأَزويإُجَك َأمْجََل َأمييٍإ فإ اْلَعَربإ َكاَنْت حَتَْت اْبنإ َعمٍي هَلَا فـَتـُُوفيإ

َا فإ اْلَمْهرإ فـََقاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ  اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َعَلى اثـَْنيَتْ  ، فـََقاَل: اَي َرُسوَل اَّللَّإ ََل تـَْقُصْر ِبإ   َعْشَرَة ُأوقإيًَّة َوَنشٍي
اَل النـُّْعَماُن ْبُن َأيبإ َجْوٍن:  قَ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »َما َأْصَدْقُت َأَحًدا مإْن نإَسائإي فـَْوَق َهَذا َوََل ُأَصديإُق َأَحًدا مإْن بـََناِتإ فـَْوَق َهَذا« فَـ 

ُلُهْم إإلَْيَك فَإإينيإ َخارإٌج َمَع َرُسو  ٌل َأْهَلَك َمَعُه فـَبَـَعَث  َففإيَك اأْلََسى، فـََقاَل: فَابـَْعْث اَي َرُسوَل اَّللَّإ إإىَل َأْهلإَك َمْن َْيمإ لإَك َفُمْرسإ
َها َجَلَسْت فإ بـَْيتإَها َوَأذإَنْت َلُه َأْن َيْدُخَل فـََقاَل أَبُو ُأَسْيدٍ َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َأاَب  :  ُأَسْيٍد السَّاعإدإيَّ فـََلمَّا َقدإَما َعَليـْ

ْن نـََزَل احلْإَجاَب فََأْرَسْلُت إإلَْيهإ  َوَذلإَك بـَْعَد أَ  -إإنَّ نإَساَء َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم ََل يـَُراهإنَّ الريإَجاَل، قَاَل أَبُو ُأَسْيٍد 
َجاُب بـَْينإكإ َوَبنْيَ َمْن ُتَكلَّمإنَي مإَن الريإَجالإ إإَلَّ َذا حَمَْرٍم مإْنكإ فـََقبإَلْت فـََقاَل أَبُو ُأَسيْ  - فـََيسََّر ِلإ َأْمرإي  ٍد: فََأَقْمُت َثاَلثََة  قَاَل: حإ

ٍم ُثَّ حَتَمَّْلُت َمَع الظَّعإ  َا َحَّتَّ َقدإْمُت اْلَمدإيَنَة فَأَنـَْزْلتـَُها فإ َبِنإ َساعإَدَة َفَدَخلَ َأايَّ َها نإَساُء  يَنةإ َعَلى مَجٍَل فإ حمإَفٍَّة فََأقْـبَـْلُت ِبإ  َعَليـْ
ْلَمدإ  َا َوَسهَّْلَن َوَخَرْجَن مإْن عإْندإَها َفذََكْرَن مَجَاهَلَا َوَشاَع َذلإَك ابإ يَنةإ َوحَتَدَّثُوا بإُقُدومإَها. قَاَل أَبُو ُأَسْيٍد السَّاعإدإيُّ:  احْلَييإ فـََرحََّْبَ ِبإ

يإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َوُهَو فإ َبِنإ َعْمرإو ْبنإ َعْوٍف فََأْخََبْتُُه َوَدَخَل َعلَ  ٌل مإَن النيإَساءإ لإَما بـََلَغُهنَّ مإْن  َورََجْعُت إإىَل النَّيبإ َها َداخإ يـْ
اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم   ا وََكاَنْت مإْن َأمْجَلإ النيإَساءإ فـََقاَلْت: إإنَّكإ مإَن اْلُمُلوكإ فَإإْن ُكْنتإ تُرإيدإيَن َأْن حَتْظإي عإْنَد َرُسولإ مَجَاهلإَ 

ْنُه فَإإنَّكإ حَتْظإنَي عإْنَدُه َويـَْرَغُب فإيكإ   فَاْسَتعإيذإي مإ
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ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلَّمَ قَاَل اْبُن ُعَمَر: َفحَ  اْلكإْندإيََّة فإ َشْهرإ رَبإيٍع   دََّثِنإ َعْبُد اَّللَّإ ْبُن َجْعَفٍر، َعنإ اْبنإ َأيبإ َعْوٍن، قَاَل: »تـََزوََّج النَّيبإ
 اأْلَوَّلإ َسَنَة تإْسٍع مإَن اهلْإْجَرةإ« 

وََّج اَندإ، َعْن هإَشامإ ْبنإ ُعْرَوَة، َعْن أَبإيهإ، َأنَّ اْلَولإيَد ْبَن َعْبدإ اْلَملإكإ َكَتَب إإلَْيهإ َيْسأَلُُه َهْل تـَزَ قَاَل: َوَحدََّثِنإ َعْبُد الرَّمْحَنإ ْبُن َأيبإ الزيإ 
لَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َقطُّ َوََل تـََزوََّج َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم ُأْخَت اأْلَْشَعثإ ْبنإ قـَْيٍس؟ فـََقاَل: »َما تـََزوََّجَها َرُسوُل اَّللَّإ صَ 

َها َفطَلَّقَ  َا َوَقدإَمتإ اْلَمدإيَنَة َنَظَر إإلَيـْ َا«كإْندإيًَّة إإَلَّ ُأْخَت َبِنإ اجْلَْونإ َفَملإَكَها فـََلمَّا أََتى ِبإ  َها َوََلْ َيَْبإ ِبإ
، َعْن أَبإيهإ، وََكاَن َبْدرإايًّ قَاَل: تـََزوََّج َرُسو قَاَل: َوذََكَر هإَشاُم ْبُن حُمَمٍَّد، َأنَّ اْبَن ا ، َحدَّثَُه َعْن مَحَْزَة ْبنإ َأيبإ ُأَسْيٍد السَّاعإدإييإ يلإ ُل ْلَغسإ

َا، فـََقاَلْت   ْئُت ِبإ طَُها  َحفْ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َأْْسَاَء بإْنَت النـُّْعَمانإ اجْلَْونإيََّة فََأْرَسَلِنإ َفجإ بإيَها أَْنتإ َوَأاَن أَُمشيإ َصُة لإَعائإَشَة: َأْخضإ
ُبُه مإَن اْلَمْرَأةإ إإ  َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم يـُْعجإ َّللَّإ مإْنَك فـََلمَّا  فـََفَعَلَتا ُثَّ قَاَلْت هَلَا إإْحَداُُهَا: إإنَّ النَّيبإ َذا َدَخَلْت َعَلْيهإ َأْن تـَُقوَل َأُعوُذ ابإ

َّللَّإ مإْنَك، فـََقاَل رَ دَ  َها فـََقاَلْت: َأُعوُذ ابإ َْتَ َمدَّ َيَدُه إإلَيـْ ُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم بإُكميإهإ َخَلْت َعَلْيهإ َوَأَغَلَق اْلَباَب َوَأْرَخى السيإ
َُعاٍذ َثاَلَث َمرَّاتٍ  ْهلإَها َوَمتيإْعَها َعَلى َوْجهإهإ فَاْسَتََتَ بإهإ َوقَاَل: »ُعْذتإ ِبإ « . قَاَل أَبُو ُأَسْيٍد: ُثَّ َخَرَج إإَِلَّ فـََقاَل: »اَي َأاَب ُأَسْيٍد َأحلْإْقَها ِبَإ

َثِنإ زَُهرْيُ ْبُن ُمَعاوإيََة َفَكاَنْت تـَُقوُل: اْدُعوينإ الشَّقإيََّة قَاَل اْبُن ُعَمَر: قَاَل هإَشاُم ْبُن حُمَمٍَّد: َفَحدَّ   - يـَْعِنإ كإْراَبَسنْيإ    - بإَرازإقإيَّنْيإ«  
َا َماَتْت َكَمًدا«  اجْلُْعفإيُّ »َأهنَّ

، َعْن َأيبإ َصالإٍح، َعنإ اْبنإ َعبَّاٍس، قَاَل: َخَلَف َعَلى َأْْسَاَء بإْنتإ النـُّْعَمانإ  ُر ْبُن َأيبإ أَُميََّة، فََأرَاَد    قَاَل هإَشاُم: َوَحدََّثِنإ َأيبإ اْلُمَهاجإ
َها ُعَمُر َأْن  ُميإ اْلُمْؤمإنإنَي« َفَكفَّ َعنـْ  يـَُعاقإبَـَها فـََقاَلْت: »َواَّللَّإ َما ُضرإَب َعَليَّ احلْإَجاُب َوََل ُْسيإيُت ِبإ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: سنده واه 
 * جامعة أم القرى: إسناده ضعيف جدا.

 الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ ذِكْرُ قُتَيْلَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أُخْتِ  
، ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن َجرإيٍر، قَاَل: قَاَل أَبُو   -   6817 يُّ : »ُثَّ تـََزوََّج َرُسوُل اَّللَّإ   َأْخََبينإ ََمَْلُد ْبُن َجْعَفٍر اْلَباقـَْرحإ ُعبَـْيَدَة َمْعَمُر ْبُن اْلُمَثَّنَّ

نَي َقدإَم   َلَة بإْنَت قـَْيٍس ُأْخَت اأْلَْشَعثإ ْبنإ قـَْيٍس فإ َسَنةإ َعْشَرٍة، ُثَّ اْشَتَكى فإ النيإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم حإ ْصفإ َعَلْيهإ َوْفُد كإْنَدَة قـُتَـيـْ
، َوََلْ َتُكٍن َقدإَمْت َعلَ  ثـَْننْيإ لإيَـْوَمنْيإ َمَضَيا مإْن َشْهرإ رَبإيٍع اأْلَوَّلإ َا« َوَوقََّت بـَْعُضُهْم َوْقَت مإْن َصَفٍر، ُثَّ قُبإَض يـَْوَم اَلإ ْيهإ َوََل َدَخَل ِبإ

َها، فـََزَعَم أَنَُّه تـََزوََّجَها قـَْبَل َوفَاتإهإ بإَشْهٍر، َوزََعَم آَخُروَن أَنَُّه تـََزوََّجَها فإ مَ  َلَة تـَْزوإُيإهإ إإايَّ َ قـُتَـيـْ هإ، َوزََعَم آَخُروَن أَنَُّه َأْوَصى َأْن َُيَرييإ َرضإ
َْضَرَمْوَت، فـَبَـَلَغ َأاَب َبْكٍر فـََقاَل: َلقَ فَإإْن شَ  ْد َُهَْمُت َأْن ُأَحريإَق َعَلْيهإَما،  اَءْت، فَاْخَتاَرتإ النيإَكاَح، فـَُزويإَجَها عإْكرإَمُة ْبُن َأيبإ َجْهٍل ِبإ

َا : َما هإَي مإْن أُمََّهاتإ اْلُمْؤمإنإنَي َوََل َدَخَل ِبإ َها احلْإَجاَب، َوزََعَم   فـََقاَل ُعَمُر ْبُن اخْلَطَّابإ ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َوََل َضَرَب َعَليـْ النَّيبإ
َا اْرَتدَّتْ   بـَْعُضُهْم َأهنَّ

 * جامعة أم القرى: إسناده إلى معمر حسن، ولكن الحديث مرسل وهو من قسم الضعيف.  
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ُّ، ثـََنا َحجَّاُج ْبُن َأيبإ َمنإيٍع،  -  6818 ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثـََنا أَبُو ُأَساَمَة احْلََليبإ َهاٍب   َحدَّ َعْن َجديإهإ، َعنإ اْبنإ شإ
، قَاَل: »َواْسَتَسرَّ َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َمارإيََة اْلقإْبطإيََّة، فـََوَلَدْت َلُه   إإبـَْراهإيَم« الزُّْهرإييإ

 * جامعة أم القرى: إسناده ضعيف ْلنه مرسل. 

ُّ، ثـََنا ُمْصَعُب ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ الزَُّبرْيإيُّ، قَاَل: "  َحدََّثِنإ أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبنإ اَبَلَوْيهإ، ثَـ  - 6819 َنا إإبـَْراهإيُم ْبُن إإْسَحاَق احْلَْريبإ
 َعَلْيهإ َوَسلََّم اْلُمَقْوقإُس ُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ ُثَّ تـََزوََّج َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َمارإيََة بإْنَت َِشُْعوَن َوهإَي الَّيتإ َأْهَداَها إإىَل رَ 

يًّا يـَُقاُل َلُه: َمابُوُر، فـََوَهَب َرُسوُل اَّللَّإ  ريإيَن َوَخصإ ْسَكْنَدرإيَّةإ، َوَأْهَدى َمَعَها ُأْختَـَها سإ ُب اإْلإ ريإيَن حلإَسَّاَن َصاحإ  َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم سإ
َنَة َْثَاٍن طإ َوُهْم َنَصاَرى، َوَوَلَدْت َمارإيَُة لإَرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم إإبـَْراهإيَم فإ ذإي احلْإجَّةإ سَ ْبنإ ََثبإٍت، َواْلُمَقْوقإُس مإَن اْلقإبْ 

ْلَمدإيَنةإ َوُهَو اْبُن َْثَانإَيَة َعَشرَ    َشْهًرا " مإَن اهلْإْجَرةإ، َوَماَت إإبـَْراهإيُم َعَلْيهإ الصَّاَلُة َوالسَّاَلُم ابإ
 * جامعة أم القرى: رجاله موثقون، وسنده صحيح لكنه مرسل. 

ُر، ثـََنا احلََْسُن ْبُن مَحَّاٍد َسجَّاَدةُ   -   6821 اأْلَُموإيُّ، ، َحدََّثِنإ ََيََْي ْبُن َسعإيٍد  َحدََّثِنإ َعلإيُّ ْبُن مَحَْشاٍذ اْلَعْدُل، ثـََنا َأمْحَُد ْبُن َعلإيٍي اأْلَابَّ
َي اَّللَُّ  ، َعْن ُعْرَوَة، َعْن َعائإَشَة، َرضإ َها قَاَلْت: ُأْهدإَيْت َمارإيَُة إإىَل َرُسولإ ثـََنا أَبُو ُمَعاٍذ ُسَلْيَماُن ْبُن اأْلَْرَقمإ اأْلَْنَصارإيُّ، َعنإ الزُّْهرإييإ  َعنـْ

َها َوقْـَعًة فَاْسَتَمرَّْت َحامإاًل، قَاَلْت: فـََعَزهَلَا عإْنَد اْبنإ َعميإَها، قَاَلْت: اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َوَمَعَها اْبُن َعميٍ   هَلَا، قَاَلْت: فـََوَقَع َعَليـْ
فَابـَْتاَعْت َلُه َضائإَنَة لَُبوٍن َفَكاَن يـَُغذَّى  ََبإ  فـََقاَل َأْهُل اإْلإْفكإ َوالزُّورإ: مإْن َحاَجتإهإ إإىَل اْلَوَلدإ ادََّعى َوَلَد َغرْيإهإ، وََكاَنْت أُمُُّه َقلإيَلَة اللَّ 

يإ َصلَّى هللاُ  َل بإهإ َعَلى النَّيبإ َها: َفُدخإ ُ َعنـْ َي اَّللَّ  َعَلْيهإ َوَسلََّم َذاَت يـَْوٍم فـََقاَل: »َكْيَف بإَلَبنإَها، َفَحُسَن َعَلْيهإ حَلُْمُه، قَاَلْت َعائإَشُة َرضإ
رْيَةإ َأْن قـُْلُت:  ذيإَي بإَلْحمإ الضَّْأنإ ََيُْسُن حَلُْمُه، قَاَل: »َوََل الشََّبُه« قَاَلْت: َفَحَمَلِنإ َما ََيْمإُل النيإَساَء مإَن اْلغَ تـََرْيَن؟« فـَُقْلُت: َمْن غُ 

: »ُخْذ َهَذا السَّْيَف فَاْنطَلإْق فَاْضرإْب  َما َأَرى َشبَـًها قَاَلْت: َوبـََلَغ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َما يـَُقوُل النَّاُس فـََقالَ   لإَعلإيٍي
ًبا قَاَل: فـََلمَّا َنَظَر إإىَل َعلإيٍي َوَمَعُه ُعُنَق اْبنإ َعميإ َمارإيََة َحْيُث َوَجْدتَُه« ، قَاَلْت: فَاْنطََلَق فَإإَذا ُهَو فإ َحائإٍط َعَلى َُنَْلٍة ََيََْتإُف ُرطَ 

ُ َعزَّ َوَجلَّ َلُه َما لإلريإَجالإ َشْيٌء ََمْسُ السَّْيُف اْستَـْقبَـَلتْ   وحٌ ُه رإْعَدٌة قَاَل: َفَسَقَطتإ اخلْإْرَقُة، فَإإَذا ُهَو ََلْ ََيُْلقإ اَّللَّ
 * سكت عنه الذهبي في التلخيص. 

 * جامعة أم القرى: إسناده ضعيف جدا. 

ثـََنا أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ   -  6822 ، ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن ُعَمَر، َحدََّثِنإ َحدَّ ، ثـََنا احْلَُسنْيُ ْبُن اْلَفَرجإ ُّ، ثـََنا احلََْسُن ْبُن اجْلَْهمإ ُموَسى ْبُن اأْلَْصبَـَهاينإ
ُ َعْنُه يـُْنفإُق َعلَ  َي اَّللَّ ، َعْن أَبإيهإ، قَاَل: »َكاَن أَبُو َبْكٍر، َرضإ ُ  حُمَمَّدإ ْبنإ إإبـَْراهإيَم التـَّْيمإيُّ َي اَّللَّ َ، ُثَّ َصاَر ُعَمُر َرضإ ى َمارإيََة َحَّتَّ تـُُوفيإ

اَلفَتإهإ« قَاَل اْبُن ُعَمَر: »َوتـُُوفيإَيْت َمارإيَُة أُمُّ إإبـَْراهإيمَ  َها َحَّتَّ تـُُوفيإَيْت فإ خإ اْبنإ َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم فإ   َعْنُه يـُْنفإُق َعَليـْ
َها ُعَمُر َوَقَبُْ اْلُمَحرَّ  ُر النَّاَس لإُشُهودإَها َفَصلَّى َعَليـْ تيإ َعْشَرَة مإَن اهلْإْجَرةإ، فـَُرئإَي ُعَمُر، َُيْضإ « مإ َسَنَة سإ ْلَبقإيعإ  َها ابإ

 * جامعة أم القرى: حديث ضعيف جدا. 

ُّ، ثـََنا ُمْصَعُب ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ الزَُّبرْيإيُّ، قَاَل: َحدََّثِنإ أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبنإ اَبَلَوْيهإ، ثـَنَ   -   6827 ا إإبـَْراهإيُم ْبُن إإْسَحاَق احْلَْريبإ
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ْلَمدإيَنةإ َسَنَة َسْبَع عَ  َعَلْيهإ َوَسلََّم تـُُوفيإَيْت ابإ يإ َصلَّى هللاُ  َها  »بـََلَغِنإ َأنَّ َمارإيََة أُمَّ َوَلدإ النَّيبإ َأمإرُي اْلُمْؤمإنإنَي ُعَمُر ْبُن  ْشَرَة، َوَصلَّى َعَليـْ
 » ْلَبقإيعإ ُ َعْنُه، َوُدفإَنْت ابإ َي اَّللَّ  اخْلَطَّابإ َرضإ

 * جامعة أم القرى: إسناده ضعيف. 

 ذِكْرُ أُمَيْمَةَ مَوْلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اهللُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثـََنا َأمْحَُد ْبُن َعْبدإ اجْلَبَّارإ، ثـََنا يُوُنُس ْبُن بَُكرْيٍ، عَ   -  6830 َناٍن َأيبإ فـَْرَوَة  َحدَّ ْن يَزإيَد ْبنإ سإ

، َعْن ُجَبرْيإ ْبنإ نـَُفرْيٍ، قَاَل: َدَخلْ  ، ثـََنا أَبُو ََيََْي اْلَكاَلعإيُّ ُت َعَلى أَُمْيَمَة، َمْوََلةإ َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم قَاَلْت: الرََّهاوإييإ
إإْذ َدَخَل َعَلْيهإ رَُجٌل فـََقاَل: اَي َرُسوَل اَّللَّإ إإينيإ ُأرإ  يٍَّة يُد الرُُّجوَع إإىَل َأْهلإي فََأْوصإِنإ  ُكْنُت يـَْوًما أُْفرإُغ َعَلى َيَدْيهإ َوُهَو يـَتَـَوضَّأُ  بإَوصإ

نَيَّ َوالإَديْ  لنَّارإ، َوََل تـَْعصإ ًئا َوإإْن ُقطيإْعَت َوُحريإْقَت ابإ َك َوإإْن َأَمَراَك َأْن َُتَليإَي مإْن َأْهلإَك َوُدنـَْياَك َأْحَفْظَها، فـََقاَل: »ََل ُتْشرإَكنَّ ابإَّللَّإ َشيـْ
ْنُه ذإمَُّة اَّللَّإ َعزَّ َوَجلَّ َوذإمَُّة َرُسولإهإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، َوََل تَ فـََتَخلَّ، َوََل َتَْتُْك َصاَلًة ُمتَـَعميإًدا َفَمْن تـَرَ  ْشَرَبنَّ  َكَها ُمتَـَعميإًدا بَرإَئْت مإ

َا رَْأُس ُكليإ َخطإيَئٍة، َوََل تـَْزَدْد فإ َُتُوٍم فَإإنََّك ََتِْتإ يـَْوَم اْلقإَياَمةإ َوَعَلى عُ  نَي، َوََل َتفإرَّنَّ يـَْوَم الزَّْحفإ اخْلَْمَر فَإإهنَّ ْقَداُر َسْبعإ َأَرضإ ُنقإَك مإ
رُي، َوأَْنفإقْ   َعَلى َأْهلإَك مإْن َطْولإَك َوََل تـَْرَفْع َعَصاَك فَإإنَُّه َمْن فـَرَّ يـَْوَم الزَّْحفإ فـََقْد اَبَء بإَغَضٍب مإَن اَّللَّإ َوَمْأَواُه َجَهنَُّم َوبإْئَس اْلَمصإ

ُهمْ  ْفُهْم فإ اَّللَّإ َعزَّ َوَجلَّ«   َعنـْ  َوَأخإ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: سنده واه 

 * جامعة أم القرى: إسناده ضعيف...وللحديث شواهد يرتقي بها إلى الحسن لغيره.  

: وََكاَنْت مإْن َسَرارإي َرُسولإ    -  6832 اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َرَْيَانَُة بإْنُت زَْيدإ ْبنإ َْسُْعوَن، مإْن  قَاَل أَبُو ُعبَـْيَدَة َمْعَمُر ْبُن اْلُمَثَّنَّ
َيااًن،   َعَلْيهإ َوَسلََّم يَقإيُل عإْنَدَها َأحْ َبِنإ النَّضإريإ قَاَل بـَْعُضُهْم: مإْن َبِنإ قـَُرْيظََة، وََكاَنْت َتُكوُن فإ النَّْخلإ »وََكاَن َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ 

َلُة َأَصاَِبَا فإ السَّيبْإ َفكَ  «.وََكاَن َسَباَها فإ َشوَّاٍل َسَنَة َأْرَبعٍ  اَدْت نإَساُؤُه قَاَل أَبُو ُعبَـْيَدَة: َوُهنَّ َأْرَبٌع: َمارإيَُة اْلقإْبطإيَُّة، َوَرَْيَانَُة، َومُجَيـْ
ْفَن َأْن تـَْغلإبَـُهنَّ َعَلْيهإ، وََكاَنْت َلُه َجارإيَةٌ  َها َلُه زَيـَْنُب بإْنُت َجْحٍش، َوَقْد َكاَن َهَجَرَها فإ َشْأنإ َصفإيََّة بإْنتإ خإ  ُأْخَرى نَفإيَسًة َوَهبَـتـْ

َي َعْن زَيـَْنَب  َصلَّى هللاُ َعلَ ُحَييٍي َذا احلْإجَّةإ َواْلُمَحرََّم َوَصَفَر " فـََلمَّا َكاَن َشْهُر رَبإيٍع اأْلَوَّلإ الَّذإي قُبإَض فإيهإ َرُسوُل اَّللَّإ  ْيهإ َوَسلََّم َرضإ
َها َلُه َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم "  َها فـََقاَلْت: َما َأْدرإي َما ُأْجزإيَك، فـََوَهبَـتـْ  َوَدَخَل َعَليـْ

 * سكت عنه الذهبي في التلخيص. 
 * جامعة أم القرى: حديث ضعيف. 

 أَكْبَرُ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُنَّ، ذِكْرُ زَيْنَبَ بِنْتِ خَدِجيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَهِيَ ذِكْرُ بَنَاتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اهللُ  

 بَنَاتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اهللُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
َثمإ اْلَقاضإي، ثـََنا َسعإيُد ْبُن َأيبإ  َأْخََباََنُه أَبُو احْلَُسنْيإ َأمْحَُد ْبُن ُعْثَماَن اْلُمْقرإُئ بإبَـْغَداَد، ثـََنا أَبُو اأْلَْحَوصإ حُمَمَُّد ْبُن اهلَْ   -  6836 يـْ

يإ  َمْرمَيَ، أنبأ ََيََْي ْبُن أَيُّوَب، ثـََنا يَزإيُد ْبُن اهْلَادإي، َوَحدََّثِنإ ُعَمُر  ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ ُعْرَوَة، َعْن ُعْرَوَة ْبنإ الزَُّبرْيإ، َعْن َعائإَشَة، َزْوجإ النَّيبإ
َع كإَنانََة َأوإ اْبنإ كإَنانََة،  نَـُتُه زَيـَْنُب مإْن َمكََّة مَ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َأنَّ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َلمَّا َقدإَم اْلَمدإيَنَة َخَرَجتإ ابْـ 
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ا َوأَْلَقْت َما فإ َبْطنإَها َوَأْهَراَقْت َدًما، َفُحمإَلْت َفَخَرُجوا فإ أَثَرإَها فََأْدرََكَها َهبَّاُر ْبُن اأْلَْسَودإ، فـََلْم يـََزْل َيْطَعُن بَعإريََها بإُرحمْإهإ َحَّتَّ َصَرَعهَ 
مٍ  َا، وََكاَنْت حَتَْت اْبنإ َعميإهإْم َأيبإ اْلَعاصإ َفَصاَرْت  فَاْشَتَجَر فإيَها بـَُنو َهاشإ عإْنَد هإْندإ بإْنتإ  َوبـَُنو أَُميََّة فـََقاَل بـَُنو أَُميََّة: َْنُْن َأَحقُّ ِبإ

ْنٌد: َهَذا بإَسَببإ أَبإيكإ فـََقاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى   َبَة ْبنإ رَبإيَعَة وََكاَنْت تـَُقوُل هَلَا هإ َعَلْيهإ َوَسلََّم لإَزْيدإ ْبنإ َحارإثََة: »َأََل تـَْنطَلإُق ُعتـْ هللاُ 
هُ  يُئِنإ بإَزيـَْنَب؟« قَاَل: بـََلى اَي َرُسوَل اَّللَّإ قَاَل: »َفُخْذ َخاِتَإي فََأْعطإَها إإايَّ فَاْنطََلَق زَْيٌد َوتـََرَك بَعإريَُه، فـََلْم يـََزْل يـَتَـَلطَُّف َحَّتَّ   «،فـََتجإ

َيبإ اْلَعاصإ قَاَل: فَلإَمْن َهذإهإ اْلَغَنُم؟ قَاَل: لإَزيـَْنَب بإْنتإ حُمَمٍَّد فَ َلقإَي رَا ًئا، ُثَّ قَاَل َلُه:  عإًيا فـََقاَل: لإَمْن تـَْرَعى؟ قَاَل: ألإ َساَر َمَعُه َشيـْ
ََحٍد، قَاَل: نـَعَ  ُه َوََل َتْذُكُرُه ألإ ًئا تـُْعطإيَها إإايَّ ْم، فََأْعطَاُه اخْلَاَِتَ فَاْنطََلَق الرَّاعإي فََأْدَخَل َغَنَمُه َوَأْعطَاَها اخْلَاَِتَ َهْل َلَك َأْن ُأْعطإيَك َشيـْ

ََكانإ َكَذا وََكَذا قَا  ْيُل َل: َفَسَكَتْت َحَّتَّ إإَذا َجاَء اللَّ فـََعَرفـَْتُه فـََقاَلْت: َمْن َأْعطَاَك َهَذا؟ قَاَل: رَُجٌل، قَاَلْت: َوأَْيَن تـَرَْكَتُه؟ قَاَل: ِبإ
، قَاَلْت: ََل َوَلكإنإ ارَْكْب أَْنَت َبنْيَ َيدإي، فـَرَكإَب َورَكإ  َبْت َورَاَءُه َحَّتَّ أََتْت َفَكاَن َرُسوُل َخَرَجْت إإلَْيهإ فـََلمَّا َجاَءْتُه قَاَل هَلَا: ارَْكيبإ

ي  بـََناِتإ ُأصإ َأْفَضُل  َعَلْيهإ َوَسلََّم يـَُقوُل: »هإَي  ْبَن احْلَُسنْيإ، فَاْنطََلَق إإىَل ُعْرَوَة فـََقاَل: َما  اَّللَّإ َصلَّى هللاُ  « فـَبَـَلَغ َذلإَك َعلإيَّ  َبْت فإ
بُّ َأنَّ ِلإ  َتقإُص بإهإ َحقَّ فَاطإَمَة قَاَل ُعْرَوُة: »َواَّللَّإ إإينيإ ََل ُأحإ ، َوإإينيإ  َما َبنْيَ اْلَمْشرإقإ َواْلَمْغرإبإ َحدإيٌث بـََلَغِنإ َعْنَك حُتَديإُث بإهإ تـَنـْ

َها َحقًّا ُهَو هَلَا َوَأمَّا بـَْعُد فَإإنَّ َلَك َأْن ََل ُأَحديإَث بإهإ أََبًدا«  ُ َعنـْ َي اَّللَّ  أَنـَْتقإُص فَاطإَمَة َرضإ
َجاُه.   ْيَخْيِن َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ

 سناده حسن.  * جامعة أم القرى: إ

ثـََناُه أَبُو َعلإيٍي احْلَافإُظ، أنبأ حُمَمَُّد ْبُن َصاعإٍد، ثـََنا َعْبُد اَّللَّإ ْبُن َشبإيٍب، ثـََنا أَيُّوُب ْبُن    -  6842 ُسَلْيَماَن ْبنإ بإاَلٍل، َحدََّثِنإ َفَحدَّ
ُ َعْنُه قَاَل:  أَبُو َبْكرإ ْبُن َأيبإ ُأَوْيٍس، َعْن ُسَلْيَماَن، قَاَل: قَاَل ََيََْي ْبُن َسعإيٍد، َوَصالإ  َي اَّللَّ ، َعْن أََنٍس، َرضإ ُح ْبُن َكْيَساَن، َعنإ الزُّْهرإييإ

ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ وَ  َر أَبُو اْلَعاصإ قَاَلْت زَيـَْنُب: إإينيإ َقْد َأَجْرُت َأاَب اْلَعاصإ فـََقاَل النَّيبإ َسلََّم: »َقْد َأَجْراَن َمْن َأَجاَرْت زَيـَْنُب،  َلمَّا ُأسإ
 إإنَُّه ُيُإرُي َعَلى اْلُمْسلإمإنَي َأْداَنُهْم«  

 * سكت عنه الذهبي في التلخيص. 
 * جامعة أم القرى: إسناده حسن.  

، أَنـَْبَأ ابْ   -   6843 ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، أنبأ حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َعْبدإ احْلََكمإ اْبُن هلَإيَعَة، َعْن  َحدَّ َبأَ  ُن َوْهٍب، أَنـْ
، َعْن َأيبإ  ، َعْن عإَراكإ ْبنإ َمالإٍك اْلغإَفارإييإ يإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ   ُموَسى ْبنإ ُجَبرْيٍ اأْلَْنَصارإييإ َبْكرإ ْبنإ َعْبدإ الرَّمْحَنإ، َعْن أُميإ َسَلَمَة، َزْوجإ النَّيبإ

َها أَبُو اْلَعاصإ ْبُن الرَّ  ، َفَخَرَجْت بإيعإ َأْن ُخذإي ِلإ َأَمااًن مإْن أَ َوَسلََّم: َأنَّ زَيـَْنَب بإْنَت َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َأْرَسَل إإلَيـْ بإيكإ
، لنَّاسإ ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم فإ الصُّْبحإ ُيَصليإي ابإ َا َوالنَّيبإ فـََقاَلْت: أَيُـَّها النَّاُس، إإينيإ زَيـَْنُب بإْنُت   فََأْطَلَعْت رَْأَسَها مإْن اَببإ ُحْجَرُتإ

َعَلْيهإ َوَسلََّم، َوإإينيإ قَ  َعَلْيهإ َوَسلََّم مإَن الصَّاَلةإ قَاَل: »أَيُـَّها  َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ  ُّ َصلَّى هللاُ  ، فـََلمَّا فـَرََغ النَّيبإ ْد َأَجْرُت َأاَب اْلَعاصإ
ْعُتُموُه، َأََل َوإإنَُّه ُيُإرُي َعَلى اْلُمْسلإمإنَي َأْداَنُهْم«   ََذا َحَّتَّ ْسَإ  النَّاُس، إإنَُّه ََل عإْلَم ِلإ ِبإ

 هبي في التلخيص. * سكت عنه الذ
 * جامعة أم القرى: إسناده حسن لغيره. 

ُّ، ثـََنا أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن ُعَمَر ْبنإ َحْفٍص، ثَـ   -  6845 ثـََنا أَبُو ُعَمَر َأمْحَُد ْبُن احلََْسنإ اأْلَْصبَـَهاينإ َنا إإْسَحاُق ْبُن إإبـَْراهإيَم ْبنإ  َحدَّ
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َعْنُه، قَاَل: تـُُوفيإَيْت زَيـَْنُب بإ َشاَذاَن، ثـََنا َسعإيُد ْبُن الصَّ   ُ َي اَّللَّ ، ثـََنا اأْلَْعَمُش، َعْن َأيبإ ُسْفَياَن، َعْن أََنسإ ْبنإ َمالإٍك َرضإ ْنُت ْلتإ
َناُه َكئإيًبا َحزإيًنا، َا َوَخَرْجَنا َمَعُه، فـََرأَيـْ ََناَزُتإ ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َقَْبََها   َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، َفَخَرَج ِبإ فـََلمَّا َدَخَل النَّيبإ

َة الْ  دَّ َا َكاَنتإ اْمَرَأًة مإْسَقاَمًة َفذََكْرُت شإ َمْوتإ َوَضمََّة اْلَقَْبإ، َفَدَعْوُت اَّللََّ َأْن َخَرَج ُمْلَتمإَع اللَّْونإ َوَسأَْلَناُه َعْن َذلإَك، فـََقاَل: »إإهنَّ
َها« َُيَفيإفَ    َعنـْ

 * سكت عنه الذهبي في التلخيص. 
 * جامعة أم القرى: إسناده ضعيف. 

 ذِكْرُ رُقَيَّةَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اهللُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
، ثـََنا    -   6849 ُّ، ثـََنا احْلََسُن ْبُن اجْلَْهمإ ثـََنا أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ اأْلَْصبَـَهاينإ ، ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن ُعَمَر، َحدََّثِنإ َسلإيُط ْبُن  َحدَّ احْلَُسنْيُ ْبُن اْلَفَرجإ

، َعْن َعْبدإ الرَّمْحَنإ ْبنإ إإْسَحاَق، َعْن أَبإيهإ، قَاَل: َوَحدَّ    َثِنإ َسْعٌد، قَاَل: َلمَّا َأرَاَد ُعْثَماُن ْبنُ ُمْسلإٍم اْلَعامإرإيُّ، مإْن َبِنإ َعامإرإ ْبنإ ُلَؤيٍي
ُ َعْنُه اخْلُُروَج إإىَل َأْرضإ احْلََبَشةإ قَاَل َلُه َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلَّمَ  َي اَّللَّ ًدا  َعفَّاَن َرضإ : »اْخُرْج بإُرقـَيََّة َمَعَك« قَاَل: َأَخاُل َواحإ

ُّ َصلَّى هللاُ   بإهإ، ُثَّ َأْرَسَل النَّيبإ ُ َعَلى َصاحإ ْنُكَما َيْصَبإ َا«  مإ َََبإُهإ ُهَما فـََقاَل: »اْئتإِنإ ِبإ ُ َعنـْ َي اَّللَّ َعَلْيهإ َوَسلََّم َأْْسَاَء بإْنَت َأيبإ َبْكٍر َرضإ
ُ َعْنُه فـََقاَلتْ  َي اَّللَّ يإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َوعإْنَدُه أَبُو َبْكٍر َرضإ َارًا ُموَكًفا، َفَحَمَلَها  : اَي َرُسوَل اَّللَّإ أَ فـََرَجَعْت َأْْسَاُء إإىَل النَّيبإ ْخرإَج محإ

َا َْنَْو اْلَبْحرإ، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »اَي َأاَب َبْكْر، إإهنَُّ  َما أَلَوَُّل َمْن َهاَجَر بـَْعَد ُلوٍط َوإإبـَْراهإيَم َعَلْيهإَما  َعَلْيهإ َوَأَخَذ ِبإ
 الصَّاَلُة َوالسَّاَلُم« 

 * حذفه الذهبي من التلخيص 
 * جامعة أم القرى: إسناده ضعيف جدا. 

ثـََنا حُمَمَُّد ْبنُ   -  6854 ثـََنا الشَّْيُخ أَبُو َبْكرإ ْبُن إإْسَحاَق، أنبأ َعلإيُّ ْبُن احْلَُسنْيإ ْبنإ اجْلُنَـْيدإ، ح وَحدَّ  َأمْحََد ْبنإ َسعإيٍد الرَّازإيُّ،  َحدَّ
ُّ، ثـََنا حُمَمَّدُ إإْماَلًء فإ   ثـََنا أَبُو ُزْرَعَة الرَّازإيُّ، قَاََل: ثـََنا اْلُمَعاََف ْبُن ُسَلْيَماَن احْلَرَّاينإ ، َحدَّ ، َعْن   اجْلَامإعإ يمإ ْبُن َسَلَمَة، َعْن َأيبإ َعْبدإ الرَّحإ

َعْنُه، قَاَل:  زَْيدإ ْبنإ َأيبإ أُنـَْيَسَة، َعْن حُمَمَّدإ َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َعْمرإو ْبنإ عُ   ُ َي اَّللَّ ْثَماَن، َعنإ اْلُمطَّلإبإ ْبنإ َعْبدإ اَّللَّإ، َعْن َأيبإ ُهَريـَْرَة َرضإ
ى هللاُ َعَلْيهإ ْت: َخَرَج َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّ َدَخْلُت َعَلى رُقـَيََّة بإْنتإ َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم اْمَرَأةإ ُعْثَماَن َوبإَيدإَها ُمْشٌط فـََقالَ 

َرْيٍ قَالَ  : »َكْيَف َتَإدإيَن َأاَب َعْبدإ اَّللَّإ؟« قـُْلُت: ِبإ : »َأْكرإمإيهإ فَإإنَُّه مإْن َأْشَبهإ َأْصَحايبإ  َوَسلََّم مإْن عإْندإي آنإًفا رَجَّْلُت رَْأَسُه، فـََقاَل ِلإ
 يبإ ُخُلًقا« 

ْسَناِد َواِهي اْلَمْتِن، َفِإنَّ ُرَقيََّة َماَتْت َسَنَة َثََلٍث ِمَن اْلِهْجَرِة ِعْنَد َفْتِح َبْدٍر، َوَأُبو هُ @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصحِ  َرْيَرَة ِإنََّما يُح اإلِْ
ُ َأْعَلُم َوَقْد َكَتْبَناُه ِبِإْسَناٍد آَخَر "   َأْسَلَم َبْعَد َفْتِح َخْيَبَر َوَّللاَّ

 مه هللا: صحيح منكر المتن # قال الحافظ الذهبي رح
 (: ضعيف.6364* السلسلة الضعيفة )

َْرَو قَاََل: أنبأ أَبُ  - 6856 نإ ِبإ ُه، أنبأ َعْبَداُن، أنبأ َعْبُد  َأْخََبينإ أَبُو َبْكرإ ْبُن َأيبإ َنْصٍر اْلُمزَكيإي، َواحلََْسُن ْبُن َحلإيٍم اْلَمْرَوزإايَّ و اْلُمَوجيإ
َعَلْيهإ اَّللَّإ، َأْخََبينإ يُ  َأْعَلُم »َأنَّ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ   ُ َهاٍب: َوبـََلَغَنا َواَّللَّ  َوَسلََّم َقَسَم يـَْوَم َبْدٍر وُنُس ْبُن يَزإيَد، قَاَل: َوقَاَل اْبُن شإ
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َها َحْصَبٌة، َفَجاَء زَْيُد ْبُن َحارإثََة لإُعْثَماَن َسْهَمُه، وََكاَن َقْد ََتَلََّف َعَلى اْمَرأَتإهإ رُقـَيََّة بإْنتإ َرُسولإ اَّللَّإ صَ  لَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َوَأَصابـَتـْ
َها َيْدفإنـَُها«  ُ َعنـْ َي اَّللَّ ْلَفْتحإ َوَمَعُه َبَدنٌَة، َوُعْثَماُن َعَلى َقَْبإ رُقـَيََّة َرضإ ريًا ابإ  َبشإ

 * حذفه الذهبي من التلخيص 
 * جامعة أم القرى: إسناده صحيح إلى الزهري، لكنه من مرسل ضعيف. 

 ذِكْرُ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اهللُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن ُعبَـْيدإ اَّللَّإ    -   6859 ْسُر ْبُن فـَْرَقٍد، َعْن  َحدَّ اْلُمَنادإي، ثـََنا َداوُد ْبُن حُمََبٍَّ، ثـََنا جإ

ُ َعْنُه، قَاَل: َلمَّا َماَتْت رُقـَيَُّة بإْنُت َرُسولإ اَّللَّإ  َي اَّللَّ ، َعْن أََنسإ ْبنإ َمالإٍك َرضإ يإ ، َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َمرَّ ُعَمُر بإُعْثَمانَ   ََثبإٍت اْلبـَُناينإ
َّ َصلَّى هللاُ َعَليْ  ًئا، فَأََتى ُعَمُر النَّيبإ هإ َوَسلََّم، فََأْخََبَُه، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَّإ َوقَاَل: َهْل َلَك فإ َحْفَصَة بإْنتإ ُعَمَر، فـََلْم يـَُردَّ َعَلْيهإ َشيـْ

َعَلْيهإ َوَسلََّم: »َلَعلَّ اَّللََّ تـََعاىَل اَي ُعَمُر َأْن َيَْ  َعَلْيهإ َصلَّى هللاُ  ْهٍر ُهَو َخرْيٌ َلَك مإْن ُعْثَماَن« فـَتَـَزوَُّج َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ  تإَيَك بإصإ
بـَْنةإ ُعَمَر َوَزوََّج َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم أُمَّ ُكْلُثوٍم مإْن ُعْثَماَن، َوَقْد كَ  أَبُو َبْكٍر َوَخطَبَـَها ُعَمُر  اَن قـَْبَل َذلإَك َخطَبَـَها  َوَسلََّم ابإ

ُهَما، فـََلْم يـَُزويإْجَها فـََقاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »َخرْيُ الشَّفإيعإ لإعُ  ُ َعنـْ َي اَّللَّ ْثَماَن َما َأاَن ُأَزويإُج بـََناِتإ َوَلكإنَّ اَّللََّ تـََعاىَل َرضإ
 يـَُزويإُجُهنَّ«

 لتلخيص * حذفه الذهبي من ا
 * جامعة أم القرى: إسناده ضعيف جدا. 

ْصرإيُّ، ثـََنا اْبُن هلَإيَعَة، َحدََّثِنإ َأْخََبينإ احْلَُسنْيُ ْبُن احلََْسنإ ْبنإ أَيُّوَب، ثـََنا أَبُو َحاِتٍإ الرَّازإيُّ، ثـََنا َعْبُد اَّللَّإ ْبُن َصالإٍح اْلمإ   -   6860
ُ َعْنُه: َأنَّ َرُسوَل اَّللَّإ َعقإيُل ْبُن َخالإٍد، َعنإ   َي اَّللَّ ، َعْن َأيبإ ُهَريـَْرَة، َرضإ ، َعْن َسعإيدإ ْبنإ اْلُمَسييإبإ َهاٍب الزُّْهرإييإ  َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ اْبنإ شإ

يبإ أَْنَت اَي َرُسوَل اَّللَّإ َوأُميإي، َهْل َدَخَل َعَلى َوَسلََّم َلقإَي ُعْثَماَن ْبَن َعفَّاَن َوُهَو َمْغُموٌم، فـََقاَل: »َما َشْأُنَك اَي ُعْثَماُن؟« قَاَل: ِبإَ 
ََها اَّللَُّ  ، تـُُوفيإَيْت بإْنُت َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َرمحإ َنَك إإىَل  َأَحٍد مإَن النَّاسإ َما َدَخَل َعَليَّ ْهُر فإيَما بـَْيِنإ َوبـَيـْ ، َوانـَْقَطَع الصيإ

رإ اأْلَبَ  َْبإيُل َعَلْيهإ الصَّ آخإ اَلُة َوالسَّاَلُم َيَُْمُرينإ َعْن َأْمرإ  دإ، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »أَتـَُقوُل َذلإَك اَي ُعْثَماُن َوَهَذا جإ
َها  اَّللَّإ َعزَّ َوَجلَّ َأْن ُأَزويإَجَك ُأْختَـَها أُمَّ ُكْلُثوٍم َعَلى مإْثلإ َصَداقإَها َا« فـََزوََّجُه َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم إإايَّ  َوَعَلى مإْثلإ عإدَُّتإ

 * حذفه الذهبي من التلخيص 
 ( بنحوه[ 110* جامعة أم القرى: إسناده ضعيف. ]أخرجه ابن ماجه )

ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ إإْْسَاعإيُل ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ حُمَمَّدإ ْبنإ مإيَكاَل، ثـََنا َعْبُد اَّللَّإ ْبُن َأمْحَدَ   -  6862  ْبنإ ُموَسى احْلَافإُظ َعْبَداُن، ثـََنا  َحدَّ
مْحَنإ ْبنإ ََثبإتإ ْبنإ ثـَْواَبَن، َعْن َبْكرإ ْبنإ َعْبدإ اَّللَّإ، َعْن أَبإيهإ، َعنإ اْبنإ أَيُّوُب ْبُن حُمَمٍَّد اْلَوزَّاُن، ثـََنا اْلَولإيُد ْبُن اْلَولإيدإ، ثـََنا َعْبُد الرَّ 

َا قَاَلْت:  يإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، َأهنَّ ُهَما َعْن أُميإ ُكْلُثوٍم، بإْنتإ النَّيبإ ُ َعنـْ َي اَّللَّ ي َخرْيٌ أَ   َعبَّاٍس، َرضإ و َزْوُج فَاطإَمَة؟ اَي َرُسوَل اَّللَّإ َزْوجإ
َوَرُسوَلُه، َوَيُإ  قَاَل: »َزْوُجكإ َمإَْن َيُإبُّ اَّللََّ  َوَسلََّم، ُثَّ  َعَلْيهإ  ُّ َصلَّى هللاُ  النَّيبإ َفَسَكَت  هَلَا:  قَاَلْت:  فـََقاَل  فـََولَّْت  َوَرُسولُُه«   ُ بُُّه اَّللَّ

ي َمإَنْ  ُ َوَرُسولُُه، قَاَل: »نـََعْم، َوَأزإيُدكإ َدَخْلُت اجْلَنََّة فـََرأَْيُت »َهُلميإي َماَذا قـُْلُت؟« قَاَلْت: قـُْلَت: َزْوجإ  َيُإبُّ اَّللََّ َوَرُسوَلُه َوَيُإبُُّه اَّللَّ
 َمْنزإَلُه َوََلْ َأَر َأَحًدا مإْن َأْصَحايبإ يـَْعُلوُه فإ َمْنزإلإهإ«  
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 * حذفه الذهبي من التلخيص 
 * جامعة أم القرى: إسناده ضعيف. 

فَمِنْهُنَّ عَمَّتُهُ صَفِيَّةُ بِنْتُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ  ذِكْرُ بَنَاتِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَمَّاتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اهللُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ »وَبَنَاتِ عَمِّهِ وَأَقَارِبِهِ  

 هُمْ أَجْمَعِنيَ« أُخْتُ حَمْزَةَ، وَأُمُّ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ 
، ثـََنا ابْ  -  6863 ُن هلَإيَعَة، ثـََنا أَبُو اأْلَْسَودإ، َعْن  َأْخََباََن أَبُو َجْعَفٍر اْلبَـْغَدادإيُّ، ثـََنا أَبُو ُعاَلثََة حُمَمَُّد ْبُن َعْمرإو ْبنإ َخالإٍد، ثـََنا َأيبإ

ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوسَ ُعْرَوَة ْبنإ الزَُّبرْيإ، قَاَل: ََلْ يُْدرإْك َأَحٌد  ْساَلَم إإَلَّ َصفإيَُّة، قَاَل: »َوَأْسَهَم هَلَا النَّيبإ لََّم  مإْن بـََناتإ َعْبدإ اْلُمطَّلإبإ اإْلإ
َبإيهإ َوأُميإهإ  «،َسْهَمنْيإ   وََكاَنْت ُأْخَت مَحَْزَة ْبنإ َعْبدإ اْلُمطَّلإبإ ألإ

 * جامعة أم القرى: إسناده ضعيف. 

َْمَداَن، ثـََنا  َأْخََباََن أَبُو َجْعَفٍر َأمْحَُد ْبُن ُعبَـْيدإ ْبنإ إإبـَْراهإيَم ْبنإ حُمَمَّدإ ْبنإ ُعبَـْيدإ ْبنإ َعْبدإ اْلَملإكإ اأْلَسَ  -  6866 دإيُّ احْلَافإُظ، ِبإ
َنا أُمُّ فـَْرَوَة بإْنُت َجْعَفرإ ْبنإ الزَُّبرْيإ، َعْن أَبإيَها، َعْن َجديإَها  إإبـَْراهإيُم ْبُن احْلَُسنْيإ ْبنإ دإيزإيَل، ثـََنا إإْسَحاُق ْبُن إإبـَْراهإيَم اْلَفْروإيُّ،   ثـَتـْ َحدَّ

: " َأنَّ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َلمَّ  ُه فإ ُأطٍُم  ا َخَرَج إإىَل اخْلَْنَدقإ َجَعَل نإَساءَ الزَُّبرْيإ، َعْن أُميإهإ َصفإيََّة بإْنتإ َعْبدإ اْلُمطَّلإبإ
يإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، َفََتَقَّى يـَُقاُل َلُه فَارإٌع، َوَجَعَل َمَعُهنَّ َحسَّاَن ْبَن ََثبإٍت، َفَجاَء اْليَـُهوُد إإىَل اأْلُطُمإ يـَْلَتمإُسوَن غإرََّة نإسَ  اءإ النَّيبإ

َنا، فـَُقْلُت َلُه: اَي حَ  َّ َلُكْنُت َمَع  إإْنَساُن مإَن اأْلُطُمإ َعَليـْ َّ، َوَلْو َكاَن َذلإَك فإ ْلُه، فـََقاَل: َواَّللَّإ َما َكاَن َذلإَك فإ سَّاُن، ُقْم إإلَْيهإ فَاقْـتـُ
يإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، فـَُقْلُت َلُه: اْربإْط َهَذا السَّْيفإ َعَلى ذإرَاعإي، فـََرَبطَُه فـَُقْمُت إإلَيْ  رَْأَسُه َحَّتَّ َقطَْعُتُه، فـَُقْلُت   هإ َفَضَرْبتُ النَّيبإ

هإ فـََرَمْيُت بإهإ عَ  َّ، فََأَخْذُت بإَرْأسإ ُذنـَْيهإ فَاْرمإ بإهإ َعَلْيهإْم، فـََقاَل: َواَّللَّإ َما َذلإَك فإ َلْيهإْم فـََتَضْعَضُعوا َوُهْم يـَُقوُلوَن: َقْد َعلإْمَنا  َلُه: ُخْذ ِبُإ
دَّ َعَلى اْلُمْشرإكإنَي َك َأْهَلُه ُخُلوفًا لَْيَس َمَعُهنَّ َأَحٌد" قَاَلْت: »وََكاَن َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم إإَذا اْشتَ َأنَّ حُمَمًَّدا ََلْ َيُكْن لإَيَتُْ 

ُع َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ   َشدَّ َحسَّاَن َمَع َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َوُهَو َمَعَنا فإ احلْإْصنإ، فَإإَذا رََجَع رََجَع َورَاَءُه َكَما يـَْرجإ
ايَّ   ٍم َوُهَو يـَْرَتَإزُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، َوُهَو ُثَّ َفَمرَّ بإَنا َسْعُد ْبُن ُمَعاٍذ َوَقْد َأَخَذ ُصْفَرًة َوُهَو بإُعْرٍس قـَْبَل َذلإَك ِبَإ

 ]البحر الرجز[  
ْلَمْوتإ إإَذا َحلَّ اأْلََجْل«َمْهاًل َقلإياًل يـَْلحَ   قإ اهْلَْيَجا مَجَْل ... ََل ِبََْس ابإ

  » ْنُه فإ َذلإَك اْليَـْومإ َها: »َفَما رَأَْيُت رَُجاًل َأمْجََل مإ ُ َعنـْ َي اَّللَّ  قَاَلْت َعائإَشُة َرضإ
ْسَناِد َوَقْد ُرِوَي ِبِإْسَناٍد َصِحيٍح" @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َكِبيٌر َغِريٌب ِبَهَذا   اإلِْ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: غريب وقد روي بإسناد صحيح 
 * جامعة أم القرى: إسناده ضعيف. 

ثـََناُه أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ اجْلَبَّارإ، ثـََنا يُوُنُس  -  6867 ْبُن بَُكرْيٍ، َعْن هإَشامإ ْبنإ ُعْرَوَة، َعْن  َحدَّ
ْصنإ َحسَّاَن   -أَبإيهإ، َعْن َصفإيََّة بإْنتإ َعْبدإ اْلُمطَّلإبإ  ْعتـَُها تـَُقوُل: »َأاَن َأوَُّل اْمَرَأٍة قـَتَـَلْت رَُجاًل ُكْنُت فإ فَارإٍع حإ قَاَل ُعْرَوُة: َوْسَإ

ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم« ، قَاَلْت َصفإيَُّة: " َفَمرَّ بإَنا ْبنإ ََثبإٍت، وََكاَن َحسَّاُن َمَعَنا  نَي َخْنَدَق النَّيبإ َيانإ حإ بـْ رَُجٌل َمْن   فإ النيإَساءإ َوالصيإ
حلْإْصنإ َكَما تـََرى َوََل آَمنُ  حلْإْصنإ، فـَُقْلُت حلإَسَّاَن: إإنَّ َهَذا اْليَـُهودإيَّ ابإ ُه َأْن َيُدلَّ َعَلى َعْورَاتإَنا، َوَقْد ُشغإَل  يُهوَد َفَجَعَل يُطإيُف ابإ
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ُ لَ  ْلُه، فـََقاَل: يـَْغفإُر اَّللَّ ، َواَّللَّإ َلَقْد َعَرْفتإ َعنَّا َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َوَأْصَحابُُه فـَُقْم إإلَْيهإ فَاقْـتـُ كإ اَي بإْنَت َعْبدإ اْلُمطَّلإبإ
بإ  ًئا اْحَتَجْزُت َوَأَخْذُت َعُموًدا مإَن احلْإ َما َأاَن بإَصاحإ ْصنإ، ُثَّ نـََزْلُت مإَن   َهَذا ". قَاَلْت َصفإيَُّة: " فـََلمَّا قَاَل َذلإَك َوََلْ َأَر عإْنَدُه َشيـْ

ْلَعُمودإ َحَّتَّ قـَتَـْلُتُه، ُثَّ رََجْعُت إإىَل احلْإْصنإ، فـَُقْلُت:  اَي َحسَّاُن، اْنزإْل فَاْسَتلإْبُه، فَإإنَُّه ََلْ مَيْنَـْعِنإ َأْن َأْسُلَبُه إإَلَّ  احلْإْصنإ إإلَْيهإ َفَضَربـُْتُه ابإ
 أَنَُّه رَُجٌل، فـََقاَل: َما ِلإ بإَسَلبإهإ مإْن َحاَجٍة  

َجاُه.    ْيَخْيِن َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ
 لحافظ الذهبي رحمه هللا: عروة لم يدرك صفية # قال ا 

 * جامعة أم القرى: إسناده ضعيف ْلنه مرسل. 

 

 ذِكْرُ أَرْوَى بِنْتِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَمَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اهللُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
ْد إإْساَلَمَها إإَلَّ فإ كإَتابإ َأيبإ َعْبدإ  « »َوََلْ َأجإ  اَّللَّإ اْلَواقإدإييإ

، ثَـ   -  6868 ، ثـََنا احْلَُسنْيُ ْبُن اْلَفَرجإ ثـََناُه حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبنإ َبطََّة، ثـََنا احلََْسُن ْبُن اجْلَْهمإ َنا حُمَمَُّد ْبُن ُعَمَر، َحدََّثِنإ َسَلَمُة َكَما َحدَّ
نإ َكْعٍب، َعْن أُميإ ُدرََّة، َعْن بـَرََّة بإْنتإ َأيبإ ََتَْراٍة، قَاَلْت: َكاَنْت قـَُرْيٌش ََل تـُْنكإُر َصاَلَة الضَُّحى ْبُن ُِبٍْت، َعْن َعمإريََة بإْنتإ ُعبَـْيدإ اَّللَّإ بْ 

َا تـُْنكإُر اْلَوْقَت »وََكاَن َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم إإَذا َجاَء َوْقُت اْلَعْصرإ تـََفرَُّقوا  َعابإ َفَصلَّْوا فـَُراَدى َوَمْثََّن« ،  إإىَل    إإَنَّ الشيإ
ْعبإ َأْجَناٍد بـَْعُضُهْم يـَْنظُُر إإىَل اْلبَـْعضإ  ، إإْذ َهَجَم َعَلْيهإْم اْبُن اأْلَُصْيدإييإ  َفَمَشى طَُلْيُب ْبُن ُعَمرْيٍ َوَحاطإُب ْبُن َعْبدإ َِشٍْس ُيَصلُّوَن بإشإ

َشنْيإ  ، َوأَتـََيا َأاَب َجْهٍل َوَأاَب هلََ َواْبُن اْلقإْبطإيَّةإ، وََكااَن فَاحإ حلْإَجارَةإ َساَعًة َحَّتَّ َخَرَجا َواْنَصَرفَا َوُُهَا َيْشَتدَّانإ ٍب َوُعْقَبَة ْبَن َأيبإ  فـََرَمْوُهْم ابإ
ْعٍب   ُمَعْيٍط، َفذََكُروا هَلُُم اخْلَََبَ، فَاْنطََلُقوا هَلُْم فإ الصُّْبحإ وََكانُوا ََيُْرُجوَن فإ َغَلسإ  َنَما ُهْم فإ شإ ، فـَيَـتَـَوضَُّئوَن َوُيَصلُّوَن، فـَبَـيـْ الصُّْبحإ

نْـ  ُهْم َوَأْظَهَر َأْصَحاُب َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ إإْذ َهَجَم َعَلْيهإْم أَبُو َجْهٍل َوُعْقَبُة َوأَبُو هَلٍَب َوعإدٌَّة مإْن ُسَفَهائإهإْم، فـََبَطُشوا ِبإإْم، فـََناُلوا مإ
هإْم، َوتـََعمََّد طَُلْيُب ْبُن ُعَمرْيٍ إإ َعَليْ  ْساَلَم َوَتَكلَُّموا بإهإ َواَنَدْوُهْم َوَذبُّوا َعْن أَنـُْفسإ ىَل َأيبإ َجْهٍل، َفَضَربَُه َفَشجَُّه، فََأَخُذوُه  هإ َوَسلََّم اإْلإ

: َأََل تـََرْيَن إإىَل اْبنإكإ طَُلْيٍب َقدإ اتَـَّبَع  َوَأْوثـَُقوُه، فـََقاَم ُدونَُه أَبُو هَلٍَب َحَّتَّ َحلَُّه، وََكاَن اْبَن َأخإ  َْرَوى بإْنتإ َعْبدإ اْلُمطَّلإبإ يهإ َفقإيَل ألإ
مإ طَُلْيٍب يـَْوٌم َيُذبُّ َعنإ ا حْلَقيإ مإْن عإْندإ  ْبنإ َخالإهإ َوَقْد َجاَء ابإ حُمَمًَّدا َوَصاَر َعَرًضا َلُه، وََكاَنْت َأْرَوى َقْد َأْسَلَمْت، فـََقاَلْت: َخرْيُ َأايَّ

َها، فـََقاَل: َعَجًبا  اَّللَّإ تـََعاىَل فـََقاُلوا: َوَقدإ اتَـّبَـْعتإ حُمَمًَّدا؟ قَاَلْت: نـََعْم، َفَخَرَج بـَْعُضُهْم إإىَل َأيبإ هَلٍَب فََأْخََبَهُ  ، فََأقْـَبَل َحَّتَّ َدَخَل َعَليـْ
تيإَباعإكإ حُمَمًَّدا َوتـَرَْكتإ دإيَن َعْبدإ  يَك فَاْعُضْدُه َواْمنَـْعُه فَإإْن َظَهَر َأْمُرُه   َلكإ َوَلإ ، قَاَلْت: َقْد َكاَن َذلإَك فـَُقْم ُدوَن اْبنإ َأخإ اْلُمطَّلإبإ

ْئَت َأْن َتْدُخَل َمَعُه َأْو َتُكوَن َعَلى دإينإَك، َوإإْن ََلْ َتُكْن ُكْنَت َقْد َأْعَذْرَت   خلْإَيارإ إإْن شإ يَك،  فَأَْنَت ابإ ْلَعَربإ  اْبَن َأخإ قَاَل: َولََنا طَاَقٌة ابإ
 قَاطإَبًة، ُثَّ يـَُقوُلوَن: إإنَُّه َجاَء بإدإيإٍن حُمَْدٍث، قَاَل: ُثَّ اْنَصَرَف أَبُو هَلَبٍ 

 . # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: لم أجد إسَلمها إال عند الواقدي
 * جامعة أم القرى: إسناده ضعيف جدا. 

 

هِ وَسَلَّمَ وَأُخْتِ عَلِيٍّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَى  ذِكْرُ أُمِّ هَانِئٍ فَاخِتَةَ بِنْتِ أَبِي طَالِبِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ابْنَةِ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اهللُ عَلَيْ 

 مُحَمَّد  وَآلِهِ 
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، ثـََنا حمَُ   -   6871 ، ثـََنا احْلَُسنْيُ ْبُن اْلَفَرجإ ُّ، ثـََنا احْلََسُن ْبُن اجْلَْهمإ ثـََنا أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ اأْلَْصبَـَهاينإ مَُّد ْبُن ُعَمَر، قَاَل: َوفإيَما ذُكإَر  َحدَّ
 أُمَّ َهانإٍئ قـَْبَل َأْن يُوَحى إإلَْيهإ، َوَخطَبَـَها َمَعُه ُهَبرْيَُة ْبُن َأيبإ َوْهٍب َأنَّ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َخَطَب إإىَل َعميإهإ َأيبإ طَالإبٍ 

ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »اَي ُعَمُر، َزوَّْجَت ُهَبرْيََة َوتـَرَْكتَ  ي َأانَ فـََزوََّجَها ُهَبرْيََة، فـََقاَل َلُه النَّيبإ « ، فـََقاَل: اَي اْبَن َأخإ َصاَهْرُت إإلَْيهإْم  ِنإ
َرُسولُ  َفَخطَبَـَها  ُهَبرْيََة،  َوَبنْيَ  نَـَها  بـَيـْ ْساَلُم  اإْلإ فـََفرََّق  َأْسَلَمْت  اْلَكرإمَي، ُثَّ  يَُكافإُئ  َها    َواْلَكرإمُي  نـَْفسإ إإىَل  َوَسلََّم  َعَلْيهإ  اَّللَّإ َصلَّى هللاُ 

ا فإ  بَُّك  أَلُحإ ُكْنُت  إإينيإ  َواَّللَّإ  احْلَدإيثَ فـََقاَلْت:  يـُْؤُذوَك  َأْن  فََأْكَرُه  ُمْصبإَيٌة  اْمَرَأٌة  َلكإِنيإ  ْساَلمإ  اإْلإ فإ  َفَكْيَف   جْلَاهإلإيَّةإ 
 * حذفه الذهبي من التلخيص 

 * جامعة أم القرى: حديث ضعيف جدا. 

ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، َوأَبُو اْلَفْضلإ ْبُن يـَعْ  -  6873 ُقوَب اْلَعْدُل، قَاََل: ثـََنا ََيََْي ْبُن َأيبإ طَالإٍب، ثـََنا َعْبُد  َحدَّ
، َأنَّ اْبَن َعبَّاٍس َكاَن ََل ُيَصليإي اْلَوهَّابإ ْبنإ َعطَاٍء، أنبأ َسعإيُد ْبُن َأيبإ َعُروبََة، َعْن أَيُّوَب ْبنإ َصْفَواَن، َعْن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ احْلَارإثإ 

َا َأْخََبْتإيَنا بإهإ، فـََقاَلْت أُمُّ َهانإئٍ  الضَُّحى َحَّتَّ  : »َدَخَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى  َأْدَخَلَناُه َعَلى أُميإ َهانإٍئ فـَُقْلُت هَلَا: َأْخَبإإي اْبَن َعبَّاٍس ِبإ
َعبَّاٍس، َوُهَو يـَُقوُل: »َلَقْد قـََرْأُت َما َبنْيَ اللَّْوَحنْيإ َفَما هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم فإ بـَْييتإ َفَصلَّى َصاَلَة الضَُّحى َْثَانإ رََكَعاٍت« َفَخَرَج اْبُن 

{ ]ص:   ْشَراقإ ييإ َواإْلإ ْلَعشإ ْشَراقإ إإَلَّ السَّاَعَة« }ُيَسبيإْحَن ابإ «  18َعَرْفُت َصاَلَة اإْلإ ْشَراقإ [ ، ُثَّ قَاَل اْبُن َعبَّاٍس: »َهذإهإ َصاَلُة اإْلإ
  ْبُن َعبَّاٍس َعْن أُميإ َهانإٍئ َحدإيثًا آَخَر " َوَقْد َرَوى َعْبُد اَّللَّإ 

 * سكت عنه الذهبي في التلخيص. 
 * جامعة أم القرى: حسن لغيره.  

ُر، بإبَـْغَداَد، ثـََنا َعلإيُّ ْبُن احْلَُسنْيإ ْبنإ اجْلُنَـْيدإ، ثـََنا -  6876 اْلُمَعاََف ْبُن ُسَلْيَماَن، ثـََنا َحكإيُم  َأْخََبينإ حُمَمَُّد ْبُن عإيَسى الرَّازإيُّ التَّاجإ
ُهَما قَاَل: »َدَخَل َرُسوُل اَّللَّإ  ُ َعنـْ َي اَّللَّ  َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َعَلى ْبُن اَنفإٍع، َعْن ُموَسى ْبنإ ُعْقَبَة، َعْن اَنفإٍع، َعنإ اْبنإ ُعَمَر، َرضإ

َها " أُميإ َهانإٍئ َوقإْربٌَة ُمَعلََّقٌة َفَشرإبَ    قَائإًما« َوَقْد ُروإَي َحدإيٌث لإَوَلدإ أُميإ َهانإٍئ َعْن آاَبئإهإْم َعنـْ
 * جامعة أم القرى: إسناده ضعيف. 

َبٍل، َوحُمَمَّدُ  -  6883 ُّ، بإبَـْغَداَد، ثـََنا َعْبُد اَّللَّإ ْبُن َأمْحََد ْبنإ َحنـْ ثـََنا إإْْسَاعإيُل ْبُن َعلإيٍي اخْلَُطيبإ ْبُدوسإ ْبنإ َكامإٍل، قَاََل: ثـََنا  ْبُن عَ  َحدَّ
ُّ، َعنإ اْبنإ ُجَرْيٍج، َعْن َأيبإ الزَُّبرْيإ  ، ثـََنا َجْعَفُر ْبُن ُسَلْيَماَن الضَّيبيإ طإيُّ ، َعْن َجابإٍر، َعْن فَاطإَمَة بإْنتإ قـَْيٍس،  َوْهُب ْبُن بَقإيََّة اْلَواسإ

ُل َوُتَصليإي عإْنَد طُْهرإهَ قَاَلْت: َسأَْلُت َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ عَ  َم َأقْـَرائإَها، ُثَّ تـَْغَتسإ ا« َلْيهإ َوَسلََّم َعنإ اْلُمْسَتَحاَضةإ، فـََقاَل: »تـَْقُعُد َأايَّ
ُهَما َعْن فَاطإَمَة بإْنتإ قـَْيسٍ  ُ َعنـْ َي اَّللَّ  َوَقْد َرَوْت َعائإَشُة، َوأُمُّ َسَلَمَة، َرضإ

 * سكت عنه الذهبي في التلخيص. 
 * جامعة أم القرى: إسناده ضعيف. 

 ذِكْرُ الشِّفَاءِ بِنْتِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُرَشِيَّةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا 
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ْبُن َأيبإ َحامإٍد    -  6889 ثـََنا َحامإُد   ،ُّ َباينإ يـَْعُقوَب الشَّيـْ ْبُن  أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ حُمَمَُّد  ثـََناُه  ْبُن ُسَلْيَماَن َكَما َحدَّ ثـََنا إإْسَحاُق  اْلُمْقرإُئ، 
، قَاَل: َأَخَذ بإيَ  ُ الرَّازإيُّ، ثـََنا اجْلَرَّاُح ْبُن الضَّحَّاكإ اْلكإْندإيُّ، َعْن ُكَرْيبإ ْبنإ ُسَلْيَماَن اْلكإْندإييإ َي اَّللَّ دإي َعلإيُّ ْبُن احْلَُسنْيإ ْبنإ َعلإيٍي َرضإ

ُهْم َحَّتَّ اْنطََلَق يبإ  ْنُه َحَّتَّ َعنـْ فـَرََغ اْبُن َأيبإ َحْثَمَة    إإىَل رَُجٍل مإْن قـَُرْيٍش َأَحدإ َبِنإ زُْهَرَة، يـَُقاُل لَُه: اْبُن َأيبإ َحْثَمَة َوُهَو ُيَصليإي َقرإيًبا مإ
َنا بإَوْجهإهإ، فـََقاَل َلُه َعلإيُّ ْبُن احْلَُسنْيإ: احْلَدإيثَ  الَّذإي ذََكْرَت َعْن أُميإَك فإ َشْأنإ الُرقـَيَّةإ، فـََقاَل: نـََعْم،    مإْن َصاَلتإهإ، ُثَّ َأقْـَبَل َعَليـْ

ْساَلُم قَاَلْت: ََل أَ  َا َكاَنْت تـَْرقإي بإُرقـََيٍة فإ اجْلَاهإلإيَّةإ، فـََلمَّا َأْن َجاَء اإْلإ ْيهإ ْرقإي َحَّتَّ َأْسَتْأمإَر َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعلَ َحدَّثـَْتِنإ أُميإي، َأهنَّ
َّللَّإ َعزَّ َوَجلَّ« ْرٌك ابإ ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »اْرقإي َما ََلْ َيُكْن شإ  َوَسلََّم، فـََقاَل هَلَا النَّيبإ

 (: صحيح. 906* صحيح الجامع )

ُّ، ثـَنَ   - 6892 ا َجديإي، ثـََنا إإْْسَاعإيُل ْبُن َأيبإ ُأَوْيٍس، َحدََّثِنإ ُسَلْيَماُن ْبُن  َأْخََبينإ إإْْسَاعإيُل ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ اْلَفْضلإ ْبنإ حُمَمٍَّد الشَّْعَراينإ
، َعْن َأيبإ َسَلَمَة ْبنإ َعْبدإ الرَّ  يدإ ْبنإ ُسَهْيٍل الزُّْهرإييإ َفاءإ ابـَْنةإ َعْبدإ اَّللَّإ،  بإاَلٍل، َعْن ُموَسى ْبنإ ُعبَـْيَدَة، َعْن َعْبدإ اْلَمجإ مْحَنإ، َعنإ الشيإ

يإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َفَسأَْلُتُه َوَشَكْوُت إإلَْيهإ، َفجَ قَا ْئُت يـَْوًما َحَّتَّ َدَخْلُت َعَلى النَّيبإ َعَل يـَْعَتذإُر إإَِلَّ َوَجَعْلُت أَُلوُمُه« ،  َلْت: »جإ
َد ُشَرْحبإيَل اْبنإ َحَسَنَة، فـََوَجْدُت َزْوَجَها فإ اْلبَـْيتإ َفَجَعْلُت أَُلوُمُه  قَاَلْت: " ُثَّ َحاَنتإ الصَّاَلُة اأْلُوىَل َفَدَخْلُت بـَْيَت ابـَْنيتإ َوهإَي عإنْ 

َعَلْيهإ َوَسلَّ َوقـُْلُت: َحَضَرتإ الصَّاَلُة َوأَْنَت َهاُهَنا. فـََقاَل: اَي َعمَُّة ََل تـَُلومإيِنإ َكاَن ِلإ ثـَْواَبنإ اْستَـَعاَر َأَحُدُهَُ  ُّ َصلَّى هللاُ  َم،  ا النَّيبإ
َا َكاَن َأَحُدُُهَا دإْرًعا فـََرقَـّعْ  يبإ َوأُميإي َأاَن أَُلوُمُه َوَهَذا َشْأنُُه، فـََقاَل ُشَرْحبإيُل: إإَنَّ  َناُه " فـَُقْلُت: ِبَإ

 * حذفه الذهبي من التلخيص 
 * جامعة أم القرى: إسناده ضعيف. 

 عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ وَهِيَ ابْنَةُ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ذِكْرُ أَسْمَاءَ بِنْتِ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ  
ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثـََنا ُعبَـْيُد اَّللَّإ ْبُن َسعإيدإ ْبنإ َكثإريإ ْبنإ ُعَفرْيٍ، ثـََنا    -  6899 ، ثـََنا ُسَلْيَماُن ْبُن بإاَل َحدَّ ٍل، َعْن  َأيبإ

ْعُت َراَبَح ْبَن َعْبدإ الرَّمْحَنإ ْبنإ َأيبإ ُسْفَياَن، يـَُقوُل: َحدَّثـَْتِنإ َجدَِّتإ  ، قَاَل: ْسَإ  َأْْسَاُء بإْنُت َسعإيدإ ْبنإ زَْيدإ ْبنإ َعْمٍرو، َأيبإ ثإَفاٍل اْلُمريإييإ
َعْت َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم يَـ  َا ْسَإ ُقوُل: »ََل َصاَلَة لإَمْن ََل ُوُضوَء َلُه، َوََل ُوُضوَء لإَمْن ََلْ َيْذُكرإ اْسَم اَّللَّإ تـََعاىَل َعَلْيهإ،  َأهنَّ

َّللَّإ َمْن ََل يـُْؤمإُن يبإ َوََل َيُإبُّ اأْلَْنَصاَر«    َوََل يـُْؤمإُن ابإ
 * سكت عنه الذهبي في التلخيص. 
 * جامعة أم القرى: حديث ضعيف. 

 ذِكْرُ أُمِّ نُبَيْه  بِنْتِ الْحَجَّاجِ أُمِّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا 
َبَأ َعْبُد اْلَملإكإ َأْخََباََن أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن َسْلَماَن ْبنإ احلََْسنإ اْلَفقإيُه بإبَـْغَداَد، ثـََنا احْلََسُن ْبُن ُمْكَرٍم، ثـََنا    -   6900 يَزإيُد ْبُن َهاُروَن، أَنـْ

، َحدََّثِنإ ُعَمُر ْبُن ُشَعْيٍب، أَ  يُّ ، َعْن أَبإيهإ، َعْن َجديإهإ، قَاَل: َكاَنْت أُمُّ نـُبَـْيٍه ْبُن ُقَداَمَة ْبنإ إإبـَْراهإيَم اجْلَُمحإ لشَّامإ ُخو َعْمرإو ْبنإ ُشَعْيٍب ابإ
 َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َلطيإُفُه، فََأًَتَها َرُسوُل اَّللَّإ بإْنُت احْلَجَّاجإ أُمُّ َعْبدإ اَّللَّإ ْبُن َعْمٍرو اْمَرَأًة ُُتْدإي لإَرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َوتُـ 

يبإ أَْنَت َوأُميإي اَي َرُسوَل اَّللَّإ  َرْيٍ ِبَإ َرْيٍ  يـَْوًما زَائإًرا، فـََقاَل: »َكْيَف أَْنتإ اَي أُمَّ َعْبدإ اَّللَّإ؟« قَاَلْت: ِبإ  قَاَل: »وََكْيَف َعْبُد اَّللَّإ؟« قَاَلْت: ِبإ
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يبإ أَْنَت َوأُميإي، َوَعْبُد اَّللَّإ  نـَْيا. قَاَل: »َكْيَف« قَاَلْت: َحرََّم النـَّْوَم َفاَل يـََناُم، َوََل يـُْفطإُر، َوَحرَّمَ ِبَإ اللَّْحَم َفاَل    رَُجٌل َقْد ََتَلَّى مإَن الدُّ
ُك   َع اَي َرُسوَل اَّللَّإ فـََقاَل َرُسوُل اَّللَّإ َيْطَعُم اللَّْحَم، َوََل يـَُؤديإي إإىَل َأْهلإهإ َحقَُّهْم. قَاَل: »أَْيَن ُهَو؟« قَاَلْت: َخَرَج آنإًفا يُوشإ َأْن يـَْرجإ

يهإ َعَليَّ« فـََلْم يـَْلَبْث َعْبُد اَّللَّإ َأْن َجاَء، فـََقاَل لَ  ُه َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم:  َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »فَإإَذا َجاَءكإ فَاْحبإسإ
َك َعلَ  َْهلإَك َعَلْيَك َحقًّا« »إإنَّ لإنَـْفسإ  ْيَك َحقًّا َوإإنَّ ألإ

 * جامعة أم القرى: إسناده ضعيف، والمتن له شاهد.  

 ذِكْرُ أُمِّ أَيْمَنَ مَوْلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اهللُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَاضِنَتِهِ 
ثـََنا أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ    -   6910 ، ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن ُعَمَر، قَاَل: »َومإ َحدَّ ، ثـََنا احْلَُسنْيُ ْبُن اْلَفَرجإ ُّ، ثـََنا احْلََسُن ْبُن اجْلَْهمإ ُهنَّ أُمُّ اأْلَْصبَـَهاينإ نـْ

نَـُتُه َواْْسَُها بـَرََكُة َكاَن َرُسوُل ا َعَلْيهإ َوَسلََّم َوَحاضإ َعَلْيهإ َوَسلََّم َورَّثـََها َخَْسَة َأمْجَاٍل َأمْيََن َمْوََلُة َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ  َّللَّإ َصلَّى هللاُ 
نَي تـََزوََّج َخدإَُيَة فـَتَـَزوَّ  ْزرَجإ  َجَها ُعبَـْيُد ْبُن يَزإيَد مإْن َبِنإ احْلَارإثإ ْبنإ اخلَْ َوقإْطَعَة َغَنٍم فََأْعَتَق َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم أُمَّ َأمْيََن حإ

َدإَُيَة فـََوَهبَـْتُه لإَرُسولإ   اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، فََأْعتَـَقُه َرُسوُل  فـََوَلَدْت َلُه َأمْيََن فـَُقتإَل يـَْوَم َخْيََبَ َشهإيًدا، وََكاَن زَْيُد ْبُن َحارإثََة خلإ
 َن بـَْعَد النـُّبـُوَّةإ فـََوَلَدْت َلُه ُأَساَمَة ْبَن زَْيٍد« اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َوَزوََّجُه أُمَّ َأميَْ 

 * جامعة أم القرى: إسناده إلى الواقدي ضعيف.  

َعَلْيهإ َوَسلََّم يـَُقوُل ى هللاُ  َفَحدََّثِنإ ََيََْي ْبُن َسعإيدإ ْبنإ دإيَناٍر، َعْن َشْيٍخ، مإْن َبِنإ َسْعدإ ْبنإ َبْكٍر قَاَل: َكاَن َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّ   -   6911
» َها قَاَل: »َهذإهإ بَقإيَُّة َأْهلإ بـَْييتإ ُميإ َأمْيََن: »اَي أُمَّْه« وََكاَن إإَذا َنظََر إإلَيـْ  ألإ

 * جامعة أم القرى: إسناده ضعيف جدا. 

، َعنإ اأْلَْسَودإ ْبنإ  َأْخََباََن َأمْحَُد ْبُن َكامإٍل اْلَقاضإي، ثـََنا َعْبُد اَّللَّإ ْبُن َرْوٍح الْ  -  6912 ُّ، ثـََنا َشَبابَُة، ثـََنا أَبُو َمالإٍك النََّخعإيُّ َمَدايإِنإ
ُّ َصلَّى هللاُ َعَليْ  َها قَاَلْت: قَاَم النَّيبإ ُ َعنـْ َي اَّللَّ ، َعْن أُميإ َأمْيََن، َرضإ ٍة مإْن َجانإبإ  هإ َوَسلََّم مإَن اللَّْيلإ إإَِلَّ َفخَّارَ قـَْيٍس، َعْن نـُبَـْيٍح اْلَعَنزإييإ

ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ  اْلبَـْيتإ فـََباَل فإيَها فـَُقْمُت مإَن اللَّْيلإ َوَأاَن َعْطَشى َفَشرإْبُت مإْن فإ اْلَفخَّارَةإ َوَأاَن ََل َأْشُعُر، فـَلَ  مَّا َأْصَبَح النَّيبإ
َك َرُسوُل اَّللَّإ    رَةإ َوَسلََّم، قَاَل: »اَي أُمَّ َأمْيََن قـَْومإي إإىَل تإْلَك اْلَفخَّا فََأْهرإيقإي َما فإيَها« قـُْلُت: َقْد َواَّللَّإ َشرإْبُت َما فإيَها. قَاَل: َفَضحإ

ُذُه ُثَّ قَاَل: »َأَما إإنَّكإ ََل يـَْفَجُع َبْطُنكإ بـَْعَدُه أََبًدا«   َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َحَّتَّ َبَدْت نـََواجإ
 لخيص. * سكت عنه الذهبي في الت

 * جامعة أم القرى: إسناده ضعيف. 

، قَاَل: َخاَصمَ  -  6914 اْبُن َأيبإ اْلُفَراتإ َمْوىَل   َحدََّثِنإ َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ رَُمْيٍح، ثـََنا ََيََْي ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ َصاعإٍد، َحدََّثِنإ َأيبإ
َسُن: اْشَهُدوا  أَُميََّة َواَنزََعُه فـََقاَل َلُه اْبُن َأيبإ اْلُفَراتإ فإ َكاَلمإهإ: اَي اْبَن بـَرََكَة تُرإيُد أُمَّ َأمْيََن فـََقاَل احلَْ ُأَساَمَة ْبنإ زَْيٍد احلََْسَن ْبَن 

ْبنإ َأيبإ  َورَفـََعُه إإىَل َأيبإ َبْكرإ ْبنإ حُمَمَّدإ ْبنإ َعْمرإو ْبنإ َحْزٍم َوُهَو يـَْوَمئإٍذ قَاضإي اْلَمدإيَنةإ َوقَ  صَّ َعَلْيهإ اْلقإصََّة، فـََقاَل أَبُو َبْكٍر، َلإ
َا أَ  َها. قَاَل أَبُو َبْكٍر: إإَنَّ ْسْإ تـَُها ابإ : َما َأَرْدَت بإَقْولإَك َلُه اَي اْبَن بـَرََكَة فـََقاَل: َْسَّيـْ ْساَلمإ  اْلُفَراتإ َا َوَحاهُلَا مإَن اإْلإ ََذا التَّْصغإرَي ِبإ َرْدَت ِبإ

ُ عَ َحاهلَُ   زَّ َوَجلَّ إإْن َأقـَْلُتَك« َفَضَربَُه َسْبعإنَي َسْوطًاا َوَرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم يـَُقوُل هَلَا: »اَي أُمَّْه َواَي أُمَّ َأمْيََن ََل َأقَاَلِنإ اَّللَّ
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 * حذفه الذهبي من التلخيص 
 * جامعة أم القرى: إسناده ضعيف، والحديث ضعيف. 

 ذِكْرُ أُمِّ كُلْثُومٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا 
، ثـََنا حمَُ   -  6927 ، ثـََنا احْلَُسنْيُ ْبُن اْلَفَرجإ ُّ، ثـََنا احْلََسُن ْبُن اجْلَْهمإ ثـََنا أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ اأْلَْصبَـَهاينإ مَُّد ْبُن ُعَمَر، قَاَل: " ََل يـُْعَلُم َحدَّ

يٌَّة َخَرَجْت مإْن بـَْيتإ أَ  َرًة إإىَل اَّللَّإ َوَرُسولإهإ إإَلَّ أُمُّ ُكْلُثوٍم بإْنُت ُعْقَبَة َخَرَجْت مإْن َمكََّة َوْحدَ قـَُرشإ َها َوَصاَحَبْت بـََويـَْها ُمْسلإَمًة ُمَهاجإ
اْلَولإيُد َوُعَمارَُة فـََقدإَما َوْقَت ُقُدومإَها فـََقاََل: اَي   رَُجاًل مإْن ُخَزاَعَة َحَّتَّ َقدإَمتإ اْلَمدإيَنَة فإ ُهْدنَةإ احْلَُدْيبإَيةإ َفَخَرَج فإ أَثَرإَها َأَخَواَها

َراٌت{ ]امل َناُت ُمَهاجإ [ اْْليََة، َوََلْ َيُكْن هَلَا ِبإَكََّة 10متحنة: حُمَمَُّد لََنا بإَشْرطإَنا َوَما َعاَهْدتـََنا َعَلْيهإ َوفإيَها نـََزَلْت: }إإَذا َجاءَُكُم اْلُمْؤمإ
َها فـَتَـَزوََّجَها الزَُّبرْيُ ْبُن اْلَعوَّامإ فـَوَ َزْوٌج، فـََلمَّ  َلَدْت َلُه زَيـَْنَب َفطَلََّقَها، ُثَّ تـََزوََّجَها  ا َقدإَمتإ اْلَمدإيَنَة تـََزوََّجَها زَْيُد ْبُن َحارإثََة فـَُقتإَل َعنـْ

َها فـَتَـَزوََّجَها َعْمُرُو ْبُن اْلَعاصإ َفَماَتْت َعْنُه " َعْبُد الرَّمْحَنإ ْبُن َعْوٍف فـََوَلَدْت لَُه إإبـَْراهإيَم َومُحَْيًدا َوَما  َت َعنـْ
 * جامعة أم القرى: إسناده ضعيف جدا...وقصة أم كلثوم صحيحة.  

 

 ذِكْرُ فَاطِمَةَ بِنْتِ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ 
، ثـََنا  -  6930 ي أَبُو َبْكٍر، َعْن ُسَلْيَماَن ْبنإ َأْخََبينإ إإْْسَاعإيُل ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ اْلَفْضلإ َجديإي، ثـََنا إإْْسَاعإيُل ْبُن َأيبإ ُأَوْيٍس، َحدََّثِنإ َأخإ

ْختإ  َا َوِبُإ َبَة " َأنَّ َأاَب ُحَذيـَْفَة، َذَهَب ِبإ ْنٍد يـَُبايإَعانإ َرُسولَ بإاَلٍل، َعنإ اْبنإ َعْجاَلَن، َعْن أُميإهإ، َعْن فَاطإَمَة بإْنتإ ُعتـْ  اَّللَّإ َصلَّى هللُا َها هإ
ْنٌد: َأَو تـَْعَلُم فإ نإَساءإ قـَْومإَك َمْن َهذإهإ اهْلََناتإ وَ  ًئا؟ فـََقاَل هَلَا أَبُو ُحَذيـَْفَة: َعَلْيهإ َوَسلََّم فـََلمَّا اْشََتََط َعَلْيهإنَّ قَاَلْت هإ اْلَعاَهاتإ َشيـْ

 إإيَها فـََبايإعإيهإ فَإإنَُّه َهَكَذا َيْشََتإُط "
 كت عنه الذهبي في التلخيص. * س

 * جامعة أم القرى: إسناده حسن.  

 ذِكْرُ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ وَلَيْسَتْ بِأُخْتِ زَيْنَبَ هَذِهِ غَيْرُهَا 
، ثـََنا زَْيُد ْبُن ََيََْي ْبنإ عُ   -   6932 َبَة ْبُن اْلَفَرجإ ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثـََنا أَبُو ُعتـْ بَـْيٍد، َحدََّثِنإ اللَّْيُث ْبُن َسْعٍد،  َحدَّ

َها َأهنََّ  ُ َعنـْ َي اَّللَّ ، َعْن مَحَْنَة، َرضإ نـَْيا ُحْلَوٌة  َعْن َسعإيدإ ْبنإ َأيبإ َسعإيٍد اْلَمْقَُبإييإ َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم يـَُقوُل: »َأََل إإنَّ الدُّ َعتإ النَّيبإ ا ْسَإ
نـَْيا مإْن َمالإ اَّللَّإ َوَرُسولإهإ لَْيَس َلُه يـَْوَم اْلقإَياَمةإ إإَلَّ النَّاُر«   َرٌة فـَُربَّ ُمَتَخويإٍض فإ الدُّ  َخضإ

 * سكت عنه الذهبي في التلخيص. 
 جامعة أم القرى: إسناده ضعيف. * 

 ذِكْرُ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا 
ُّ، ثـََنا حمَُ   -  6934 ، ثـََنا َسعإيٌد أَبُو  َأْخََبينإ أَبُو زََكرإايَّ ََيََْي ْبُن حُمَمٍَّد اْلَعْنََبإيُّ، ثـََنا احْلَُسنْيُ ْبُن حُمَمٍَّد اْلَقبَّاينإ يُّ مَُّد ْبُن ُموَسى احْلََرشإ

، ثـََنا اَنفإٌع، َأنَّ أُمَّ قـَْيٍس، ، َمْوىَل ُسَلْيَماَن ْبنإ َعلإيٍي كَّةإ  َغاِنٍإ ًذا بإَيدإَها فإ سإ َا آخإ ثـَْتُه َأنَّ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َخَرَج ِبإ َحدَّ
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تـََرْيَن َهذإهإ اْلَمْقََبََة؟«  وَل اَّللَّإ. قَاَل: »أَ اْلَمدإيَنةإ َحَّتَّ انـْتَـَهى إإىَل اْلَبقإيعإ اْلَغْرَقدإ فـََقاَل: »اَي أُمَّ قـَْيٍس« قـُْلُت: لَبـَّْيَك َوَسْعَدْيَك اَي َرسُ 
لَ  ُعوَن أَْلًفا يـَْوَم اْلقإَياَمةإ بإُصورَةإ اْلَقَمرإ لَيـْ َها َسبـْ َعُث مإنـْ َساٍب« قـُْلُت: نـََعْم اَي َرُسوَل اَّللَّإ. قَاَل: »يـُبـْ َة اْلَبْدرإ َيْدُخُلوَن اجْلَنََّة بإَغرْيإ حإ

َا ُعكَّاَشُة«فـََقاَم ُعكَّاَشُة فـََقاَل: َوَأاَن اَي َرسُ   وَل اَّللَّإ، قَاَل: »َوأَْنَت« فـََقاَم آَخُر فـََقاَل: َوَأاَن. فـََقاَل: »َسبَـَقَك ِبإ
 * جامعة أم القرى: إسناده ضعيف. 

 ذِكْرُ بَرَّةَ بِنْتِ أَبِي تَجْرَاةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا 
ْبُن َعْبدإ الرَّمْحَنإ، َعْن أُميإهإ َصفإيََّة، َحدََّثِنإ حُمَمَُّد ْبُن ُعَمَر، َحدََّثِنإ َعلإيُّ ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ ُعبَـْيدإ اَّللَّإ اْلَعْمرإيُّ، َحدََّثِنإ َمْنُصوُر    -   6942

َاَجتإهإ   َعْن بـَرََّة بإْنتإ َأيبإ ََتَْراَة، قَاَلْت: " إإنَّ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ  لنـُّبـُوَّةإ َكاَن إإَذا َخَرَج حلإ نَي َأرَاَد اَّللََّ َكَراَمَتُه َواْبتإَداَءَه ابإ َعَلْيهإ َوَسلََّم حإ
ََجٍر َوََل بإَشَجَرٍة   َعابإ َوبُُطونإ اأْلَْودإيَةإ َفاَل مَيُرُّ ِبإ ًتا َويـَْقضإي إإىَل الشيإ :  أَبـَْعَد َحَّتَّ ََل يـََرى بـَيـْ السَّاَلُم َعَلْيَك اَي َرُسوَل اَّللَّإ، إإَلَّ قَاَلتإ

َالإهإ َوَخْلَفُه َفاَل يـََرى َأَحًدا "   وََكاَن يـَْلَتفإُت َعْن ميَإينإهإ َوَعْن ِشإ
 .# قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: لم يصح يعني هذا الحديث

 * جامعة أم القرى: حديث ضعيف. 

 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ذِكْرُ لَيْلَى مَوْلَاةِ عَائِشَةَ  
، ثـََنا  -  6950 َهاُل   َأْخََبينإ ََمَْلُد ْبُن َجْعَفٍر، ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن َجرإيٍر، ثـََنا ُموَسى ْبُن َعْبدإ الرَّمْحَنإ اْلَمْسُروقإيُّ نـْ إإبـَْراهإيُم ْبُن َسْعٍد، ثـََنا اْلمإ

َلى،   َها قَاَلْت: َدَخَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم لإَقَضاءإ َحاَجتإهإ ْبُن ُعبَـْيدإ اَّللَّإ، َعمَّْن ذََكَرُه، َعْن لَيـْ ُ َعنـْ َي اَّللَّ  َمْوََلةإ َعائإَشَة َرضإ
ًئا قَاَل: »إإنَّ  . فـَُقْلُت: اَي َرُسوَل اَّللَّإ إإينيإ ََلْ َأَر َشيـْ ًئا َوَوَجْدُت رإيَح اْلمإْسكإ َر  اَفَدَخْلُت فـََلْم َأَر َشيـْ أْلَْرَض أُمإْرْت َأْن َتْكفإَيُه مإنَّا َمَعاشإ

 اأْلَْنبإَياءإ«
ُ َعْنُهنَّ َجَماَعٌة َلمْ   * َحاِبيَّاِت َرِضَي َّللاَّ ُ َتَعاَلى: »َقْد َبِقَي َعَليَّ ِفي الصَّ َأْذُكْرُهنَّ ِإيَثاًرا ِللتَّْخِفيِف َوَخْشَيَة َتْطِويِل اْلِكَتاِب، َوَأْيًضا   َقاَل اْلَحاِكُم َرِحَمُه َّللاَّ

ِلْلَفَض  َحاَبِة  َتْرَجْمُت ِكَتاَب الصَّ ، فَ َفِإنِ ي  ِلَبْعِضِهنَّ َأْزَواِج َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِإالَّ  َبْعَد  َأِجُد اْلَفَضاِئَل  َوَلْسُت  َ ُسْبَحاَنُه اِئِل  اْسَتَخْرُت َّللاَّ
ُ َعْنُهْم َأْجمَ  َحاَبِة َرِضَي َّللاَّ   .ِعينَ َوَتَعاَلى َوَجَعْلُت آِخَر اْلِكَتاِب ِكَتاَب َمَناِقِب الصَّ

 * سكت عنه الذهبي في التلخيص. 
 * جامعة أم القرى: حديث ضعيف. 

 نْهَا« ذِكْرُ فَضَائِلِ الْقَبَائِلِ »وَهِيَ تَرَاجِمُ لَمْ يَذْكُرْهَا الشَّيْخَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي الْكِتَابَيْنِ فَمِ 
ثـََنا أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبنإ اَبَلَوْيهإ، ثـََنا احلََْسُن ْبُن َعلإييإ ْبنإ َشبإيٍب اْلَمْعَمرإيُّ، ثَـ   -  6953 ُّ، ثـََنا مَحَّاُد  َحدَّ َنا أَبُو الرَّبإيعإ الزَّْهَراينإ

ُهَما  ْبُن َواقإٍد الصَّفَّاُر، ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن ذَْكَواَن، َخاُل َوَلدإ مَحَّا ُ َعنـْ َي اَّللَّ دإ ْبنإ زَْيٍد، َعْن حُمَمَّدإ ْبنإ اْلُمْنَكدإرإ، َعْن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ ُعَمَر، َرضإ
َنا َْنُْن ُجُلوٌس بإفإَناءإ َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم إإْذ َمرَّتإ اْمَرَأٌة، فـََقاَل رَُجلٌ  : َهذإ قَاَل: بـَيـْ هإ ابـَْنُة حُمَمٍَّد، فـََقاَل أَبُو   مإَن اْلَقْومإ

ٍم َمَثُل الرََّْيَانَةإ فإ َوَسطإ التيإنيإ، فَاْنطََلَقتإ اْلَمْرَأُة فَأَ  َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، َفَخَرَج ُسْفَياَن: إإنَّ َمَثَل حُمَمٍَّد فإ َبِنإ َهاشإ ْخََبَتإ النَّيبإ
َعَلْيهإ   َصلَّى هللاُ   ُّ وَ النَّيبإ تـََباَرَك  اَّللََّ  إإنَّ  َأقْـَواٍم  َعْن  ُلُغِنإ  تـَبـْ َأقْـَواٍل  اَبُل  »َما  فـََقاَل:  َوْجهإهإ  فإ  اْلَغَضُب  يـُْعَرُف  َخَلَق  َوَسلََّم  تـََعاىَل 

َها َمْن َشاَء مإْن َخْلقإهإ، ُثَّ َخَلَق اخْلَْلَق فَاْخَتاَر مإنَ  ، فَاْخَتاَر اْلُعْلَيا فََأْسَكنـْ اخْلَْلقإ َبِنإ آَدَم َواْخَتاَر مإْن َبِنإ آَدَم اْلَعَرَب،    السََّماَواتإ
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ٍم، َواْخَتاَرينإ مإنْ  ٍم َواْخَتاَر مإَن اْلَعَربإ ُمَضَر، َواْخَتاَر مإْن ُمَضَر قـَُرْيًشا، َواْخَتاَر مإْن قـَُرْيٍش َبِنإ َهاشإ ٍم، فََأاَن مإْن َبِنإ َهاشإ  َبِنإ َهاشإ
َيارٍ  َياٍر إإىَل خإ  ، َفَمْن َأَحبَّ اْلَعَرَب فَبإُحيبيإ َأَحبـَُّهْم، َوَمْن أَبـَْغَض اْلَعَرَب فَبإبـُْغضإي أَبـَْغَضُهْم«مإْن خإ

ْسَنادإ َعْن حُمَمَّدإ ْبنإ ذَْكَواَن، َعْن َعْمرإو ْبنإ دإيَناٍر، َعْن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ ُعَمرَ   َوَقْد قإيَل فإ َهَذا اإْلإ
 ضعيف. * جامعة أم القرى: إسناده 

، َأْخََبينإ الشَّْيُخ أَبُو َبْكرإ ْبُن إإْسَحاَق، فإيَما قـََرْأتُُه َعَلْيهإ مإْن َأْصلإ كإَتابإهإ، أنبأ حُمَمَُّد ْبُن َأمحَْ   -  6959 يُّ َد ْبنإ اْلَولإيدإ اْلَكَرابإيسإ
، ثَـ  ُ  بإبَـْغَداَد، ثـََنا إإْسَحاُق ْبُن َسعإيدإ ْبنإ اأْلَرُْكونإ الديإَمْشقإيُّ َي اَّللَّ َنا ُخَلْيُد ْبُن َدْعَلٍج، َعْن َعطَاءإ ْبنإ َأيبإ َراَبٍح، َعنإ اْبنإ َعبَّاٍس َرضإ

ْختإاَلفإ اْلُمَوا ُهَما قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »َأَماُن َأْهلإ اأْلَْرضإ مإَن اَلإ  اَّللَّإ فَإإَذا ََلُة لإُقَرْيٍش، َوقـَُرْيٌش َأْهلُ َعنـْ
ْزَب إإْبلإيَس« َها قَبإيَلٌة مإَن اْلَعَربإ َصاَرْت حإ  َخاَلَفتـْ

َجاُه. ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: واه وفي إسناده ضعيفان 

 * جامعة أم القرى: إسناده ضعيف جدا. 

َْمَداَن، ثـََنا أَبُو َحاِتٍإ الرَّازإيُّ، ثـََنا -  6962 ُب، ِبإ ثـََنا أَبُو حُمَمٍَّد َعْبُد الرَّمْحَنإ ْبُن مَحَْداَن اجْلالَّ ، ثـََنا   َحدَّ اْلَفْيُض ْبُن اْلَفْضلإ اْلَبَجلإيُّ
ُ َعْنُه قَاَل: قَالَ   مإْسَعُر ْبُن كإَداٍم، َعْن َسَلَمَة ْبنإ  َي اَّللَّ ٍد، َعْن َعلإييإ ْبنإ َأيبإ طَالإٍب، َرضإ  ُكَهْيٍل، َعْن َأيبإ َصادإٍق، َعْن رَبإيَعَة ْبنإ اَنجإ

أَُمَراُء ُفجَّارإَها، َولإُكلٍي َحقي فَآُتوا ُكلَّ ذإيإ  ا  َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »اأْلَئإمَُّة مإْن قـَُرْيٍش أَبـَْرارَُها ُأَمَراُء أَبـَْرارإَها، َوُفجَّارُهَ 
يًّا جُمَدًَّعا فَاْْسَُعوا َلُه َوَأطإيُعوا َما ََلْ َُيَريَّْ َأحَ  َ َبنْيَ َحقٍي َحقَُّه، َوإإْن َأمَّْرُت َعَلْيُكْم َعْبًدا َحَبشإ دُُكْم َبنْيَ إإْساَلمإهإ َوَضْربإ ُعُنقإهإ، فَإإْن ُخرييإ

َرَة بـَْعَد إإْساَلمإهإ«  إإْساَل   مإهإ َوَضْربإ ُعُنقإهإ، فـَْليـَُقديإٍم ُعنـَُقُه فَإإنَُّه ََل ُدنـَْيا َلُه َوََل آخإ
 * سكت عنه الذهبي في التلخيص. 

 * جامعة أم القرى: المرفوع صحيح والموقوف ضعيف. 

 ذِكْرُ فَضْلِ الْمُهَاجِرِينَ 
ِنإ َعميإي، َأْخََبينإ  حُمَمَّدإ ْبُن زإاَيٍد، اْلَعْدُل، ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن إإْسَحاَق، ثـََنا َأمْحَُد ْبُن َعْبدإ الرَّمْحَنإ ْبنإ َوْهٍب، َحدَّثَ َأْخََبينإ أَبُو    -   6965

ُ َعْنُه َأنَّ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللُا ُسَلْيَماُن ْبُن بإاَلٍل، َعْن َكثإريإ ْبنإ زَْيٍد، َعْن َعْبدإ الرَّمْحَنإ ْبنإ َأيبإ َسعإيٍد اخْلُْدرإييإ  َي اَّللَّ ، َعْن أَبإيهإ َرضإ
َها يـَْوَم اْلقإَياَمةإ َقْد َأمإُنوا مإنَ  رإيَن َمَنابإُر مإْن َذَهٍب َُيْلإُسوَن َعَليـْ « قَاَل: ُثَّ يـَُقوُل أَبُو َسعإيٍد: »َواَّللَّإ َعَلْيهإ َوَسلََّم قَاَل: »لإْلُمَهاجإ   اْلَفزَعإ

َا قـَْومإي« َا َأَحًدا حَلَبَـْوُت ِبإ  َلْو َحبَـْوُت ِبإ
َجاُه.   ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: أحمد بن عبد الرحمن واه 
 (: ضعيف.1968* ضعيف الجامع )

 ذِكْرُ أَهْلِ بَدْرٍ 
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، ثـََنا آَدُم ْبُن أَ   -   6967 َْمَداَن، ثـََنا إإبـَْراهإيُم ْبُن احْلَُسنْيإ يبإ إإاَيٍس، َحدََّثِنإ حُمَمَُّد ْبُن َأْخََبينإ َعْبُد الرَّمْحَنإ ْبُن احلََْسنإ اْلَقاضإي ِبإ
ُّ، ثـََنا َعْبُد اْلَملإكإ ْبُن زَْيٍد، عَ  ، َعْن َأيبإ َسَلَمَة ْبنإ َعْبدإ الرَّمْحَنإ إإْْسَاعإيَل ْبنإ َأيبإ ُفَدْيٍك اْلَمدإيِنإ ْن ُمْصَعبإ ْبنإ ُمْصَعٍب، َعنإ الزُّْهرإييإ

ُ َعْنُه، قَاَل: َكلََّم طَْلَحُة ْبُن ُعبَـْيدإ اَّللَّإ َعامإَر ْبَن فـَُهرْيََة بإَشيْ  َي اَّللَّ  َعَلْيهإ ٍء فـََقاَل َلُه َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ ْبنإ َعْوٍف، َعْن أَبإيهإ َرضإ
 َوَسلََّم: »َمْهاًل اَي طَْلَحُة فَإإنَُّه َقْد َشهإَد َبْدرًا َكَما َشهإْدَت َوَخرْيُُكْم َخرْيُُكْم لإَمَوالإيهإ«

َجاُه.   ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 .# قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح

 جامعة أم القرى: إسناده ضعيف.  *

 ذِكْرُ فَضَائِلِ الْأَنْصَارِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ 
، ثـَنَ   -   6974 ثـََنا َعلإيُّ ْبُن مَحَْشاَذ اْلَعْدُل، ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن َغالإٍب، ثـََنا َعْبُد اَّللَّإ ْبُن َعْبدإ اْلَوهَّابإ ُم ْبُن ُسَوْيٍد،  َحدَّ َحدََّثِنإ ََيََْي  ا َعاصإ

َعَلْيهإ َوَسلََّم َوَقْد َكاَن َقَسَم طََعاًما   ْبُن َسعإيٍد، َعْن أََنسإ ْبنإ َمالإٍك، قَاَل: َجاَء ُأَسْيُد ْبُن ُحَضرْيٍ اأْلَْشَهلإيُّ إإىَل َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ 
فإيهإْم َحاَجٌة، قَاَل: َوُجلُّ َأْهلإ َذلإَك اْلبَـْيتإ نإْسَوٌة، قَاَل: فـََقاَل َلُه َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى  َفذََكَر َلُه َأْهَل بـَْيٍت مإَن اأْلَْنَصارإ مإْن َبِنإ ظََفرٍ 

ْعَت بإَشْيٍء َقْد َجاَءانَ  َعَلْيهإ َوَسلََّم: »تـَرَْكتَـَنا اَي ُأَسْيُد َحَّتَّ َذَهَب َما فإ أَْيدإيَنا، فَإإَذا ْسَإ « قَاَل:    فَاذُْكْر ِلإ َأْهلَ   هللاُ  َذلإَك اْلبَـْيتإ
، َوَقَسَم فإ اأْلَْنَصارإ فََأْجَزَل، َفَجاَءُه بـَْعَد َذلإَك طََعاٌم مإْن َخْيََبَ َشعإرٌي َوَِتٌْر، قَاَل: فـََقَسَم َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلَّ  َم فإ النَّاسإ

َّ اَّللَّإ َعنَّا َأْفَضَل اجْلََزاءإ  َوَقَسَم فإ َأْهلإ َذلإَك اْلبَـْيتإ فََأْجَزَل قَ  ُ َأْي َنيبإ َأْو   -اَل: فـََقاَل َلُه ُأَسْيُد ْبُن ُحَضرْيٍ: ُمَتَشكٌَّر، َأْجَزاَك اَّللَّ
ُ    -قَاَل: َخرْيًا   ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »َوأَنـُْتْم اَي َمْعَشَر اأْلَْنَصارإ، َفَجَزاُكُم اَّللَّ فَإإنَُّكْم   - َوقَاَل َخرْيًا    - َأْطَيَب اجْلََزاءإ  فـََقاَل النَّيبإ

ُوا َحَّتَّ تـَْلَقْوينإ َعَلى احلَْ  «َما َعلإْمُت َأعإفٌَّة ُصَُبٌ َوَسََتَْوَن بـَْعدإي أَثـََرًة فإ اأْلَْمرإ َواْلَقْسمإ فَاْصَبإ  ْوضإ
ْسَناِد َولَ   َجاُه. @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ  ْم ُيَخرِ 

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح
 * جامعة أم القرى: إسناده حسن.  

ا َسعإيُد ْبُن َأيبإ َعُروبََة، َعْن  َأْخََباََن احلََْسُن ْبُن يـَْعُقوَب، اْلَعْدُل، ثـََنا ََيََْي ْبُن َأيبإ طَالإٍب، ثـََنا َعْبُد اْلَوهَّابإ ْبُن َعطَاٍء، ثـَنَ   -  6977
ُ َعْنُه، قَاَل: " افْـَتَخَر احْلَيَّانإ مإنَ  َي اَّللَّ  اأْلَْنَصارإ اأْلَْوُس َواخْلَْزرَُج، فـََقاَلتإ اأْلَْوُس: مإنَّا َمنإ اْهتَـزَّ  قـََتاَدَة، َعْن أََنسإ ْبنإ َمالإٍك َرضإ

، وَ  ُم ْبُن ََثبإتإ ْبنإ اأْلَفْـَلحإ َلْتُه اْلَماَلئإَكُة َحْنظََلةُ لإَمْوتإهإ َعْرُش الرَّمْحَنإ َسْعُد ْبُن ُمَعاٍذ، َومإنَّا َمْن مَحَْتُه الديإبـُْر َعاصإ ْبُن    مإنَّا َمْن َغسَّ
يُّوَن: مإ  يَزٍت َشَهاَدتُُه بإَشَهاَدةإ رَُجَلنْيإ ُخَزمْيَُة ْبُن ََثبإٍت، َوقَاَل اخْلَْزرَجإ ، َومإنَّا َمْن ُأجإ نَّا َأْربـََعٌة مَجَُعوا اْلُقْرآَن ََلْ َُيَْمْعُه َغرْيُُهْم ُأيَبُّ  الرَّاهإبإ

  َوأَبُو زَْيٍد  ْبُن َكْعٍب َوُمَعاُذ ْبُن َجَبٍل َوزَْيُد ْبُن ََثبإتٍ 
َجاُه.    ْيَخْيِن َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ

 .# قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط البخاري ومسلم
 * جامعة أم القرى: إسناده حسن، وبعض ألفاظ المتن في الصحيحين. 

 فَضِيلَة  أُخْرَى لِلْأَوْسِ وَالْخَزْرَجِ لَمْ يُقَدَّرْ ذِكْرُهَا مِنْ فَضَائِلِ الْأَنْصَارِ ذِكْرُ  
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، ثـََنا َعْبُد اَّللَّإ ْبُن َأمْحََد ْبنإ َأيبإ َمَسرََّة، ثـََنا َعْبُد اَّللَّإ ْبُن ال   -  6983 َنا َعلإيُّ ْبُن يَزإيَد  زَُّبرْيإ احْلَُمْيدإيُّ، ثَـ َأْخََباََن احْلَُسنْيُ ْبُن احلََْسنإ
، َأنَّ َعامإَر ْبَن الطَُّفْيلإ ََلْ َيْدُخلإ الْ  َماٍن مإْن َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللُا ْبنإ َأيبإ َحكإيٍم، َعْن أَبإيهإ، َوَغرْيإهإ َعْن َسَلَمَة ْبنإ اأْلَْكوَعإ َمدإيَنَة إإَلَّ ِبَإ

 ُّ ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »اَي َعامإُر، َأْسلإْم َتْسَلْم« قَالَ  َعَلْيهإ َوَسلََّم، فـََلمَّا َجاَء النَّيبإ : نـََعْم َعَلى َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم قَاَل َلُه النَّيبإ
ُّ َصلَّى هللاُ   َعَلْيهإ َوَسلََّم: »اَي َعامإُر، اْذَهْب َحَّتَّ نـَْنُظَر  َأنَّ ِلإ اْلَوبـََر َوَلَك اْلَمَدَر. قَاَل: »َهَذا ََل َيُكوُن َأْسلإْم َتْسَلْم« ُثَّ قَاَل النَّيبإ

َن؟ إإينيإ َقْد َدَعْوُت َهَذا الرَُّجَل فََأََب َأْن فإ َأْمرإَك إإىَل َغٍد« فََأْرَسَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم إإىَل اأْلَْنَصارإ فـََقاَل: »َماَذا تـََروْ 
ْئَت اَي َرُسوَل اَّللَّإ َما َأَخُذوا مإ ُيْسلإَم إإَلَّ  ُ، ُثَّ شإ ُهْم عإَقاَلنْيإ  َأْن َيُكوَن َلُه اْلَوبـَُر َوِلإ اْلَمَدُر« فـََقاُلوا: َما َشاَء اَّللَّ نـْ نَّا عإَقاًَل إإَلَّ َأَخْذاَن مإ

يإ َصلَّى هللاُ  ُ َوَرُسولُُه َأْعَلُم، فـََرَجَع َعامإٌر إإىَل النَّيبإ َعَلْيهإ َوَسلََّم فـََقاَل َلُه: »َأْسلإْم َتْسَلْم اَي َعامإُر« قَاَل: لَْيَس إإَلَّ َذلإَك، فََأََب إإَلَّ فَاَّللَّ
ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ  يإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم اْلَمَدُر، فََأََب النَّيبإ َا َعَلْيَك َوَسلََّم فـََقاَل َعا  َأْن َيُكوَن َلُه اْلَوبـَُر َولإلنَّيبإ مإٌر: َأَما َواَّللَّإ أَلَْمَْلَهنَّ

َناُء قَبإيَلةإ  ُ َذلإَك َعَلْيَك َوأَبـْ ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »َيَََْب اَّللَّ « ُثَّ َوىلَّ َعامإٌر فـََقاَل َرُسوُل  َخْياًل َورإَجاًَل. فـََقاَل النَّيبإ  اأْلَْوسإ َواخْلَْزرَجإ
َ َأْهَلُه، فـََقاَل َعامإرٌ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ  لذيإِْبَةإ قـَْبَل َأْن َيَِْتإ ُ ابإ نَي َأَخَذْتُه الذيإِْبَُة: اَي آَل َعامإٍر،     َعَلْيهإ َوَسلََّم: »اللَُّهمَّ َأْكفإنإيهإ« فـََرَماُه اَّللَّ حإ

 َهذإهإ ُغدٌَّة َكُغدَّةإ اْلَبْكرإ، فـََهَلَك َساَعَة َأَخَذْتُه ُدوَن َأْهلإهإ 
 سكت عنه الذهبي في التلخيص. * 

 * جامعة أم القرى: إسناده ضعيف لكن يرتقي بشاهده إلى الحسن لغيره. 

 
 ذِكْرُ فَضَائِلِ الْأُمَّةِ بَعْدَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِنيَ 

َأمْحَُد ْبُن َمْهدإييإ ْبنإ ُرْسُتٍم، ثـََنا أَبُو َعامإٍر اْلَعَقدإيُّ، ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن َأْخََباََن أَبُو ُعبَـْيدإ اَّللَّإ حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ الزَّاهإُد، ثـََنا    -  6993
يإ َصلَّ  ُ َعْنُه قَاَل: ُكْنُت َمَع النَّيبإ َي اَّللَّ فـََقاَل َرُسوُل  ى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َجالإًسا َأيبإ مُحَْيٍد، َعْن زَْيدإ ْبنإ َأْسَلَم، َعْن أَبإيهإ، َعْن ُعَمَر، َرضإ

ميَانإ َأْفَضُل إإميَااًن؟« قَاُلوا اَي َرُسوَل اَّللَّإ   اْلَماَلئإَكُة؟ قَاَل: »ُهْم َكَذلإَك َوَيَإقُّ َذلإَك  اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »أََتْدُروَن َأيُّ َأْهلإ اإْلإ
ُ الْ  َا َبْل َغرْيُُهْم« قَاُلوا: اَي َرُسوَل اَّللَّإ فَاأْلَْنبإَياُء الَّذإيَن َأْكَرَمُهُم  هَلُْم َوَما مَيْنَـُعُهْم َوَقْد أَنـَْزهَلُُم اَّللَّ لنـُّبـُوَّةإ َمْنزإَلَة الَّيتإ أَنـَْزهَلُْم ِبإ ُ تـََعاىَل ابإ اَّللَّ

َا َبْل َغرْيُُهْم« قَاَل: قـُْلَنا: َفَمْن ُهْم َوالريإَساَلةإ؟ قَاَل: »ُهْم َكَذلإَك َوَيَإقُّ هَلُْم َذلإَك َوَما مَيْنَـُعُهْم َوَقْد أَنـَْزهَلُمُ  ُ اْلَمْنزإَلَة الَّيتإ أَنـَْزهَلُْم ِبإ  اَّللَّ
َا فإيهإ  ُدوَن اْلَوَرَق اْلُمَعلََّق فـَيَـ اَي َرُسوَل اَّللَّإ؟ قَاَل: »َأقْـَواٌم َيَُْتوَن مإْن بـَْعدإي فإ َأْصاَلبإ الريإَجالإ فـَيـُْؤمإُنوَن يبإ َوََلْ يـََرْوينإ َوُيَإ  ْعَمُلوَن ِبإ

ميَانإ إإميَااًن«  فـََهُؤََلءإ َأْفَضُل َأْهلإ اإْلإ
َجاُه.   ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: بل محمد بن أبي حميد ضعفوه 
 (: ضعيف جدا. 648* السلسلة الضعيفة )

، ثـََنا ََيََْي ْبُن صَ   -  6994 ، ثـََنا أَبُو َحاِتٍإ لرَّييإ ثـََنا أَبُو َبْكٍر إإْْسَاعإيُل ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ إإْْسَاعإيَل، ابإ ، ثـََنا مُجَْيُع ْبُن َحدَّ الإٍح اْلُوَحاظإيُّ
يإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ   ُب النَّيبإ َوَسلََّم قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »ُطوََب لإَمْن رَآينإ  ثـَْوٍب، ثـََنا َعْبُد اَّللَّإ ْبُن ُبْسٍر، َصاحإ

»  َوُطوََب لإَمْن رََأى َمْن رَآينإ َولإَمْن رََأى َمْن رََأى َمْن رَآينإ َوآَمَن يبإ
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ا َعَلْوَنا ِفي َأَساِنيَد ِمْنَها َوَأْقَرُب َهِذهِ @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َقْد ُرِوَي ِبَأَساِنيَد َقِريبَ   ُ َعْنُه ِممَّ   ٍة َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك َرِضَي َّللاَّ
ِة َما َذَكْرَناُه "  حَّ َواَياِت ِإَلى الصِ   الرِ 

 . # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: جميع بن ثوب واه
 (: صحيح.3926* صحيح الجامع )

 
 كَافَّةِ الْعَرَبِ فَضْلُ  

ُّ، ثـََنا َعْبُد اْلَعزإيزإ ْبُن ُمَعاوإيََة، ثـََنا أَبُو   -  6996 ، ثـََنا   َأْخََباََن أَبُو حُمَمٍَّد احْلََسُن ْبُن حُمَمٍَّد اْلمإْهرإَجاينإ ُسْفَياَن زإاَيُد ْبُن َسْهٍل احْلَارإثإيُّ
ُّ، ثـََنا َعْمرُ  ُهَما قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ ُعَمارَُة ْبُن مإْهَراَن اْلمإْعَوِلإ ُ َعنـْ َي اَّللَّ و ْبُن دإيَناٍر، َعْن َساَلإإ ْبنإ َعْبدإ اَّللَّإ، َعنإ اْبنإ ُعَمَر، َرضإ

ُ اخْلَْلَق اْخَتاَر اْلَعَرَب ُثَّ اْخَتاَر مإَن اْلَعَربإ قـَُرْيًشا  ٍم ُثَّ اْخَتاَرينإ  ُثَّ اَصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »َلمَّا َخَلَق اَّللَّ ْخَتاَر مإْن قـَُرْيٍش َبِنإ َهاشإ
ٍم فََأاَن َخرْيٌَة مإْن َخرْيٍَة«    مإْن َبِنإ َهاشإ

 * سكت عنه الذهبي في التلخيص. 
 * جامعة أم القرى: إسناده ضعيف. 

َبَأ أَبُو ُمْسلإٍم    -  6998 َثُم ْبُن  َحدََّثِنإ َعلإيُّ ْبُن مَحَْشاٍذ اْلَعْدُل، أَنـْ إإبـَْراهإيُم ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ، َأنَّ َمْعقإَل ْبَن َمالإٍك، َحدَّثـَُهْم قَاَل: ثـََنا اهْلَيـْ
ُ َعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »ُحبُّ  َي اَّللَّ  ْغُضُهْم نإَفاٌق« اْلَعَربإ إإميَاٌن َوبُـ مَحَّاٍد، َعْن ََثبإٍت، َعْن أََنٍس، َرضإ

َجاُه.   ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 . # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: الهيثم بن حماد متروك

 (: ضعيف.2683* ضعيف الجامع )

ُّ، َوأَبُو َسعإيٍد الثَـَّقفإيُّ، فإ آَخرإيَن قَاُلوا: ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ   -  6999 ثـََنا أَبُو حُمَمٍَّد اْلُمَزينإ ، ثـََنا  َحدَّ  ْبنإ ُسَلْيَماَن احلَْْضَرمإيُّ
، ثـََنا ََيََْي ْبُن يَزإيَد اأْلَْشَعرإيُّ، أنبأ ابْ  ُهَما قَاَل: قَاَل اْلَعاَلُء ْبُن َعْمٍرو احْلََنفإيُّ ُ َعنـْ َي اَّللَّ ُن ُجَرْيٍج، َعْن َعطَاٍء، َعنإ اْبنإ َعبَّاٍس، َرضإ

ي وَ  ي َواْلُقْرآَن َعَريبإ َينيإ َعَريبإ بُّوا اْلَعَرَب لإَثاَلٍث: ألإ ي "  َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: " َأحإ  َكاَلَم َأْهلإ اجْلَنَّةإ َعَريبإ
 (: موضوع.173الجامع ) ضعيف

، ثـََنا َأمْحَُد ْبُن اللَّْيثإ ْبنإ اخلَْ  -  7001 مإ ْبنإ اْلَعاَلءإ اْلُمطَّويإعإيُّ ، ثـََنا إإْسَحاُق ْبُن إإبـَْراهإيَم َما َحدََّثِنإ أَبُو َعْمٍرو َسعإيُد ْبُن اْلَقاسإ لإيلإ
ُهَما قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ اجْلَُرْيرإيُّ، بإبَـْلٍخ، ثـََنا َعْمُرو ْبُن َهاُروَن، ثـَنَ  ُ َعنـْ َي اَّللَّ ، َعْن اَنفإٍع، َعنإ اْبنإ ُعَمَر، َرضإ  ا ُأَساَمُة ْبُن زَْيٍد اللَّْيثإيُّ

يَّ  ْلَفارإسإ ابإ يـََتَكلََّمنَّ  َفاَل  ْلَعَربإيَّةإ  ابإ يـََتَكلََّم  َأْن  ْنُكْم  مإ َأْحَسَن  »َمْن  َوَسلََّم:  َعَلْيهإ  هللاُ  النيإَفاَق« ةإ  َصلَّى  يـَُوريإُث   فَإإنَُّه 
 . # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: عمرو بن هارون كذبه ابن معين وتركه الجماعة

 (: موضوع.5357* ضعيف الجامع )

ُّ، ثـََنا أَبُو فـَْرَوَة، َحدََّثِنإ َأيبإ   -   7002 ثـََنا أَبُو َعْبدإ الرَّمْحَنإ حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ اْلَبرْيُوِتإ ،  َما َحدَّ ، َحدََّثِنإ طَْلَحُة ْبُن زَْيٍد، َعنإ اأْلَْوزَاعإييإ
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  ُ َي اَّللَّ يَّةإ  َعْن ََيََْي ْبنإ َأيبإ َكثإرٍي، َعْن أََنسإ ْبنإ َمالإٍك، َرضإ ْلَفارإسإ َعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »َمْن َتَكلََّم ابإ
 زَاَدْت فإ ُخْبثإهإ َونـََقَصْت مإْن ُمُروَءتإهإ« 

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: ليس بصحيح وإسناده واه بمرة 
 (: موضوع.6190* السلسلة الضعيفة )
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ُّ، بإبَـْغَداَد، ثـََنا اْلَعبَّاُس ْبُن حُمَمٍَّد الدُّورإيُّ، ثـََنا َشَبابَةُ   -   7003  ْبُن َسوَّاٍر، ثـََنا َوْرقَاُء ْبُن ُعَمَر، َعْن َأْخََباََن مَحَْزُة ْبُن اْلَعبَّاسإ اْلَعَقيبإ
ُهَما قَاَل: بَـ  ُ َعنـْ َي اَّللَّ ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم إإىَل اْلَيَمنإ َعلإيًّا فـََقاَل: »َعليإْمُهُم ُمْسلإٍم، َعْن جُمَاهإٍد، َعنإ اْبنإ َعبَّاٍس، َرضإ َعَث النَّيبإ

ْلَقَضاءإ َفَدَفَع فإ َصْدرإهإ فـََقاَل: »اللَُّهمَّ اْهدإهإ لإْلقضَ  نَـُهْم« قَاَل: ََل عإْلَم ِلإ ابإ  اءإ« الشََّرائإَع َواْقضإ بـَيـْ
َجاُه. @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا ْيَخْيِن َوَلْم ُيَخرِ   : َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط البخاري ومسلم 
 * جامعة أم القرى: إسناده ضعيف.

َنُة ْبُن َعْبدإ الرَّمْحَنإ، َأْخََبينإ َأْخََباََن أَبُو َبْكرإ ْبُن إإْسَحاَق، اْلَفقإيُه، أَنـَْبَأ حُمَمَُّد ْبُن    -  7007 َباُن ْبُن َمالإٍك، ثـََنا ُعيَـيـْ أَيُّوَب، أَنـَْبأَ عإتـْ
َي اَّللَُّ  ، َرضإ ُهَما قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَمْرَواُن ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ، َمْوىَل َصْفَواَن ْبنإ ُحَذيـَْفَة َعْن أَبإيهإ، َعْن ُحَذيـَْفَة ْبنإ اْلَيَمانإ َّللَّإ َصلَّى هللاُ  َعنـْ

 َعَلْيهإ َوَسلََّم: »َأْهُل اجْلَْورإ َوَأْعَواهُنُْم فإ النَّارإ« 
َجاُه. ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: منكر
 (: ضعيف.2105* ضعيف الجامع )

ُّ، ثـَنَ َأْخََبينإ  -  7008 ا َعْبُد اَّللَّإ ْبُن حُمَمٍَّد   أَبُو النَّْضرإ اْلَفقإيُه، َوحُمَمَُّد ْبُن احْلََسنإ الشَّامإيُّ، قَاََل: ثـََنا احْلََسُن ْبُن مَحَّاٍد اْلُكوفإ
ْنََبإ يـَُقوُل: َحدََّثِنإ  ْعُت ُعَمَر ْبَن َعْبدإ اْلَعزإيزإ، َعَلى اْلمإ ُعَباَدُة ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ ُعَباَدَة، َعْن طَْلَحَة ْبنإ ُعبَـْيدإ اَّللَّإ،   اْلَعَدوإيُّ، قَاَل: ْسَإ

ْعُت َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم يـَُقوُل: »َأََل أَيُـَّها النَّاُس ََل يَـ  ُ َعْنُه قَاَل: ْسَإ َي اَّللَّ ُ َصاَلَة إإَماٍم َحَكَم بإَغرْيإ َرضإ َما   ْقَبُل اَّللَّ
 أَنـَْزَل اَّللَُّ« َوذََكَر اَبقإَي احْلَدإيثإ  

َجاُه. ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: سنده مظلم 

ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثـََنا الرَّبإيُع ْبُن ُسَلْيَماَن، ثـََنا َعْبُد اَّللَّإ ْبُن َوْهٍب، أَ   -  7009 ْخََبينإ ََمَْرَمُة ْبُن ُبَكرْيٍ، َعْن  َحدَّ
ُ َعْنُه قَاَل: قَ  َي اَّللَّ اَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »َما مإْن َأَحٍد يـَُؤمَُّر َعَلى أَبإيهإ، َعْن بإْشرإ ْبنإ َسعإيٍد، َعْن َأيبإ ُهَريـَْرَة، َرضإ

 » ُط فإيهإْم إإَلَّ َجاَء يـَْوَم اْلقإَياَمةإ فإ اأْلَْصَفادإ َواأْلَْغاَللإ  َعَشَرٍة َفَصاعإًدا ََل يـُْقسإ
ْسنَ  َجاُه َوَلْسَنا َبَمْعُذوِريَن ِفي َتْرِك َأَحاِديِث َمْخَرَمَة ْبِن ُبَكْيٍر َأْصًَل "  @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ  اِد َوَلْم ُيَخرِ 

 .# قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح

َبَأ يَزإيُد ْبُن َعْبدإ    -   7023 ، ثـََنا َخالإُد ْبُن  َأْخََبينإ َعْبُد اَّللَّإ ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ ُموَسى اْلَعْدُل، ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن أَيُّوَب، أَنـْ يُّ اْلَعزإيزإ الطََّيالإسإ
ُّ، َعْن عإْكرإَمةَ  ، َعْن ُحَسنْيإ ْبنإ قـَْيٍس الرََّحيبإ طإيُّ ُهَما قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعْبدإ اَّللَّإ اْلَواسإ ُ َعنـْ َي اَّللَّ ، َعنإ اْبنإ َعبَّاٍس، َرضإ

ْنُه فـََقدْ   ُمْؤمإنإنَي«   َخاَن اَّللََّ وخاَن َرُسوَلُه وخاَن الْ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »َمنإ اْستَـْعَمَل رَُجاًل مإْن عإَصابٍَة َوفإ تإْلَك اْلعإَصابَةإ َمْن ُهَو َأْرَضى َّللإَّإ مإ
َجاُه. ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 * حذفه الذهبي من التلخيص 
 (: ضعيف.5401* ضعيف الجامع )
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َبأَ َعْبُد اَّللَّإ، َأخْ  –  7033 َبَأ َعْبَداُن، أَنـْ هإ، أَنـْ ََبينإ ُأَساَمُة ْبُن زَْيٍد، َعْن َمْوىَل أُميإ  َأْخََباََن احلََْسُن ْبُن َحلإيٍم اْلَمْرَوزإيُّ، ثـََنا أَبُو اْلُمَوجيإ
َها قَاَلْت: أََتى رَُجاَلنإ ا ُ َعنـْ َي اَّللَّ نَـُهَما لَْيَس هَلَُما  َسَلَمَة، َعْن أُميإ َسَلَمَة، َرضإ َتدإرَانإ فإ َمَوارإيَث بـَيـْ َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم يـَبـْ لنَّيبإ

َما َويـَتَـَوخََّيا ُثَّ َيْسَتهإَما َوْلَيحْ  ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َأْن يـَْقَتسإ ُهَما َصابـَييإَنٌة »فََأَمَرُُهَا النَّيبإ نـْ ٍد مإ َبُه«  لإْل ُكلُّ َواحإ  حإ
ِ ْبُن َأِبي َراِفٍع اْلُمَخرَُّج لَ @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا:  َجاُه " َوَمْوَلى ُأمِ  َسَلَمَة ُهَو: ُعَبْيُد َّللاَّ ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ  ِحيَحْيِن " َصِحيُح اإلِْ  ُه ِفي الصَّ
 .صحيح# قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: 

ثـََنا أَبُو َنْصٍر َأمْحَُد ْبُن َسْهٍل اْلَفقإيُه، بإُبَخاَرى، ثـََنا َصالإُح ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ َحبإيٍب احْلَافإُظ، ثَـ   -  7034 َنا حُمَمَُّد ْبُن َأيبإ َبْكٍر،  َحدَّ
، قَاََل: ثـََنا اْلَفْضُل ْبُن ُسَلْيَماَن، ثـََنا ُأَساَمُة ْبُن زَْيدٍ  ْعُت َوَأمْحَُد ْبُن اْلمإْقَدامإ ، َحدََّثِنإ ُعبَـْيُد اَّللَّإ ْبُن َأيبإ رَافإٍع، َمْوىَل أُميإ َسَلَمَة قَاَل: ْسَإ

يإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َفَجاَءُه رَُجاَلنإ   َها تـَُقوُل: ُكْنُت عإْنَد النَّيبإ ُ َعنـْ َي اَّللَّ نَـُهَما وَ أُمَّ َسَلَمَة، َرضإ َمانإ فإ مإريَاٍث بـَيـْ ٍد  ََيَْتصإ لَْيَس لإَواحإ
ُتُه مإْن ُفاَل  بإهإ: اَي َرُسوَل اَّللَّإ َحقيإي َهَذا الَّذإي طََلبـْ ُهَما لإَصاحإ نـْ ٍد مإ ُهَما بـَييإَنٌة َوقَاَل ُكلُّ َواحإ نـْ ٍن. قَاَل: »ََل َوَلكإنإ اْذَهَبا فـَتَـَوخََّيا ُثَّ مإ

ٍد  َما ُثَّ لإُيْحلإْل ُكلُّ َواحإ َبُه«  اْسَتهإَما ُثَّ اقْـَتسإ ْنُكَما َصاحإ  مإ
َجاُه.   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم َوَلْم ُيَخرِ 

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط مسلم
 (: حسن. 856* صحيح الجامع )

، َعْن َعطَاءإ َأْخََباََن أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب احْلَافإُظ، ثـََنا ََيََْي ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ ََيََْي، ثـََنا ُمَسدَّ   -  7035 ٌد، ثـََنا َعْبُد اْلَوارإثإ
ُهَما َأنَّ  ُ َعنـْ َي اَّللَّ ، َعْن َأيبإ ََيََْي، َعنإ اْبنإ َعبَّاٍس، َرضإ يإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ   ْبنإ السَّائإبإ رَُجاًل ادََّعى عإْنَد رَُجٍل َحقًّا فَاْخَتَصَما إإىَل النَّيبإ

 َصلَّى َلُه عإْندإي َشْيٌء. فـََقاَل َرُسوُل اَّللَّإ َوَسلََّم َفَسأََلُه اْلبَـييإَنَة، فـََقاَل: َما عإْندإي بـَييإَنٌة فـََقاَل لإْْلَخرإ: اْحلإْف َفَحَلَف فـََقاَل: َواَّللَّإ َما  
ُ َكفَّارٌَة  هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »َبْل ُهَو عإْنَدَك اْدَفْع إإلَْيهإ َحقَُّه« ُثَّ قَاَل َلُه َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ  ْن ََل إإَلَه إإَلَّ اَّللَّ  َوَسلََّم: »َشَهاَدُتَك ِبَإ

 لإَيمإينإَك«  
َجاُه "  @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح

ْبُن ََيََْي، أنبأ ُسْفَياُن، عَ   -   7041 ثـََنا ََيََْي  َبَة،  ْبُن قـُتَـيـْ َبَأ إإْْسَاعإيُل  أَنـْ ْبُن إإْسَحاَق،  َبْكرإ  أَبُو  أَُميََّة، َعنإ َأْخََباََن  ْن إإْْسَاعإيَل ْبنإ 
يإ َصلَّى هللاُ َعلَ  ُلُغ بإهإ إإىَل النَّيبإ ، يـَبـْ ، َعْن َسعإيدإ ْبنإ اْلُمَسييإبإ ْيهإ َوَسلََّم قَاَل: »َحرإمُي َقلإيبإ اْلَعادإيَّةإ َخُْسوَن ذإرَاًعا َوَحرإمُي قَلإيبإ  الزُّْهرإييإ

، َعْن َسعإيدإ ْبنإ اْلمُ  َي االنَّادإي َخَْسٌة َوعإْشُروَن ذإرَاًعا« َوَصَلُه َوَأْسَنَدُه ُعَمُر ْبُن قـَْيٍس، َعنإ الزُّْهرإييإ ، َعْن َأيبإ ُهَريـَْرَة، َرضإ ُ َسييإبإ َّللَّ
يإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم قَاَل: »َحرإمُي اْلبإْئرإ اْلَعادإيَّةإ َخُْسوَن ذإرَاًعا َوَحرإمُي   اْلبإْئرإ اْلَنادإييإ َخٌْس َوعإْشُروَن ذإرَاًعا« َعْنُه، َعنإ النَّيبإ

 (: ضعيف.1027السلسلة الضعيفة )
 قف.الصحيح فيه الو  * قال الشيخ عبد السَلم علوش:

ُّ، قَاََل   -  7045 ثـََنا أَبُو زََكرإايَّ ََيََْي ْبُن حُمَمٍَّد اْلَعْنََبإيُّ، َوأَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن َجْعَفٍر اْلُمَزينإ : ثـََنا أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ حُمَمَُّد ْبُن إإبـَْراهإيَم َحدَّ
،   اْلَبْصرإيُّ، ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن ُسَلْيَماَن ْبنإ َمْسُموٍل، ثـََنا َعْبُد اَّللَّإ ْبُن َسَلَمَة ْبنإ َوْهَراَم، َعْن طَاوسٍ اْلَعْبدإيُّ، ثـََنا َعْمُرو ْبُن َمالإٍك   يإ اْلَيَماينإ
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ُهَما قَاَل: ذُكإَر عإْنَد َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم   ُ َعنـْ َي اَّللَّ : »اَي اْبَن  َعنإ اْبنإ َعبَّاٍس، َرضإ الرَُّجَل َيْشَهُد بإَشَهاَدٍة، فـََقاَل ِلإ
« َوَأْوَمَأ َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَليْ  َياءإ َهَذا الشَّْمسإ  هإ َوَسلََّم بإَيدإهإ إإىَل الشَّْمسإ َعبَّاٍس، ََل َتْشَهُد إإَلَّ َعَلى َما ُيضإيُء َلَك َكضإ

َجاُه. @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 .# قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: واه

 (: ضعيف.1238* ضعيف الجامع )

، ثـََنا َعْبُد اَّللَّإ   -   7049 َْمَداَن، ثـََنا إإبـَْراهإيُم ْبُن احْلَُسنْيإ الزَُّبرْيإ احْلَُمْيدإيُّ، ثـََنا ُمْسلإُم  ْبُن  َأْخََباََن َعْبُد الرَّمْحَنإ ْبُن احلََْسنإ اْلَقاضإي، ِبإ
ى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »ََل ََتُوُز َشَهاَدُة  ْبُن َخالإٍد، ثـََنا اْلَعاَلُء ْبُن َعْبدإ الرَّمْحَنإ، َعْن أَبإيهإ، َعْن َأيبإ ُهَريـَْرَة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّ 

 «  ذإي الظيإنَّةإ َوََل ذإي احلْإنَّةإ 
َجاُه.   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم َوَلْم ُيَخرِ 

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط البخاري 
 (: حسن. 7237* صحيح الجامع )

، ثـَنَ   -  7051 َْرَو، ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن ُموَسى ْبنإ َحاِتٍإ مإ السَّيَّارإيُّ ِبإ ُم ْبُن اْلَقاسإ ا َعلإيُّ ْبُن احلََْسنإ ْبنإ َشقإيٍق، أَنـَْبَأ َأْخََباََن أَبُو اْلَعبَّاسإ قَاسإ
ُهَما، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى أَبُو مَحَْزَة، ثـََنا إإبـَْراهإيُم الصَّائإُغ، َعْن َعطَاءإ ْبنإ َأيبإ ُمْسلإٍم، عَ  ُ َعنـْ َي اَّللَّ ْن اَنفإٍع، َعنإ اْبنإ ُعَمَر َرضإ

 هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »َمْن َأَعاَن َعَلى ُخُصوَمٍة بإَغرْيإ َحقٍي َكاَن فإ َسَخطإ اَّللَّإ َحَّتَّ يـَْنزإَع«  
َجاُه.@ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحي ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   ُح اإلِْ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح
 (: صحيح لغيره.2248* صحيح الترغيب )

، ثـََنا ُسَلْيَما  -  7057 ، ثـََنا  ُن ْبُن َأْخََباََن َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ َمْسَلَمَة اْلَعَنزإيُّ، ثـََنا ُعْثَماُن ْبُن َسعإيٍد الدَّارإمإيُّ َعْبدإ الرَّمْحَنإ الديإَمْشقإيُّ
َي اَّللَُّ  ، َعْن لَْيثإ ْبنإ َسْعٍد، َعْن اَنفإٍع، َعنإ اْبنإ ُعَمَر، َرضإ َّ حُمَمَُّد ْبُن َمْسُروٍق، َعْن إإْسَحاَق ْبنإ اْلُفَراتإ ُهَما قَاَل: »إإنَّ النَّيبإ  َعنـْ

« َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َردَّ اْلَيمإنَي    َعَلى طَالإبإ احْلَقيإ
َجاُه. ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: ال أعرف محمدا وأخشى أن ال يكون الحديث باطَل 
 (: ضعيف.2642* اْللباني في إرواء الغليل )

أَبُو َبكْ   -   7060 ثَـ َأْخََباََن  يُّ،  اْلَكَرابإيسإ أَبُو إإْسَحاَق  ُمَعاوإيََة  ْبُن  ثـََنا إإبـَْراهإيُم  ْبُن َحيَّاَن،  حُمَمَُّد  َبأَ  أَنـْ ْبُن إإْسَحاَق،  ْبُن  رإ  َنا هإَشاُم 
ُ َعْنُه، »أَ  َي اَّللَّ ، َعنإ اْبنإ َكْعبإ ْبنإ َمالإٍك، َعْن أَبإيهإ َرضإ نَّ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َحَجَر  يُوُسَف، َعْن َمْعَمٍر، َعنإ الزُّْهرإييإ

 َعَلى ُمَعاٍذ َماَلُه َواَبَعُه بإَدْيٍن َكاَن َعَلْيهإ«  
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح

 (: ضعيف.1435* اْللباني في إرواء الغليل )
 سنده ضعيف.   * قال الشيخ عبد السَلم علوش:
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، ثـََنا َعْبُد  َأْخََباََن أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َأمْحََد ْبنإ َعتَّاٍب اْلَعْبدإيُّ، بإبَـْغَداَد، ثـََنا َعْبُد الْ  - 7062 يُّ َملإكإ ْبُن حُمَمٍَّد الرَّقَاشإ
، ثـََنا َعْبُد الرَّمْحَنإ ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ بْ  ، قَاَل: رَأَْيُت الصََّمدإ ْبُن َعْبدإ اْلَوارإثإ يإ َلَماينإ نإ دإيَناٍر، َعْن زَْيدإ ْبنإ َأْسَلَم، َعْن َعْبدإ الرَّمْحَنإ ْبنإ اْلبَـيـْ

: َْسَّاينإ َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ  ُتُه َوَسأَْلُتُه فـََقاَل ِلإ ْسَكْنَدرإيَّةإ يـَُقاُل َلُه َسَرٌق، فَأَتـَيـْ إْلإ َدََع َذلإَك أََبًدا  َعَلْيهإ َوَسلََّم وَ َشْيًخا ابإ َأُكْن ألإ ََلْ 
ْنُه ُثَّ َدَخْلُت بَـ  َ َْسَّاَك؟ قَاَل: َقدإَم رَُجٌل مإْن َأْهلإ اْلَبادإيَةإ بإَبعإريَْينإ فَابـْتَـْعتـُُهَما مإ ْييتإ َوَخَرْجُت مإْن َخْلٍف فَبإْعتـُُهَما فـََقَضْيُت فـَُقْلُت: َلإ

َلْيهإ َوَسلََّم  َأنَّ اْلعإَراقإيَّ َقْد َخَرَج فَإإَذا اْلعإَراقإيُّ ُمقإيٌم فََأَخَذينإ َفَذَهَب يبإ إإىَل َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ عَ ِبإإَما َحاَجيتإ َوغإْبُت َحَّتَّ ظَنَـْنتُ 
هإ« قـُْلُت: لَْيَس  َوَأْخََبَُه اخْلَََبَ فـََقاَل: »َما مَحََلَك َعَلى َما َصنَـْعَت؟« قـُْلُت: َقَضْيُت بإَثَمنإهإَما َحاَجيتإ اَي رَ  ُسوَل اَّللَّإ قَاَل: »اْقضإ

َ َحقََّك« قَاَل: َفَجَعَل النَّاُس َيُسوُمو  نَُه يبإ َويـَْلَتفإُت إإلَْيهإْم فـَيَـُقوُل:  عإْندإي. قَاَل: »أَْنَت َسَرٌق اْذَهْب اَي عإَراقإيُّ فَبإْعُه َحَّتَّ َتْستَـْوفإ
ْنُكْم َأَحقُّ َوَأْحَوُج إإىَل اَّللَّإ َعزَّ َوَجلَّ اْذَهْب فـََقْد َأعْ َماَذا تُرإيُدوَن؟ فـَيَـُقوُلوَن: نُرإيُد   . تَـْقُتكَ َأْن نـَْفدإيَُه مإْنَك. فـََقاَل: َواَّللَّإ إإينيإ مإ

َجاهُ   . @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط اْلُبَخاِريِ  َوَلْم ُيَخرِ 
 ناده ضعيف.* جامعة أم القرى: إس

َبَأ حُمَمَُّد ْبُن أَيُّوَب، أنبأ َعمَّاُر ْبُن َهاُروَن، َوَأْخََبينإ َعْبُد ا -  7064 ثـََنا أَبُو َبْكرإ ْبُن إإْسَحاَق، أَنـْ َّللَّإ ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ زإاَيٍد اْلَعْدُل، َحدَّ
َّ  ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن إإْسَحاَق، ثـََنا إإبـَْراهإيُم ْبُن  ُ َعْنُه »َأنَّ النَّيبإ َي اَّللَّ ، َعْن َجديإي عإَراكإ ْبنإ َمالإٍك، َعْن َأيبإ ُهَريـَْرَة َرضإ ُخثـَْيٍم، َحدََّثِنإ َأيبإ

َلًة اْستإْظَهارًا َواْحتإَياطًا«    .َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َحَبَس رَُجاًل فإ ُُتَْمٍة يـَْوًما َولَيـْ
 مه هللا: إبراهيم بن خثيم متروك # قال الحافظ الذهبي رح

ْلُكوَفةإ، ثـََنا َأمْحَُد ْبُن ُموَسى ْبنإ إإْسَحاَق التَّمإيمإيُّ   -   7069 ، ثـََنا احلََْسُن ْبُن بإْشرإ ْبنإ َأْخََباََن أَبُو َبْكرإ ْبُن َأيبإ َدارإٍم احْلَافإُظ، ابإ
َ  ُمْسلإٍم، ثـََنا َسْعَداُن ْبُن اْلَولإيدإ، َعْن َعطَاٍء،   ُهَما، َأنَّ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم قَاَل: »َمْن ُوِليإ ُ َعنـْ َي اَّللَّ َعنإ اْبنإ َعبَّاٍس، َرضإ

يَء بإهإ يـَْوَم اْلقإَياَمةإ َمْغُلوَلًة َيَداُه إإىَل ُعنُ  َا َأَحبُّوا َأْو َكرإُهوا جإ نَـُهْم ِبإ ُ َوََلْ يـَْرَتشإ فإ قإهإ فَإإ َعَلى َعَشَرٍة َفَحَكَم بـَيـْ َا أَنـَْزَل اَّللَّ ْن َحَكَم ِبإ
ُ َعْنُه يـَْوَم اْلقإَياَمةإ يـَْوَم ََل ُغلَّ إإَلَّ ُغلُُّه َوإإْن َحَكَم بإَغرْيإ َما أَ  ُ تـََعاىَل َواْرَتَشى فإ ُحْكمإهإ َوَحاََب ُشدَّْت ُحْكمإهإ َوََلْ َيَإْف َفكَّ اَّللَّ نـَْزَل اَّللَّ

ُلْغ قـَْعَرَها َخَْسمإاَئةإ َعاٍم« َيَسارُُه إإ   ىَل ميَإينإهإ َورُمإَي بإهإ فإ َجَهنََّم فـََلْم يـَبـْ
َجا َعْنُه "   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َسْعَداُن ْبُن اْلَوِليِد اْلَبَجِليُّ ُكوِفيٌّ َقِليُل اْلَحِديِث َوَلْم ُيَخرِ 

 (: منكر.6870* السلسلة الضعيفة )

ا َمْرُحوُم ْبُن َعْبدإ اْلَعزإيزإ اْلَعطَّاُر،  َأْخََباََن َأمْحَُد ْبُن َكامإٍل اْلَقاضإي، ثـََنا أَبُو قإاَلبََة، ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ اأْلَْنَصارإيُّ، ثـَنَ   -   7070
لطَّفيإ َفَجاَء الرَّْعُل َفَشَكا إإلَْيهإ َأنَّ َأْهَل الطَّفيإ ََل يـَُؤدُّوَن الزََّكاَة فـَبَـَعَث ثـََنا َسْهُل ْبُن َعطإيََّة، قَاَل: ُكْنُت عإْنَد بإاَللإ ْبنإ َأيبإ بـُْرَدةَ   ابإ

، َعْن َأيبإ  بإاَلٌل، َوقَاَل: َحدَّ بإاَلٌل رَُجاًل َيْسَأُل َعمَّا يـَُقوُلوَن فـََوَجَد الرَُّجَل يُْطَعُن فإ َنَسبإهإ فـََرَجَع إإىَل بإاَلٍل فََأْخََبَُه َفَكَبََّ  َثِنإ َأيبإ
بإ  فـَُهَو  لنَّاسإ  ابإ َسَعى  »َمْن  َوَسلََّم:  َعَلْيهإ  هللاُ  َصلَّى  اَّللَّإ  َرُسوُل  قَاَل  قَاَل:  َعْنُه،   ُ اَّللَّ َي  َرضإ ْنُه« ُموَسى،  مإ شٌئ  َوفإيهإ  رإْشَدٍة   َغرْيإ 

 ُبْرَدَة َلُه َأَساِنيُد َهَذا َأْمَثُلَها "  @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َعْن ِبََلِل ْبِن َأِبي
 . # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: ما صححه ولم يصح

 (: ضعيف.5630* ضعيف الجامع )
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َبأَ حُمَمَُّد ْبُن أَيُّوَب، أَنـَْبَأ َغسَّاُن ْبُن َمالإٍك، ثـََنا    -   7071 قإ ْبنإ َأْخََباََن أَبُو َبْكرإ ْبُن إإْسَحاَق، أَنـْ َبَسُة ْبُن َعْبدإ الرَّمْحَنإ، َعْن َعالَّ َعنـْ
ُهَما يـَُقوُل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ  ُ َعنـْ َي اَّللَّ ْعُت َجابإَر ْبَن َعْبدإ اَّللَّإ، َرضإ  َعَلْيهإ َوَسلََّم: »َمْن َأْرَضى ُسْلطَااًن َأيبإ ُمْسلإٍم، قَاَل: ْسَإ

 لَّ َخَرَج مإْن دإينإ اَّللَّإ تـََباَرَك َوتـََعاىَل« بإَسَخطإ رَبيإهإ َعزَّ َوجَ 
َواُة ِإَلْيِه ُكلُُّهْم ِثَقاٌت   ُق ْبُن َأِبي ُمْسِلٍم َوالرُّ َد ِبِه َعَلَّ  @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َتَفرَّ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: تفرد به عَلق والرواة إليه ثقات 
 ضوع.(: مو 5391ضعيف الجامع ) * 
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ٍح، ثـَنَ   -  7081 يُب ْبُن اَنصإ ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثـََنا الرَّبإيُع ْبُن ُسَلْيَماَن، ثـََنا اخْلَصإ ا طَْلَحُة ْبُن زَْيٍد، َعْن هإَشامإ َحدَّ
 ُّ َها قَاَلْت: »َكاَن النَّيبإ ُ َعنـْ َي اَّللَّ «   ْبنإ ُعْرَوَة، َعْن أَبإيهإ، َعْن َعائإَشَة، َرضإ  َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم ُيَسميإي التَّْمَر َواللَََّبَ اأْلَْطيَـَبانإ

َجاُه. ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: طلحة بن زيد ضعيف 

 . الحديث موضوع بهذا اإلسناد ْلجل طلحة بن زيد* محقق تلخيص الذهبي: 
 (: موضوع. 4561* ضعيف الجامع )

َبَأ َعْبَدا  -  7084 هإ، أَنـْ َبَأ أَبُو اْلُمَوجيإ َْرَو، أَنـْ مإ السَّيَّارإيُّ، ِبإ ُم ْبُن اْلَقاسإ َبَأ اْلَفْضُل ْبنُ َأْخََباََن أَبُو اْلَعبَّاسإ قَاسإ ُموَسى، ثـََنا َعْبُد    ُن، َأنـْ
َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ  ُهَما، َأنَّ النَّيبإ ُ َعنـْ َي اَّللَّ ُهَما  اَّللَّإ ْبُن َكْيَساَن، ثـََنا عإْكرإَمُة، َعنإ اْبنإ َعبَّاٍس َرضإ ُ َعنـْ َي اَّللَّ  َوَسلََّم َوَأاَب َبْكٍر َوُعَمَر َرضإ

ثْ أَتـَْوا بـَْيَت َأيبإ أَيُّوَب فـََلمَّا َأَكُلوا   ُتْم مإ ٌز َوحَلٌْم َوَِتٌْر َوُبْسٌر َوُرَطٌب إإَذا َأَصبـْ ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »ُخبـْ َل َهَذا َوَشبإُعوا قَاَل النَّيبإ
َْيدإيُكْم َفُكُلوا بإْسمإ اَّللَّإ َوبـَرََكةإ اَّللَّإ«   َفَضَربـُْتْم ِبإ
َجاُه.@ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحي ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   ُح اإلِْ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح
رواه الطبراني في الصغير واْلوسط، وفيه عبد هللا بن كيسان المروزي، وقد وثقه ابن حبان، وضعفه غيره، (:  18261* قال الحافظ الهيثمي )

 وبقية رجاله رجال الصحيح. 

، ثـََنا ََيََْي ْبُن ََيََْي، أَنـَْبأَ عإيَسى بْ َأْخََباََن    -  7085 ُن يُوُنَس، َعْن َصْفَواَن ْبنإ  ََيََْي ْبُن حُمَمٍَّد اْلَعْنََبإيُّ، ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ السَّاَلمإ
ُميإي: َلْو َصنَـْعتإ  ، ثـََنا َعْبُد اَّللَّإ ْبُن ُبْسٍر، قَاَل: قَاَل َأيبإ ألإ  لإَرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم طََعاًما َفَصنَـَعْت َعْمٍرو السَّْكَسكإييإ

َها ُثَّ قَاَل: »ُكُلوا بإْسمإ اَّللَّإ« فََأَخُذوا مإنْ   َْنْوإَها فـََلمَّا طَعإُموا َدَعا هَلُْم فـََقاَل: ثَرإيَدًة تـَُقلَُّل فَاْنطََلَق َأيبإ َفَدَعاُه فـََوَضَع َيَدُه َعَليـْ
 مَّ اْغفإْر هَلُْم َواْرمَحُْهْم َواَبرإْك هَلُْم َواْرزُقْـُهْم« »اللَّهُ 

َجاُه. ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح

ثـََنا أَبُو َأمْحََد َبْكُر ْبُن حُمَمٍَّد    -   7090 ، ثـََنا أَبُو َعتَّاٍب َسْهُل ْبُن مَحَّاٍد، ثـََنا َعْبُد اْلَملإ َحدَّ يُّ َْرَو، ثـََنا أَبُو قإاَلبََة الرَّقَاشإ ُّ، ِبإ كإ  الصَّرْيَفإ
ُ َعْنُه َأنَّ يـَُهودإيًَّة َأْهَدْت َشاًة إإ  َي اَّللَّ ، َرضإ يطًا ىَل ْبُن َأيبإ َنْضَرَة، َعْن أَبإيهإ، َعْن َأيبإ َسعإيٍد اخْلُْدرإييإ  َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم ْسَإ

َعَلْيهإ َوَسلََّم: »ُكفُّوا أَْيدإَيُكْم فَإإنَّ  ُّ َصلَّى هللاُ  َا َمْسُموَمٌة«    فـََلمَّا َبَسَط اْلَقْوُم أَْيدإيـَُهْم قَاَل هَلُُم النَّيبإ ينإ َأهنَّ ُعْضًوا مإْن َأْعَضائإَها َُيَْبإ
َبتإَها فـََقاَل: »َأَْسَْمتإ طََعاَمكإ َهَذا؟« قَاَلْت: نـََعْم َأْحبَـْبُت إإْن ُكْنَت َكاذإاًب َأْن ُأرإيحَ قَاَل: فَأَ   النَّاَس مإْنَك َوإإْن ُكْنَت ْرَسَل إإىَل َصاحإ

 َوَسلََّم: »اذُْكُروا اْسَم اَّللَّإ وَُكُلوا« فََأَكْلَنا فـََلْم َيُضرَّ َأَحًدا َصادإقًا َعلإْمُت َأنَّ اَّللََّ َسُيْطلإُعَك َعَلْيهإ، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ 
 . مإنَّا َشْيءٌ 

َجاُه. ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح

 رواه البزار، ورجاله ثقات. (: 14091* قال الحافظ الهيثمي )
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ثـََنا َعلإيُّ ْبُن مَحَْشاٍذ اْلَعْدُل، ثـََنا ُعبَـْيُد ْبُن َشرإيٍك، ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ اْلَعزإيزإ الرَّْملإيُّ   -   7093 ، ثـََنا اْلَولإيُد ْبُن ُمْسلإٍم، َعْن  َحدَّ
ٍم، َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َكاَن فإ بـَْعضإ َأْصَحابإ   حُمَمَّدإ ْبنإ مَحَْزَة ْبنإ َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َسالَّ ُ َعْنُه َأنَّ النَّيبإ َي اَّللَّ هإ َعْن أَبإيهإ، َعْن َجديإهإ، َرضإ

ُ َعْنُه يـَُقوُد بَعإريًا َعَلْيهإ غإَراَرًَتنإ حُمَْتَجٌز بإعإَقالإ اَنقَتإهإ فـََقاَل لَ  َي اَّللَّ ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »َما َمَعَك؟«  هُ إإْذ َأقْـَبَل ُعْثَماُن َرضإ  النَّيبإ
بإَُبَْمٍة عَ  َوَسلََّم  َعَلْيهإ  ُّ َصلَّى هللاُ  النَّيبإ َفَدَعا  فََأاَنَخ  فـََقاَل: »أَنإْخ«  َوَعَسٌل  َوَْسٌْن  َدقإيٌق  الدَّقإيقإ قَاَل:  َذاَك  فإيَها مإْن  َفَجَعَل  ظإيَمٍة 

ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َوَأَكُلوا ُثَّ قَاَل هَلُْم: »ُكُلوا فَإإنَّ َهَذا ُيْشبإ َوالسَّْمنإ َواْلَعَسلإ ُثَّ   ُه َخبإيَص َأْهلإ فَارإَس«  أْنَضَجُه فََأَكَل النَّيبإ
َجاُه. ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح# قال 
 (: ال يصح. 2/666* قال الحافظ ابن الجوزي في العلل المتناهية )

، َوَعْبُد اَّللَّإ ْبُن حمَُ َأْخََبينإ أَبُو َعلإيٍي احْلَُسنْيُ ْبُن َعلإيٍي احْلَافإُظ، ثـََنا أَبُو َعْبدإ الرَّمْحَنإ َأمْحَُد ْبُن ُشَعْيٍب النََّسا  -  7099 مَّدإ ْبنإ ئإيُّ
، َعْن َعْمرإو ْبنإ دإيَناٍر، عَ  َيَة، قَاََل: ثـََنا إإْسَحاُق ْبُن إإبـَْراهإيَم ْبنإ َحبإيبإ ْبنإ الشَّهإيدإ، ثـََنا َأيبإ ْن َجابإرإ ْبنإ َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َعْمرإو ْبنإ  اَنجإ

َرإيَرٍة َفَصنَـْعُت ُثَّ َأَمَرينإ  َفَحَمْلتـَُها إإىَل َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم فَإإَذا ُهَو فإ َمْنزإلإهإ فـََقاَل: »َما َهَذا  َحَراٍم، قَاَل: َأَمَرينإ َأيبإ ِبإ
َا َأيبإ َفَصنَـْعُت ُثَّ أَ  ْلتـَُها إإلَْيَك ُثَّ رََجْعُت إإىَل َأيبإ  َمَرينإ َفَحمَ اَي َجابإُر َأحَلٌْم َهَذا؟« قـُْلُت: ََل اَي َرُسوَل اَّللَّإ َوَلكإنـََّها َحرإيَرٌة َأَمَرينإ ِبإ

: »َأحَلٌْم َهَذا اَي َجابإُر؟« قَاَل فـََقاَل: َهْل رَأَْيَت َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم؟ قـُْلُت: نـََعْم. قَاَل: َفَما قَاَل َلَك؟ قـُْلُت: قَالَ 
: َعَسى َأْن َيُكوَن َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى َْملإَها إإلَ   َأيبإ ٍن َلُه َفَذَِبََها َوَشَواَها ُثَّ َأَمَرينإ ِبإ َعَلْيهإ َوَسلََّم اْشتَـَهى اللَّْحَم فـََقاَم إإىَل َداجإ ْيهإ هللاُ 

ُ اأْلَْنَصاَر َعنَّا خَ  يََّما َعْبُد اَّللَّإ ْبُن َعْمرإو ْبنإ َحَراٍم فـََقاَل: مَحَْلتـَُها إإلَْيهإ فـََقاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »َجَزى اَّللَّ رْيًا َوََل سإ
 َوَسْعُد ْبُن ُعَباَدَة« 

َجاُه. ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح

 (: صحيح.3091* صحيح الجامع )

ثـََنا أَبُو اْلَولإيدإ اْلَفقإيُه، ثـََنا َأمْحَُد ْبُن احْلََسنإ ْبنإ َعْبدإ اجْلَبَّارإ، ثـََنا ََيََْي ْبُن َسعإيٍد اأْلُ   - 7110 ، َعْن َعْبدإ اَّللَّإ َحدَّ َموإيُّ، َحدََّثِنإ َأيبإ
ُ عَ  َي اَّللَّ ، َعْن َجديإهإ، َعْن َأيبإ ُهَريـَْرَة، َرضإ ْنُه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »ذََكاُة اجْلَنإنيإ ذََكاُة ْبُن َسعإيٍد اْلَمْقَُبإييإ

 أُميإهإ«
 (: صحيح.3431* صحيح الجامع )

ثـََنا أَبُو اْلَولإيدإ، ثـََنا احْلَُسنْيُ ْبُن ُسْفَياَن، ثـََنا َوْهُب ْبُن بَقإيََّة، ثـََنا    -  7111 ، َعْن حُمَمَّدإ ْبنإ إإْسَحاَق، َفَحدَّ طإيُّ حُمَمَُّد ْبُن احلََْسنإ اْلَواسإ
ُهَما قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »ذَكَ  ُ َعنـْ َي اَّللَّ اُة اجْلَنإنيإ إإَذا ُأْشعإَر ذََكاُة أُميإهإ َوَلكإنَُّه َعْن اَنفإٍع، َعنإ اْبنإ ُعَمَر، َرضإ

«يُ   ْذَبَح َحَّتَّ يـَْنَصابَّ َما فإيهإ مإَن الدَّمإ
َجاُه، َوُربََّما َتَوهََّم ُمَتَوهِ ٌم َأنَّ َحِديَث َأِبي @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َباٌب َكِبيٌر َمَداُرُه َعَلى ُطُرِق َعِطيََّة َعْن َأِبي َسِعيٍد ِلَذِلَك َوَلْم ُيَخر ِ 

 ْيَس َكَذِلَك " َأيُّوَب َصِحيٌح َولَ 
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 * سكت عنه الذهبي في التلخيص. 
 * قال محقق مختصر تلخيص الذهبي: صحيح لغيره. 

 (: ضعيف. 3046ضعيف الجامع )

َبَأ حُمَمَُّد ْبُن إإْسَحاَق، َوَأمْحَُد ْبُن َجْعَفرإ ْبنإ َنْصٍر الرَّازإ   -  7112 ثـََناُه أَبُو َعلإيٍي احْلَافإُظ، أَنـْ يُّ، فإ آَخرإيَن قَاُلوا: ثـََنا يُوُسُف فـََقْد َحدَّ
يهإ، َعنإ اْبنإ َأيبإ  ْبُن ُموَسى، ثـََنا َعْبُد اَّللَّإ ْبُن اجْلَْهمإ الرَّازإيُّ، ثـََنا َعْبُد اَّللَّإ ْبُن ا َلى، َعْن َأخإ َبَة، ثـََنا ُشْعَبُة، َعْن َأيبإ لَيـْ ْلَعاَلءإ ْبنإ َشيـْ

ُ َعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »ذََكاُة اجلَْ  َي اَّللَّ َلى، َعْن َأيبإ أَيُّوَب، َرضإ     نإنيإ ذََكاُة أُميإهإ« لَيـْ
ُن َوِفيِه ِزَياٌد َوُهَو َكثِ @ قال   َد ِبِه َعَلَّ اِك، َعْن َأِبي َسِعيٍد، َتَفرَّ ُة، َوَمْن َتَأمََّل  الحافظ الحاكم رحمه هللا: َوَحِديُث َأِبي اْلَودَّ يُر اْلَغَلِط اَل َتُقوُم ِبِه اْلُحجَّ

يْ  ْنَعِة َقَضى ِفي اْلَعَجِب َأنَّ الشَّ ِحيَحْيِن " َهَذا اْلَباَب ِمْن َأْهِل الصَّ َجاُه ِفي الصَّ ُ َعْنُهَما َلْم ُيَخرِ   َخْيِن َرِضَي َّللاَّ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: ليس بصحيح 

 (: صحيح.3431* صحيح الجامع )

ُّ، ثـََنا َعلإيُّ ْبُن ُمْسهإٍر،  -   7114 ، ثـََنا اْلَقْعَنيبإ يُّ ْنٍد، َعْن    َحدََّثِنإ َعلإيُّ ْبُن عإيَسى، ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن َعْمٍرو احْلََرشإ َعْن َداوَد ْبنإ َأيبإ هإ
ُ َعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ  َي اَّللَّ ، َرضإ يإ  َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »إإنَّ اَّللََّ َحدَّ ُحُدوًدا َفاَل تـَْعَتُدوَها َمْكُحوٍل، َعْن َأيبإ ثـَْعَلَبَة اخْلَُشِنإ

نإْسَيا َغرْيإ  مإْن  َأْشَياَء  َوتـََرَك  َتهإُكوَها  تـَنـْ َفاَل  َأْشَياَء  َوَحرََّم  ُتَضييإُعوَها  َفاَل  فـََرائإَض  َلُكْم  لَ َوفـََرَض  ْنُه  مإ َرمْحٌَة  َوَلكإْن  رَبيإُكْم  ُكْم ٍن مإْن 
 فَاقْـبَـُلوَها َوََل تـَْبَحُثوا فإيَها«  

 * سكت عنه الذهبي في التلخيص. 
 (: ضعيف.1597* ضعيف الجامع )

ُّ، ثـََنا َعْبُد اَّللَّإ ْبنُ   -   7119 ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن إإْسَحاَق الصَّغَاينإ ، ثـََنا َخالإُد ْبُن  يُوُنَس التيإنيإيسإ َحدَّ يُّ
، وََكاَن مإْن َأْهلإ الصََّفا قَا ٍم وََكاَن َمْن ََيُْرُج إإىَل  يَزإيَد ْبنإ َأيبإ َمالإٍك، َعْن أَبإيهإ، أَنَُّه َحدَّثَُه َعْن َواثإَلَة ْبنإ اأْلَْسَقعإ َل: َأَقْمَنا َثاَلثََة َأايَّ

دإ َيَُْخُذ بإَيدإ الرَُّجَلنْيإ َوال ٍم َولََيالإيَها قَاَل:  اْلَمْسجإ فَأَْبَصْرُت َأاَب ثَّاَلثَةإ بإَقْدرإ طَاَقٍة َويُْطعإُمُهْم قَاَل: َفُكْنُت فإيَمْن َأْخطََأُه َذلإَك َثاَلثََة َأايَّ
ُتُه فَاْستَـْقَرْأتُُه مإْن ُسورَةإ َسَبٍأ فـَبَـَلَغ َمْنزإَلُه َورََجْوُت َأنْ  ،    َبْكٍر عإْنَد اْلَعَتَمةإ فَأَتـَيـْ َيْدُعَوينإ إإىَل الطََّعامإ فـََقَرَأ َعَليَّ َحَّتَّ بـََلَغ اَبَب اْلَمْنزإلإ

، ُثَّ تـََعرَّْضُت لإُعَمَر َفَصنَـْعتُ  ْثَل َذلإَك َوذََكَر أَنَُّه َصَنَع مإْثلَ ُثَّ َوَقَف َعَلى اْلَبابإ َحَّتَّ قـََرَأ َعَليَّ اْلَبقإيََّة ُثَّ َدَخَل َوتـَرََكِنإ َما َصَنَع    بإهإ مإ
ارإيَةإ: »َهْل مإْن َشْيٍء؟« قَاَلْت: نـََعْم أَبُو َبْكٍر، فـََلمَّا َأْصَبْحُت َغَدْوُت َعَلى َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم فََأْخََبْتُُه فـََقاَل لإْلجَ 

َز بإَيدإ  َا ُثَّ َفتَّ اخْلُبـْ َلٌة مإْن َْسٍْن َفَدَعا ِبإ َُه رَغإيٌف وَُكتـْ َزَة ُثَّ مَجََعُه بإَيدإهإ َحَّتَّ َصريَّ َلَة مإَن السَّْمنإ فـََلتَّ تإْلَك اخْلُبـْ هإ ُثَّ َأَخَذ تإْلَك اْلُكتـْ
ُرُهْم ُثَّ قَاَل: »اجْ  ُرُهْم« َفَدَعْوُت َعَشَرًة َأاَن َعاشإ ْعُت اْلَقْصَعَة ُثَّ قَاَل:  لإُسوا« َووضَ ثَرإيَدًة ُثَّ قَاَل: »اْذَهبإ ادُْع ِلإ َعَشَرًة أَْنَت َعاشإ

تـَْنزإُل مإْن فـَْوقإَها«   اْلََبََكَة  ََتُْكُلوا مإْن فـَْوقإَها فَإإنَّ  َا َخَطْطَنا فإيهإ »ُكُلوا بإْسمإ اَّللَّإ ُكُلوا مإْن َجَوانإبإَها َوََل  َفَكَأَنَّ فََأَكْلَنا َحَّتَّ َصَدْراَن 
َها َوَأصْ  نـْ َصابإعإَنا ُثَّ َأَخَذ مإ َها َوَردََّها ُثَّ قَاَل: »ادُْع ِلإ َعَشَرًة« َوذََكَر أَنَُّه َدَعا بـَْعَد َذلإَك َمرََّتنْيإ َعَشَرًة َعَشَرًة  ِبَإ نـْ َوقَاَل: َقْد  َلْح مإ

 .َفَضُلوا َفْضاًل 
َجاُه. ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 .الحافظ الذهبي رحمه هللا: خالد وثقه بعضهم وقال النسائي ليس بثقة# قال 
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 يصح بمجموع طرقه. * قال الشيخ عبد السَلم علوش:

، اْلَفقإيُه اْلُبَخارإيُّ بإنَـْيَسابُوَر، ثـََنا َصالإحُ   -   7125  ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ ُعبَـْيدإ اَّللَّإ ْبنإ  َأْخََباََنُه أَبُو إإْسَحاَق إإبـَْراهإيُم ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ َحاِتٍإ
ُ َعْنُه قَا  َي اَّللَّ ، َعْن َعطَاٍء، َعْن َجابإٍر، َرضإ ، َحدََّثِنإ َأيبإ َل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »أَْبرإُدوا الطََّعاَم احْلَارَّ  اْلَعْزرَمإييإ

 فَإإنَّ الطََّعاَم احْلَارَّ َغرْيُ ذإي بـَرََكٍة«
 (: ضعيف. 37* ضعيف الجامع )

 سنده واه.   * قال الشيخ عبد السَلم علوش:

ثـََنا أَبُو َبْكرإ ْبُن إإْسَحاَق اْلَفقإيُه، َوَعلإيُّ ْبُن مَحَْشاَذ اْلَعْدُل، قَاََل: ثـََنا بإْشُر ْبُن ُموَسى، ثـَنَ   -  7128 ا احْلَُمْيدإيُّ، ثـََنا ُسْفَياُن، َحدَّ
َع أََنَس ْبَن َمالإٍك، يـَُقولُ  ، أَنَُّه ْسَإ يإ اأْلَْعَورإ اْلُماَلئإييإ َعَلْيهإ َوَسلََّم يـُْردإُف َخْلَفُه، َوَيَضُع َعْن ُمْسلإٍم اْلُكوفإ ُّ َصلَّى هللاُ  : »َكاَن النَّيبإ

، َويـَرَْكُب احلْإَماَر«  ، َوُيُإيُب َدْعَوَة اْلَمْمُلوكإ  طََعاَمُه فإ اأْلَْرضإ
َجاُه. ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 لحافظ الذهبي رحمه هللا: مسلم ترك # قال ا 

ُّ، إإْماَلًء، ثـََنا َأمْحَُد ْبُن مَ   -   7130 ثـََنا أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ الزَّاهإُد اأْلَْصبَـَهاينإ ُّ، ثـََنا أَبُو َحدَّ ْهدإييإ ْبنإ ُرْسُتٍم اأْلَْصبَـَهاينإ
ُ َعْنُه قَالَ   َأمْحََد الزَُّبرْيإيُّ، ثـََنا ُعَمرُ  َي اَّللَّ : »هَنَاينإ َرُسوُل ْبُن َعْبدإ الرَّمْحَنإ، َعْن زَْيدإ ْبنإ َأْسَلَم، َعْن أَبإيهإ، َعْن َعلإييإ ْبنإ َأيبإ طَالإٍب، َرضإ

 َأْن ُأَصليإَي بـَْعَد الصُّْبحإ َحَّتَّ تـَْرَتفإَع الشَّْمُس َوبـَْعَد اْلَعْصرإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َعْن َصاَلَتنْيإ وقإَراَءَتنْيإ َوَأْكَلَتنْيإ َولإْبَسَتنْيإ. هَنَاينإ 
، َوهَنَاينإ َأْن أَْلَبَس الصَّمَّاَء َوَأْحَتيبإ فإ  َبطإٌح َعَلى َبْطِنإ ي َوَبنْيَ َحَّتَّ تـَْغُرَب الشَّْمُس، َوَأْن آُكَل َوَأاَن ُمنـْ ٍد لَْيَس َبنْيَ فـَْرجإ  ثـَْوٍب َواحإ

 لسََّماءإ َساتإٌر«  ا
َياَقِة "  َجاُه ِبَهِذِه السِ  ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: عمر واه 

َبأَ ََيََْي ْبُن اْلُمغإريَةإ  -  7132 ُّ، ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن أَيُّوَب، أَنـْ  السَّْعدإيُّ، ثـََنا َجرإيٌر، َعْن َعطَاءإ ْبنإ  َأْخََبينإ َعْبُد اَّللَّإ ْبُن حُمَمٍَّد الصَّْيَدََلينإ
ُ َعْنُه قَاَل:  َي اَّللَّ ، َعْن َأيبإ ُهَريـَْرَة، َرضإ يإ ، َعنإ الشَّْعيبإ َنا بإَتْمٍر   السَّائإبإ ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم إإلَيـْ " ُكْنُت فإ الصُّفَّةإ فـَبَـَعَث النَّيبإ

َْصَحابإهإ  ثـْنَـَتنْيإ مإَن اجْلُوعإ َفُكنَّا إإْذ قـََرَن َأَحُداَن قَاَل ألإ َنا َفُكنَّا نـُْقرإُن اَلإ    : إإينيإ َقْد قـََرْنُت فََأْقرإنُوا َعْجَوٍة َفَسَكَب إإلَيـْ
َجاُه. ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح

ُّ، ثـََنا اْلَعبَّاُس ْبنُ  -  7136 ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن إإْسَحاَق الصَّغَاينإ اْلَفْضلإ اأْلَْزَرُق، ثـََنا َمْهدإيُّ ْبُن   َحدَّ
َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلَّ  ُ َعْنُه »َأنَّ النَّيبإ َي اَّللَّ ، َعْن أََنٍس، َرضإ َم َكاَن َيَُْكُل الرَُّطَب َويـُْلقإي النـََّوى  َمْيُموٍن، َعْن ُشَعْيبإ ْبنإ احْلَْبَحابإ

« َواْلقإْنُع: الطََّبقُ   . َعَلى اْلقإْنعإ
َجاُه.  ْيَخْيِن َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط البخاري ومسلم 
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 (: ضعيف جدا. 4519* ضعيف الجامع )

ثـََنا َعلإيُّ ْبُن مَحَْشاٍذ اْلَعْدُل، ثـََنا إإْْسَاعإيُل ْبُن إإْسَحاَق، ثـََنا ُسَلْيَماُن ْبُن َحْرٍب، َوَعْمُرو ْبنُ  -  7137 َمْرُزوٍق، قَاََل: ثـََنا   َحدَّ
َي اَّللَُّ   َعْنُه »َأنَّ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َكاَن يُوُسُف ْبُن َعطإيََّة، ثـََنا َمَطٌر اْلَورَّاُق، َعْن قـََتاَدَة، َعْن أََنسإ ْبنإ َمالإٍك، َرضإ

ْلبإطيإيخإ وََكاَن َأَحبَّ اْلَفاكإَهةإ إإلَ   ْيهإ« َيَُْخُذ الرَُّطَب بإَيمإينإهإ َواْلبإطيإيَخ بإَيَسارإهإ فـََيْأُكُل الرَُّطَب ابإ
دَ  ا ِبِه َوِإنََّما ُيْعَرُف َهَذا اْلَمْتُن ِبَغْيِر َهَذا اللَّْفِظ ِمْن َحِديِث  @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َتَفرَّ َعاِئَشَة ِبِه ُيوُسُف ْبُن َعِطيََّة َوَلْم َيْحَتجَّ

ُ َعْنَها "   َرِضَي َّللاَّ
 . # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: تفرد به يوسف

 (: ضعيف.4514* ضعيف الجامع )

ْوٍف، ثـََنا َفْضُل ْبُن َأيبإ اْلَفْضلإ َأْخََباََن ُمْكَرُم ْبُن َأمْحََد اْلَقاضإي، ثـََنا َجْعَفُر ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ َشاكإٍر، ثـََنا أَبُو رَبإيَعَة فـَْهُد ْبُن عَ   -  7140
نٍي ُثَّ أَتـَْيُت اأْلَْزدإيُّ، َأْخََبينإ ُعَمُر ْبُن ُموَسى، َأْخََبينإ َعلإيُّ ْبُن اأْلَْقَمرإ، َعْن أَ  َفَة، قَاَل: َأَكْلُت ثَرإيَدًة مإْن ُخْبٍز بـُرٍي َوحَلٍْم ْسَإ يبإ ُجَحيـْ

َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َفَجَعْلُت َأََتَشَّأُ فـََقاَل: »َما َهَذا ُكفَّ مإْن ُجَشائإَك فَإإنَّ َأْكثـََر ا بَـًعا َأْكثـَرُ النَّيبإ نـَْيا شإ َرةإ  لنَّاسإ فإ الدُّ ُهْم فإ اْْلخإ
 ُجوًعا«

َجاُه. ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: فهد بن عوف قال المديني كذاب وعمر هالك 

 (: واه جدا. 3/166* المنذري في الترغيب والترهيب )

ثـََنا أَبُ   -   7143 َيَة، ثـََنا َعْبُد اْلُقدُّوسإ بْ َحدَّ ُن حُمَمَّدإ ْبنإ َعْبدإ اْلَكبإريإ  و َعلإيٍي احْلَُسنْيُ ْبُن َعلإيٍي احْلَافإُظ، ثـََنا َعْبُد اَّللَّإ ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ اَنجإ
، َحدََّثِنإ حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ اْلَكبإريإ، َحدََّثِنإ َعميإ  ُ ْبنإ ُشَعْيبإ ْبنإ احْلَْبَحابإ َي اَّللَّ ي َعْبُد السَّاَلمإ ْبُن ُشَعْيٍب، َعْن أَبإيهإ، َعْن أََنٍس، َرضإ

»ُأُدَمانإ  فـََقاَل:  َعَسٍل  مإْن  َوَشيٌء  َلََبٌ  فإيهإ  بإَقْعٍب  َوَسلََّم  َعَلْيهإ  هللاُ  َصلَّى   ُّ النَّيبإ  َ ُأِتإ قَاَل:  ُأَحريإُمُه«   َعْنُه  َوََل  آُكُلُه  ََل  إإاَنٍء   فإ 
َجاُه.@ قال الح  ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   افظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 . # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: بل منكر واه
 (: ضعيف.264* ضعيف الجامع )

مإ السََّمْرقـَْندإيُّ، ثـََنا أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ حُمَمَُّد بْ   -   7145 ُن َنْصٍر، ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ َأْخََبينإ أَبُو ََيََْي َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ اْلَقاسإ
ُّ، قَاَل: َذَهبْ  يبإ ، ثـََنا بإْشُر ْبُن اْلُمَباَركإ الرَّاسإ َع  َمْرُزوٍق اْلَباهإلإيُّ خلْإَوانإ فـَُوضإ يَء ابإ ُت َمَع َجديإي فإ َولإيَمٍة فإيَها َغالإٌب اْلَقطَّاُن قَاَل: َفجإ

َتظإُروَن ا نَ َفَمَسَك اْلَقْوُم أَْيدإيـَُهْم َفَسمإْعُت َغالإًبا اْلَقطَّاَن يـَُقوُل: َما هَلُْم ََل َيَُْكُلوَن؟ قَاُلوا: يـَنـْ ثـَتـْ ا َكرإميَُة بإْنُت أْلُُدَم. فـََقاَل َغالإٌب: َحدَّ
َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ وَ  َها َأنَّ النَّيبإ ُ َعنـْ َي اَّللَّ َز َوإإنَّ َكَراَمَة اخْلُْبزإ َأْن َُهَّاٍم الطَّائإيَُّة، َعْن َعائإَشَة، أُميإ اْلُمْؤمإنإنَي َرضإ َسلََّم قَاَل: »َأْكرإُموا اخْلُبـْ

َتَظَر بإهإ« فََأَكَلُه   ا. َوَأَكْلنَ ََل يـُنـْ
َجاُه. ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح
 (: حسن. 1219* صحيح الجامع )
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حُمَمٍَّد الدُّورإيُّ، ثـََنا احْلَُسنْيُ ْبُن حُمَمٍَّد اْلَمرُّوذإيُّ، ثـََنا ُسَلْيَماُن َأْخََباََن َعلإيُّ ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ اْلَعطَّاُر، بإبَـْغَداَد، ثـََنا اْلَعبَّاُس ْبُن    -   7146
ُ َعْنُه فـََقرَّ  َي اَّللَّ ٌب ِلإ َعَلى َسْلَماَن، َرضإ ، َعْن َشقإيٍق، قَاَل: َدَخْلُت َأاَن َوَصاحإ ْلًحا فـََقاَل: ْبُن قـَْرٍم، َعنإ اأْلَْعَمشإ ًزا َومإ َنا ُخبـْ  َب إإلَيـْ

َلُكْم« فـََقاَل َصاحإ  لََتَكلَّْفُت  َعَلْيهإ َوَسلََّم هَنَااَن َعنإ التََّكلُّفإ  َنا َسْعََتٌ فـَبَـَعَث »َلْوََل َأنَّ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ  : َلْو َكاَن فإ مإْلحإ يبإ
َا َرزَقـََنا، فـََقاَل َسْلَماُن: َلْو  ِبإإْطَهَرتإهإ إإىَل اْلبَـقَّالإ فـََرَهنَـَها َفَجاَء بإَسْعََتٍ فَأَْلَقاُه فإيهإ  : احْلَْمُد َّللإَّإ الَّذإي قـَنَـَعَنا ِبإ يبإ فـََلمَّا َأَكْلَنا قَاَل َصاحإ
َا رُزإْقُت ََلْ َتُكْن مإْطَهَرِتإ َمْرُهونًَة عإْنَد اْلبَـقَّالإ   . قـَنَـْعَت ِبإ

ْسَنادِ  ْسَنادِ @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ َجاُه َوَلُه َشاِهٌد ِبِمْثِل َهَذا اإلِْ   . َوَلْم ُيَخرِ 
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح

 (. 2392* السلسلة الصحيحة )

، ثـََنا َعْبُد الرَّمْحَنإ ْبُن َأْخََباََن َعلإيُّ ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ، ثـََنا اْلَعبَّاُس ْبُن حُمَمٍَّد، ثـََنا احْلَُسنْيُ ْبُن حُمَمٍَّد، ثـََنا احْلََسُن    -  7147 ْبُن الرَّمَّاسإ
َعنْ   ُ اَّللَّ َي  َرضإ  ، يَّ اْلَفارإسإ َسْلَماَن  ْعُت  قَاَل: ْسَإ اْلَعْبدإيُّ،  نـََتَكلََّف َمْسُعوٍد  َأْن  َوَسلََّم  َعَلْيهإ  َصلَّى هللاُ  اَّللَّإ  َرُسوُل  »هَنَااَن  يـَُقوُل:  ُه 

 »  لإلضَّْيفإ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: سنده لين 

 (: صحيح.7441* صحيح الجامع )

، ثـََنا ََيََْي ْبُن َحسَّاَن، ثَـ   -  7151 ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ احْلََكمإ ، َوُسَلْيَماُن َحدَّ َنا مإْسَوُر ْبُن الصَّْلتإ
َي اَّللَُّ  ، َرضإ َعْنُه َأنَّ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم ُسئإَل َعْن َجبَّاتإ َأْسنإَمةإ   ْبُن بإاَلٍل، َعْن َعطَاءإ ْبنإ َيَساٍر، َعْن َأيبإ َسعإيٍد اخْلُْدرإييإ

بإلإ َوأَْلَياتإ اْلَغَنمإ فـََقاَل: »َما ُقطإَع مإْن َحيٍي فـَُهَو َمييإٌت«    اإْلإ
 َوقإيَل َعْن زَْيدإ ْبنإ َأْسَلَم، َعنإ اْبنإ ُعَمرَ  «، ْيدإ ْبنإ َأْسَلَم »ُمْرَساًل َرَواُه َعْبُد الرَّمْحَنإ ْبُن َمْهدإيٍي، َعْن ُسَلْيَماَن ْبنإ بإاَلٍل، َعْن زَ 

رجاله ثقات رجال الشيخين غير المسور بن الصلت متابع (:  1573في تخريج شرح مشكل اآلثار )قال الشيخ شعيب رحمه هللا تعالى  *  
 .واْلزدي: متروك سليمان بن بَلل، فقد ضعفه غير واحد، وقال النسائي 

ُّ، ثـََنا نـَُعْيُم ْبُن مَحَّ  - 7153 ، ثـََنا اْلَفْضُل ْبُن حُمَمٍَّد الشَّْعَراينإ اٍد، ثـََنا أَبُو ُأَساَمَة، ثـََنا مَحَّاُد ْبُن  َأْخََبينإ حُمَمَُّد ْبُن اْلُمَؤمَّلإ ْبنإ احلََْسنإ
، ثـََنا إإْسَحاُق ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ احلَْ  ْعُت َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم يـَُقوُل:  السَّائإبإ ْعُت اْبَن َعبَّاٍس، يـَُقوُل: ْسَإ ، قَاَل: ْسَإ ارإثإ

مإ َوَمَعُهْم ُقُدوٌر َيْطُبُخوَن فإيهَ  َتةَ »ذََكاُة ُكليإ َمْسٍك دإاَبُغُه« فـَُقْلُت َلُه: إإانَّ ُنَسافإُر َمَع َهذإهإ اأْلََعاجإ َوحَلَْم اخْلََنازإيرإ، فـََقاَل: »َما   ا اْلَميـْ
لإ  َطُهوٌر  فَاْلَماُء  ُلوُه  فَاْغسإ النَُّحاسإ  مإَن  َكاَن  َوَما  ُلوَها  اْغسإ ُثَّ  اْلَماَء  فإيَها  فَاْغُلوا  َفخَّاٍر  مإْن  َشْيٍء«  َكاَن   ُكليإ 

ْسَناِد َوَلْم ُيخَ  َجاُه.@ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ  رِ 
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح

 (: ضعيف.5123* ضعيف الجامع )

، ثـََنا َحْرمَ  -  7154 ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َعْبدإ احْلََكمإ َلُة ْبُن َعْبدإ اْلَعزإيزإ ْبنإ الرَّبإيعإ ْبنإ َحدَّ
ُّ، َحدََّثِنإ َأيبإ َعْبُد اْلَعزإيزإ ْبُن الرَّبإيعإ ْبنإ سَ  ُ َعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ  َسَْبََة اجْلَُهِنإ َي اَّللَّ َْبََة، َعْن أَبإيهإ، َعْن َجديإهإ َرضإ
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نَي نـََزَل احلْإْجَر: »َمْن َعمإَل مإْن َهَذا اْلَماءإ طََعاًما فـَْليـُْلقإهإ« قَاَل: »َفمإ  َْصَحابإهإ حإ نَي وَ َعَلْيهإ َوَسلََّم ألإ ُهْم َمْن َعَجَن اْلَعجإ ُهْم َمْن  نـْ نـْ مإ
 َحاَس احْلَْيَس فَأَْلُقوُه«  

َجاُه.  ْيَخْيِن َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: وعلى شرط واحد منهما 

 (: إسناده قوي. 3750في تخريج شرح مشكل اآلثار ) قال الشيخ شعيب رحمه هللا تعالى* 

َبَة، ثـََنا ََيََْي ْبُن ََيََْي، َوَأْخَبََ   -   7157 ثـََنا أَبُو َبْكرإ ْبُن إإْسَحاَق، إإْماَلًء، ثـََنا إإْْسَاعإيُل ْبُن قـُتَـيـْ ينإ َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ َصالإٍح َحدَّ
دإ ْبنإ َسْعٍد، َعْن َْسَُرةَ السََّمْرقـَْندإيُّ، ثـََنا حُمَمَُّد   َبَأ َخارإَجُة، َعْن ثـَْورإ ْبنإ يَزإيَد، َعْن رَاشإ  ْبنإ ُجْنُدٍب،  ْبُن َنْصٍر، ثـََنا ََيََْي ْبُن ََيََْي، أَنـْ

َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم قَاَل: »إإَذا َرَوْيَت َأْهَلَك مإَن اللَََّبإ  ُ َعْنُه َأنَّ النَّيبإ َي اَّللَّ َتٍة« َرضإ ُ َعْنُه مإْن َميـْ   َغُبوقًا فَاْجَتنإْب َما هَنَى اَّللَّ
َجاُه َوَلُه َأْصٌل ِبِإْسَناٍد َصِحيٍح َعَلى ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ  ْيَخْيِن "  @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ  َشْرِط الشَّ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح
 (: صحيح. 582صحيح الجامع )* 

، َعْن أَبإيهإ، ثـََنا اْبُن َعْوٍن، قَاَل: قـََرْأتُ   -   7158 ، ثـََنا َأيبإ ثـََنا أَبُو َبْكرإ ْبُن إإْسَحاَق، أنبأ أَبُو اْلُمَثَّنَّ  عإْنَد احلََْسنإ كإَتاَب َْسَُرَة  َحدَّ
 َغُبوٌق َأْو َصُبوٌح«   -َأوإ الضَّاُرورَةإ    - ى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم قَاَل: »ُُيْزإُئ مإَن الضَُّرورَةإ  ْبنإ ُجْنُدٍب، إإىَل بَنإيهإ َوفإيهإ َأنَّ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّ 

 * سكت عنه الذهبي في التلخيص. 
 (: فيه انقطاع.6/46* الحافظ ابن حجر في إتحاف المهرة )

َثُم ْبنُ   -   7159 اهْلَيـْ ثـََنا  اْلَمْعَمرإيُّ،  ْبُن َعلإييإ ْبنإ َشبإيٍب  ثـََنا احلََْسُن  اْلَعْدُل،  ْبُن مَحَْشاٍذ  ثـََنا َعلإيُّ  ْبُن   َحدَّ اْلُمَعاََف  ثـََنا  َخارإَجَة، 
يإ  عإَمَراَن، َعْن َأيبإ َبْكرإ ْبنإ َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َأيبإ َمْرمَيَ، َعْن َضْمَرَة ْبنإ َحبإيبٍ  َا بـََعَثْت إإىَل النَّيبإ ، َعْن أُميإ َعْبدإ اَّللَّإ ُأْختإ َشدَّادإ ْبنإ َأْوٍس َأهنَّ

دَّةإ احْلَريإ فـََردَّ إإلَ  َها الرَُّسوُل: َأَنَّ َلكإ َهَذا اللَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم بإَقَدحإ َلََبٍ عإْنَد فإْطرإهإ َوَذلإَك فإ طُولإ النـََّهارإ َوشإ ََبُ؟ قَاَلْت: مإْن يـْ
، َفَشرإَب فـََلمَّا َأْن َكاَن مإَن اْلَغدإ  : اْشََتَيـْتـَُها مإْن َماِلإ . قَاَل: َأَنَّ َلَك َهذإهإ الشَّاُة؟ قَاَلتإ أََتْت أُمُّ َعْبدإ اَّللَّإ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى  َشاٍة ِلإ

دَّةإ احْلَريإ َوُطولإ النـََّهارإ فـََردَّْدُُتَا إإَِلَّ َمَع الرَّ هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم فـََقاَلْت: اَي َرُسوَل اَّللَّإ بَـ  ُسولإ َعْثُت إإلَْيَك بإَذلإكإ اللَََّبإ ُمْرثإَيًة َلَك مإْن شإ
تـَْعمَ  َوََل  طَييإًبا  إإَلَّ  َتَُْكَل  َأَلَّ  الرُُّسُل  أُمإَرتإ  »بإَذلإَك  َوَسلََّم:  َعَلْيهإ  هللاُ  َصلَّى   ُّ النَّيبإ ًا«  فـََقاَل  َصاحلإ إإَلَّ   َل 

َجاُه. ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: ابن أبي مريم واه 

 فيه أبو بكر بن أبي مريم وهو ضعيف(: 10/294* قال الحافظ الهيثمي )

، ثـََنا َسعإيُد بْ َأْخََباََن أَبُو َجْعَفٍر حمَُ  -  7162 رٍي، َعْن  مَُّد ْبُن حُمَمٍَّد اْلبَـْغَدادإيُّ، ثـََنا أَبُو ُزْرَعَة َعْبُد الرَّمْحَنإ ْبُن َعْمٍرو الديإَمْشقإيُّ ُن َبشإ
ُّ صَ  َعْنُه قَاَل: قَاَل النَّيبإ  ُ َي اَّللَّ ُ مإْن أَُمَراَء قـََتاَدَة، َعنإ احلََْسنإ، َعْن َعْبدإ الرَّمْحَنإ ْبنإ َْسَُرَة، َرضإ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »َأَعاَذَك اَّللَّ لَّى هللاُ 

ْورإهإْم فـََلْيَس مإِنيإ َوََل يَرإَد َعَليَّ َيُكونُوَن بـَْعدإي« قَاَل: َوَما ُهْم اَي َرُسوَل اَّللَّإ؟ قَاَل: »َمْن َدَخَل َعَلْيهإْم َفَصدَّقـَُهْم َوَأَعاهَنُْم َعَلى جَ 
 احْلَْوَض«  

َياَم ُجنٌَّة َوالصَّاَلَة بـُْرَهاٌن«  »اْعَلْم اَي َعْبَد الرَّمْحَنإ َأنَّ الصيإ
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َل اجْلَنََّة حَلًْما نـََبَت مإْن ُسْحٍت فَالنَّاُر َأْوىَل بإ   هإ«  »اَي َعْبَد الرَّمْحَنإ إإنَّ اَّللََّ َأََب َعَليَّ َأْن يُْدخإ
َجاُه.@ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث  ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   َصِحيُح اإلِْ

 .# قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح
 ليس بصحيح.  * قال الشيخ عبد السَلم علوش:

، ثـََنا َجْعَفُر ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ َشاكإٍر، ثـََنا قـُرَُّة ْبُن َحبإيٍب، ثـََنا  أما حديث أيب بكر    -   7164 ثـََناُه أَبُو َعْمرإو ْبنإ السَّمَّاكإ َعْبُد َفَحدَّ
ُ عَ  َي اَّللَّ ، َرضإ ديإيقإ ، َعْن َأيبإ َبْكٍر الصيإ ، َعْن ُمرََّة الطَّييإبإ يإ دإ ْبُن زَْيٍد، َعْن َأْسَلَم اْلُكوفإ يإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »َمْن اْلَواحإ ْنُه َعنإ النَّيبإ

 نـََبَت حَلُْمُه مإَن السُّْحتإ فَالنَّاُر َأْوىَل بإهإ«  
 * سكت عنه الذهبي في التلخيص. 

 * جامعة أم القرى: إسناده ضعيف، والمتن صحيح. 
 سنده واه.   * قال الشيخ عبد السَلم علوش:

ْلَعزإيزإ ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ  َحدإيُث ُعَمَر فََأْخََباََن َعْبُد اَّللَّإ ْبُن َجْعَفرإ ْبنإ َدَرْستَـَوْيهإ، ثـََنا يـَْعُقوُب ْبُن ُسْفَياَن، ثـََنا َعْبُد اَوَأمَّا  -  7165
َفَة، َعنإ السَّائإبإ  ، َعْن يَزإيَد ْبنإ ُخَصيـْ َبَأ يَزإيُد ْبُن َعْبدإ اْلَملإكإ ، أَنـْ يُّ ُ َعْنُه قَاَل:   اأْلَُوْيسإ َي اَّللَّ ، َرضإ ْبنإ يَزإيَد، َعْن ُعَمَر ْبنإ اخْلَطَّابإ

 »َمْن نـََبَت حَلُْمُه مإَن السُّْحتإ فَإإىَل النَّارإ« 
 * سكت عنه الذهبي في التلخيص. 

متروك ضعفه جمهور اْلئمة، ونقل عن ابن رواه الطبراني، وفيه يزيد بن عبد الملك النوفلي، وهو  (:  6419)  * قال الحافظ الهيثمي رحمه هللا
 معين في رواية: ال بأس به. وضعفه في أخرى.

ُّ، ِبإإْصَر، ثـََنا إإدْ   -  7172 ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثـََنا إإبـَْراهإيُم ْبُن ُمْنقإٍذ اخْلَْوََلينإ ُّ، َحدََّثِنإ َحدَّ  رإيُس ْبُن ََيََْي اخْلَْوََلينإ
، رَ  ، َعْن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َعْمرإوإ ْبنإ اْلَعاصإ يإ ُهَما قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ رََجاُء ْبُن َأيبإ َعطَاٍء، َعْن َواهإبإ ْبنإ َعْبدإ اَّللَّإ اْلَكْعيبإ ُ َعنـْ َي اَّللَّ ضإ

ًزا َحَّتَّ ُيْشبإ  ُ َعنإ النَّارإ َسْبَع َخَنادإَق بـُْعُد َما َبنْيَ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »َمْن َأْطَعَم َأَخاُه ُخبـْ َعُه َوَسَقاُه َماًء َحَّتَّ يـَْروإيَُه بـََعَدُه اَّللَّ
مإاَئةإ َسَنٍة«   ريَُة َخْسإ  َخْنَدَقنْيإ َمسإ

َجاُه. ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح# قال 

 (: موضوع.70* السلسلة الضعيفة )

، ثـََنا اْلَعاَلُء ْبُن ا   -   7173 ، ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ احلَْْضَرمإيُّ ، ثـََنا وَكإيٌع، َعْن ُعبَـْيدإ اَّللَّإ َأْخََبينإ َأمْحَُد ْبُن يـَْعُقوَب الثَـَّقفإيُّ حْلََنفإييإ
ُ َعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ ْبنإ   َي اَّللَّ ، َعْن َأيبإ ُهَريـَْرَة، َرضإ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »اْلَكفَّارَاُت إإْطَعاُم   َأيبإ مُحَْيٍد، َعْن َأيبإ اْلَملإيحإ

للَّْيلإ َوالنَّاُس نإَياٌم«   الطََّعامإ َوإإْفَشاُء السَّاَلمإ َوالصَّاَلُة ابإ
َجاُه. @ قال ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: عبيد هللا بن أبي حميد قال أحمد تركوا حديثه 
 (: ضعيف.549* ضعيف الترغيب )
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، َأْخََباََن أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، أنبأ حمَُ   -   7175 ، أنبأ اْبُن َوْهٍب، َأْخََبينإ َعْمُرو ْبُن احْلَارإثإ مَُّد ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َعْبدإ احْلََكمإ
ُ َعْنُه عَ  َي اَّللَّ ، َرضإ ، َحدَّثَُه َعْن َأيبإ َسعإيٍد اخْلُْدرإيٍي َثمإ ، َحدَّثَُه َأنَّ َأاَب اهْلَيـْ هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم أَنَُّه قَاَل:   ْن َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّىإإنَّ َأاَب السَّْمحإ

َا رَُجٍل َكَسَب َماًَل مإْن َحاَلٍل فََأْطَعَم نـَْفَسَه وََكَساَها َفَمْن ُدونَُه مإْن َخْلقإ اَّللَّإ َلُه زََكاٌة«   »َأميُّ
َا رَُجٍل ُمْسلإٍم ََلْ َيُكْن َلُه َصَدَقٌة فـَْليَـُقْل فإ ُدَعائإهإ    اللَُّهمَّ َصليإ َعَلى حُمَمٍَّد َعْبدإَك َوَرُسولإَك َوَصليإ َعَلى اْلُمْؤمإنإنَي َواْلُمْؤمإَناتإ  »َأميُّ

َا َلُه زََكاٌة«  َواْلُمْسلإمإنَي َواْلُمْسلإَماتإ فَإإهنَّ
تَـَهاُه اجْلَنََّة«   َوقَاَل: »ََل َيْشَبُع ُمْؤمإٌن يْسَمُع َخرْيًا َحَّتَّ َيُكوَن ُمنـْ

َجاُه.@ قال الحا ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   فظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح

 (: ضعيف.2239* ضعيف الجامع )

َبَأ َعلإيُّ ْبُن َحَجٍر ال  -   7183 هإ، َوَعْبُد اَّللَّإ ْبُن َجْعَفٍر، قَاََل: أَنـْ ُم ْبُن ُسَوْيٍد، َعْن َأْخََباََن السَّيَّارإيُّ، ثـََنا أَبُو اْلُمَوجيإ سَّْعدإيُّ، ثـََنا َعاصإ
، َعْن أَبإيهإ، َعْن َجابإرإ ْبنإ َعْبدإ اَّللَّإ  ُهَما قَاَل: أََتى َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َبِنإ حُمَمَّدإ ْبنإ ُموَسى ْبنإ احْلَارإثإ ُ َعنـْ َي اَّللَّ ، َرضإ

يلإ فـَقَ  ْصنإهإ َعَلى النَّخإ ًئا ََلْ َيُكْن رَآَها قـَْبَل َذلإَك مإْن حإ ُتْم  َعْمرإو ْبنإ َعْوٍف يـَْوَم اأْلَْربإَعاءإ فـََرَأى َشيـْ ئـْ عإيدَُكْم اَل: »َلْو أَنَُّكْم إإَذا جإ
اَبئإَنا أَْنَت اَي َرُسوَل اَّللَّإ َوأُمََّهاتإَنا. قَالَ  « قَاُلوا: نـََعْم ِبإ : فـََلمَّا َحَضُروا اجْلُُمَعَة َصلَّى ِبإإْم َرُسوُل َهَذا َمَكثْـُتْم َحَّتَّ َتْسَمُعوا مإْن ُقوِلإ

دإ وََكاَن يـَْنَصرإُف إإىَل بـَْيتإهإ قـَْبَل َذلإَك اْليَـْومإ ُثَّ اْستَـَوى فَاْستَـْقَبَل النَّاُس  اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم اجْلُُمَعَة ُثَّ َصلَّى َر  ْكَعَتنْيإ فإ اْلَمْسجإ
َ ِبإإْم إإلَْيهإ فـََقاَل: »اَي َمْعَشَر اأْلَنْ  ُهْم َحَّتَّ َوفإ نـْ اُلوا: لَبـَّْيَك َأْي َرُسوَل اَّللَّإ فـََقاَل: َصارإ« قَ بإَوْجهإهإ فـََتبإَعْت َلُه اأْلَْنَصاُر َأْو َمْن َكاَن مإ
ُتْم فإ اجْلَاهإلإيَّةإ إإْذ ََل تـَْعُبُدوَن اَّللََّ حَتْمإُلوَن اْلَكلَّ َوتـَْفَعُلوَن فإ َأْمَوالإُكُم اْلَمْعُروَف   ُ »ُكنـْ َوتـَْفَعُلوَن إإىَل اْبنإ السَّبإيلإ َحَّتَّ إإَذا َمنَّ اَّللَّ

إْلإسْ  ُنوَن َأْمَواَلُكْم َوفإيَما َيَُْكُل اْبُن آَدَم َأْجٌر َوفإيَماَعَلْيُكْم ابإ َيَُْكُل السَُّبُع َأوإ الطَّرْيُ َأْجٌر«    اَلمإ َوَمنَّ َعَلْيُكْم بإَنبإييإهإ إإَذا أَنـُْتْم حُتَصيإ
ُهْم َأَحٌد إإَلَّ َهَدَم مإْن َحدإيَقتإهإ َثاَلثإنَي اَبابً  نـْ  . فـََرَجَع اْلَقْوُم َفَما مإ

َجاُه، َوِفيِه النَّْهُي اْلَواِضُح َعْن َتحْ  ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ  ِصيِن اْلِحيَطاِن َوالنَِّخيِل َوَغْيِرَها ِمْن َأْنَواِع @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
ُ َعْنُهَما، َعِن النَِّبيِ  َصلَّىالثِ َماِر َعِن اْلُمْحَتاِجيَن َواْلَجاِئِعيَن َأْن َيْأُكُلوا ِمْنهَ  ُ َعْنُهَما َحِديَث اْبِن ُعَمَر َرِضَي َّللاَّ ْيَخاِن َرِضَي َّللاَّ هللُا   ا« َوَقْد َخرََّج الشَّ

 َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإَذا َدَخَل َأَحُدُكْم َحاِئَط َأِخيِه َفْلَيْأُكْل ِمْنُه َواَل َيتَِّخْذ ُخْبَنًة« 
 (: منكر.6934) * السلسلة الضعيفة

عَ  -  7184 َكََّة، ثـََنا َعلإيُّ ْبُن اْلُمَباَركإ الصَّنـْ ُّ، ِبإ َعاينإ ُّ، َأْخََبينإ أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ حُمَمَُّد ْبُن َعلإيٍي الصَّنـْ َعاينإ ُّ، ثـََنا يَزإيُد ْبُن اْلُمَباَركإ الصَّنـْ اينإ
بإُل نـَْلقَ ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن ُسَلْيَماَن ْبنإ  َع َأاَبُه، يـَُقوُل: قـُْلُت: اَي َرُسوَل اَّللَّإ اإْلإ ُم ْبُن َُمَوٍَّل النـَّْهدإيُّ، ْسَإ َا اللَََّبُ َمْسُموٍل، ثـََنا اْلَقاسإ اَها َوِبإ

بإلإ َثاَلًَث فَإإْن َجاَء َوإإَلَّ فَ  َب اإْلإ  اْحُلْب َواْحَتلإْب َوَأْحلإْل ُثَّ ُصرَّ َوَبقيإ اللَََّبَ لإَدَواعإيهإ«َوهإَي ُمَصرَّاٌة َوَْنُْن حُمَْتاُجوَن فـََقاَل: »اَندإ َصاحإ
 * سكت عنه الذهبي في التلخيص. 

 * جامعة أم القرى: إسناده ضعيف لكن المتن قد جاء شاهد له. 

، ثـََنا ُسَويْ  –  7187 ، ثـََنا َأيبإ ُد ْبُن َعْبدإ اْلَعزإيزإ، ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن  َأْخََباََن أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ الصَّفَّاُر، ثـََنا احلََْسُن ْبُن َعلإييإ ْبنإ َِبٍْر اْلَُبيإييإ
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، َعْن َأيبإ ُهَريـَْرَة، رَ  ُ َعْنُه َأنَّ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم قَاَل: " إإنَّ اَّللََّ  َعْجاَلَن، َعْن َسعإيدإ ْبنإ َأيبإ َسعإيٍد اْلَمْقَُبإييإ َي اَّللَّ ضإ
َفُع اْلمإْسكإنَي َثاَلثًَة اجْلَنََّة: ا ْثلإهإ َمإَّا يـَنـْ ُل بإُلْقَمةإ اخْلُْبزإ َوقـَْبَضةإ التَّْمرإ َومإ لإَحُة َواخْلَادإُم الَّذإي  ْْلمإُر بإهإ َوالزَّْوَجُة اْلُمصْ تـََعاىَل لَُيْدخإ

 َمَنا«  يـَُناوإُل اْلمإْسكإنَي " َوقَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »احْلَْمُد َّللإَّإ الَّذإي ََلْ يـَْنَس َخدَ 
َجاهُ   "   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم َوَلْم ُيَخرِ 

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: سويد بن عبد العزيز متروك 

، َوحُمَمَُّد ْبُن َغالإٍب، قَاََل  -  7190 ثـََنا َعلإيُّ ْبُن مَحَْشاٍذ اْلَعْدُل، ثـََنا اْلَعبَّاُس ْبُن اْلَفْضلإ اأْلَْسَفاطإيُّ : ثـََنا َعْمُرو ْبُن َحكَّاٍم، ثـََنا  َحدَّ
ُ َعْنُه قَالَ ُشْعَبُة، َأْخََبينإ َعلإ  َي اَّللَّ ، َرضإ ، َُيَديإُث َعْن َأيبإ َسعإيٍد اخْلُْدرإييإ ْعُت َأاَب اْلُمتَـوَكيإلإ : »َأْهَدى َملإُك اهلْإْندإ  يُّ ْبُن زَْيٍد، قَاَل: ْسَإ

َها قإْطَعًة«  إإىَل َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َجرًَّة فإيَها َزَْنَبإيٌل فََأْطَعَم َأْصَحابَهُ  نـْ   قإْطَعًة قإْطَعًة َوَأْطَعَمِنإ مإ
ِل َهَذا اْلِكَتاِب ِإَلى ُهَنا ِلَعِليِ  ْبِن َزْيدِ  ُ َتَعاَلى: »َلْم ُأَخرِ ْج ِمْن َأوَّ ُ َتَعاَلى َحْرًفا َواِحًدا َوَلمْ  * َقاَل اْلَحاِكُم َرِحَمُه َّللاَّ َأْحَفْظ  ْبِن ُجْدَعاَن اْلُقَرِشيِ  َرِحَمُه َّللاَّ

ْجُتُه«    ِفي َأْكِل َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم الزَّْنَجِبيَل ِسَواُه َفَخرَّ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: هذا مما ضعفوا به عمرا تركه أحمد 

 بهذا الحديث وهو ضعيف. رواه الطبراني في اْلوسط وفيه عمرو بن حكام وقد اتهم (: 8039* قال الحافظ الهيثمي )

ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثـََنا الرَّبإيُع ْبُن ُسَلْيَماَن، ثـََنا َأَسُد ْبُن ُموَسى، ثـََنا إإسْ   -  7193 َرائإيُل، َعْن َأيبإ إإْسَحاَق، َعْن  َحدَّ
قَاَلتْ  َها  َعنـْ  ُ اَّللَّ َي  َرضإ َعائإَشَة،  َعْن  َمْيَسَرَة،  إإَلَّ َكتإَفَها«  َأيبإ  َوَقسَّْمَناَها  فـََقتَـْلَناَها  َِتُوَت  َأْن  يَنا  َفَخشإ َشاٌة  لََنا  »َكاَنْت   : 

َجاُه. ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 .# قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح

 صحيح.  * قال الشيخ عبد السَلم علوش:
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ثـََنا أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب احْلَافإُظ، ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ اْلَوهَّابإ اْلَعْبدإيُّ، ثَـ   -   7202 َنا َخَلُف ْبُن اْلَولإيدإ اجْلَْوَهرإيُّ، َحدَّ
اَل: »َأََل إإنَّ َسييإَد  احْلَمإيدإ ْبنإ َصْيفإييإ ْبنإ ُصَهْيٍب، َعْن أَبإيهإ، َعْن َجديإهإ، َأنَّ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم قَ ثـََنا ُهَشْيٌم، َعْن َعْبدإ  

َرةإ اْلَماُء« نـَْيا َواْْلخإ  اأْلَْشرإبَةإ فإ الدُّ
َجاُه.@ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح  ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   اإلِْ

 .# قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح
 ابن معين، وهشيم مدلس وقد عنعن، وعبد الحميد لين فكيف يكون الحديث صحيحا.  ضعفهخلف   * قال الشيخ عبد السَلم علوش:

َثمإ اْلبَـَلدإيُّ، ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن اْلُمَبارَ   -  7216 ثـََنا ُمْكَرُم ْبُن َأمْحََد اْلَقاضإي، ثـََنا إإبـَْراهإيُم ْبُن اهْلَيـْ كإ الصُّورإيُّ، ثـََنا ََيََْي ْبُن مَحَْزَة،  َحدَّ
ُ َعْنُه َأنَّ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللُا َحدََّثِنإ زَْيُد ْبُن َواقإٍد، َأنَّ َخالإَد ْبَن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ ُحَسنْيٍ، َحدَّ  َي اَّللَّ ثَُه قَاَل: َحدََّثِنإ أَبُو ُهَريـَْرَة، َرضإ

َرةإ، َوَمْن َشرإَب اخْلَْمَر فإ   َيا ََلْ يـَْلَبْسُه فإ اْْلخإ نـْ َيا ََلْ َيْشَرْبُه فإ اَعَلْيهإ َوَسلََّم قَاَل: »َمْن لَبإَس احْلَرإيَر فإ الدُّ نـْ َرةإ، َوَمْن َشرإَب الدُّ ْْلخإ
َرةإ« ُثَّ قَاَل: »لإَباُس َأْهلإ اجْلَنَّةإ  َا فإ اْْلخإ نـَْيا ََلْ َيْشَرْب ِبإ  َوَشَراُب َأْهلإ اجْلَنَّةإ َوآنإَيُة َأْهلإ اجْلَنَّةإ«   فإ آنإَيةإ الذََّهبإ َواْلفإضَّةإ فإ الدُّ

َجاُه.@ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َص  ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   ِحيُح اإلِْ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح

 (.384* السلسلة الصحيحة )

، ثـََنا َحجَّ   -   7219 اُج ْبُن حُمَمٍَّد، ثـََنا رَبإيَعُة ْبُن ُكْلُثومإ َأْخََباََن أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ الشَّافإعإيُّ، بإبَـْغَداَد، ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن اْلَفَرجإ
ُهَما قَاَل: " نـََزَل حَتْرإمُي اخْلَْمرإ فإ قَبإيَلَتنْيإ ْبنإ ُجَبرْيٍ، َعْن أَبإيهإ ُكْلُثومإ ْبنإ ُجَبرْيٍ، َعْن َسعإيدإ ْبنإ ُجَبرْيٍ  ُ َعنـْ َي اَّللَّ ، َعنإ اْبنإ َعبَّاٍس، َرضإ

َْيتإهإ فـَيَـُقوُل: اأْلَثـََر بإَوْجهإهإ َوبإَرأْ   مإْن قـََبائإلإ اأْلَْنَصارإ َشرإبُوا َحَّتَّ إإَذا ْثَإُلوا َعَبَث بـَْعُضُهْم بإبَـْعٍض فـََلمَّا َصَحْوا َجَعَل الرَُّجُل يـََرى هإ َوحلإ سإ
يًما َما فـََعَل َهَذا يبإ قَاَل: وََكانُوا إإْخَوًة لَْيسَ  ي ُفاَلٌن َواَّللَّإ َلو َكاَن يبإ رَُءوفًا رَحإ  فإ قـُُلوِبإإْم َضغَائإُن فـََوقـََعْت فإ  فـََعَل يبإ َهَذا َأخإ

ُ َعزَّ َوَجلَّ  ُر{ ]املائدة:  قـُُلوِبإإُم الضَّغَائإُن "، فَأَنـَْزَل اَّللَّ َا اخْلَْمُر َواْلَمْيسإ تَـُهوَن{ ]املائدة:    - إإىَل قـَْولإهإ    -[90: }إإَنَّ ُتْم ُمنـْ }فـََهْل أَنـْ
ُ َعزَّ َوَجلَّ:  ُأُحٍد "، فَأَنـْزَ [ " فـََقاَل اَنٌس مإَن اْلُمَتَكليإفإنَي: هإَي رإْجٌس َوهإَي فإ َبْطنإ ُفاَلٍن قُتإَل يـَْوَم َبْدٍر َوُفاَلٍن قُتإَل يـَْوَم  91 َل اَّللَّ

َاتإ ُجَناٌح فإيَما طَعإُموا{ ]املائدة:   نإنَي{ ]آل   -َحَّتَّ بـََلَغ    - [93}لَْيَس َعَلى الَّذإيَن آَمُنوا َوَعمإُلوا الصَّاحلإ ُ َيُإبُّ اْلُمْحسإ }َواَّللَّ
 [ 134عمران: 

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط مسلم
 .رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح(: 10985* قال الحافظ الهيثمي )

، ثـََنا َأْخََباََن َجْعَفُر ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ ُنَصرْيٍ اخْلُْلدإيُّ، ثـََنا َأمْحَُد ْبُن بإْشٍر اْلَمْرَثدإيُّ، ثـََنا أَبُو َداُودَ  -  7227  ُسَلْيَماُن ْبُن حُمَمٍَّد اْلُمَبارَكإيُّ
، َعْن طَْلَحَة ْبنإ ُمَصريإٍف، َعْن َسعإيدإ ْبنإ ُجَبرْيٍ، عَ أَبُو   َهاٍب احْلَنَّاُط، ثـََنا احْلََسُن ْبُن َعْمٍرو اْلُفَقْيمإيُّ ُ شإ َي اَّللَّ نإ اْبنإ َعبَّاٍس، َرضإ

يإ َصلَّى هللاُ عَ  ُهَما، قَاَل: " َلمَّا نـََزَل حَتْرإمُي اخْلَْمرإ َمَشى َأْصَحاُب النَّيبإ َلْيهإ َوَسلََّم بـَْعُضُهْم إإىَل بـَْعٍض َوقَاُلوا: ُحريإَمتإ اخْلَْمُر َوُجعإَلْت َعنـْ
ْركإ   . عإْدًَل لإلشيإ

َجاُه.  ْيَخْيِن َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ
 البخاري ومسلم # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط 
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 رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح.(: 8079* قال الحافظ الهيثمي )

، أَنـَْبأَ  -  7228 َبأَ حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َعْبدإ احْلََكمإ ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، أَنـْ ْبُن  اْبُن َوْهٍب، َأْخََبينإ َعْبُد الرَّمْحَنإ  َحدَّ
َها فـَلَ  ُتُه َعنـْ ُّ، أَنَُّه َكاَن َلُه َعمي يَبإيُع اخْلَْمَر وََكاَن يـََتَصدَُّق بإَثَمنإهإ فـَنَـَهيـْ َتهإ فـََقدإْمُت اْلَمدإيَنَة فـََلقإيُت اْبَن َعبَّاٍس، ُشَرْيٍح اخْلَْوََلينإ ْم يـَنـْ

  َْثَنـَُها َحَراٌم« ، ُثَّ قَاَل: »اَي َمْعَشَر أُمَّةإ حُمَمٍَّد َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم إإنَُّه َلْو َكاَن كإَتابٌ َفَسأَْلُتُه َعنإ اخْلَْمرإ َوَْثَنإَها فـََقاَل: »هإَي َحَراٌم وَ 
َلُكْم، َوَلكإْن ُأخيإ  ي بـَْعَد نَبإييإُكْم أَلُْنزإَل فإيُكْم َكَما أُْنزإَل فإيَمْن َكاَن قـَبـْ لإَك مإْن َأْمرإُكْم إإىَل يـَْومإ اْلقإَياَمةإ َوَلَعْمرإي  َر ذَ بـَْعَد كإَتابإُكْم َأْو َنيبإ

 هَلَُو َأَشدُّ َعَلْيُكْم« 
َُك َعنإ اخْلَْمرإ إإينيإ   ُكْنُت عإْنَد َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ قَاَل: ُثَّ َلقإيُت َعْبَد اَّللَّإ ْبَن ُعَمَر، َفَسأَْلُتُه َعْن َْثَنإ اخْلَْمرإ فـََقاَل: َسُأْخَبإ

َوَتُه ُثَّ قَ  َنَما ُهَو حُمَْتٍب َحلَّ َحبـْ دإ فـَبَـيـْ اَل: »َمْن َكاَن عإْنَدُه مإَن اخْلَْمرإ َشْيٌء فـَْليـُْؤذإينيإ بإهإ« َفَجَعَل النَّاُس َيَُْتونَُه َوَسلََّم فإ اْلَمْسجإ
ُ َأْن َيُكوَن عإ فـَيَـُقوُل َأَحُدُهْم عإْندإي رَاوإيَُة َخٍْر، َويـَُقوُل اْْلَخُر عإْندإي رَاوإيٌَة، َويـَُقوُل اْْلَخُر عإْندإي زإقي َأْو مَ  ْنَدُه فـََقاَل ا َشاَء اَّللَّ

« . فـََفَعُلوا ُثَّ آَذنُ  وُه قَاَل: فـَُقْمُت َفَمَشْيُت َوُهَو ُمتَّكإٌئ َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »امْجَُعوُه بإَبقإيعإ َكَذا وََكَذا ُثَّ آذإنُوينإ
ُ َعْنُه فََأَخَذينإ  َي اَّللَّ َقَنا أَبُو َبْكٍر َرضإ َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َفَجَعَلِنإ َعْن َيَسارإهإ َوَجَعَل َأاَب َبْكٍر َمَكاينإ ُثَّ حلَإَقَنا  َعَليَّ فـََلحإ

: »أَتـَعْ  نَـُهَما َحَّتَّ إإَذا َوَقَف َعَلى اخْلَْمرإ قَاَل لإلنَّاسإ َهذإهإ؟« قَاُلوا: نـََعْم اَي َرُسوَل رإُفوَن  ُعَمُر فََأَخَذينإ َوَجَعَلِنإ َعْن َيَسارإهإ َفَمَشى بـَيـْ
رَ  َرَها َوُمْعَتصإ َ تـََعاىَل َلَعَن اخْلَْمَر َوَعاصإ َلَها َواْلَمْحُموَلَة اَّللَّإ َهذإهإ اخْلَْمُر. قَاَل: »َصَدقْـُتْم« ُثَّ قَاَل: »إإنَّ اَّللَّ َها َوَشارإَِبَا َوَساقإيَـَها َوَحامإ

كيإنٍي فـََقاَل: »اْشَحُذوَها« فـََفَعُلوا ُثَّ َأَخَذَها َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ عَ إإلَْيهإ َواَبيإَعَها َوُمْشََتإيهَ  َلْيهإ َوَسلََّم ََيْرإُق ا َوآكإَل َْثَنإَها« ُثَّ َدَعا بإسإ
َفَعٌة فـََقاَل: »َأَجْل َوَلكإْن إإ  َا الزيإقَاَق فـََقاَل النَّاُس: إإنَّ فإ َهذإهإ الزيإقَاقإ َلَمنـْ َا َأفْـَعُل َغَضًبا َّللإَّإ لإَما فإيَها مإْن َسَخطإهإ« فـََقاَل ُعَمُر: ِبإ َنَّ

 َأاَن َأْكفإيَك اَي َرُسوَل اَّللَّإ. قَاَل: »ََل« َوبـَْعُضُهْم يَزإيُد َعَلى بـَْعٍض فإ احْلَدإيثإ  
ْسَناِد َوَلْم ُيَخر ِ   َجاُه.@ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 .# قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح
 * صحيح الجامع )(: صحيح.

ُّ، ثـََنا َجديإي، ثـََنا نـَُعْيُم ْبُن مَحَّ   -  7231 اٍد، ثـََنا َعْبُد اْلَعزإيزإ ْبُن حُمَمٍَّد َأْخََبينإ إإْْسَاعإيُل ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ اْلَفْضلإ ْبنإ حُمَمٍَّد الشَّْعَراينإ
ُهَما قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم:  الدَّرَاَوْردإيُّ، َعْن َعْمرإو ْبنإ َأيبإ َعْمٍرو، َعْن عإْكرإَمَة، َعنإ اْبنإ َعبَّا  ُ َعنـْ َي اَّللَّ ٍس، َرضإ

  » ْفَتاُح ُكليإ َشرٍي َا مإ  »اْجَتنإُبوا اخْلَْمَر فَإإهنَّ
َجاُه.  ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َصِحيُح اإلِْ

 .ح# قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحي
 (: ضعيف جدا.142* ضعيف الجامع )

َبَأ الدَّرَ   -  7236 ثـََنا َعلإيُّ ْبُن مَحَْشاَذ اْلَعْدُل، ثـََنا ُعبَـْيُد ْبُن َشرإيٍك، ثـََنا َسعإيُد ْبُن َأيبإ َمْرمَيَ، أَنـْ اَوْردإيُّ، َحدََّثِنإ َداُوُد ْبُن َصالإٍح، َحدَّ
ديإ  ُهَما، َواَنًسا مإْن َأْصَحابإ َرُسولإ َعْن َساَلإإ ْبنإ َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ ُعَمَر، َعْن أَبإيهإ، َأنَّ َأاَب َبْكٍر الصيإ ُ َعنـْ َي اَّللَّ يَق، َوُعَمَر ْبَن اخْلَطَّابإ َرضإ

ْم فإيَها عإْلٌم  ْعَظَم اْلَكَبائإرإ فـََلْم َيُكْن عإْنَدهُ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َجَلُسوا بـَْعَد َوفَاةإ َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َفذََكُروا أَ 
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تَـُهوَن إإلَْيهإ فََأْرَسُلوينإ إإىَل َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َعْمٍرو، َأْسأَلُُه َعْن َذلإَك فََأْخََبينإ َأنَّ َأْعَظَم الْ  تـُُهْم فََأْخََبُُْتُْم فَأَْنَكُروا يـَنـْ َكَبائإرإ ُشْرُب اخْلَْمرإ فَأَتـَيـْ
كإ َبِنإ إإْسَرائإيَل  أَتـَْوُه فإ َدارإهإ فََأْخََبَُهْم َأنَّ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم قَاَل: »إإنَّ َملإًكا مإْن ُمُلو َذلإَك َوَوثـَُبوا إإلَْيهإ مجَإيًعا َحَّتَّ 

َ َأْو َيَُْكَل حلَْ  َُه َبنْيَ َأْن َيْشَرَب اخْلَْمَر َأْو يـَْقُتَل نـَْفًسا َأْو يـَْزينإ َم اخلْإْنزإيرإ َأْو يـَْقتـُُلوُه إإْن َأََب فَاْخَتاَر َأْن َيْشَرَب اخْلَْمَر  َأَخَذ رَُجاًل َفَخريَّ
ْنُه« َوَأنَّ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلَّ  ُِبَا فـَيَـْقَبَل  َم قَاَل لََنا جمُإيًبا: »َما مإْن َأَحٍد َيْشرَ َوأَنَُّه َلمَّا َشرإَِبَا ََلْ مَيَْتنإْع مإْن َشْيٍء َأرَاُدوُه مإ

َا اجلَْ  َها َشْيٌء إإَلَّ ُحريإَمْت َعَلْيهإ ِبإ نـْ َلًة َوََل مَيُوُت َوفإ َمثَانَتإهإ مإ ُ َلُه َصاَلًة َأْربَعإنَي لَيـْ َتًة َجاهإلإيًَّة«  اَّللَّ َلًة َماَت َميـْ  نَُّة، فَإإْن َماَت فإ َأْربَعإنَي لَيـْ
َجاُه. @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا   َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم َوَلْم ُيَخرِ 

 * سكت عنه الذهبي في التلخيص. 
 * جامعة أم القرى: إسناده حسن لغيره إال لفظه: الموت كافرا ففي رفعها ضعف.

ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثـََنا َِبُْر ْبُن َنْصٍر، ثـََنا َعْبُد اَّللَّإ ْبُن َوْهٍب، َأْخََبينإ  -  7237 ، َعْن َسعإيدإ  َحدَّ  َعْمُرو ْبُن احْلَارإثإ
يإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم  ْبنإ َأيبإ هإاَلٍل، َعْن حُمَمَّدإ ْبنإ َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ ُمْسلإٍم، َأنَّ َأاَب ُمْسلإٍم   َّ َحجَّ َفَدَخَل َعَلى َعائإَشَة، َزْوجإ النَّيبإ اخْلَْوََلينإ

ُوَن َعَلى بـَْردإَها؟ قَالَ  َُها فـََقاَلْت: َكْيَف َيْصَبإ ْم َيْشَربُوَن َشَرااًب : اَي أُمَّ اْلُمْؤمإنإنَي إإهنَُّ َفَجَعَلْت َتْسأَلُُه َعنإ الشَّامإ َوَعْن بـَْردإَها َفَجَعَل َُيَْبإ
ْعُتُه يـَُقوُل: »إإ  ُ َوبـَلََّغ ُحيبيإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم ْسَإ نَّ اَنًسا مإْن أُمَّيتإ َيْشَربُوَن اخْلَْمَر ُيَسمُّوهَنَا هَلُْم يـَُقاُل َلُه الطَّاَل. قَاَلْت: َصَدَق اَّللَّ

َها«   بإَغرْيإ اْسْإ
َجاُه.  @ قال الحافظ الحاكم رحمه ْيَخْيِن َوَلْم ُيَخرِ   هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط البخاري ومسلم 

َبأَ ََيََْي ْبُن اْلُمغإريَةإ السَّعْ   َأْخََبينإ   -   7238 دإيُّ، ثـََنا َجرإيٌر، َعْن َأيبإ  َعْبُد اَّللَّإ ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ ُموَسى اْلَعْدُل، ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن أَيُّوَب، أَنـْ
، َعْن أَبإيهإ، َعْن َمْرمَيَ بإْنتإ طَارإٍق اْمَرَأٍة مإْن قـَْومإهإ قَاَلتْ  َراتإ َحَجْجَنا َفَدَخْلَنا َحيَّاَن التـَّْيمإييإ : ُكْنُت فإ نإْسَوٍة مإَن النيإَساءإ اْلُمَهاجإ

. فـَقَ  َها قَاَلْت: َفَجَعَل النيإَساُء َيْسأَْلنَـَها َعنإ الظُُّروفإ ُ َعنـْ َي اَّللَّ  اَلْت: اَي َمْعَشَر النيإَساءإ إإنَُّكنَّ لََتْذُكْرنَ َعَلى َعائإَشَة، أُميإ اْلُمْؤمإنإنَي َرضإ
َها َعَلى َعْهدإ َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم فَاتَّقإنَي اَّللََّ َواْجَتنإ  نـْ َْبَ َما ُيْسكإرُُكنَّ فَإإنَّ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ ظُُروفًا َما َكاَن َكثإرٌي مإ

ْلَتْجَتنإبَـنَُّه«  َعَلْيهإ َوَسلََّم قَاَل: »ُكلُّ ُمْسكإٍر َحَراٌم َوإإْن َأْسَكَر َماءُ  بيإَها فـَ   حإ
َجاُه "  ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح
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ُّ، ثـََنا أَبُو إإْْسَاعإيَل حُمَمَّ   -  7241 ُد ْبُن إإْْسَاعإيَل، ثـََنا إإبـَْراهإيُم ْبُن ََيََْي ْبنإ  َأْخََباََن أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ الزَّاهإُد اأْلَْصبَـَهاينإ
، َعْن َعْبدإ ْبنإ   ُّ الشََّجرإيُّ، َحدََّثِنإ َأيبإ ، َعْن أَبإيهإ رإفَاَعَة ْبنإ رَافإٍع، وََكاَن َقْد حُمَمٍَّد اْلَمَدينإ ََيََْي، َعْن ُمَعاذإ ْبنإ رإفَاَعَة ْبنإ رَافإٍع الزُّرَقإييإ

َة فـََلمَّا َهبإطَا مإَن الثَّنإيَّةإ رََأاَي َّتَّ َقدإَما َمكَّ َشهإَد َبْدرًا َمَع َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم أَنَُّه َخَرَج َواْبُن َخالَتإهإ ُمَعاُذ ْبُن َعْفَراَء حَ 
تَّةإ اأْلَْنَصارإييإنَي    - رَُجاًل حَتَْت َشَجَرٍة   َناُه َكلَّْمَناُه فـَُقْلَنا: َنَِْتإ َهَذا الرَُّجَل َنْستَـْودإُعُه   -قَاَل: َوَهَذا قـَْبَل ُخُروجإ السيإ قَاَل: فـََلمَّا رَأَيـْ

ْلبَـْيتإ فَ  يإ  َحَّتَّ َنُطوَف ابإ لنَّيبإ ْعَنا ابإ ، َوَقْد ْسَإ ْساَلمإ َنا بإَساَلٍم َأْهلإ اإْلإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم فَأَْنَكْراَن َسلَّْمَنا َعَلْيهإ َتْسلإيَم اجْلَاهإلإيَّةإ فـََردَّ َعَليـْ
ذإي َيدَّعإي َويـَُقوُل َما يـَُقوُل؟ فـََقاَل: »َأاَن« فـَُقْلُت: فَاْعرإْض َعَليَّ فـَُقْلَنا: َمْن أَْنَت؟ قَاَل: »اْنزإُلوا« فـَنَـَزْلَنا فـَُقْلَنا: أَْيَن الرَُّجُل الَّ 

  .ُ ْساَلَم َوقَاَل: »َمْن َخَلَق السََّماَواتإ َواأْلَْرَض َواجلْإَباَل؟« قـُْلَنا: َخَلَقُهنَّ اَّللَّ َنا اإْلإ ُ.  فـََعَرَض َعَليـْ قَاَل: »َفَمْن َخَلَقُكْم؟« قـُْلَنا: اَّللَّ
ْلعإَباَدةإ قَ  ُتْم َأَحقُّ َأْن تـَْعُبدَُكْم   اَل: »َفَمَن َعمإَل َهذإهإ اأْلَْصَناَم الَّيتإ تـَْعُبُدوهَنَا؟« قـُْلَنا: َْنُْن. قَاَل: »فَاخْلَالإُق َأَحقُّ ابإ َأمإ اْلَمْخُلوقإ فَأَنـْ

ُ َأَحقُّ َأْن تـَْعُبُدوُه مإْن َشْيٍء عَ  ْلُتُموَها َواَّللَّ ُ َوَأينيإ َرُسوُل اَّللَّإ َوأَنـُْتْم َعمإ ْلُتُموُه َوَأاَن َأْدُعو إإىَل عإَباَدةإ اَّللَّإ َوَشَهاَدةإ َأْن ََل إإَلَه إإَلَّ اَّللَّ مإ
اَبطإاًل  إإلَْيهإ  َتْدُعو  الَّذإي  َلْو َكاَن  َواَّللَّإ  ََل  قـُْلَنا:   » النَّاسإ بإَغْصبإ  اْلُعْدَوانإ  َوتـَْركإ  مإ  الرَّحإ َلةإ  َلَكاَن  َوصإ نإ    َوحَمَاسإ اأْلُُمورإ  َمَعاِلإ  مإْن 

ْئُت الْ  ْلبَـْيتإ َفَجَلَس عإْنَدُه ُمَعاُذ ْبُن َعْفَراَء قَاَل: َفجإ َ ابإ َلتَـَنا َحَّتَّ ََنِْتإ ْك رَاحإ َعَة َأْقَداٍح اأْلَْخاَلقإ فََأْمسإ بَـْيَت َفطُْفُت َوَأْخَرْجُت َسبـْ
َها َقَدًحا فَاْستَـْقبَـْلتُ  نـْ َا  اْلبَـْيَت فـَُقْلُت: اللَُّهمَّ إإْن َكاَن َما َيْدُعو إإلَْيهإ حُمَمٌَّد َحقًّا فََأْخرإْج َقَدَحُه َسْبَع َمرَّاٍت َفَضَربْ َفَجَعْلُت َلُه مإ ُت ِبإ

ُ َوَأنَّ حُمَمًَّدا َرُسوُل اَّللَّإ فَاْجَتَمعَ  النَّاُس َعَليَّ َوقَاُلوا: جَمُْنوٌن رَُجٌل َصَبَأ. قـُْلُت:    َفَخَرَج َسْبَع َمرَّاٍت َفَصحَّْت َأْشَهُد َأْن ََل إإَلَه إإَلَّ اَّللَّ
ْئُت إإىَل َأْعَلى َمكََّة فـََلمَّا رَآينإ ُمَعاٌذ قَاَل: َلَقْد َجاَء رإفَاَعُة بإَوْجٍه َما ذَ  ْئُت َوآَمْنُت َوَعلََّمَنا َرُسوُل َبْل رَُجٌل ُمْؤمإٌن، ُثَّ جإ َهَب ِبإإْثلإهإ َفجإ

عإنَي إإىَل اْلَمدإ اَّللَّإ َصلَّ  ْلَعقإيقإ قَاَل ُمَعاُذ: ى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم ُسورََة يُوُسَف، َواقْـَرْأ بإْسمإ رَبيإَك الَّذإي َخَلَق ُثَّ َخَرْجَنا رَاجإ يَنةإ فـََلمَّا ُكنَّا ابإ
َفْـَعَل، وََكاَن رإفَاَعُة إإَذا َخَرَج   إإينيإ ََلْ َأْطُرْق َأْهلإي لَْياًل َقطُّ فَبإْت بإَنا َحَّتَّ ُنْصبإَح فـَُقْلُت:  أَبإيُت َوَمعإي َما َمعإي مإَن اخْلَََبإ َما ُكْنُت ألإ

 . َسَفًرا ُثَّ َقدإَم َعَرَض قـَْوُمُه 
َجاُه. ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 .ى الشجري صاحب مناكير# قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: يحي

ْلُكوَفةإ، ثـََنا َعْبُد اَّللَّإ ْبُن َغنَّامٍ   -  7244 ، ابإ يإ مإ احلََْسُن ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ السَُّكوينإ ، ثـََنا أَبُو َأمْحََد  َما َحدََّثِنإ أَبُو اْلَقاسإ ، َحدََّثِنإ َأيبإ
َها قَاَلْت: قـُْلُت: اَي َرُسوَل اَّللَّإ َأيُّ النَّاسإ َأْعَظُم َحقًّا َعَلى الزَُّبرْيإيُّ، ثـََنا مإْسَعُر ْبُن كإَداٍم، َعْن َأيبإ   ُ َعنـْ َي اَّللَّ َبَة، َعْن َعائإَشَة، َرضإ ُعتـْ

َها "  نـْ ؟ قَاَل: »أُمُُّه« َومإ  اْلَمْرَأةإ؟ قَاَل: »َزْوُجَها« قـُْلُت: فََأيُّ النَّاسإ َأْعَظُم َحقًّا َعَلى الرَُّجلإ
 فيه أبو عتبة، ولم يحدث عنه غير مسعر، وبقية رجاله رجال الصحيح. (: 7645لهيثمي )* قال الحافظ ا 

 أبو عتبة أحد المجاهيل. * قال الشيخ عبد السَلم علوش:

ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن َصالإٍح، َوإإبـَْراهإيُم ْبُن عإْصَمَة، قَاََل: ثـََنا السَّرإيُّ، َعْن ُخَزمْيََة، ثـََنا َسعإيُد ْبنُ   -  7256  َأيبإ َمْرمَيَ، ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن  َحدَّ
بإ ْبنإ ُعْجَرَة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم:  هإاَلٍل، َحدََّثِنإ َسْعُد ْبُن إإْسَحاَق ْبنإ َكْعبإ ْبنإ ُعْجَرَة، َعْن أَبإيهإ، َعْن َكعْ 

ْنََبَ« َفَحَضْراَن فـََلمَّا اْرتـََقى َدرََجًة قَاَل: »آمإنَي«، فـََلمَّا اْرتـََقى الدَّرََجَة الثَّانإَيَة قَ  اَل: »آمإنَي« فـََلمَّا اْرتـََقى الدَّرََجَة »اْحَضُروا اْلمإ
ًئا َما ُكنَّا َنسْ الثَّالإ  ْنَك اْليَـْوَم َشيـْ ْعَنا مإ َْبإيَل َعَلْيهإ الصَّاَلُة َثَة قَاَل: »آمإنَي« ، فـََلمَّا نـََزَل قـُْلَنا: اَي َرُسوَل اَّللَّإ َلَقْد ْسَإ َمُعُه قَاَل: " إإنَّ جإ
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َفْر َلُه قـُْلُت: آمإنَي، فـََلمَّا رَقإيُت الثَّانإَيَة قَاَل: بـُْعًدا لإَمْن ذُكإْرُت عإْنَدُه َوالسَّاَلُم َعَرَض ِلإ فـََقاَل: بـُْعًدا لإَمْن َأْدَرَك رََمَضاَن فـََلْم يـَغْ 
اَلُه اجْلَنََّة قـُْلُت:  َدُه َأْو َأَحُدُُهَا فـََلْم يُْدخإ فـََلْم ُيَصليإ َعَلْيَك قـُْلُت: آمإنَي، فـََلمَّا رَقإيُت الثَّالإَثَة قَاَل: بـُْعًدا لإَمْن َأْدَرَك أَبـََواُه اْلكإََبَ عإنْ 

 . آمإنَي 
َجاُه. ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح

ُّ، ثـََنا َعْبُد اَّللَّإ ْبُن وَ  -  7257 ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثـََنا ََيََْي ْبُن َنْصٍر اخْلَْوََلينإ ْهٍب، َأْخََبينإ ََيََْي ْبُن أَيُّوَب، َعْن  َحدَّ
ُ َعْنهُ  َي اَّللَّ َن ْبنإ فَائإٍد، َعْن َسْهلإ ْبنإ ُمَعاٍذ، َعْن أَبإيهإ، َرضإ َأنَّ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم قَاَل: »َمْن بـَرَّ َوالإَدْيهإ ُطوََب لَُه   َزابَّ

ُ فإ ُعْمرإهإ«    زَاَد اَّللَّ
َجاُه. ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح
 (: ضعيف.5502الجامع ) * ضعيف

ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن َصالإحإ ْبنإ َهانإٍئ، ثـََنا إإبـَْراهإيُم ْبُن َأيبإ طَالإٍب، ثـََنا ََيََْي ْبُن َحكإيٍم، َوإإْسَحاقُ   -  7258  ْبُن إإبـَْراهإيَم الصَّرَّاُف، َحدَّ
، َعْن قـََتاَدَة، َعْن َأيبإ رَافإٍع، َعْن َأيبإ ُهَريـَْرَة، رَ  ُ َعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: قَاََل: ثـََنا ُسَوْيٌد أَبُو َحاِتٍإ َي اَّللَّ ضإ

ْنُه حمُإقًّا َكا»عإفُّوا َعْن نإَساءإ النَّاسإ َتعإفَّ نإَساؤُُكْم َوبـَرُّوا آاَبءَُكْم َتََبَُّكْم أَبـَْناؤُُكْم َوَمْن َأًَتُه َأُخوُه ُمتَـ  ْليَـْقَبْل َذلإَك مإ اًل فـَ َن َأْو ُمْبطإاًل َنصيإ
 فَإإْن ََلْ يـَْفَعْل ََلْ يَرإْد َعَليَّ احْلَْوَض«  

َجاُه. ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: بل سويد ضعيف 

 (: ضعيف.3715* ضعيف الجامع )

ثـََنا أَبُو َجْعَفٍر َأمْحَُد ْبُن ُعبَـْيٍد اأْلََسدإيُّ احْلَافإُظ، َوَعْبَداُن ْبُن يَزإيَد الدَّقَّاُق اهْلَْمَدانإيَّ   -  7259 َْمَداَن قَاََل: ثـََنا إإبـَْراهإيُم َحدَّ ، ِبإ انإ
، ثـََنا َما َبَة الريإفَاعإيُّ ُ َعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسوُل ْبُن احْلَُسنْيإ ْبنإ دإيزإيَل، ثـََنا َعلإيُّ ْبُن قـُتَـيـْ َي اَّللَّ لإُك ْبُن أََنٍس، َعْن َأيبإ الزَُّبرْيإ، َعْن َجابإٍر، َرضإ

َل إإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »بـَرُّوا آاَبءَُكْم َتََبَُّكْم أَبـَْناؤُُكْم َوعإفيإوا َعْن نإَساءإ النَّاسإ َتعإفَّ  لَْيهإ فـََلْم يـَْقَبْل ََلْ يَرإْد  نإَساؤُُكْم َوَمْن تـُُنصيإ
 َعَليَّ احْلَْوَض« 

 (: ضعيف.2230* ضعيف الجامع )

َي اَّللَُّ   -   7262 َا قَاَلْت:  َأْخََبينإ َعْبُد الرَّمْحَنإ ْبُن َأيبإ الزيإاَندإ، َعْن هإَشامإ ْبنإ ُعْرَوَة، َعْن أَبإيهإ، َعْن َعائإَشَة، َرضإ َها َأهنَّ »َقدإَمتإ  َعنـْ
َتغإي َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم بـَْعَد مَ  ْوتإهإ َحَداثََة َذلإَك َتْسأَلُُه َعْن َشْيٍء َدَخَلْت اْمَرَأٌة مإْن َأْهلإ ُدوَمةإ اجْلَْنَدلإ َعَليَّ َجاَءْت تـَبـْ

تـَْعَمْل بإهإ  َعَلْيهإ قَاَلْت َعائإشَ   «.فإيهإ مإْن َأْمرإ السََّحَرةإ ََلْ  نَي ََلْ َتَإْد َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ  ُة لإُعْرَوَة: " اَي اْبَن ُأْخيتإ فـََرأَيـْتـَُها تـَْبكإي حإ
 َفَدَخَلْت َعَليَّ َعُجوٌز ٌج فـَغَاَب َعِنيإ َوَسلََّم فـََيْشفإيَـَها َحَّتَّ إإينيإ أَلَْرمَحَُها َوهإَي تـَُقوُل: إإينيإ أَلََخاُف َأْن َأُكوَن َقْد َهَلْكُت َكاَن ِلإ َزوْ 
َها فـََقاَلْت: إإْن فـََعْلتإ َما آُمُركإ فـََلَعلَُّه َيَْتإيكإ فـََلمَّا َأْن َكاَن اللَّْيُل َجاَءْتِنإ بإكَ  ْلَبنْيإ َأْسَوَدْينإ فـَرَكإْبُت َأَحَدُُهَا َورَكإَبتإ َفَشَكْوُت إإلَيـْ
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ْحرَ اْْلَخَر فـََلْم َيُكْن ُمْكثإي َحَّتَّ َوقـَْفنَ  ؟ فـَُقْلُت: أَتـََعلَُّم السيإ ْرُجلإهإَما فـََقاََل: َما َجاَء بإكإ . فـََقاََل:  ا بإَبابإَل فَإإَذا َأاَن بإَرُجَلنْيإ ُمَعلََّقنْيإ ِبَإ
التـَّنُّ  َذلإَك  إإىَل  فَاْذَهيبإ  قَاََل:  َوقـُْلُت: ََل،  فَأَبـَْيُت  عإي  َواْرجإ َتْكُفرإي  َفاَل  َنٌة  فإتـْ َْنُْن  َا  َأفْـَعْل  إإَنَّ فـََلْم  َوَفزإْعُت  َفَذَهْبُت  فإيهإ  فـَُبوِلإ  ورإ 

ًئا. فَـ  ًئا؟ فـَُقْلُت: ََلْ َأَر َشيـْ ؟ قـُْلُت: نـََعْم. قَاََل: َهْل رَأَْيتإ َشيـْ : فـََعْلتإ عإي إإىَل بإاَلدإكإ فـََرَجْعُت إإلَْيهإَما فـََقاََل ِلإ َقاََل: ََلْ تـَْفَعلإي اْرجإ
ْفُت ُثَّ رََجْعُت إإلَْيهإمَ   َوََل َتْكُفرإي فَأَبـَْيتُ  ْلدإي َوخإ ؟ فـََقاََل: اْذَهيبإ إإىَل َذلإَك التـَّنُّورإ فـَُبوِلإ فإيهإ َفَذَهْبُت فَاْقَشَعرَّ جإ ا فـََقاََل: َما رَأَْيتإ

عإي إإىَل بإاَلدإكإ َوََل َتْكُفرإي   ًئا. فـََقاََل: َكَذْبتإ ََلْ تـَْفَعلإي اْرجإ فَإإنَّكإ َعَلى رَْأسإ َأْمرإكإ فَأَبـَْيُت فـََقاََل: اْذَهيبإ إإىَل َذلإَك  فـَُقْلُت: ََلْ َأَر َشيـْ
َدإيٍد َخَرَج مإِنيإ َحَّتَّ َذَهَب فإ  ُمتَـَقنيإًعا ِبإ َفَذَهْبُت فـَبـُْلُت فإيهإ فـََرأَْيُت فَارإًسا  ُأرَاُه  التـَّنُّورإ فـَُبوِلإ فإيهإ  َما   السََّماءإ فـَغَاَب َعِنيإ َحَّتَّ 

َدإيٍد َخَرَج مإِنيإ َفذَ فَأَتـَيْـ  ؟ قـُْلُت: رَأَْيُت فَارإًسا ُمتَـَقنيإًعا ِبإ َهَب فإ السََّماءإ فـَغَاَب َعِنيإ َحَّتَّ تـُُهَما فـَُقْلُت: َقْد فـََعْلُت، فـََقاََل: َفَما رَأَْيتإ
، فـَُقْلُت لإ  ًئا. قَاََل: َصَدْقتإ َذلإَك إإميَاُنكإ َخَرَج مإْنكإ اْذَهيبإ ًئا فـََقاََل: بـََلى َما َأَرى َشيـْ ًئا َوَما قَاََل ِلإ َشيـْ ْلَمْرَأةإ: َواَّللَّإ َما َأْعَلُم َشيـْ

ًئا إإَلَّ َكاَن ُخذإي َهَذا اْلَقْمَح فَاْبُذرإي فـََبَذْرُت فـَُقْلُت: اْطُلعإي َفطََلَعْت َوقـُْلُت: َأحْ  ي إإْن تُرإيدإيَن َشيـْ قإلإي َفَحَقَلْت ُثَّ قـُْلُت: َأْفرإخإ
ي فـََيبإَسْت ُثَّ قـُْلُت: اْطَحِنإ َفَطَحَنْت ُثَّ قـُْلُت: اْخبإزإي َفَخبَـَزْت، فـََلمَّا رَأَيْ فََأفْـ  ًئا إإَلَّ َكاَن َرَخْت ُثَّ قـُْلُت: إإيبإسإ ُت َأينيإ ََل أُرإيُد َشيـْ

ًئا قَ  طُّ َوََل َأفْـَعُلُه أََبًدا، َفَسأَْلُت َأْصَحاَب َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َسَقَط فإ َيدإي َوَندإْمُت، َواَّللَّإ اَي أُمَّ اْلُمْؤمإنإنَي َما فـََعْلُت َشيـْ
َف َأْن يـُْفتإيَـَها ا يـَُقوُلوَن هَلَا وَُكلُُّهْم َهاَب َوَخاَوَسلََّم َحَداثََة َوفَاةإ َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َوُهْم يـَْوَمئإٍذ ُمتَـَوافإُروَن َفَما َدَرْوا مَ 

ُْم قَاُلوا: َلْو َكاَن أَبـََواكإ َحيَّنْيإ َأْو َأَحُدُُهَا َلَكااَن َيْكفإَيانإكإ  َا ََل يـَْعَلُم إإَلَّ َأهنَّ  . ِبإ
َجاُه َواْلَغَرُض ِفي ِإْخَراِجِه ِفي هَ  ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ  َحاَبِة ِحْدَثاُن َوَفاِة  @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ َذا اْلَمْوِضِع ِإْجَماُع الصَّ

 َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َأنَّ اْْلََبَوْيِن َيْكِفَياِنَها«  
 .# قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح

 (: غريب.1/203* قال الحافظ ابن كثير في تفسير القرآن )

ثـََنا َعلإيُّ ْبُن مَحَْشاٍذ، اْلَعْدُل    -  7263 ُ تـََعاىَل    - َحدَّ َُه اَّللَّ َوَعْبُد اَّللَّإ ْبُن احلََْسنإ اْلَقاضإي، قَاََل: ثـََنا احْلَارإُث ْبُن َأيبإ ُأَساَمَة،   - َرمحإ
، ثـََنا َبكَّاُر ْبُن َعْبدإ اْلَعزإيزإ ْبنإ أَ  ُ َعْنُه ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن عإيَسى ْبنإ الطَّبَّاعإ َي اَّللَّ ، َُيَديإُث َعْن َأيبإ َبْكَرَة، َرضإ ْعُت َأيبإ يبإ َبْكَرَة، قَاَل: ْسَإ

هَ  نـْ ُ َما َشاَء مإ ُر اَّللَّ ْعُت َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم يـَُقوُل: »ُكلُّ الذُّنُوبإ يـَُؤخيإ  اْلَوالإَدْينإ  ا إإىَل يـَْومإ اْلقإَياَمةإ إإَلَّ ُعُقوقَ قَاَل: ْسَإ
  » بإهإ فإ احْلََياةإ قـَْبَل اْلَمَماتإ ُلُه لإَصاحإ  فَإإنَّ اَّللََّ تـََعاىَل يـَُعجيإ

َجاُه. ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: بكار بن عبد العزيز ضعيف 

 (: ضعيف.4213الجامع )* ضعيف 

، َعْن َجْعَفرإ ْبنإ إإاَيٍس، َعْن َسعإيدإ ْبنإ جُ  -  7264 ثـََنا أَبُو َأمْحََد الزَُّبرْيإيُّ، ثـََنا ُسْفَياُن، َعنإ اأْلَْعَمشإ َبرْيٍ، َعنإ اْبنإ َعبَّاٍس،  َحدَّ
ُصوا ألإَ  ُهَما قَاَل: " َكانُوا َيْكَرُهوَن َأْن يـَُرخيإ ُ َعنـْ َي اَّللَّ [  272ْنَساِبإإْم َوُهْم ُمْشرإُكوَن فـَنَـَزَلْت: }لَْيَس َعَلْيَك ُهَداُهْم{ ]البقرة:  َرضإ

ُ بإهإ َعلإيٌم{ ]البقرة:  -َحَّتَّ بـََلَغ  - َص هَلُْم " 273}َوَما تـُْنفإُقوا مإْن َخرْيٍ فَإإنَّ اَّللَّ  [ فـَُرخيإ
 * سكت عنه الذهبي في التلخيص. 

 (: صحيح.8079في الصحيح المسند ) قال الشيخ الوادعي* 
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َبَأ إإبـَْراهإيُم ْبُن احْلَُسنْيإ، َوَأْخََبينإ أما حديث سعيد بن زيد  - 7266 أَبُو حُمَمٍَّد   فََأْخََباََنُه أَبُو َجْعَفٍر َأمْحَُد ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ احْلَافإُظ، أَنـْ
، ثـََنا ُشَعْيُب ْبُن َأيبإ  ُّ، قَاََل: ثـََنا أَبُو اْلَيَمانإ ُّ، ثـََنا َعلإيُّ ْبُن حُمَمٍَّد اجلْإَعاينإ ، ثـََنا نـَْوَفُل ْبُن  اْلُمَزينإ ثـََنا َعْبُد اَّللَّإ ْبُن َأيبإ احْلَُسنْيإ  مَحَْزَة، َحدَّ

ٍق، َعْن َسعإيدإ ْبنإ زَْيدإ ْبنإ َعْمرإو ْبنإ نـَُفْيٍل، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: ُم َشْجَنٌة مإَن الرَّمْحَنإ َفَمْن   ُمَساحإ »الرَّحإ
ُ َعزَّ َوَجلَّ« َوصَ  ُ َوَمْن َقطََعَها َقطََعُه اَّللَّ  َلَها َوَصَلُه اَّللَّ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح

ُّ، ثـََنا َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّدإ بْ  - 7275 اضإي، ثـََنا أَبُو نـَُعْيٍم، َوأَبُو  نإ عإيَسى اْلقَ َأْخََباََن أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ الزَّاهإُد اأْلَْصبَـَهاينإ
َاكإ ْبنإ َحْرٍب، َعْن َعْبدإ الرَّمْحَنإ ْبنإ َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َمْسُعوٍد، عَ  ُ َعْنُه قَاَل: انـْتَـَهْيُت ُحَذيـَْفَة، قَاََل: ثـََنا ُسْفَياُن، َعْن ْسإ َي اَّللَّ ْن أَبإيهإ، َرضإ

َعَلْيهإ وَ  يإ َصلَّى هللاُ  ُتْم َمْنُصوُروَن َسلََّم َوُهَو فإ قـُبٍَّة مإْن َأَدٍم مَحَْراَء فإ َْنٍْو مإْن َأْربَعإنَي رَُجاًل فـََقاَل: »إإنَُّه َمْفُتوٌح َلُكْم َوأَنْـ إإىَل النَّيبإ
ْلَمْعُروفإ َوْليَـْنَه َعنإ اْلمُ  ْنُكْم فـَْليَـتَّقإ اَّللََّ َوْلَيْأُمْر ابإ يُبوَن َفَمْن َأْدَرَك َذلإَك مإ َُه َوَمَثُل الَّذإي يُعإنُي قـَْوَمُه َعَلى َغرْيإ ُمصإ ْل َرمحإ ْنَكرإ َوْلَيصإ

 احْلَقيإ َكَمَثلإ اْلَبعإريإ َيََتَدَّى فـَُهَو مَيُدُّ بإَذنَبإهإ«  
َجاُه "  ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 رحمه هللا: صحيح# قال الحافظ الذهبي 

ُّ، ثـََنا زَ   -   7276 َعاينإ ، ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن ُسَلْيَماَن َأْخََباََن أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن حُمَمٍَّد اْلبَـْغَدادإيُّ، ثـََنا َعلإيُّ ْبُن اْلُمَباَركإ الصَّنـْ ْيُد ْبُن اْلُمَباَركإ
ُم ْبُن َُمَوٍَّل ا َع َأاَبُه، يـَُقوُل: قـُْلُت: اَي رَ ْبنإ َمْسُموٍل، ثـََنا اْلَقاسإ ُهَما، ْسَإ ُ َعنـْ َي اَّللَّ ُسوَل لنـَّْهدإيُّ، َعْن َعلإييإ ْبنإ َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َعبَّاٍس، َرضإ

. قَاَل: »َأقإمإ الصَّاَلَة َوَأديإ الزََّكاَة َوُصْم رََمَضاَن َوُحجَّ اْلبَـْيَت َواْعَتمإْر َوبـَرَّ َوالإ  ََك َوَأْقرإ الضَّْيَف َوْأُمْر اَّللَّإ َأْوصإِنإ ْل َرمحإ َدْيَك َوصإ
ْلَمْعُروفإ َوَأْنَه َعنإ اْلُمْنَكرإ َوُزْل َمَع احْلَقيإ َحْيُث زَاَل«   ابإ

َجاُه.  ْسَناِد ِبُشُيوِخ اْلَيَمِن َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َصِحيُح اإلِْ
 سمول ضعيف # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: ابن م

 * جامعة أم القرى: الحديث ضعيف.

ُ تـََعاىَل، ثـََنا َبْكُر ْبُن َسْهٍل، ثـََنا حُمَمَّ   -  7279 َكََّة َحَرَسَها اَّللَّ ثـََنا إإبـَْراهإيُم ْبُن فإَراٍس اْلَفقإيُه ِبإ ُد ْبُن َبكَّارإ ْبنإ بإاَلٍل، ثـََنا َسعإيُد َحدَّ
رٍي، َعْن قـََتاَدَة، َعْن عإ  يإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم قَاَل: »َمْكُتوٌب فإ ْبُن َبشإ ُهَما َعنإ النَّيبإ ُ َعنـْ َي اَّللَّ التـَّْورَاةإ    ْكرإَمَة، َعنإ اْبنإ َعبَّاٍس، َرضإ

َُه«   ْل َرمحإ  َمْن َسرَُّه َأْن َتُطوَل َحَياتُُه َويـَُزاَد فإ رإْزقإهإ فـَْلَيصإ
َياَقِة ِإنََّما اتََّفَقا َعَلى َحِديِث ُيوُنَس َعِن ال@ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا:  َجاُه ِبَهِذِه السِ  ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   زُّْهِريِ  َعْن َأَنٍس " َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 .# قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح
 * جامعة أم القرى: الحديث ضعيف.

ثـََناُه َعْبُد اَّللَّإ ْبُن َجْعَفٍر اْلَعْشرإيُّ، ثـََنا يـَْعُقوُب ْبُن ُسْفَياَن، َحدََّثِنإ َمْهدإيُّ ْبُن َأيبإ َمهْ  -  7280 ، ثـََنا هإَشاُم ْبُن َفَحدَّ دإيٍي اْلَمكيإيُّ
ُ عَ  َي اَّللَّ ٍم، َرضإ ُّ، َعْن َمْعَمٍر، َعْن َأيبإ إإْسَحاَق، َعْن َعاصإ َعاينإ َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم قَاَل: »َمْن َسرَُّه َأْن  يُوُسَف الصَّنـْ ْنُه َأنَّ النَّيبإ
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لْ  َتَة السُّوءإ فـَْليَـتَّقإ اَّللََّ َوْلَيصإ َع َلُه فإ رإْزقإهإ َوَيْدَفَع َعْنُه َميـْ ُ فإ ُعْمرإهإ َويـَُوسيإ َُه«   مَيُدَّ اَّللَّ  َرمحإ
 .* سكت عنه الذهبي في التلخيص. 

 أم القرى: إسناده ضعيف.* جامعة 

 َوُهَو اْبُن َأيبإ عإْمَراَن، ثـََنا أَبُو  َأْخََباََن أَبُو َجْعَفٍر اْلبَـْغَدادإيُّ، ثـََنا ََيََْي ْبُن ُعْثَماَن اْلَبْصرإيُّ، ثـََنا عإْمَراُن ْبُن ُموَسى الرَّْملإيُّ   -  7282
ُهَما قَاَل: قَ َخالإٍد ُسَلْيَماُن ْبُن َحيَّاَن  ُ َعنـْ َي اَّللَّ ، َعنإ اْبنإ َعبَّاٍس، َرضإ يإ ْنٍد، َعنإ الشَّْعيبإ اَل َرُسوُل اَّللَّإ اأْلَمْحَُر، َحدََّثِنإ َداُوُد ْبُن َأيبإ هإ

ْلَقْومإ الزََّماَن َويُْكثإُر هَلُُم اأْلَْمَوا َل َوَما َنَظَر إإلَْيهإْم ُمْنُذ َخَلَقُهْم بـُْغًضا هَلُْم« قَاُلوا: َكْيَف َذلإَك  َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »إإنَّ اَّللََّ لَيـَُعميإُر ابإ
َْرَحامإهإْم« َلتإهإْم ألإ  اَي َرُسوَل اَّللَّإ؟ قَاَل: »بإصإ

ْمِليُّ ِمْن ُزهَّاِد اْلُمْسِلِميَن َوُعبَّاِدِهمْ  * ُ َتَعاَلى: »ِعْمَراُن الرَّ  َكاَن َحِفَظ َهَذا اْلَحِديَث َعْن َأِبي َخاِلٍد اْْلَْحَمِر َفِإنَُّه َغِريٌب َصِحيٌح«  َقاَل اْلَحاِكُم َرِحَمُه َّللاَّ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: تفرد به عمران بن موسى الرملي وإن كان حفظه فهو صحيح

 اإلسناد يحي بن عثمان وعمران الرملي وفيهما لين.  في* جامعة أم القرى: 

،َحدَّثـَنَ   -  7283 يُّ َبَة اْلَقاضإي، ثـََنا أَبُو َداُوَد الطََّيالإسإ ثـََنا إإْسَحاُق ْبُن َسعإيدإ ْبنإ    ا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثـََنا َبكَّاُر ْبُن قـُتَـيـْ
َعنْـ   ُ َي اَّللَّ ، قَاَل: ُكْنُت عإْنَد اْبنإ َعبَّاٍس، َرضإ ، َحدََّثِنإ َأيبإ ٍم بَعإيَدٍة، فـََقاَل: قَاَل َعْمرإو ْبنإ اْلَعاصإ ُهَما فََأًَتُه رَُجٌل َفَمتَّ إإلَْيهإ بإَرحإ

مٍ  ُلوا َأْرَحاَمُكْم فَإإنَُّه ََل قـُْرَب لإَرحإ هَلَا   إإَذا ُقطإَعْت َوإإْن َكاَنْت َقرإيَبًة َوََل بـُْعَد  َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »اْعرإُفوا أَْنَساَبُكْم َتصإ
َلْت َوإإْن َكاَنْت بَعإيَدًة«  إإَذا ُوصإ

َجاُه.  ْيَخْيِن َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ
 .# قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط البخاري ومسلم

وليس على شرط البخاري كما قال الحاكم؛ ْلن أبا داود الطيالسي ليس من رجال  هذا حديث صحيٌح، رحمه هللا:  قال الشيخ الوادعي* 
 البخاري في "الصحيح"، فهو على شرط مسلم.

ثـََنا َعبْ   -  7285 ُّ، َحدَّ ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثـََنا َِبُْر ْبُن َنْصرإ ْبنإ َسابإٍق اخْلَْوََلينإ ُن َوْهٍب، َأْخََبينإ ََيََْي ْبُن  ُد اَّللَّإ بْ َحدَّ
َي اَّللَُّ  مإ ْبنإ َعْبدإ الرَّمْحَنإ، َعْن ُعْقَبَة ْبنإ َعامإٍر، َرضإ  َعْنُه قَاَل: َلقإيُت َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللُا أَيُّوَب، َعْن ُعبَـْيدإ اَّللَّإ ْبنإ زَْحٍر، َعنإ اْلَقاسإ

نـَْيا َواْْل َعَلْيهإ َوَسلََّم فـََبَدْرتُُه فََأَخذْ  ْفَضلإ َأْخاَلقإ َأْهلإ الدُّ َُك ِبَإ ُل ُت بإَيدإهإ َوَبَدَرينإ فََأَخَذ بإَيدإي فـََقاَل: »اَي ُعْقَبُة، َأََل ُأْخَبإ َرةإ. َتصإ خإ
وَ  ُعْمرإهإ  فإ  مُيَدَّ  َأْن  َأرَاَد  َوَمْن  َأََل  ظََلَمَك  َعمَّْن  َوتـَْعُفو  َحَرَمَك  َمْن  َوتـُْعطإي  َقطََعَك  َرمحإإهإ«  َمْن  َذا  ْل  فـَْلَيصإ رإْزقإهإ  فإ   يـُْبَسَط 

 * سكت عنه الذهبي في التلخيص. 
 * جامعة أم القرى: الحديث حسن لغيره بمجموع طرقه من غير هذا الوجه.

ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثـََنا الرَّبإيُع ْبُن ُسَلْيَماَن، ثـََنا َأَسُد ْبُن ُموَسى، ثـََنا َسعإ   -  7291 ، َعنإ اْبنإ ُجَرْيٍج،  َحدَّ يُد ْبُن َساَلٍإ
َع اْبَن َعبَّاٍس، يـَُقوُل: قَاَل َرسُ  ٍم َعْن ُشَرْحبإيَل يـَْعِنإ اْبَن ُمْسلإٍم، أَنَُّه ْسَإ وُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »ََل حتَإلُّ اهلْإْجَرُة فـَْوَق َثاَلثَةإ َأايَّ

َم بَرإَئ َهَذا مإَن ََب اْْلَخُر َأْن يـَُردَّ السَّاَل فَإإنإ اْلتَـَقَيا َفَسلََّم َأَحُدُُهَا َعَلى اْْلَخرإ فـََردَّ َعَلْيهإ اْْلَخُر السَّاَلَم اْشََتََكا فإ اأْلَْجرإ َوإإْن أَ 
ُبُه قَاَل  -اإْلإُثْإ َواَبَء بإهإ اْْلَخُر  َرانإ ََل َُيَْتمإَعانإ فإ اجْلَنَّةإ«   -َوَأْحسإ  َوإإْن َماًَت َوُُهَا ُمتَـَهاجإ

َجاُه. ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
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 الذهبي رحمه هللا: صحيح# قال الحافظ 
 * جامعة أم القرى: الحديث صحيح لغيره.

ْوَهرإيُّ، ثـََنا َسعإيُد ْبُن َأْخََباََن إإْسَحاُق ْبُن َسْعدإ ْبنإ احلََْسنإ ْبنإ ُسْفَياَن، بإَنَسا، ثـََنا َجديإي، ثـََنا إإبـَْراهإيُم ْبُن َسعإيٍد اجلَْ   -  7293
ُ َعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ وَ حُمَمٍَّد، َعْن حُمَمَّدإ ْبنإ عَ  َي اَّللَّ َسلََّم: »َمْن  ْمٍرو، َعْن َأيبإ َسَلَمَة، َعْن َأيبإ ُهَريـَْرَة، َرضإ

َوى مإَن اْلُبْخلإ َبْل َسييإدُُكْم َواْبُن َسييإدإُكْم بإْشُر َسييإدُُكْم اَي َبِنإ ُعبَـْيٍد؟« قَاُلوا: اجْلَدُّ ْبُن قـَْيٍس َعَلى َأنَّ فإيهإ ُِبْاًل قَاَل: »َوَأيُّ َداٍء َأدْ 
 ْبُن اْلََبَاءإ ْبنإ َمْعُروٍر«  

ٍد هُ  َجاُه، َوَسِعيُد ْبُن ُمَحمَّ َقْد َكَتْبَناُه ِمْن  َو اْلَورَّاُق ِثَقٌة َمْأُموٌن، وَ @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا اْلَحِديُث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم َوَلْم ُيَخرِ 
 َحِديِث َعْمِرو ْبِن ِديَناٍر َعْن َأِبي َسَلَمَة "

 * جامعة أم القرى: إسناده ضعيف.

ْلُكوَفةإ، ثـََنا َأمْحَُد ْبُن َحازإمإ ْبنإ َأيبإ َغَرزََة، ثـََنا عَ   -   7303 ُّ، ابإ َباينإ لإيُّ ْبُن َحكإيٍم، َحدَّثـََنا َشرإيٌك، َعْن  َأْخََباََنُه حُمَمَُّد ْبُن َعلإيٍي الشَّيـْ
ُ َعْنُه قَاَل: َجاَء رَ  َي اَّللَّ َفَة، َرضإ ، َعْن َأيبإ ُجَحيـْ ُّ َأيبإ ُعَمَر اأْلَْزدإييإ يإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َيْشُكو َجارَُه فـََقاَل َلُه النَّيبإ ُجٌل إإىَل النَّيبإ

« قَاَل: َفَجَعَل النَّاُس مَيُرُّوَن بإهإ فـَيَـْلَعُنونَُه، يإ َصلَّى هللاُ  َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »اْطَرْح َمَتاَعَك فإ الطَّرإيقإ  َعَلْيهإ َوَسلََّم َفَجاَء إإىَل النَّيبإ
ُهْم؟« قَاَل: يـَْلَعُنوينإ قَاَل: »فـََقدْ  نـْ « قَاَل: اَي   فـََقاَل: اَي َرُسوَل اَّللَّإ، َما َلقإيُت مإَن النَّاسإ قَاَل: »َوَما َلقإيَتُه مإ ُ قـَْبَل النَّاسإ َلَعَنَك اَّللَّ

ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »َقْد  َرُسوَل اَّللَّإ، فَإإينيإ ََل َأُعوُد، قَاَل: َفَجاَء الَّذإي شَ  يإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم فـََقاَل َلُه النَّيبإ َكا إإىَل النَّيبإ
ْنَت َأْو َقْد َلَعْنَت«    َأمإ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط مسلم
 * جامعة أم القرى: إسناده ضعيف...والحديث صحيح موقوفا. 

، ثـََنا ُمَؤمَُّل ْبُن إإْسَْ   - 7306 ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثـََنا مُحَْيُد ْبُن َعيَّاٍش الرَّْملإيُّ اعإيَل، ثـََنا ُسْفَياُن َعْن َحبإيبإ ْبنإ  َحدَّ
، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ  يٍل، َعْن اَنفإعإ ْبنإ َعْبدإ احْلَارإثإ  َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »مإْن َسَعاَدةإ اْلَمْرءإ اْلُمْسلإمإ فإ َأيبإ ََثبإٍت، َعْن مجَإ

ُء« ُع َواْلَمرَْكُب اهْلِنإ نـَْيا اجْلَاُر الصَّالإُح َواْلُمْنزإُل اْلَواسإ  الدُّ
ْسَناِد َفِإنَّ َجِميَل َمْوَلى َعبْ  ِ ْبِن اْلَحاِرِث اْْلَْنَصاِريِ  َرَوى َعْنُه َحِبيُب ْبُن َثاِبٍت َغْيَر @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ ِد َّللاَّ

 َحِديٍث " 
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح

 * جامعة أم القرى: إسناده ضعيف...والحديث حسن لغيره. 

، ثـََنا أَبُو َأمحَْ   -  7307 ثـََنا ََيََْي ْبُن َمْنُصوٍر اْلَقاضإي، ثـََنا َأمْحَُد ْبُن َسَلَمَة، ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن اْلُمَثَّنَّ َد الزَُّبرْيإيُّ، ثـََنا ُسْفَياُن، َعْن  َحدَّ
رٍي، َعْن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َأيبإ ُمَساوإٍر، قَاَل: ْسَإ  ْعُت َرُسوَل َعْبدإ اْلَملإكإ ْبنإ َأيبإ َبشإ ُل اْبَن الزَُّبرْيإ َويـَُقوُل: ْسَإ ْعُت اْبَن َعبَّاٍس، َوُهَو يـَُبخيإ

 اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم يـَُقوُل: »لَْيَس اْلُمْؤمإُن الَّذإي يَبإيُت َوَجارُُه إإىَل َجْنبإهإ َجائإٌع«  
َجاهُ @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحي ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   .ُح اإلِْ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح
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 * جامعة أم القرى: إسناده حسن...والحديث صحيح لغيره. 

، ثـَنَ   -   7308 َبٍل، َحدََّثِنإ َأيبإ ، ثـََنا َعْبُد اَّللَّإ ْبُن َأمْحََد ْبنإ َحنـْ ا َعْبُد الرَّمْحَنإ، َعْن ُسْفَياَن، َعْن َأْخََباََنُه َأمْحَُد ْبُن َجْعَفٍر اْلَقطإيعإيُّ
احْلَدإيَث   - فـَبَـَعَث إإلَْيهإ حُمَمََّد ْبَن َمْسَلَمَة  أَبإيهإ، َعْن َعَبايََة ْبنإ رإفَاَعَة، قَاَل: بـََلَغ ُعَمَر َأنَّ َسْعًدا َلمَّا َبََّن اْلَقْصَر قَاَل: انـَْقَطَع الصَّْوُت  

رإهإ   ُ َعْنُه: إإينيإ َكرإْهُت َأْن آُمَر َلَك فـََيُكوَن َلَك اْلَبارإُد َوِلإ احْلَارُّ َوَحْوِلإ َأْهُل اْلَمدإ قَاَل ُعمَ  -َوقَاَل فإ آخإ َي اَّللَّ يَنةإ َقْد قـَتَـَلُهُم ُر َرضإ
ْعُت َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم يـَُقوُل: »ََل َيْشَبُع الرَُّجُل دُ   وَن َجارإهإ«  اجْلُوُع، َوَقْد ْسَإ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: سنده جيد 
 * جامعة أم القرى: إسناده حسن...والحديث صحيح لغيره بشواهده. 

، أَنـَْبأَ  -  7310 َبأَ حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َعْبدإ احْلََكمإ ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، أَنـْ َوُة، َعنإ اْبنإ   َحدَّ اْبُن َوْهٍب، َأْخََبينإ َحيـْ
ُ َعْنُه َأنَّ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم قَاَل: »َلْن  اهْلَادإ، َأنَّ اْلَولإيَد ْبَن َأيبإ هإَشاٍم، َحدَّثَُه َعْن َأيبإ ُموَسى اأْلَْشعَ  َي اَّللَّ ، َرضإ رإييإ

َنُكْم حتََ تـُْؤمإُنوا َحَّتَّ حَتَابُّوا َأَفاَل َأُدلُُّكْم َعَلى َما حَتَابُّوا َعَلْيهإ؟« قَاُلوا: بـََلى اَي َرُسوَل اَّللَّإ. قَاَل: » ي َأْفُشوا السَّاَلَم بـَيـْ ابُّوا، َوالَّذإي نـَْفسإ
يٌم. قَاَل: »إإنَُّه لَْيَس   تـََرامَحُوا« قَاُلوا: اَي َرُسوَل اَّللَّإ ُكلَُّنا رَحإ َتْدُخُلوا اجْلَنََّة َحَّتَّ  اْلَعامَّةإ َرمْحَُة بإَيدإهإ ََل  بإَرمْحَةإ َأَحدإُكْم َوَلكإْن َرمْحَُة 

 اْلَعامَّةإ« 
َجاُه.@ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   : َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح
 * جامعة أم القرى: في إسناده انقطاع...والحديث حسن لغيره. 

َبأَ حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ، أَنْـ  -  7311 ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، أَنـْ َبأَ اْبُن َوْهٍب، َأْخََبينإ أَبُو َهانإٍئ مُحَْيُد ْبُن َهانإٍئ  َحدَّ
ُ َعْنُه يـَقُ  َي اَّللَّ ْعُت َأاَب ُهَريـَْرَة، َرضإ ُّ، َحدََّثِنإ أَبُو َسعإيٍد اْلغإَفارإيُّ، أَنَُّه قَاَل: ْسَإ ْعُت َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم  اخْلَْوََلينإ وُل: ْسَإ

؟ قَاَل: »اأْلََشُر َواْلبَ يَـ  « فـََقاُلوا: اَي َرُسوَل اَّللَّإ، َوَما َداُء اأْلَُممإ يُب أُمَّيتإ َداُء اأْلَُممإ نـَْيا  ُقوُل: »َسُيصإ َطُر َوالتََّكاثـُُر َوالتـََّناُجُش فإ الدُّ
 َوالتـََّباُغُض َوالتََّحاُسُد َحَّتَّ َيُكوَن اْلبَـْغُي«  

َجاُه. @ قال الحافظ الحاكم رحمه ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح

 * جامعة أم القرى: إسناده ضعيف...والحديث ضعيف.

ٍم، ثـََنا مُ   -   7323 َناٍن اْلَقزَّاُز، ثـََنا أَبُو َعاصإ ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن سإ َباَرُك ْبُن َفَضاَلَة، َعْن ََثبإٍت،  َحدَّ
ُ َعْنُه، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلَّ  َي اَّللَّ َم: »َما حَتَابَّ رَُجاَلنإ فإ اَّللَّإ تـََعاىَل إإَلَّ َكاَن َأْفَضُلُهَما َأَشدَّ ُحبًّا  َعْن أََنٍس َرضإ

بإهإ«   لإَصاحإ
َجاُه. ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح
 يف...والحديث صحيح من غير طريق الحاكم. * جامعة أم القرى: إسناده ضع
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ُم ْبُن احْلََكمإ   -  7324 ثـََنا َعلإيُّ ْبُن مَحَْشاَذ اْلَعْدُل، ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن اْلُمغإريَةإ السُّكَّرإيُّ، ثـََنا اْلَقاسإ ُّ، ثـََنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأيبإ    َحدَّ اْلُعَرينإ
ُ َعْنُه، قَاَل: َجاَءتإ اْمَرَأٌة إإىَل َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّ ُسَلْيَماَن، َعْن ََيََْي ْبنإ َأيبإ   َي اَّللَّ ى هللاُ َعَلْيهإ َكثإرٍي، َعْن َأيبإ َسَلَمَة، َعْن َأيبإ ُهَريـَْرَة َرضإ

، َفَما َحاَجتُ  ؟« قَاَلْت: َحاَجيتإ َأنَّ اْبَن َعميإي ُفاَلاًن َوَسلََّم، فـََقاَلْت: اَي َرُسوَل اَّللَّإ، َأاَن ُفاَلنَُة بإْنُت ُفاَلٍن، قَاَل: »َقْد َعَرفْـُتكإ كإ
ْينإ َما حَ  قُّ الزَّْوجإ َعَلى الزَّْوَجةإ فَإإْن َكاَن َشْيٌء اْلَعابإَد، قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »َقْد َعَرفْـُتُه« قَاَلْت: ََيْطُُبِنإ فََأْخَبإ

َا َما َأدَّْت  إإْن ََلْ ُأطإْقُه ََل أَتـََزوَُّج، قَاَل: »مإْن َحقيإ الزَّْوجإ َعَلى الزَّْوَجةإ إإْن َساَل َدًما َوقـَْيًحا َوَصدإيًدا فـَلَ ُأطإيُقُه تـََزوَّْجُتُه وَ  َحَسْتُه بإلإَساهنإ
َبغإي لإَبَشٍر َأْن َيْسُجَد لإَبَشٍر أَلََمْرُت الزَّْوَجَة َأْن َتْسجُ  َها« َحقَُّه، َوَلْو َكاَن يـَنـْ ُ تـََعاىَل َعَليـْ َها لإَما َفضََّلُه اَّللَّ َها إإَذا َدَخَل َعَليـْ َد لإَزْوجإ

نـَْيا حْلَقيإ ََل أَتـََزوَُّج َما بَقإَيُت فإ الدُّ  . قَاَلْت: َوالَّذإي بـََعَثَك ابإ
َجاُه. ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: بل سليمان هو اليماني ضعفوه # 
 * جامعة أم القرى: إسناده ضعيف جدا...والحديث ضعيف بهذه السياقة.

، َعْن َصالإحإ َحدََّثِنإ حُمَمَُّد ْبُن َصالإحإ ْبنإ َهانإٍئ، ثـََنا السَّرإيُّ ْبُن ُخَزمْيََة، ثـََنا َعْبُد اْلَعزإيزإ ْبُن    -   7326 بَّاُن ْبُن َعلإيٍي ، ثـََنا حإ اخْلَطَّابإ
َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلَّ  بَّاَن، َعْن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ بـَُرْيَدَة، َعْن أَبإيهإ، َأنَّ رَُجاًل أََتى النَّيبإ ًئا َأْزَداُد بإهإ ْبنإ حإ َم فـََقاَل: اَي َرُسوَل اَّللَّإ َعليإْمِنإ َشيـْ

عإي،   «. قَاَل: فـََقاَل: »َأدُْع تإْلَك الشََّجَرةَ  يَقإيًنا.  يإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، ُثَّ قَاَل هَلَا: اْرجإ َا َفَجاَءْت َحَّتَّ َسلََّمْت َعَلى النَّيبإ َفَدَعا ِبإ
َها« فـََرَجَعْت، قَاَل: ُثَّ َأذإَن َلُه فـََقبََّل رَْأَسُه َورإْجَلْيهإ، َوقَاَل: »َلْو ُكْنتُ  ََحٍد أَلََمْرُت اْلَمْرَأَة َأْن َتْسُجَد لإَزْوجإ   آُمُر َأَحًدا َأْن َيْسُجَد ألإ

َجاُه. ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: بل واه 

 عيف.* جامعة أم القرى: إسناده ضعيف...والحديث ض

ُّ، ثـََنا َبْكُر    -   7330 ، ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن َمْنَدهإ اأْلَْصبَـَهاينإ لرَّييإ ْبُن َبكَّاٍر، ثـََنا ُعَمُر ْبُن ُعبَـْيٍد، َعْن  َأْخََباََن إإْْسَاعإيُل ْبُن حُمَمٍَّد اْلَفقإيُه ابإ
ُهمَ  ُ َعنـْ َي اَّللَّ ٍر، َعْن اَنفإٍع، َعنإ اْبنإ ُعَمَر َرضإ ا، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: " اثـَْنانإ ََل َُتَاوإُز  إإبـَْراهإيَم ْبنإ ُمَهاجإ

َع "  َع، َواْمَرَأٌة َعَصْت َزْوَجَها َحَّتَّ تـَْرجإ  َصاَلُُتَُما رُُءوَسُهَما: َعْبٌد آبإٌق مإْن َمَوالإيهإ َحَّتَّ يـَْرجإ
 * سكت عنه الذهبي في التلخيص. 

 : إسناده ضعيف.* جامعة أم القرى 

، ثـََنا ُمَؤمَُّل ْبُن إإْسَْ  -  7331 ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثـََنا مُحَْيُد ْبُن َعيَّاٍش الرَّْملإيُّ ،  َحدَّ اعإيَل، ثـََنا ُسْفَياُن، َعنإ اأْلَْعَمشإ
َعَلْيهإ َوَسلََّم اْمَرَأًة َمَعَها َصبإيـََّتانإ َقْد مَحََلتْ َعْن َساَلإإ ْبنإ َأيبإ اجْلَْعدإ، َعْن َأيبإ أَُماَمَة   ُّ َصلَّى هللاُ  َعْنُه، قَاَل: أَْبَصَر النَّيبإ  ُ َي اَّللَّ  َرضإ

ي هإنَّ َماتٌ إإْحَداُُهَا َوهإَي تـَُقوُد اأْلُْخَرى، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »َوالإَداٌت َحامإاَلٌت رَحإ  َلْوََل َما َيَْتإنَي إإىَل َأْزَواجإ
 َلَدَخَل ُمَصليإَياُُتُنَّ اجْلَنََّة« 

َجاُه. َوَقْد َأعْ  ْيَخْيِن َوَلْم ُيَخرِ  ْسَناِد َعَلى َشْرِط الشَّ  َضَلُه ُشْعَبُة، َعِن اْْلَْعَمشِ @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 الذهبي رحمه هللا: على شرط البخاري ومسلم # قال الحافظ 

 * جامعة أم القرى: في إسناده انقطاع...والحديث ضعيف. 
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َبَأ إإْْسَاعإيُل ْبُن إإْسَحاَق اْلَقاضإي، ثـََنا أَبُو اْلَولإيدإ، وَ   -   7332 حُمَمَُّد ْبُن َكثإرٍي، قَاََل: ثـََنا  َأْخََباََن الشَّْيُخ أَبُو َبْكرإ ْبُن إإْسَحاَق، أَنـْ
ثـََنا أَبُو َبْكرإ ْبُن اَبَلَوْيهإ، ثـََنا َعْبُد اَّللَّإ ْبُن َأمْحََد ْبنإ  ، ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن َجْعَفٍر، ثـََنا ُشْعَبُة، َعْن َمْنُصوٍر، َعْن   ُشْعَبُة، َوَحدَّ َبٍل، َحدََّثِنإ َأيبإ َحنـْ

 َّ ُ َعْنُه، َأنَّ اْمَرَأًة أََتتإ النَّيبإ َي اَّللَّ َمَعَها َوَلَدانإ فََأْعطَاَها َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم وَ  َساَلإإ ْبنإ َأيبإ اجْلَْعدإ، قَاَل: ذُكإَر ِلإ َعْن َأيبإ أَُماَمَة َرضإ
هَ  ُهَما َِتَْرًة َِتَْرًة، ُثَّ إإنَّ َأَحَد الصَّبإيَّنْيإ َبَكى َفَشَقْقتـْ نـْ ٍد مإ ُهَما النيإْصَف، فـََقاَل َثاَلَث َِتَْراٍت، فََأْعَطْت ُكلَّ َواحإ نـْ ٍد مإ ا فََأْعَطْت ُكلَّ َواحإ

هإنَّ َدَخَل ُمَصليإَياُُتُنَّ اجلَْ َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلَّ  ْزَواجإ ْوََلدإهإنَّ َلْوََل َما َيْصنَـْعَن ِبَإ يَماٌت ِبَإ  نََّة« َم: »َوالإَداٌت َحامإاَلٌت رَحإ
 * جامعة أم القرى: اإلسناد ضعيف...والحديث ضعيف.

ُّ، ِبإَ   -   7335 ثـََنا َبْكُر ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ مَحَْداَن الصَّرْيَفإ ، ثـََنا ُعَمُر  َحدَّ ، ثـََنا َعْبُد الصََّمدإ ْبُن َعْبدإ اْلَوارإثإ يُّ ْرَو، ثـََنا أَبُو قإاَلبََة الرَّقَاشإ
ُهَما، ُ َعنـْ َي اَّللَّ ، َعْن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َعْمٍرو َرضإ يإ َصلَّى هللاُ   ْبُن إإبـَْراهإيَم، َعْن قـََتاَدَة، َعْن َسعإيدإ ْبنإ اْلُمَسيَّبإ  َعَلْيهإ َوَسلََّم قَاَل: َعنإ النَّيبإ

َها َوهإَي ََل َتْستَـْغِنإ َعْنُه«   ُ إإىَل اْمَرَأٍة ََل َتْشَكُر لإَزْوجإ  »ََل يـَْنظُُر اَّللَّ
 * جامعة أم القرى: إسناده ضعيف...والحديث صحيح لغيره. 

، ثـََنا اْلَعبَّاُس ْبُن يَزإيَد اْلَبحْ   –  7336 َبَأ َعلإيُّ ْبُن اْلَعبَّاسإ اْلَبَجلإيُّ ثـََناُه أَبُو َعلإيٍي احْلَافإُظ، أَنـْ ُّ، ثـََنا ُمَعاُذ ْبُن هإَشاٍم، ثـََنا ُشْعَبُة،  َحدَّ َراينإ
، َعْن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َعمْ  يإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم قَاَل: »ََل يـَْنظُُر َعْن قـََتاَدَة، َعْن َسعإيدإ ْبنإ اْلُمَسيَّبإ ُهَما، َعنإ النَّيبإ ُ َعنـْ َي اَّللَّ ٍرو، َرضإ

َها«   َها َوهإَي ََل َتْستَـْغِنإ َعْن َزْوجإ ُ إإىَل اْمَرَأٍة ََل َتْشَكُر لإَزْوجإ  اَّللَّ
ْيَخْيِن ِإْن َحِفَظُه اْلَعبَّاُس، َفِإنِ ي َسِمْعُت َأَبا َعِليٍ  َيُقوُل: اْلَمْحُفوُظ ِمْن َحِديِث @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ا لشَّ

 ُشْعَبَة "
 * جامعة أم القرى: إسناده ضعيف...والحديث صحيح لغيره. 

ثـََناُه أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن إإْسَحاَق، ثـََنا أَبُو    –   7337 ْعُت َما َحدَّ ثـََنا ُشْعَبُة، َعْن قـََتاَدَة، قَاَل: ْسَإ ُموَسى، ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن َجْعَفٍر، َحدَّ
ُهَما، أَنَُّه قَاَل: »ََل يـَْنظُُر   ُ َعنـْ َي اَّللَّ ، َُيَديإُث َعْن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َعْمٍرو َرضإ ُ إإىَل اْمَرَأٍة ََل َتْشَكُر لإ َسعإيَد ْبَن اْلُمَسيَّبإ َها َوهإَي اَّللَّ َزْوجإ

 ََل َتْستَـْغِنإ َعْنُه« 
 * جامعة أم القرى: إسناده ضعيف...والحديث صحيح لغيره. 

ْلُكوَفةإ، ثَـ   -  7338 ُّ، ابإ مإ احلََْسُن ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ َأمْحََد ْبنإ ُعْقَبَة ْبنإ َخالإٍد السَُّكوينإ َغنَّامإ ْبنإ َحْفصإ ْبنإ  َنا ُعبَـْيُد ْبُن  َأْخََباََن أَبُو اْلَقاسإ
َها، قَاَلْت: اَي رَ  ُ َعنـْ َي اَّللَّ َبَة، َعْن َعائإَشَة َرضإ ، َعْن أَبإيهإ، َعْن مإْسَعٍر، َعْن َأيبإ ُعتـْ ُسوَل اَّللَّإ َمْن َأْعَظُم النَّاسإ َحقًّا غإَياٍث، ثـََنا َأيبإ

؟ قَاَل »أُمُُّه«َعَلى اْلَمْرَأةإ؟ قَاَل: »َزْوُجَها« قـُْلُت: َمْن َأْعَظُم   النَّاسإ َحقًّا َعَلى الرَُّجلإ
َجاُه. ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 * حذفه الذهبي من التلخيص 
 * جامعة أم القرى: اإلسناد ضعيف...والحديث ضعيف.

ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد بْ   -   7339 ُن يـَْعُقوَب، ثـََنا الرَّبإيُع ْبُن ُسَلْيَماَن، ثـََنا َأَسُد ْبُن ُموَسى، ثـََنا ُمَباَرُك ْبُن َفَضاَلَة، َعْن ََثبإٍت،  َحدَّ
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َ بإَشْيٍء يـَُقوُل: »اذْ  ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم إإَذا ُأِتإ ُ َعْنُه، قَاَل: َكاَن النَّيبإ َي اَّللَّ َا َكاَنْت َصدإيَقَة َهُبوا بإ َعْن أََنٍس َرضإ هإ إإىَل ُفاَلنََة فَإإهنَّ
َا َكاَنْت حتُإبُّ َخدإَُيَة«   َخدإَُيَة، اْذَهُبوا بإهإ إإىَل ُفاَلنََة فَإإهنَّ

َجاُه. ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح

 معة أم القرى: اإلسناد ضعيف...والحديث حسن لغيره بشواهده. * جا

، ثـََنا َيَْ  -  7344 ثـََنا أَبُو اْلَفْضلإ حُمَمَُّد ْبُن إإبـَْراهإيَم اْلُمزَكيإي، ثـََنا َجْعَفُر ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ احْلَُسنْيإ ََي ْبُن ََيََْي، ثـََنا يُوُسُف ْبُن  َحدَّ
، َعْن أَبإيهإ، َعْن َعْبدإ الرَّمْحَنإ ْبنإ َأيبإ َبْكٍر، قَاَل: َلقإَي أَبُو َبْكٍر  َعطإيََّة، َعْن َأيبإ َبْكٍر اْلُمَلْيكإيُّ، َعْن حُمَمَّدإ ْبنإ طَْلَحَة ْبنإ ُعبَـْيدإ اَّللَّإ 

ُ َعنْ  َي اَّللَّ ُ َعْنُه رَُجاًل مإَن اْلَعَربإ يـَُقاُل َلُه: ُعَفرْيٌ، فـََقاَل َلُه أَبُو َبْكٍر َرضإ َي اَّللَّ ديإيُق َرضإ ْعَت مإْن َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّ الصيإ ى هللاُ  ُه: َما ْسَإ
ْعُت َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم يـَُقوُل: »إإنَّ اْلوُ  «  َعَلْيهإ َوَسلََّم يـَُقوُل فإ اْلُوديإ؟ قَاَل: ْسَإ  دَّ َواْلَعَداَوَة يـَتَـَواَرََثنإ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: يوسف بن عطية هالك 
 * جامعة أم القرى: الحديث ضعيف جدا.

َبَأ َجْعَفُر ْبُن  -  7348 ، أَنـْ ثـََنا احْلََسُن ْبُن يـَْعُقوَب ْبنإ يُوُسَف، اْلَعْدُل، ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ اْلَوهَّابإ َبأَ أَبُو َمالإٍك  َحدَّ َعْوٍن، أَنـْ
ُهَما، قَا ُ َعنـْ َي اَّللَّ ، َعْن زإاَيدإ ْبنإ ُحَدْيٍر، َعنإ اْبنإ َعبَّاٍس َرضإ َل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »َمْن ُولإَدْت َلُه اأْلَْشَجعإيُّ

َهَها َوََلْ يـُْؤثإْر َوَلَدُه  َا اجْلَنََّة«   - يـَْعِنإ الذََّكَر  -أُنـَْثى فـََلْم يَئإْدَها َوََلْ يـَنـْ ُ ِبإ َها، َأْدَخَلُه اَّللَّ  َعَليـْ
َجاُه.@ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا حَ  ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   ِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح

 * جامعة أم القرى: إسناده صحيح. 

ْلُكوَفةإ، ثـََنا إإبـَْراهإيُم ْبُن إإْسَحاَق    - 7350 ُّ، ابإ َباينإ ،  َأْخََباََن َعلإيُّ ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ ُعْقَبَة الشَّيـْ يُّ اْلَقاضإي، ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن ُعبَـْيٍد الطََّنافإسإ
ُّ، َعْن َأيبإ َبْكرإ ْبنإ ُعبَـْيدإ اَّللَّإ ْبنإ أََنٍس، َعْن أََنٍس،  يبإ ُ َعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى  َحدََّثِنإ حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ اْلَعزإيزإ الرَّاسإ َي اَّللَّ َرضإ

َعَلْيهإ   َواَباَبنإ   -َوَأَشاَر ِبإإْصبَـَعْيهإ السَّبَّابَةإ َواْلوْسَطى    -َوَسلََّم: »َمْن َعاَل َجارإيـََتنْيإ َحَّتَّ ُتْدرإَكا َدَخْلُت اجْلَنََّة َأاَن َوُهَو َكَهاَتنْيإ  هللاُ 
َيا اْلبَـْغُي َواْلُعُقوُق« نـْ  ُمَعجَّاَلنإ ُعُقوبـَتـُُهَما فإ الدُّ

َجاُه. @ قال الحافظ الحاكم رحمه ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح

 * جامعة أم القرى: إسناده صحيح...والحديث صحيح.

ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثـََنا َِبُْر ْبُن َنْصٍر    - 7353 ُّ، ثـََنا َعْبُد اَّللَّإ ْبُن َوْهٍب، َأْخََبينإ أَبُو َصْخٍر، َعنإ اْبنإ  َحدَّ اخْلَْوََلينإ
ُ َعْنُه َأنَّ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم قَاَل: »َمْن َلَْ  َي اَّللَّ ريإاَن فـََلْيَس  يـَْرَحْم َصغإرياََن َويـَْعرإْف َحقَّ َكبإ ُقَسْيٍط، َعْن َأيبإ ُهَريـَْرَة، َرضإ

 مإنَّا«
َجاُه  ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح
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 * جامعة أم القرى: إسناده حسن...والحديث حسن. 
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ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثـََنا اْلَعبَّاُس ْبُن حُمَمٍَّد الدُّورإيُّ، ثـََنا أَبُو ََيََْي احلْإ   -  7356 ُّ َعْبُد احْلَمإيدإ ْبُن َعْبدإ الرَّمْحَنإ، َحدَّ مَّاينإ
ُّ َصلَّى ثـََنا النَّْضُر أَبُو ُعَمَر اخْلَزَّاُز، َعْن عإْكرإَمَة، َعنإ اْبنإ َعبَّاسٍ  ُهَما قَاَل: َكاَن َأبُو طَالإٍب يـَُعالإُج زَْمَزَم وََكاَن النَّيبإ ُ َعنـْ َي اَّللَّ ، َرضإ

ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوسَ  ُقُل احلْإَجارََة َوُهَو يـَْوَمئإٍذ ُغاَلٌم فََأَخَذ النَّيبإ َي َعَلْيهإ لََّم إإزَارَُه فـَتَـَعرَّى َواهللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َمإَْن يـَنـْ تَـَّقى بإهإ احْلََجَر فـَُغشإ
ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم مإ  َي َعَلْيهإ فـََلمَّا َأفَاَق النَّيبإ َيبإ طَالإٍب َأْدرإكإ ابـَْنَك فـََقْد ُغشإ ْن َغْشَيتإهإ َسأََلُه أَبُو طَالإٍب َعْن َغْشَيتإهإ  َفقإيَل ألإ

ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوسَ فـََقاَل: »َأًَتينإ آٍت َعَلْيهإ ثإَيا ْ« فـََقاَل اْبُن َعبَّاٍس: َفَكاَن َذلإَك َأوََّل َما رَآُه النَّيبإ لََّم مإَن  ٌب بإيٌض فـََقاَل ِلإ اْسَتَتإ
ْ َفَما ُرؤإَيْت َعْورَتُُه مإْن يْوَمئإذٍ   النـُّبـُوَّةإ َأْن قإيَل َلُه اْسَتَتإ

َجاهُ @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا حَ  ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   .ِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: النضر أبو عمر الخزاز ضعفوه 

 * جامعة أم القرى: إسناده ضعيف جدا...والحديث ضعيف جدا. 

يُّ، قَاََل: ثـََنا إإبـَْراهإيُم ْبُن  َحدََّثِنإ َعلإيُّ ْبُن مَحَْشاَذ اْلَعْدُل، ثـََنا إإْْسَاعإيُل ْبُن إإْسَحاَق اْلَقاضإي، َوَعلإيُّ ْبُن الصَّْقرإ السُّكَّرإ   - 7359
، َحدََّثِنإ َعلإيُّ ْبُن   ُ َعْنُه َعْن أَبإيهإ، َعْن َجديإهإ، مَحَْزَة الزُّْهرإيُّ، ثـََنا إإبـَْراهإيُم ْبُن َعلإيٍي الرَّافإعإيُّ َي اَّللَّ ُعَمَر ْبنإ َعلإييإ ْبنإ َأيبإ طَالإٍب، َرضإ

َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم قَاَل: »َعْورَُة الرَُّجلإ َعَلى الرَُّجلإ َكَعْورَةإ اْلَمْرَأةإ َعَلى الرَّ  ، َوَعْورَُة اْلَمْرَأةإ َعَلى اْلمَ َأنَّ النَّيبإ ْرَأةإ َكَعْورَةإ اْلَمْرَأةإ  ُجلإ
  »  َعَلى الرَُّجلإ

َجاُه. ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: الرافعي ضعفوه 

 * جامعة أم القرى: اسناده ضعيف...والحديث ضعيف.

ثـََنا أَبُو اْلعَ   -   7385 َبَأ اْبُن َوْهٍب، َأْخَبََ َحدَّ ، أَنـْ ينإ يُوُنُس ْبُن يَزإيَد،  بَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، أَنـَْبَأ حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َعْبدإ احْلََكمإ
ُ َعْنُه، »أَنَّ  َي اَّللَّ يُك لإَرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َعْن اَنفإٍع، َعْن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ ُعَمَر، َعْن ُعَمَر ْبنإ اخْلَطَّابإ َرضإ ُه َكاَن َيْسَتحإ

َْلفإ دإْرَهٍم وِبلٍف َومإاَئيَتْ دإْرَهٍم«   َوألإَْصَحابإهإ احْلَُللإ ِبإ
َجاُه.  ْيَخْيِن َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ

 الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط البخاري ومسلم # قال 
 * جامعة أم القرى: رجال إسناده رجال الشيخين.

ثـََنا َعلإيُّ ْبُن مَحَْشاَذ اْلَعْدُل، ثـََنا ُموَسى ْبُن َهاُروَن، ثـََنا ُمْصَعُب ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ ُمْصَعٍب، حَ   -  7395 ، َعْن  َحدَّ إإْْسَاعإيَل دََّثِنإ َأيبإ
ُ َعْنُه قَاَل: »رَأَْيُت َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ  َي اَّللَّ لزَّْعَفَرانإ  ْبنإ َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َجْعَفٍر، َعْن أَبإيهإ، َرضإ َوَسلََّم َوَعَلْيهإ ثـَْواَبنإ َمْصُبوَغانإ ابإ

 رإَداٌء َوعإَماَمٌة«
َجاُه. @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهذَ  ْيَخْيِن َوَلْم ُيَخرِ   ا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: ليس على شرط أي أحد منهما 
 * جامعة أم القرى: إسناده ضعيف...والحديث ضعيف.

َبأَ َعْبُد اَّللَّإ،  -  7410 َبَأ َعْبَداُن، أَنـْ هإ، أَنـْ َبأَ أَبُو اْلُمَوجيإ َبأَ ََيََْي ْبُن أَيُّوَب، َأنَّ ُعبَـْيَد اَّللَّإ ْبَن َأْخََباََن احلََْسُن ْبُن َحلإيٍم اْلَمْرَوزإيُّ، أَنـْ أَنـْ
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، َعْن َأيبإ  مإ ُ َعْنُه َدَعا بإَقمإيٍص َلُه َجدإيٍد فـََلبإَسُه   زَْحٍر، َحدَّثَُه َعْن َعلإييإ ْبنإ زَْيٍد، َعنإ اْلَقاسإ َي اَّللَّ ، َرضإ أَُماَمَة، َأنَّ ُعَمَر ْبَن اخْلَطَّابإ
ُ الَّذإي َكَساينإ َما ُأَوارإي بإهإ َعْوَرِتإ َوَأََتَمَّلُ  ُب بـََلَغ تـََراقإَيُه َحَّتَّ قَاَل: »احْلَْمُد َّللإَّ « ُثَّ    َفاَل َأْحسإ َ قـُْلُت بإهإ فإ َحَياِتإ قَاَل: أََتْدُروَن َلإ

ْثَل َما قـُْلُت، َهَذا؟ رَأَْيُت َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َدَعا بإثإَياٍب ُجُدٍد فـََلبإَسَها قَاَل: َفاَل َأْحَسبـَُها بَـ  َلَغْت تـََراقإَيُه َحَّتَّ قَاَل مإ
ي بإَيدإهإ َما مإنْ  ْثَل َما قـُْلُت ُثَّ تـََعمََّد إإىَل َْسٍَل مإْن َأْخاَلقإهإ الَّذإ ُثَّ قَاَل: »َوالَّذإي نـَْفسإ ي  َعْبٍد ُمْسلإٍم لَبإَس ثـَْواًب َجدإيًدا ُثَّ يـَُقوُل مإ

َوا َها  رإ  َوَضَع فـََيْكُسوُه إإْنَسااًن مإْسكإيًنا ُمْسلإًما َفقإريًا ََل َيْكُسوُه إإَلَّ َّللإَّإ َعزَّ َوَجلَّ إإَلَّ َكاَن فإ جإ نـْ اَّللَّإ َوفإ َضَمانإ اَّللَّإ َما َداَم َعَلْيهإ مإ
ٌد َحيًّا َوَمييإًتا«   ْلٌك َواحإ  سإ

ُ َعْنُهَما ِبِإْسَناِدِه، َوَلْم َأَذكُ  ْيَخاِن َرِضَي َّللاَّ َهَذا َعَلى َأنَُّه   ْر َأْيًضا ِفي َهَذا اْلِكَتاِب ِمْثلَ @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َلْم َيْحَتجَّ الشَّ
ُ َعنْ  اِم َرِضَي َّللاَّ ِ ْبُن اْلُمَباَرِك َعْن َأِئمَِّة َأْهِل الشَّ َد ِبِه ِإَماُم ُخَراَساَن َعْبُد َّللاَّ  ُهْم َأْجَمِعيَن َفآَثْرُت ِإْخَراَجُه َلَيْرَغُب اْلُمْسِلُموَن ِفي اْسِتْعَماِلِه "َحِديٌث َتَفرَّ

 خيص  سكت عنه الذهبي في التل* 

، ثـََنا أَبُو َخلإيَفَة اْلَقاضإي، ثـَنَ  -  7411 يإ ثـََنا أَبُو َأمْحََد ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ َأمْحََد ْبنإ َعْبدإ اَّللَّإ اْلُمَزينإ ا أَبُو اْلَولإيدإ، ثـََنا ُعبَـْيُد اَّللَّإ ْبُن َأيبإ َحدَّ
َي   ُهَما قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »اْعَتمُّوا تـَْزَداُدوا مُحَْيٍد، َعْن َأيبإ اْلَملإيحإ ْبنإ ُأَساَمَة، َعنإ اْبنإ َعبَّاٍس، َرضإ ُ َعنـْ اَّللَّ

 ُحْلًما«  
َجاُه. ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 * جامعة أم القرى: إسناده ضعيف جدا...والحديث ضعيف جدا. 

ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ َحبإيٍب احْلَافإُظ، ثـََنا إإبـَْراهإ   -  7420 ثـََنا َصالإُح  اْلَفقإيُه بإُبَخاَرى،  ْبُن َسْهٍل  َأمْحَُد  ثـََنا  َأْخََبينإ  ْبُن زإاَيٍد َسَباَلُن،  يُم 
، َعْن ُمْسلإٍم اْلُماَلئإ  َّ اْلُمَعاََف ْبُن عإْمَراَن، َعْن َعلإييإ ْبنإ َصالإحإ ْبنإ َحيٍي ُهَما »َأنَّ النَّيبإ ُ َعنـْ َي اَّللَّ ، َعْن جُمَاهإٍد، َعنإ اْبنإ َعبَّاٍس، َرضإ ييإ

 »  َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم لَبإَس َقمإيًصا وََكاَن فـَْوَق اْلَكْعَبنْيإ وََكاَن ُكمُُّه َمَع اأْلََصابإعإ
َجاُه.@ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإْلِ   ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ 

 . # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: مسلم المَلئي تالف
 * جامعة أم القرى: إسناده ضعيف...والحديث ضعيف.

ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثـََنا الرَّبإيُع ْبُن ُسَلْيَماَن، ثـََنا َأَسُد ْبُن ُموَسى، ثـََنا أَ   -   7421 ، َحدَّ بُو َعقإيٍل ََيََْي ْبُن اْلُمتَـوَكيإلإ
ُهَما قَاَل: لَبإَس ُعَمُر،  ثـََنا أَبُو َسَلَمَة ْبُن ُعبَـْيدإ اَّللَّإ ْبنإ َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ ُعَمَر، َعْن أَبإيهإ، َعْن َجديإهإ َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ عُ  ُ َعنـْ َي اَّللَّ َمَر، َرضإ

ُهَما« ، قَاَل: فـََقطَْعُت مإَن اْلُكمَّنْيإ فَ َقمإيًصا َجدإيًدا ُثَّ قَاَل: »ُمدَّ  ْطَرافإ َأَصابإعإي َواْقَطْع َما َفَضَل َعنـْ َصاَر  ُكميإي اَي ُبَِنَّ َواْلَزْق ِبَإ
. قَاَل: »َدْعُه اَي ُبَِنَّ َهَكَذا رَأَيْ  ْلمإَقصيإ َعَلْيهإ َوَسلََّم ُفمُّ اْلُكمَّنْيإ بـَْعُضُه فـَْوَق بـَْعٍض فـَُقْلُت: َلْو َسوَّيـَْتُه ابإ ُت َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ 

 َض اخْلُُيوطإ تـََتَساَقُط َعَلى َقَدَمْيهإ«  يـَْفَعُل« قَاَل اْبُن ُعَمَر: »َفَما زَاَل اْلَقمإيُص َعَلى َأيبإ َحَّتَّ تـََقطََّع َوَما ُكنَّا ُنَصليإي َحَّتَّ رَأَْيُت بـَعْ 
َجاُه.@ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهذَ  ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   ا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: أبو عقيل ضعفوه 
 * جامعة أم القرى: إسناده ضعيف...والحديث ضعيف.

َبَأ َعْبَداُن اأْلَْهَوازإيُّ، ثـََنا إإبـَْراهإيُم ْبُن ُمْسلإمإ ْبنإ ُرَشْيٍد، إإمَ  -  7422 ثـََنا أَبُو َعلإيٍي احْلَافإُظ، أَنـْ ْلَبْصَرةإ، ثـََنا أَبُو َأمْحََد َحدَّ اُم اجْلَامإعإ ابإ
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 َطْهَماَن، َعْن ُحَصنْيٍ، قَاَل: ُكْنُت عإْنَد اْبنإ َعبَّاٍس َفَجاَء َسائإٌل َفَسَأَل فـََقاَل َلُه حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ الزَُّبرْيإ الزَُّبرْيإيُّ، ثـََنا َخالإُد ْبنُ 
ُ؟ قَاَل: نـََعْم. قَاَل: َوَتْشَهُد َأنَّ حُمَمًَّدا َرُسوُل اَّللَّإ؟ ْمَس؟ قَاَل: نـََعْم.  قَاَل: نـََعْم. َوُتَصليإي اخلَْ   اْبُن َعبَّاٍس: أََتْشَهُد َأْن ََل إإَلَه إإَلَّ اَّللَّ

َنا َحقًّا اَي ُغاَلُم اْكُسُه ثـَْواًب فَإإينيإ ْسَإ  ْعُت َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم قَاَل: َوَتُصوُم رََمَضاَن؟ قَاَل: نـََعْم. قَاَل: َأمَّا إإنَّ َلَك َعَليـْ
ْلٌك«  يـَُقوُل: »َمْن َكَسا ُمْسلإًما ثـَْواًب ََلْ يـََزْل فإ  َْتإ اَّللَّإ َما َداَم َعَلْيهإ مإْنُه َخْيٌط َأْو سإ   سإ

َجاهُ  ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: خالد بن طهمان ضعيف 

 * جامعة أم القرى: إسناده ضعيف...والحديث ضعيف.
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



566 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 كِتَابُ الطِّبِّ 

 

 

 

 

 



567 
 

7423  -   ُّ ثـََنا أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن َسْلَماَن اْلَفقإيُه بإبَـْغَداَد، َوأَبُو َأمْحََد َبْكُر ْبُن حُمَمٍَّد الصَّرْيَفإ َْرَو، قَاََل: ثـََنا أَبُو قإاَلبََة َعْبُد   َحدَّ ِبإ
، ثـََنا أَبُ  يُّ ، َعْن قـَْيسإ ْبنإ ُمْسلإٍم، َعْن طَارإقإ بْ اْلَملإكإ ْبُن حُمَمٍَّد الرَّقَاشإ ، ثـََنا ُشْعَبُة، َعنإ الرَُّكنْيإ ْبنإ الرَّبإيعإ نإ  و زَْيٍد َسعإيُد ْبُن الرَّبإيعإ

ُ مإْن َداٍء إإَلَّ  يإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم قَاَل: »َما أَنـَْزَل اَّللَّ َهاٍب، َعْن َعْبدإ اَّللَّإ، َعنإ النَّيبإ َفاٌء  وَ شإ َفاًء َوفإ أَْلَبانإ اْلبَـَقرإ شإ َقْد أَنـَْزَل َلُه شإ
 مإْن ُكليإ َداٍء« 

َجاُه. َوَقْد َرَواُه َأُبو َعْبِد ا ، َوَطاِرُق ْبُن  @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم َوَلْم ُيَخرِ  َلِميُّ ْحَمِن السُّ ِشَهاٍب، َعْن لرَّ
ِ ْبِن َمْسُعودٍ   َعْبِد َّللاَّ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط مسلم
 * جامعة أم القرى: الحديث صححه ابن حبان، واْللباني. 

َبَأ اْلَمْسُعودإيُّ، َعْن    فََأْخََباََنُه احْلََسُن ْبُن يـَْعُقوَب، اْلَعْدُل، ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ اْلَوهَّابإ اْلَفَرا، أَنـَْبَأ َجْعَفُر ْبنُ   -   7425 َعْوٍن، أَنـْ
َهاٍب، َعْن َعْبدإ اَّللَّإ، يـَْرفـَعُ  ، َعْن طَارإقإ ْبنإ شإ يإ يإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم قَاَل: »إإنَّ اَّللََّ تـََعاىَل ََلْ يـُْنزإْل قـَْيسإ ْبنإ ُمْسلإٍم اجْلََدِلإ ُه إإىَل النَّيبإ

َا تـَُرمُّ مإْن ُكليإ َشَجٍر«  َْلَبانإ اْلبَـَقرإ فَإإهنَّ َفاًء إإَلَّ اهْلََرَم فـََعَلْيُكْم ِبإ  َداًء إإَلَّ أَنـَْزَل َلُه شإ
 التلخيص. * سكت عنه الذهبي في 

 * جامعة أم القرى: إسناده حسن...والحديث صحيح. 

ٍم، ثـََنا سُ   -  7427 َبَة، ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن َهاشإ َبأَ حُمَمَُّد ْبُن احلََْسنإ ْبنإ قـُتَـيـْ ثـََنا أَبُو َعلإيٍي احْلَافإُظ، أَنـْ َوْيُد ْبُن َعْبدإ اْلَعزإيزإ، َحدََّثِنإ َحدَّ
، قَاَل: قَاُلوا: اَي َرُسوَل  عإيَسى ْبُن َعْبدإ الرَّمحَْ  ْعُت زإرَّ ْبَن ُحبَـْيٍش، َُيَديإُث َعْن َصْفَواَن ْبنإ َعسَّاٍل اْلُمَرادإييإ اَّللَّإ أَنـََتَداَوى؟ نإ، قَاَل: ْسَإ

 ٍد« قَاُلوا: َوَما ُهَو؟ قَاَل: »اهْلََرُم«  قَاَل: »تـََعَلَمنَّ إإنَّ اَّللََّ تـََعاىَل ََلْ يـُْنزإْل َداًء إإَلَّ أَنـَْزَل َلُه َدَواًء َغرْيَ َداٍء َواحإ 
َجاُه. ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح
 * جامعة أم القرى: الحديث حسن لغيره، لشواهده. 

ُّ، ثـََنا َجديإي، ثـََنا ََيََْي ْبُن ُسَليْ   -   7428 ، َحدََّثِنإ اْبُن َوْهٍب،  َأْخََبينإ إإْْسَاعإيُل ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ اْلَفْضلإ ْبنإ حُمَمٍَّد الشَّْعَراينإ َماَن اجْلُْعفإيُّ
، َعْن َسعإيدإ بْ  يإ َصلَّى هللاُ َحدََّثِنإ إإبـَْراهإيُم ْبُن َطْهَماَن، َعْن َعطَاءإ ْبنإ السَّائإبإ ُهَما َعنإ النَّيبإ ُ َعنـْ َي اَّللَّ نإ ُجَبرْيٍ، َعنإ اْبنإ َعبَّاٍس، َرضإ

؟ َجَرًة اَنبإَتًة َبنْيَ َيَدْيهإ قَاَل: مَ َعَلْيهإ َوَسلََّم قَاَل: " َكاَن ُسَلْيَماُن ْبُن َداُوَد َعَلْيهإ الصَّاَلُة َوالسَّاَلُم إإَذا قَاَم فإ رََمَضاَن رََأى شَ  ا اْْسُكإ
؟ فـَتَـُقوُل: لإَكَذا وََكَذا فَإإْن َكاَنْت لإَدَواٍء ُكتإَب َوإإْن   َييإ َشْيٍء أَْنتإ َنَما ُهَو  فـَتَـُقوُل: َكَذا وََكَذا فـَيَـُقوُل: ألإ َكاَنْت لإَغْرٍس ُغرإَسْت، فـَبَـيـْ

ََرابإ َأْهلإ َهَذا ُيَصليإي َذاَت يـَْوٍم إإَذا َشَجَرٌة اَنبإَتٌة َبنْيَ َيَدْيهإ فـََقاَل هَلَا ؟ قَاَلْت: خلإ َييإ َشْيٍء أَْنتإ : اخْلَْرنُوُب قَاَل: ألإ ؟ قَاَلتإ : َما اْْسُكإ
اإْلإ  يـَْعَلَم  َمْوِتإ َحَّتَّ  اللَُّهمَّ ُغمَّ َعَلى اجلْإنيإ  َوالسَّاَلُم:  َعَلْيهإ الصَّاَلُة  ُسَلْيَماُن  فـََقاَل   . تـَْعَلمُ اْلبَـْيتإ ََل  َأنَّ اجلْإنَّ  اْلَغْيَب. قَاَل:  ْنُس   

َها اأْلََرَضُة َفَسَقَط، فـََلمَّا َخرَّ  َها َحْوًَل َمييإًتا َواجلْإنُّ تـَْعَمُل فََأَكَلتـْ ْنُس َأنَّ اجلْإنَّ ََل يـَْعَلُموَن اْلَغْيَب فـََنَحتَـَها َعًصا فـَتَـوَكََّأ َعَليـْ  تـَبَـيـََّنتإ اإْلإ
ْلَماءإ« وََكاَن اْبُن َعبَّاٍس، يـَْقَرُؤَها َهَكَذا  " قَاَل: »َفَشَكَرتإ اجلْإنُّ اأْلََرَضَة َفكَ   اَنْت ََتْتإيَها ابإ
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َجاُه. َوُهَو َغِريٌب ِبَمرٍَّة ِمْن ِرَواَيةِ  ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ  ِ ْبِن َوْهٍب َعْن ِإْبَراِهيَم ْبِن طَ @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ ْهَماَن  ُعَبْيِد َّللاَّ
َسِعيِد   َعْن  ُكَهْيٍل،  ْبُن  َسَلَمُة  َرَواُه  َوَقْد  اْلَواِحِد«  اْلَحِديِث  َهَذا  ِرَواَيِة  َغْيَر  َعْنُه  َأِجُد  اَل  َعبَّاسٍ َفِإنِ ي  اْبِن  َعَلى  َفَأْوَقَفُه  ُجَبْيٍر،   ْبِن 

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح غريب بمرة 
 ول مرفوعا. * جامعة أم القرى: الحديث معل

َْمَداَن، ثـََنا إإْسَحاُق ْبُن إإبـَْراهإيَم اخْلَرَّاُز، ثـََنا إإ  -  7431 ُب، ِبإ ثـََنا َعْبُد الرَّمْحَنإ ْبُن مَحَْداَن اجْلالَّ ْسَحاُق ْبُن ُسَلْيَماَن، ثـََنا  َحدَّ
َزاٍم، قَاَل: قـُلْ  ، َعْن ُعْرَوَة، َعْن َحكإيمإ ْبنإ حإ َا َورًُقى َصالإُح ْبُن اأْلَْخَضرإ، َعنإ الزُّْهرإييإ ُت: اَي َرُسوَل اَّللَّإ، َأرَأَْيَت َأْدوإيًَة نـََتَداَوى ِبإ

َا مإْن َقَدرإ اَّللَّإ«   َا أَتـَُردُّ مإْن َقَدرإ اَّللَّإ؟ قَاَل: »إإهنَّ  َنْسََتْقإي ِبإ
َجاُه »َوَقْد رَ  ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ  َواُه ُيوُنُس ْبُن َيِزيَد، َوُعَمُر ْبُن اْلَحاِرِث،« ِبِإْسَناٍد آَخَر َوُهَو  @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 اْلَمْحُفوُظ " 
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح

 * جامعة أم القرى: إسناده ضعيف...والحديث ضعيف من مسند حكيم بن حزام.

ُّ، ثـََنا ُعبَـْيُد اَّللَّإ ْبُن حُمَمَّدإ اْبنإ َعائإَشَة، ثـََنا مَحَّاُد ْبُن  َحدََّثِنإ حُمَمَُّد ْبُن َصالإحإ ْبنإ َهانإٍئ، ثَـ  -  7438 َنا اْلَفْضُل ْبُن حُمَمٍَّد الشَّْعَراينإ
َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم قَا ُ َعْنُه َأنَّ النَّيبإ َي اَّللَّ نَّ َعَلْيهإ اْلَماَء  َل: »إإَذا َسَلَمَة، َعْن مُحَْيٍد، َعْن أََنسإ ْبنإ َمالإٍك، َرضإ ُحمَّ َأَحدُُكْم فـَْلَيشإ

 اْلَبارإَد َثاَلَث لََياٍل مإَن السََّحرإ«  
َجاُه، َوِإنََّما اتََّفَقا َعَلى اْْلَ  ْيِح َجَهنََّم  َساِنيِد ِفي َأنَّ اْلُحمَّى ِمْن فَ @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم َوَلْم ُيَخرِ 

 َفَأْطِفُئوَها ِباْلَماِء " 
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط مسلم

 * جامعة أم القرى: الحديث معلول، فإن االئمة رجحوا المرسل. 

، ثـََنا ُعبَـْيُد ْبُن َواقإدإ ْبنإ َأْخََباََن أَبُو َسْهٍل َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ زإاَيٍد  - 7450 اْلَقطَّاُن، ثـََنا ََيََْي ْبُن َجْعَفرإ ْبنإ الزيإْبرإقَانإ
يَ  ، ثـََنا ُعْثَماُن ْبُن َعْبدإ الرَّمْحَنإ اْلَعْبدإيُّ، َعْن مُحَْيٍد، َعْن أََنسإ ْبنإ َمالإٍك، َرضإ يُّ مإ اْلَقْيسإ ُ َعْنُه َأنَّ َوْفَد َعْبدإ اْلَقاسإ اْلَقْيسإ مإْن     اَّللَّ

َنَما ُهْم قـُُعوٌد عإْنَدُه إإْذ َأقْـَبَل   َعَلْيهإْم فـََقاَل هَلُْم: »َِتَْرٌة َتْدُعوهَنَا َكَذا َأْهلإ َهَجَر َقدإُموا َعَلى َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم فـَبَـيـْ
يبإ أَْنَت َوأُميإي اَي َرُسوَل اَّللَّإ َلْو ُكْنُت ُولإْدُت فإ جَ َوَِتَْرٌة َتْدُعوهَنَا َكَذا« َحَّتَّ َعدَّ أَْلَواَن َِتَرَ  : ِبَإ ْوفإ اُتإإْم َأمْجََع فـََقاَل َلُه رَُجٌل مإَن اْلَقْومإ

ْعَلَم مإْنَك السَّاَعَة َأْشَهُد أَنََّك َرُسوُل اَّللَّإ فـََقاَل: »إإنَّ َأْرَضُكْم رُفإَعْت ِلإ ُمْنذُ  قـََعْدُِتْ إإَِلَّ فـََنَظْرُت مإْن َأْداَنَها إإىَل   َهَجَر َما ُكْنُت ِبَإ
ُّ يُْذهإُب الدَّاَء َوََل َداَء فإيهإ«   َأْقَصاَها َفَخرْيُ َِتََراتإُكُم اْلََبْينإ

َجاُه. َوَلُه َشاِهٌد ِمْن َحِديِث َأبِ  ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   ي َسِعيٍد اْلُخْدِري ِ @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: الحديث منكر 

 * جامعة أم القرى: الحديث حسن لغيره.

، ثـََنا َسعإيدُ  -  7451 مإرإيُّ، ثـََنا  ْبُن ُسَوْيٍد السَّا َأْخََباََن احلََْسُن ْبُن يـَْعُقوَب اْلَعْدُل، ثـََنا ََيََْي ْبُن َأيبإ طَالإٍب، ثـََنا زَْيُد ْبُن احْلَُبابإ
ُ َعْنهُ  َي اَّللَّ ، َرضإ ، َعْن َأيبإ َسعإيٍد اخْلُْدرإييإ ييإ ديإيقإ النَّاجإ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ  َخالإُد ْبُن َراَبٍح اْلَبْصرإيُّ، َعْن َأيبإ الصيإ
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ُّ َُيْرإُج الدَّاَء   َوََل َداَء فإيهإ«  َوَسلََّم: »َخرْيُ َِتََراتإُكُم اْلََبْينإ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: أخرجاه شاهدا 

 * جامعة أم القرى: إسناده حسن...والحديث حسن. 

ْلُكوَفةإ، ثـََنا إإبـَْراهإيُم ْبُن إإْسحَ  -  7456 ُّ ابإ َباينإ َويـَْعَلى،   الزُّْهرإيُّ، ثـََنا حُمَمٌَّد،اَق َأْخََباََن أَبُو احْلََسنإ َعلإيُّ ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ ُعْقَبَة الشَّيـْ
ُ َعْنُه قَاَل: َكاَن عإْنَد أُميإ  َي اَّللَّ َها  ابـَْنا ُعبَـْيٍد قَاََل: ثـََنا اأْلَْعَمُش، َعْن َأيبإ ُسْفَياَن، َعْن َجابإٍر، َرضإ ُ َعنـْ َي اَّللَّ  اْلُمْؤمإنإنَي َعائإَشَة َرضإ

ْنَخَراُه َدًما َفدَ  ي يـَْقطُُر مإ ؟« قَاَلْت: بإهإ اْلُعْذرَُة، فـََقاَصيبإ يإ َل:  َخَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم فـََقاَل: »َما َشْأُن َهَذا الصَّيبإ
يبـَُها ُعْذرٌَة َأْو َوَجٌع بإَرْأسإ  ْلَن َأْوََلدَُكنَّ َوَأيُّ اْمَرَأٍة ُيصإ « قَاَل: َوَأَمَر َعائإَشَة  هإ »َوَْيَُكنَّ اَي َمْعَشَر النيإَساءإ ََل تـَْقتـُ فـَْلَتْأُخْذ ُقْسطًا هإْندإايًّ

 فـََفَعَلْت َذلإَك َفََبََأ  
َجاُه. َوَقْد َأْخَرَج اْلُبَخاِريُّ  ، َعْن ُعَبْيدِ  @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم َوَلْم ُيَخرِ  ِ ْبِن  َأْيًضا َحِديَث الزُّْهِريِ   َّللاَّ

ِ، َعْن ُأمِ  َقْيٍس ِبْنِت ِمْحَصٍن، ِبَنْحِو َهَذا ُمْخَتَصًرا  . َعْبِد َّللاَّ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط مسلم

 * جامعة أم القرى: الحديث صحيح لغيره.

ُّ، ثـََنا َأمْحَُد ْبُن َحازإمإ ْبنإ َأيبإ َغَرزََة، ثـََنا أَبُ   -   7457 َباينإ ،  َأْخََباََن حُمَمَُّد ْبُن َعلإييإ ْبنإ ُدَحْيٍم الشَّيـْ و نـَُعْيٍم، ثـََنا َنْصُر ْبُن َأيبإ اأْلَْشَعثإ
ُ َعْنُه أَ  َي اَّللَّ ْعُت َأاَب الزَُّبرْيإ، َيْذُكُر َعْن َجابإٍر، َرضإ يإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم فـََقاَلْت: افْـَقْأ  قَاَل: ْسَإ ٍي هَلَا إإىَل النَّيبإ نَّ اْمَرَأًة َجاَءْت بإَصيبإ

ُه«   ْنُه اْلُعْذرََة، فـََقاَل: »حُتَريإُقوا ُحُلوَق َأْوََلدإُكْم ُخذإي ُقْسطًا هإْندإايًّ َوَوْرًسا فََأْسعإطإيهإ إإايَّ  مإ
َجاُه. @ قال الحافظ الحاكم   رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم َوَلْم ُيَخرِ 

 * سكت عنه الذهبي في التلخيص. 
 * جامعة أم القرى: الحديث صحيح، فإن أبا الزبير قد توبع...

، َوحُمَمَُّد ْبُن َعْمرإو ْبنإ النَّ   -   7465 ثـََنا َعلإيُّ ْبُن عإيَسى احلْإريإيُّ، ثـََنا َجْعَفُر ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ اْلبَـْزلإ يُّ، قَاََل: ثـََنا ََيََْي َحدَّ ْضرإ احْلََرشإ
َبأَ إإْْسَاعإيُل ْبُن َجْعَفٍر، َعْن َعْمرإو ْبنإ َأيبإ َعْمٍرو، َعْن عَ  ، ْبُن ََيََْي، أَنـْ مإ ْبنإ قـََتاَدَة، َعْن حَمُْمودإ ْبنإ لَبإيٍد، َعْن َأيبإ َسعإيٍد اخْلُْدرإييإ اصإ

َ تـََعاىَل لََيْحمإي َعْبَدُه اْلمُ  َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم قَاَل: »إإنَّ اَّللَّ ُ َعْنُه َأنَّ النَّيبإ َي اَّللَّ نـَْيا َوُهَو َيُإبُُّه َكَما حتَْ َرضإ ُموَن َمرإيَضُكُم ْؤمإَن الدُّ
 اَدَة ْبنإ النـُّْعَمانإ الطََّعاَم َوالشََّراَب ََتَاُفوَن َعَلْيهإ« َكَذا قَاَل َعْن َأيبإ َسعإيٍد َوفإ َحدإيثإ ُعَمارََة ْبنإ َغزإيََّة، َعْن قـَتَ 

ُ َأْعَلُم " ْسَناَداِن ِعْنِدي َصِحيَحاِن َوَّللاَّ  @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َواإلِْ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح

 * جامعة أم القرى: رجال إسناده ثقات...والحديث صحيح. 

َبَأ أَبُو إإْْسَاعإيَل حُمَمَُّد ْبُن إإْْسَاعإيَل، ثـََنا ُأَسْيُد ْبُن زَ  -  7471 ُن ُمَعاوإيََة،  ْيٍد احْلَمَّاُل، ثـََنا زَُهرْيُ بْ َأْخََباََن أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ الصَّفَّاُر، أَنـْ
ُهَما قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعلَ  ُ َعنـْ َي اَّللَّ ْيهإ َوَسلََّم: »إإْن َكاَن فإ َشْيٍء َمإَّا  َعْن ُعبَـْيُد اَّللَّإ َعْن اَنفإٍع، َعنإ اْبنإ ُعَمَر، َرضإ

ٍم َأْو َشْربَُة َعَسٍل أَ  َفاٌء َفَشْرطَُة حُمْجإ بُُّه إإَذا اْكتَـَوى«  َتَداَوْوَن بإهإ شإ يُب َوَما ُأحإ  ْو َكيٌَّة ُتصإ
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َجاُه.  ْيَخْيِن َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: أسيد بن زيد الحمال متروك 

 بن عمر.  مسند عبد هللا * جامعة أم القرى: إسناده ضعيف...والحديث ضعيف من

، َعنْ  -  7474 ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثـََنا الرَّبإيُع ْبُن ُسَلْيَماَن، ثـََنا ُشَعْيُب ْبُن اللَّْيثإ َأيبإ الزَُّبرْيإ، َعْن َجابإٍر،   َحدَّ
ُ َعْنُه »َأنَّ َعائإَشَة َزْوَج َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم اسْ  َي اَّللَّ َتْأَذَنْت َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم فإ احلْإَجاَمةإ، فََأَمَر  َرضإ

ْبُت أَنَُّه قَاَل: »وََكاَن َأُخوَها  َبَة َأْن ََيُْجَمَها« قَاَل: َحسإ ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َأاَب طَيـْ  َتلإْم«  مإَن الرََّضاَعةإ َأْو ُغاَلًما َلُه ََلْ َيَْ النَّيبإ
َجاهُ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم َوَلْم ُيَخرِ 

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط مسلم
 * جامعة أم القرى: الحديث صحيح، أخرجه مسلم في صحيحه.

، َوَأْخََبينإ الشَّْيُخ أَبُو َبْكرإ ْبُن إإْسَحاَق، فإيَما قـََرْأُت َعَلْيهإ مإْن َأْخََباََن أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ الصَّفَّاُر، ثَـ   -   7478 َنا أَبُو إإْْسَاعإيَل السَُّلمإيُّ
َبَأ احلََْسُن ْبُن َعلإييإ ْبنإ زإاَيٍد، قَاََل: ثـََنا َعْبُد اْلَعزإيزإ ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ اأْلَُوْيسإ  ، َحدَّ َأْصلإ كإَتابإهإ أَنـْ َثِنإ أَبُو ُموَسى عإيَسى ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ يُّ

ُ َعْنُه َأنَّ َرُسوَل اَّللَّإ  َي اَّللَّ ، َرضإ ، َعْن َأيبإ َسعإيٍد اخْلُْدرإييإ  َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم قَاَل: »اْلَمْحَجَمُة اخْلَيَّاُط، َعْن حُمَمَّدإ ْبنإ َكْعٍب اْلُقَرظإييإ
َقَذةً الَّيتإ فإ َوَسطإ الرَّ  « وََكاَن ُيَسميإيَها َمنـْ  . ْأسإ مإَن اجْلُُنونإ َواجْلَُذامإ َوالنـَُّعاسإ َواأْلَْضَراسإ

َجاُه. ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: عيسى في الضعفاء البن حبان وابن عدي 

 * جامعة أم القرى: إسناده ضعيف...والحديث ضعيف.

، ثـََنا أَبُو َداُوَد، ثـََنا ُشْعَبُة،    -   7496 َعْن حُمَمَّدإ ْبنإ َعْبدإ الرَّمْحَنإ ْبنإ َأْخََباََن أَبُو َسْهلإ ْبُن زإاَيٍد، ثـََنا ََيََْي ْبُن َجْعَفرإ ْبنإ الزيإْبرإقَانإ
ْعُت ُعَمر، َنةإ الذَّْبَح َفَكَواُه  َوَما رَأَْيُت َأَحًدا مإنَّا بإهإ َشبإيٌه َُيَديإُث َأنَّ َسْعَد ْبَن ُزرَارََة َأَخَذُه َوَجٌع َوُتَسميإيهإ َأْهُل اْلَمدإي  ُزرَارََة، قَاَل: ْسَإ

َعَلْيهإ وَ  َفَماَت، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ  َعَلْيهإ َوَسلََّم  َدَفَع َعْن َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ  َلْوََل  لَيَـُقوُلوَن  لَيَـُهوُد  َسلََّم: »َمييإُت ُسوٍء 
ي«  ًئا لإنَـْفسإ بإهإ َوََل َأْملإُك َلُه َوََل َشيـْ  َصاحإ

َجاُه.  ْيَخْيِن َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َوَهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ
 على شرط البخاري ومسلم # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: 

 * جامعة أم القرى: إسناده مرسل...والحديث ضعيف. 

، ثـََنا ََيََْي ْبُن ََيََْي،  -   7500 يُّ َبَأ وَكإيُع ْبُن اجْلَرَّاحإ ْبنإ َملإيٍح،    َأْخََباََن َعلإيُّ ْبُن عإيَسى احلْإريإيُّ، ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن َعْمٍرو النَّْضُر اجْلَُرشإ أَنـْ
، َعْن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ عإيَسى، َعْن أَُميََّة ْبنإ هإْندإ ْبنإ َسْعدإ ْبنإ َسْهلإ ْبنإ ُحنَـْيٍف، َعْن َعْبدإ اَّللَّإ ثـََنا   ْبنإ َعامإرإ ْبنإ رَبإيَعَة، قَاَل: َخَرَج   َأيبإ

َْتَ    -إإىَل َغدإيٍر َفَخَرَج َسْهُل يُرإيُد اخْلَْمَر َسْهُل ْبُن ُحنَـْيٍف َوَمَعُه َعامإُر ْبُن رَبإيَعَة يُرإيَدانإ اْلُغْسَل فَانـْتَـَهَيا    - قَاَل وَكإيٌع: يـَْعِنإ بإهإ السيإ
ُتُه بإَعْيَِن َفَسمإْعُت َلهُ َحَّتَّ إإَذا رََأى أَنَُّه َقْد نـَزََع ُجبًَّة َعَلْيهإ مإْن ُصوٍف فـََوَضَعَها ُثَّ َدَخَل اْلَماَء قَاَل: فـََنَظْرُت إإلَيْ  قـَْرقـََفًة فإ   هإ فََأَصبـْ

َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم فََأْخَبَْ  ُتُه َثاَلًَث فـََلْم ُيُإْبِنإ فَأَتـَْيُت النَّيبإ ُتُه فـََناَديـْ ي َفَخاَض اْلَماَء َحَّتَّ َكَأينيإ أَْنظُُر إإىَل اْلَماءإ فَأَتـَيـْ تُُه َفَجاَء مَيْشإ
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ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم:بـََياضإ َساقـَْيهإ َفَضَرَب َصْدرَهإ ُثَّ قَا »إإَذا   َل: »اللَُّهمَّ َأْذهإْب َعْنُه َحريإَها َوبـَْرَدَها َوَوَصبَـَها« فـََقاَم فـََقاَل النَّيبإ
يهإ َما َيُإبُّ فْلُيََبيإْك فَإإنَّ اْلَعنْيَ َحقي«  هإ َأْو َمالإهإ َأْو َأخإ  رََأى َأَحدُُكْم مإْن نـَْفسإ

َجاُه.@ قال الحافظ الح  ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   اكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح
 * جامعة أم القرى: الحديث حسن لغيره.

َْرَو، ثـََنا َعْبُد الصََّمدإ ْبُن    -  7504 ُّ، ِبإ ثـََنا َبْكُر ْبُن حُمَمٍَّد الصَّرْيَفإ ، ثـََنا َمكيإيُّ ْبُن إإبـَْراهإيَم، ثـََنا السَّرإيُّ ْبُن إإْْسَاعإيَل، َحدَّ اْلَفْضلإ
َيَة، قَاَلْت: َدَخْلُت َعَلى زَيـَْنَب اْمَرَأةإ َعْبدإ اَّللَّإ َأُعوُذَها مإْن مَجَْرةٍ  َظَهَرْت بإَوْجهإَها َوهإَي ُمَعلََّقٌة ِبإإْرٍز    َعْن َأيبإ الضَُّحى، َعْن أُميإ اَنجإ

ْدًعا ُمَعارإًضا فإ اْلبَـْيتإ فـََوَضَع عَ  َلْيهإ رإَداَءُه، ُثَّ َحَصَر َعْن ذإرَاَعْيهإ فََأًَتَها  فَإإينيإ جَلَالإَسٌة َدَخَل َعْبُد اَّللَّإ، فـََلمَّا َنَظَر إإىَل احلْإْرزإ أََتى جإ
حلْإْرزإ َفَجَذَِبَا َحَّتَّ َكاَد َوْجُهَها َأْن يـََقَع فإ  اأْلَْرضإ فَانـَْقَطَع ُثَّ َخَرَج مإَن اْلبَـْيتإ فـََقاَل: َلَقْد َأْصَبَح آُل َعْبدإ اَّللَّإ َأْغنإَياَء َعنإ   فََأَخَذ ابإ

ْعُت َرسُ  َا َخْلَف اجلْإَدارإ ُثَّ قَاَل: اَي زَيـَْنُب َأعإْندإي تـَُعليإقإنَي إإينيإ ْسَإ ، ُثَّ َخَرَج فـََرَمى ِبإ ْركإ هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم يـَُقوُل:  وَل اَّللَّإ َصلَّى  الشيإ
َيَة: اَي َأاَب َعْبدإ الرَّمْحَنإ َأمَّا الرَُّقى   َوالتََّمائإُم فـََقْد َعَرفْـَنا َفَما التـَّْولإَيُة؟ قَاَل: التـَّْولإَيُة »هَنَى َعنإ الرَُّقى َوالتََّمائإمإ َوالتـَّْولإَيةإ« فـََقاَلْت أُمُّ اَنجإ

 َما يـَُهييإُج النيإَساءَ 
 * سكت عنه الذهبي في التلخيص. 

 * جامعة أم القرى: إسناده ضعيف جدا...والحديث واه من هذا الوجه.
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َبةَ   -  7524 َبَة، ثـََنا أَبُو َبْكرإ ْبُن َأيبإ َشيـْ ، ثـََنا النَّْضُر ْبُن إإْْسَاعإيَل اْلَبَجلإيُّ،  َأْخََباََن أَبُو َبْكرإ ْبُن إإْسَحاَق اْلَفقإيُه، ثـََنا إإْْسَاعإيُل ْبُن قـُتَـيـْ
ُّ، َعْن َسعإيدإ ْبنإ ُجَبرْيٍ، َعْن عإْمَراَن بْ  ُ َعْنُه َأنَّ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، قَاَل: " اَي ثـََنا أَبُو مَحَْزَة الثَُّماِلإ َي اَّللَّ نإ ُحَصنْيٍ َرضإ

يَّتإَك فَاْشَهدإيَها فَإإنَُّه يـُْغَفُر َلكإ عإْنَد َأوَّلإ َقْطَرٍة تـَْقطُُر مإْن َدمإَها ُكلُّ  ْلتإيهإ َوُقوِلإ فَاطإَمُة قـَْومإي إإىَل ُأْضحإ : إإنَّ َصاَلِتإ َوُنُسكإي  َذْنٍب َعمإ
ُ َربيإ اْلَعاَلمإنَي ََل َشرإيَك َلُه َوبإَذلإَك أُمإْرُت َوَأاَن مإَن اْلُمْسلإمإنَي " قَاَل عإ  ْمَراُن: قـُْلُت: اَي َرُسوَل اَّللَّإ، َهَذا َلَك  َوحَمَْياَي َوََمَاِتإ َّللإَّ

  َأْم لإْلُمْسلإمإنَي َعامًَّة؟ قَاَل: »ََل َبْل لإْلُمْسلإمإنَي َعامًَّة«  َوألإَْهلإ بـَْيتإكإ َخاصًَّة فََأَهلَّ َذاَك أَنـُْتمْ 
َجاُه.  ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: بل أبو حمزة ضعيف جدا 
 ضعيف...والحديث ضعيف.* جامعة أم القرى: إسناده 

ثـََناُه أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبنإ اَبَلَوْيهإ، ثـََنا احْلََسُن ْبُن َعلإييإ ْبنإ َشبإيٍب اْلَمْعَمرإيُّ،  -   7525 ثـََنا َداُوُد ْبُن َعْبدإ احْلَمإيدإ، ثـََنا    َحدَّ
، َعْن َعطإيََّة، َعْن أَ  ُ َعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم لإَفاطإَمَة َعْمُرو ْبُن قـَْيٍس اْلُماَلئإيُّ َي اَّللَّ يبإ َسعإيٍد اخْلُْدرإييإ َرضإ

وَّلإ َقْطَرٍة تـَْقطُُر مإْن دَ  يَّتإَك فَاْشَهدإيَها فَإإنَّ َلكإ ِبَإ َها الصَّاَلُة َوالسَّاَلُم: »قـَْومإي إإىَل ُأْضحإ َفُر َلكإ َما َسَلَف مإْن ُذنُوُبَك«  مإَها يـُغْ َعَليـْ
لََنا »َبْل  قَاَل:  َعامًَّة؟  َولإْلُمْسلإمإنَي  لََنا  َأْو  َخاصًَّة  اْلبَـْيتإ  َأْهَل  لََنا  َهَذا  اَّللَّإ،  َرُسوَل  اَي  َعامًَّة«    قَاَلْت:   َولإْلُمْسلإمإنَي 

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: عطية واه 
 ه ضعيف...والحديث ضعيف.* جامعة أم القرى: إسناد 

اْلَولإيدإ حُمَمَُّد ْبنُ   -  7526 أَبُو  ثـََنا  َْمَداَن،  ُب، ِبإ ْبُن مَحَْداَن اجْلالَّ أَبُو حُمَمٍَّد َعْبُد الرَّمْحَنإ  ثـََنا   َأْخََباََن   ، بـُْرٍد اأْلَْنطَاكإيُّ َأمْحََد ْبنإ 
يَ إإْسَحاُق ْبُن إإبـَْراهإيَم   ُّ، ثـََنا هإَشاُم ْبُن َسْعٍد، َعْن زَْيدإ ْبنإ َأْسَلَم، َعْن َعطَاءإ ْبنإ َيَساٍر، َعْن َأيبإ ُهَريـَْرَة، َرضإ ُ َعْنُه قَاَل:  احْلُنَـْيِنإ  اَّللَّ

يإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، فـََقالَ  َْبإيُل َعَلْيهإ الصَّاَلُة َوالسَّاَلُم إإىَل النَّيبإ َْبإيُل َكْيَف رَأَْيَت   نـََزَل جإ ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »اَي جإ َلُه النَّيبإ
السَّييإدإ مإَن اْلَمْعزإ، َوَأنَّ اجْلَذََع مإَن  عإيَداَن؟« فـََقاَل: َلَقْد تـََباَهى بإهإ َأْهُل السََّماءإ. اْعَلْم اَي حُمَمَُّد َأنَّ اجْلَذََع مإَن الضَّْأنإ َخرْيٌ مإَن  

، َولَ  بإلإ َن السَّييإدإ مإَن اإْلإ ْنُه َفَدى بإهإ إإبـَْراهإيَم الضَّْأنإ َخرْيٌ مإَن السَّييإدإ مإَن اْلبَـَقرإ، َوَأنَّ اجْلَذََع مإَن الضَّْأنإ َخرْيٌ مإ ُ َذِْبًا َخرْيًا مإ ْو َعلإَم اَّللَّ
 .َعَلْيهإ الصَّاَلُة َوالسَّاَلمُ 

َجاُه.@ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: هَ  ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   َذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: إسحاق هالك 

 * جامعة أم القرى: إسناده ضعيف...والحديث ضعيف.

ُّ، ثـََنا َعلإيُّ ْبُن َعاصإ   -   7537 ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن إإْسَحاَق الصَّغَاينإ ٍم، َحدََّثِنإ اْبُن طَاُوٍس، َعْن  َحدَّ
ُهَما قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ  ُ َعنـْ َي اَّللَّ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »ََل ََتُوُز فإ النَّْذرإ اْلَعْورَاُء َواْلَعْجَفاُء َواجْلَْراَبُء   أَبإيهإ، َعنإ اْبنإ َعبَّاٍس، َرضإ

 َواْلُمْصطَلإَمُة َأْطَباُؤَها ُكلَُّها« 
َجاُه. ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 ن عاصم ضعفوه # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: علي ب
 * جامعة أم القرى: الحديث ضعيف.
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ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثـََنا الرَّبإيُع ْبُن ُسَلْيَماَن، ثـََنا َأَسُد ْبُن ُموَسى، ثـََنا قـَزَ   -   7545 َعُة ْبُن ُسَوْيٍد، َحدََّثِنإ احْلَجَّاُج َحدَّ
، َحدََّثِنإ  ، َعْن َسَلَمَة ْبنإ ُجَناَدَة، َعْن َحَنشإ ْبنإ احْلَارإثإ َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ   ْبُن احْلَجَّاجإ ُ َعْنُه َأنَّ رَُجاًل أََتى النَّيبإ َي اَّللَّ أَبُو ُهَريـَْرَة، َرضإ

رٍي فـََقاَل: اَي َرُسوَل اَّللَّإ ُهوَ  نٍي َيسإ يٍس َوَجذٍَع مإَن اْلَمْعزإ ْسَإ َذٍَع مإَن الضَّْأنإ َمْهُزوٍل َخسإ ي بإهإ؟ فـََقا  َوَسلََّم ِبإ َل: »َضحيإ َخرْيُُُهَا َأفَُأَضحيإ
 بإهإ فَإإنَّ اَّللََّ َأْغََّن« 

َجاُه. ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: قزعة بن سويد ضعيف 
 * جامعة أم القرى: إسناده ضعيف...والحديث ضعيف.

ثـََنا أَبُو َعْبُد    -   7546 ُّ، ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن َجْهَضٍم،  َحدَّ ُّ، ثـََنا َعلإيُّ ْبُن احلََْسنإ اهلْإاَلِلإ َباينإ ثـََنا إإبـَْراهإيُم ْبُن  اَّللَّإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب الشَّيـْ
مإ ْبنإ حُمَمَّ  ، َعْن َداُوَد ْبنإ احْلَُصنْيإ، َعنإ اْلَقاسإ َها »َأنَّ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى إإْْسَاعإيَل ْبنإ َأيبإ َحبإيَبَة اأْلَْشَهلإيُّ ُ َعنـْ َي اَّللَّ ٍد، َعْن َعائإَشَة، َرضإ

َعَلْيهإ َوَسلََّم بـََعَث إإىَل َسْعدإ ْبنإ َأيبإ َوقَّاٍص بإَقطإيٍع مإْن َغَنٍم فـََقَسَمَها َبنْيَ َأْصَحابإهإ فـََبقإيَ  َها تـَْيٌس َفَضحَّى بإهإ فإ ُعْمَرتإهإ« هللاُ  نـْ   مإ
َجاُه.@ قال ال ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   حافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: إبراهيم مختلف في عدالته 
 * جامعة أم القرى: إسناده ضعيف...والحديث ضعيف.

َثمإ اْلَقاضإي، ثـََنا أَبُو  َأْخََباََن أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َعتَّاٍب اْلَعْبدإيُّ، بإبَـْغَداَد، ثـََنا أَبُو اأْلَْحَوصإ حُمَمَّ  -  7560 ُد ْبُن اهْلَيـْ
ُ َصالإٍح َعْبُد اَّللَّإ ْبُن َصالإٍح، َحدََّثِنإ اللَّْيُث ْبُن َسْعٍد، َعْن إإْسَحاَق  َي اَّللَّ ، َعْن أَبإيهإ، َرضإ ْبنإ بـُُزْرٍج، َعْن زَْيدإ ْبنإ احلََْسنإ ْبنإ َعلإيٍي

ُهَما قَاَل: »َأَمَراَن َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم فإ اْلعإيَدْينإ َأْن نـَْلَبَس َأْجَوَد َما َنَإدُ  ْجَوَد َما َنَإُد، وَ َعنـْ َأْن  ، َوَأْن نـََتطَيََّب ِبَإ
نَ  َعٍة َواجْلَُزوُر َعْن َعَشَرٍة، َوَأْن نُْظهإَر التَّْكبإرَي َوَعَليـْ ْْسَنإ َما َنَإُد، اْلبَـَقَرُة َعْن َسبـْ َي ِبَإ  ا السَّكإيَنُة َواْلَوقَاُر« ُنَضحيإ

ِة "  َجَهاَلُة ِإْسَحاَق ْبِن ُبُزْرٍج َلَحَكْمُت ِلْلَحِديثِ  َلْواَل @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا:  حَّ  ِبالصِ 
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: لوال جهالة إسحاق لحكمت بصحته 

 * جامعة أم القرى: إسناده ضعيف...والحديث ضعيف.

، ثـََنا بَقإيَُّة ْبُن الْ   -   7561 َبَة َأمْحَُد ْبُن اْلَفَرجإ ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثـََنا أَبُو ُعتـْ ،  وَ َحدَّ يإ لإيدإ، ثـََنا ُعْثَماُن ْبُن زُفـََر اجْلَُهِنإ
َعٍة َمَع َرُسولإ اَّللَّإ صَ  ، َعْن أَبإيهإ، َعْن َجديإهإ، قَاَل: ُكْنُت َسابإَع َسبـْ لَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم فإ َسَفرإهإ فََأْدرََكَنا َحدََّثِنإ أَبُو اأْلَْسَودإ السَُّلمإيُّ

َعةإ دَ اأْلَْضَحى فََأَمَراَن رَ  يًَّة بإَسبـْ رَاهإَم َوقـُْلَنا: اَي َرُسوَل اَّللَّإ، ُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َفَجَمَع ُكلُّ رَُجٍل مإنَّا دإْرَُهًا فَاْشََتَيـَْنا ُأْضحإ
َا فـََقاَل: »إإنَّ َأْفَضَل الضََّحااَي َأْغاَلَها َوَأْْسَنـَُها« قَالَ  : ُثَّ َأَمَراَن َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم فََأَخَذ رَُجٌل بإرإْجٍل َلَقْد َغلإيَنا ِبإ

ُوا َعلَ  َها مجَإيًعا َورَُجٌل بإرإْجٍل، َورَُجٌل بإَيٍد َورَُجٌل بإَيٍد، َورَُجٌل بإَقْرٍن َورَُجٌل بإَقْرٍن، َوَذَبَح السَّابإُع وََكَبيإ  يـْ
 رحمه هللا: عثمان بن زفر ثقة # قال الحافظ الذهبي 

 * جامعة أم القرى: إسناده ضعيف...والحديث ضعيف.

ُ، ثـََنا   -  7563 َُه اَّللَّ ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن َصالإحإ ْبنإ َهانإٍئ، ثـََنا ََيََْي ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ ََيََْي الشَّهإيدإ، َرمحإ ،   َحدَّ يُّ َعْبُد الرَّمْحَنإ ْبُن اْلُمَباَركإ اْلَعائإشإ
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ٍم، َعْن عإْكرإَمَة، َعْن َعْبدإ اَّللَّإ  ُهَما َأنَّ رَُجاًل َأْضَجَع َشاًة يُرإيُد َأْن َيْذَِبَُها َوُهَو   ثـََنا مَحَّاُد ْبُن زَْيٍد، َعْن َعاصإ ُ َعنـْ َي اَّللَّ ْبنإ َعبَّاٍس، َرضإ
َحَدْدَت   َهالَّ  َمْوًَتٍت  ِتُإيتَـَها  َأْن  »أَتُرإيُد  َوَسلََّم:  َعَلْيهإ  هللاُ  َصلَّى   ُّ النَّيبإ فـََقاَل  َشْفَرَتُه،  ُتْضجإ ََيُدُّ  َأْن  قـَْبَل   َعَها«  َشْفَرَتَك 

َجاُه.   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط اْلُبَخاِريِ  َوَلْم ُيَخرِ 
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط البخاري 

 * جامعة أم القرى: رجال إسناده رجال البخاري...والحديث صحيح.
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َلٍف َعْبُد اَّللَّإ ْبُن عإيَسى اخْلَزَّاُز،  َأْخََبينإ حُمَمَُّد ْبُن يَزإيَد اْلَعْدُل، ثـََنا إإبـَْراهإيُم ْبُن َأيبإ طَالإٍب، ثـََنا هإاَلُل ْبُن بإْشٍر، ثـََنا أَبُو خَ   -   7576
َي اَّللَُّ  َثمإ ْبنإ  َعْن يُوُنَس ْبنإ ُعبَـْيٍد، َعْن عإْكرإَمَة، َعنإ اْبنإ َعبَّاٍس، َرضإ َيبإ اهْلَيـْ ُهَما قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم ألإ  َعنـْ

ينً  هَلُْم َعجإ فـََعَجَنْت  اْمَرأََتُه  َثمإ  اهْلَيـْ أَبُو  فََأَمَر  َعَناقًا«  لََنا  اْذَبْح  َواللَُّبوَن  َك  : »إإايَّ الالتـَّييإَهانإ َثمإ  اهْلَيـْ أَبُو  َوَقَطَع   .لَّْحَم َوطََبَخ َوَشَوىا 
َجاُه. ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح
 * جامعة أم القرى: إسناده ضعيف...والحديث ضعيف.

، ثـََنا َعْبُد اَّللَّإ ْبُن  َأْخََباََن أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثـََنا الرَّبإيُع ْبُن ُسَلْيَماَن، َوحُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ بْ  -  7588 نإ َعْبدإ احْلََكمإ
َها قَاَلْت: »َعقَّ  َوْهٍب، َأْخََبينإ حُمَمَُّد ْبُن َعْمٍرو، َعنإ اْبنإ ُجَرْيٍج، َعْن ََيََْي ْبنإ سَ  ُ َعنـْ َي اَّللَّ عإيٍد، َعْن َعْمَرَة، َعْن َعائإَشَة، َرضإ

هإَما اأْلََذى«  َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َعنإ احلََْسنإ َواحْلَُسنْيإ يـَْوَم السَّابإعإ َوَْسَّاُُهَا َوَأَمَر َأْن ميَُ   اَط َعْن رُُءوسإ
َياَقِة، َوُمَحمَُّد ْبُن َعْمٍرو َهَذا ُهوَ @ قال الحافظ الحاك َجاُه ِبَهِذِه السِ  ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ  : اْلَياِفِعيُّ َوِإنََّما َجَمْعُت َبْيَن  م رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

ِبيِع َواْبِن َعْبِد اْلَحَكِم "   الرَّ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح

 قرى: الحديث صحيح لغيره.* جامعة أم ال

َْرَو، ثـََنا أَبُو قإاَلبََة، ثـََنا أَبُو َعتَّاٍب َسْهلُ  -  7590 ُّ، ِبإ ْبُن مَحَْشاٍذ، ثـََنا َسوَّاُر أَبُو مَحَْزَة،   َأْخََبينإ أَبُو َأمْحََد َبْكُر ْبُن حُمَمٍَّد الصَّرْيَفإ
ُهَما  َعْن َعْمرإو ْبنإ ُشَعْيٍب، َعْن أَبإيهإ، َعْن َجديإ  نـْ ٍد مإ َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َعقَّ َعنإ احْلََسنإ َواحْلَُسنْيإ َعْن ُكليإ َواحإ هإ، »َأنَّ النَّيبإ

ثْـَلنْيإ ُمَتَكافإَئنْيإ«    َكْبَشنْيإ اثـَْننْيإ مإ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: سوار أبو حمزة ضعيف 

 واهده. * جامعة أم القرى: الحديث حسن لغيره بش

َبأَ حُمَمَُّد ْبُن َجرإيرإ ْبنإ َحازإٍم، َعْن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ   -  7593 ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، أَنـْ ريإيَن،    َحدَّ اْلُمْخَتارإ، َعْن حُمَمَّدإ ْبنإ سإ
ْعُت َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ  َعْنُه قَاَل: ْسَإ  ُ َي اَّللَّ  َعَلْيهإ َوَسلََّم يـَُقوُل: »إإنَّ َمَع اْلُغاَلمإ َعقإيَقًة فََأْهرإيُقوا َعْنُه َدًما  َعْن َأيبإ ُهَريـَْرَة، َرضإ

 َوَأمإيُطوا َعْنُه اأْلََذى« قَاَل َجرإيٌر: ُسئإَل احْلََسُن، َعنإ اأْلََذى؟ فـََقاَل: »ُهَو الشَّْعُر«  
سْ  َجاُه.@ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ  َناِد َوَلْم ُيَخرِ 

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح
 * جامعة أم القرى: إسناده حسن...والحديث معلول من مسند أبي هريرة، والمحفوظ من مسند عامر الضبي.

ثـََنا احْلََسُن ْبنُ   -  7596 َثَمَة، َعنإ اأْلَْشَعثإ   يعقوب، ثنا   َحدَّ ، َعْن َخيـْ ٍم، ثـََنا ُسْفَياُن، َعنإ اأْلَْعَمشإ حُمَمَّدإ ْبنإ إإْسَحاَق، ثـََنا أَبُو َعاصإ
يإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم فـَُقْلُت: وَ  ْرُت بإهإ َوَأاَن عإْنَد النَّيبإ َمَكانَُه َقْصَعًة مإْن ُخْبٍز َوحَلٍْم.    دإْدُت َلُكمْ ْبنإ قـَْيٍس، قَاَل: ُولإَد ِلإ ُغاَلٌم فـَُبشيإ

َوإإ  حَمَْزنٌَة  جَمْبَـَنٌة  َلَمْبَخَلٌة  ُْم  إإهنَّ َذاَك  قـُْلَت  »إإْن  َوَسلََّم:  َعَلْيهإ  هللاُ  َصلَّى  اَّللَّإ  َرُسوُل  اْلَعنْيإ«  فـََقاَل  َوقـُرَُّة  اْلُقُلوبإ  لََثَمَرُة  ُْم   هنَّ
َجاُه. @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا  ْيَخْيِن َوَلْم ُيَخرِ   َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط البخاري ومسلم 
 * جامعة أم القرى: رجال إسناده رجال مسلم...والحديث صحيح بشواهده. 
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، ثـََنا َعْبدُ   -  7598 ، ثـََنا   َأْخََباََن أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ الصَّفَّاُر، ثـََنا أَبُو إإْْسَاعإيَل حُمَمَُّد ْبُن إإْْسَاعإيَل السَُّلمإيُّ يُّ اْلَعزإيزإ ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ اأْلَُوْيسإ
ُ َعْنُه َأنَّ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ ُسَلْيَماُن ْبُن بإاَلٍل، َعْن زَْيدإ ْبنإ َأْسَلَم، َعْن َعطَاءإ ْبنإ َيَسارٍ  َي اَّللَّ ، َرضإ ، َعْن َأيبإ َسعإيٍد اخْلُْدرإييإ

بإلإ وأَْلَياتإ اْلَغَنمإ َوقَاَل: »َما ُقطإَع مإْن َحيٍي فـَُهَو َمييإٌت«   َبابإ َأْسنإَمةإ اإْلإ  َوَسلََّم ُسئإَل َعْن جإ
َجاُه. @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: هَ  ْيَخْيِن َوَلْم ُيَخرِ   َذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط البخاري ومسلم 
 * جامعة أم القرى: رجال إسناده رجال البخاري...والحديث حسنه المناوي، وصححه اْللباني. 
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، ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن إإْسَحاَق بْ  -  7602 ثـََنا َعلإيُّ ْبُن مَحَْشاَذ اْلَعْدُل، ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن إإْْسَاعإيَل السَُّلمإيُّ نإ حُمَمٍَّد اْلَفْروإيُّ، ثـََنا َكثإرُي ْبُن  َحدَّ
ْعُت َجابإَر ْبَن َعْبدإ اَّللَّإ  ْعُت َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم يـَُقوُل:  زَْيٍد، ثـََنا احْلَارإُث ْبُن َأيبإ يَزإيَد، قَاَل: ْسَإ ُهَما ْسَإ ُ َعنـْ َي اَّللَّ ، َرضإ

اَنبََة«   ُ اإْلإ  »إإنَّ مإْن َسَعاَدةإ اْلَمْرءإ َأْن َيُطوَل ُعْمُرُه َويـَْرزَُقُه اَّللَّ
َجاُه.@ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح  ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   اإلِْ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح
 * جامعة أم القرى: الحديث ضعيف.

َبُة ْبُن َسعإيٍد، ثَـ   -   7609 ، ثـََنا قـُتَـيـْ ثـََنا َعلإيُّ ْبُن مَحَْشاَذ اْلَعْدُل، ثـََنا أَبُو َعْمٍرو َأمْحَُد ْبُن اْلُمَباَركإ ،  َنا َجابإُر ْبُن َمرْ َحدَّ ُزوٍق اْلَمكيإيُّ
، َعْن َأيبإ ُطَواَلَة، َعْن أََنسإ  ُ َعْنُه قَاَل: قَاَل َعْن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َعْبدإ اْلَعزإيزإ ْبنإ َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ ُعَمَر ْبنإ اخْلَطَّابإ َي اَّللَّ  ْبنإ َمالإٍك، َرضإ

 َب َذنـًْبا فـََعلإَم َأنَّ َلُه َرابًّ إإْن َشاَء َأْن يـَْغفإَرُه َلُه َغَفَرُه لَُه َوإإْن َشاَء َعذَّبَُه َكاَن َحقًّا َعَلى َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »َمْن َأْذنَ 
 اَّللَّإ َأْن يـَْغفإَر َلُه«  

َجاُه. ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 الحافظ الذهبي رحمه هللا: ال وهللا ومن جابر حتى يكون حجة بل هو نكرة وحديثه منكر والعمري هو الزاهد أحد الثقات # قال 

 * جامعة أم القرى: إسناده ضعيف جدا...والحديث ضعيف جدا. 

ثـََنا أَبُو النَّْضرإ اْلَفقإيُه، َوأَبُو احْلََسنإ اْلَعَنزإيُّ، قَاََل: ثـََنا   َأْخََباََن احْلَُسنْيُ ْبُن احلََْسنإ ْبنإ أَيُّوَب، ثـََنا أَبُو َحاِتٍإ الرَّازإيُّ، - 7614 َوَحدَّ
، ثـََنا َعْبُد اَّللَّإ ْبُن َوْهٍب، َعْن ََيََْي  ، ثـََنا ُعْثَماُن ْبُن َصالإٍح السَّْهمإيُّ ،ُعْثَماُن ْبُن َسعإيٍد الدَّارإمإيُّ قَاَل:    ْبنإ أَيُّوَب، َعْن مُحَْيٍد الطَّوإيلإ

َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم يـَُقوُل: »النََّدُم تـَْوبٌَة« قَاَل: نـَعَ  ْعَت النَّيبإ ََنسإ ْبنإ َمالإٍك: َأْسَإ  ْم  قـُْلُت ألإ
َجاُه. و @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا:  ْيَخْيِن َوَلْم ُيَخرِ   َهَذا َحِديٌث َعَلى َشْرِط الشَّ

 هللا: هذا من مناكير يحيى بن أيوب # قال الحافظ الذهبي رحمه 
 * جامعة أم القرى: الحديث صحيح لغيره.

ُّ، ثـََنا َأَسُد بْ   - 7615 ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثـََنا َِبُْر ْبُن َنْصرإ ْبنإ َسابإٍق اخْلَْوََلينإ ُن ُموَسى، ثـََنا أََنُس ْبُن عإَياٍض،  َحدَّ
ُهَما َأنَّ َعْن  ُ َعنـْ َي اَّللَّ  َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم قَاَم ََيََْي ْبنإ َسعإيٍد، َحدََّثِنإ َعْبُد اَّللَّإ ْبُن دإيَناٍر، َعْن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ ُعَمَر، َرضإ

َْتإ اَّللَّإ َوْليـُُتْب إإىَل اَّللَّإ فَإإنَُّه َمْن  بـَْعَد َأْن رََجَم اأْلَْسَلمإيَّ فـََقاَل: »اْجَتنإُبوا َهذإهإ اْلَقاُذورَةَ  ْ بإسإ َها َفَمْن َأَلَّ فـَْلَيْسَتَتإ ُ َعنـْ  الَّيتإ هَنَى اَّللَّ
 يـُْبدإْلَنا َصْفَحَتُه نُقإْم َعَلْيهإ كإَتاَب اَّللَّإ َعزَّ َوَجلَّ«

َجاُه. @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ا ْيَخْيِن َوَلْم ُيَخرِ   لشَّ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط البخاري ومسلم 

 * جامعة أم القرى: الحديث معلول، فالصواب المرسل. وقد صححه اْللباني. 

7616   -   ،ُّ ييبإ َأنَّ َأاَب السَُّميطإ َسعإيَد ْبَن َأيبإ َسعإيٍد اْلَمْهرإيَّ، َحدَّثَُه   َحدََّثِنإ حُمَمَُّد ْبُن َصالإحإ ْبنإ َهانإٍئ، ثـََنا َحْرَمَلُة ْبُن عإَمَراَن التُّجإ
ًئا َعْن أَبإيهإ، َعْن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َعْمٍرو، َأنَّ ُمَعاَذ ْبَن َجَبٍل َأرَاَد َسَفًرا فـََقاَل: اَي َرُسوَل اَّللَّإ َأْوصإ  َ َوََل ُتْشرإْك بإهإ َشيـْ . قَاَل: »اْعُبدإ اَّللَّ «  ِنإ

. قَاَل: »اْسَتقإْم  ْن« قَاَل: اَي َرُسوَل اَّللَّإ زإْدينإ . قَاَل: »إإَذا َأَسْأَت فََأْحسإ ْن ُخُلَقَك«  قَاَل: اَي َرُسوَل اَّللَّإ زإْدينإ  َوْلُتَحسيإ
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َجاُه. ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 بي رحمه هللا: صحيح# قال الحافظ الذه

 * جامعة أم القرى: الحديث حسن لغيره.

ثـََنا أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن َداُوَد ْبنإ ُسَلْيَماَن الزَّاهإُد، ثـََنا َعلإيُّ ْبُن احْلَُسنْيإ ْبنإ اجْلُنَـْيدإ ا  - 7618 لرَّازإيُّ، ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن عإيَسى، ثـََنا َحدَّ
، َحدََّثِنإ حُمَمَُّد ْبُن إإْسَحاَق، َعْن ََيََْي ْبنإ َسعإ  ،  َسَلَمُة ْبُن اْلَفْضلإ ، َحدََّثِنإ َعْمُرو ْبُن اْلَعاصإ ، َعْن َسعإيدإ ْبنإ اْلُمَسيَّبإ يٍد اأْلَْنَصارإييإ

َع َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم يـَُقوُل: »ُكلُّ اْبنإ آَدَم َيَِْتإ يَـ  ُهَما أَنَُّه ْسَإ ُ َعنـْ َي اَّللَّ َكاَن مإْن ََيََْي ْوَم اْلقإَياَمةإ َوَلُه َذْنٌب إإَلَّ َما  َرضإ
« قَاَل: ُثَّ َدىلَّ َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم بإَيدإهإ إإىَل اأْلَْرضإ فََأَخَذ ُعوًدا َصغإريًا ُثَّ قَاَل: »َوَذلإَك أَنَُّه ََلْ َيُكْن َلُه َما   ْبنإ زََكرإايَّ

ُ َسييإَدا َوَحُصورًا َونَبإيًّا مإَن الصَّاحلإإنَي«  لإلريإَجالإ إإَلَّ مإْثُل َهَذا اْلُعودإ َوبإَذلإكَ    َْسَّاُه اَّللَّ
َجاُه.   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم َوَلْم ُيَخرِ 

 * سكت عنه الذهبي في التلخيص. 
 بشواهده.* جامعة أم القرى: الحديث حسن، ويرتقي إلى الصحيح لغيره 

ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثـََنا َأمْحَُد ْبُن َعْبدإ اجْلَبَّارإ، ثـََنا يُوُنُس ْبُن بَُكرْيٍ، عَ   -  7619 نإ اْبنإ إإْسَحاَق، َحدََّثِنإ حُمَمَُّد  َحدَّ
ْعُت َرُسوَل ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ قـَْيسإ ْبنإ ََمَْرَمَة، َعنإ احلََْسنإ ْبنإ حمَُ  ُ َعْنُه قَاَل: ْسَإ َي اَّللَّ ، َعْن َجديإهإ َعلإييإ ْبنإ َأيبإ طَالإٍب، َرضإ مَّدإ ْبنإ َعلإيٍي

َا َكاَن َأْهُل اجْلَاهإلإيَّةإ يـَُهمُّوَن بإهإ إإَلَّ َمرَّ  ُ تـََعاىَل   َتنْيإ مإَن الدَّْهرإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم يـَُقوُل: " َما َُهَْمُت ِبإ ُمِنإ اَّللَّ كإاَلُُهَا يـَْعصإ
ْر ِلإ  َْهلإَها تـَْرَعى: أَْبصإ َلًة لإَفًَّت َكاَن َمعإي مإْن قـَُرْيٍش فإ َأْعَلى َمكََّة فإ أغناٍم ألإ ُهَما. قـُْلُت لَيـْ نـْ َلَة ِبإَكََّة   مإ َغَنمإي َحَّتَّ َأْْسَُر َهذإهإ اللَّيـْ

َياُن قَاَل: نَـ  ْعُت َغَناًء َوَصْوَت ُدُفوٍف َوزَْمٍر فـَُقْلُت: َما هَ َكَما َتْسُمُر اْلفإتـْ ْئُت َأْدََن َداٍر مإْن ُدورإ َمكََّة ْسَإ َذا؟ َعْم َفَخَرْجُت فـََلمَّا جإ
 َغَلبَـْتِنإ َعْيِنإ فَنإْمُت َفَما أَيـَْقَظِنإ إإَلَّ َّتَّ قَاُلوا: ُفاَلٌن تـََزوََّج ُفاَلنََة لإَرُجٍل مإْن قـَُرْيٍش تـََزوََّج اْمَرَأًة فـََلَهْوُت بإَذلإكإ اْلغإَناءإ َوالصَّْوتإ حَ 

َوَغَلبَـْتِنإ   ْعُت  َا ْسَإ فـََلَهْوُت ِبإ َما قإيَل ِلإ  ْثَل  َفقإيَل ِلإ مإ ْثَل َذلإَك  َفَسمإْعُت مإ فـََرَجْعُت  أَيـَْقَظِنإ إإَلَّ َمسُّ َمسُّ الشَّْمسإ  َفَما  َعْيِنإ 
ًئا " قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »فـََواَّللَّإ الشَّْمسإ ُثَّ رََجْعُت إإىَل َصا يبإ فـََقاَل: َما فـََعْلَت؟ فـَُقْلُت: َما فـََعْلُت َشيـْ  َما  حإ

ُ تـََعاىَل بإنـُبـُوَّتإهإ   «  َُهَْمُت بـَْعَدَها أََبًدا بإُسوٍء َمإَّا يـَْعَمُل َأْهُل اجْلَاهإلإيَّةإ َحَّتَّ َأْكَرَمِنإ اَّللَّ
َجاُه.   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم َوَلْم ُيَخرِ 

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط مسلم
 * جامعة أم القرى: اإلسناد ليس على شرط مسلم...والحديث حسن.

، ثـََنا أَبُو قإاَلبََة، ثـََنا أَبُو َعبَّاٍد ََيََْي    -   7623 ثـََنا أَبُو َعْمٍرو ُعْثَماُن ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ السَّمَّاكإ ْبُن َعبَّاٍد، َوََيََْي ْبُن َكثإريإ ْبنإ َحدَّ
ُهَما َأنَّ دإْرَهٍم، قَاََل: ثـََنا ُشْعَبُة، َعْن َأيبإ بـََلٍح ََيََْي ْبُن َأيبإ ُسَلْيٍم، َعْن عَ  ُ َعنـْ َي اَّللَّ ْمرإو ْبنإ َمْيُموٍن، َعْن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َعْمٍرو، َرضإ

ُ َعزَّ َوَجلَّ َخْلقً  يُْذنإُبوا خَلََلَق اَّللَّ َعَلْيهإ َوَسلََّم قَاَل: »َلْو َأنَّ اْلعإَباَد ََلْ  َّ َصلَّى هللاُ  يُم« ا يُْذنإُبوَن ُثَّ يـَْغفإُر هَلُْم َوُهَو  النَّيبإ  اْلَغُفوُر الرَّحإ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: أخرجه شاهدا 

 * جامعة أم القرى: إسناده حسن...والحديث صحيح لغيره. 

َبأَ َجرإيرٌ   -   7625 ، ثـََنا ََيََْي ْبُن ََيََْي، أَنـْ ثـََنا إإبـَْراهإيُم ْبُن عإْصَمَة ْبنإ إإبـَْراهإيَم، اْلَعْدُل، ثـََنا َأيبإ ، َعْن  ، َعنْ َحدَّ  َعطَاءإ ْبنإ السَّائإبإ
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ُ َعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوسَ  َي اَّللَّ هإ ذََكَرُه  َأيبإ َعْبدإ الرَّمْحَنإ، َعْن َأيبإ ُهَريـَْرَة، َرضإ لََّم: »َمْن ذََكَر اَّللََّ تـََعاىَل فإ نـَْفسإ
هإ، َوَمْن ذَ  ُ تـََعاىَل فإ نـَْفسإ ُ فإ َمَْلٍ ُهْم َأْكثـَُر مإَن اْلَمَْلإ الَّذإيَن ذََكَرُه فإيهإْم َوَأْطَيُب، َومَ اَّللَّ ْن تـََقرََّب إإىَل اَّللَّإ  َكَر اَّللََّ فإ َمَْلٍ ذََكَرُه اَّللَّ

نْ  ُ مإ ْنُه ذإرَاًعا، َوَمْن تـََقرََّب مإَن اَّللَّإ ذإرَاًعا تـََقرََّب اَّللَّ ُ مإ َْبًا تـََقرََّب اَّللَّ َ َمْشًيا َأًَتُه َهْرَوَلًة، َوَمْن أََتى اَّللََّ َهْرَوَلًة شإ ُه اَبًعا، َوَمْن أََتى اَّللَّ
ُ َسْعًيا«    َأًَتُه اَّللَّ

َياَقِة، َوَأُبوَعْبِد ال َجاُه ِبَهِذِه السِ  ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ  َلِميُّ " @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ ِ ْبُن َحِبيٍب السُّ ْحَمِن َهَذا ُهَو: َعْبُد َّللاَّ  رَّ
 .# قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح

 رجاله ثقات لكن عطاء اختلط. * قال الشيخ عبد السَلم علوش:

7631   -   ُّ ُّ، ثـََنا َعلإيُّ ْبُن احْلََسنإ اهلْإاَلِلإ َباينإ ثـََنا أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب ْبنإ يُوُنَس الشَّيـْ ثـََنا َعْبُد اْلَملإكإ ْبنإ إإبـَْراهإيَم،  َحدَّ ، َحدَّ
ُ َعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسوُل   َي اَّللَّ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »اْرَحْم َمْن  ثـََنا ُشْعَبُة، َعْن َأيبإ إإْسَحاَق، َعْن َأيبإ ُعبَـْيَدَة، َعْن َعْبدإ اَّللَّإ، َرضإ

 فإ اأْلَْرضإ يـَْرمَحَْك َمْن فإ السََّماءإ« 
َجاُه.@ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   : َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح
 * جامعة أم القرى: في إسناده انقطاع...والحديث حسن لغيره. 

، ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن إإْسَحاَق، ثـََنا ُعَمُر بْ   -   7633 يمإ ْبُن  َأْخََبينإ احْلَُسنْيُ ْبُن َعلإيٍي الدَّارإمإيُّ ، ثـََنا َعْبُد الرَّحإ ُّ، ثـََنا َأيبإ َباينإ ُن َحْفٍص الشَّيـْ
ُ َعْنُه قَاَل: قَاَل َكْرَدمإ ْبنإ َأْرطَُباَق ْبنإ َغْنمإ ْبنإ َعْوٍن، َعْن زَْيدإ ْبنإ َأْسَلَم، َعْن َعطَاءإ ْبنإ َيَساٍر، َعْن َأيبإ َسعإيٍد ا  َي اَّللَّ ، َرضإ خْلُْدرإييإ

اَّللَّإ  َرمْحَتَ َرُسوُل  َوَخَلَق  يـَْغلإُبُه  َما  َلُه  َخَلَق  َوَقْد  إإَلَّ  َشْيٍء  مإْن   ُ اَّللَّ َخَلَق  »َما  َوَسلََّم:  َعَلْيهإ  هللاُ  َصلَّى  َغَضَبُه«   تـَْغلإُب   ُه 
َجاُه َهَكَذا ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   . @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 الذهبي رحمه هللا: هذا منكر # قال الحافظ
 * جامعة أم القرى: الحديث ضعيف، مداره على عبد الرحيم بن كردم، وتفرد مثله ال يحتمل. 

، ثـََنا َأمْحَُد ْبُن َخالإٍد اْلوَ   -  7636 ُّ، ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن إإْسَحاَق،  َأْخََباََن أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثـََنا أَبُو ُزْرَعَة الديإَمْشقإيُّ ْهيبإ
دإ ْبُن مَحَْزَة ْبنإ َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ الزَُّبرْيإ، عَ  ْعُت َحدََّثِنإ َعْبُد اْلَواحإ َها قَاَلْت: ْسَإ ُ َعنـْ َي اَّللَّ ْن َعبَّادإ ْبنإ َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ الزَُّبرْيإ، َعْن َعائإَشَة، َرضإ

ريًا« فـََلمَّ  َسااًب َيسإ ْبِنإ حإ  َرُسوَل اَّللَّإ، َما  ا اْنَصَرَف قـُْلُت: ايَ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم يـَُقوُل فإ بـَْعضإ َصاَلتإهإ: »اللَُّهمَّ َحاسإ
رُي؟ قَاَل: »يـَْنظُُر فإ كإَتابإهإ َويـََتَجاَوُز َلُه َعْنُه، إإنَُّه َمْن نُوقإَش احلْإَساَب اَي َعائإَشةُ  يُب اْلُمْؤمإَن  احلْإَساُب اْلَيسإ  يـَْوَمئإٍذ َهَلَك، وَُكلُّ َما ُيصإ

ُ َعْنُه َحَّتَّ الشَّوَْكةإ َتُشوُكُه«    َكفََّر اَّللَّ
َياَقِة "  َجاُه ِبَهِذِه السِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم َوَلْم ُيَخرِ 

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط مسلم

، ثـََنا َعْبُد اَّللَّإ   -   7637  ْبُن َصالإٍح اْلُمْقرإُئ، ثـََنا ُسَلْيَماُن َأْخََبينإ َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ َسَلَمَة اْلَعَنزإيُّ، ثـََنا ُعْثَماُن ْبُن َسعإيٍد الدَّارإمإيُّ
ثـََنا َعلإيُّ ْبُن مَحَْشاَذ اْلَعْدُل، ثـََنا ُعبَـ  ، َوَحدَّ يُّ ْيُد ْبُن َشرإيٍك، ثـََنا ََيََْي ْبُن بَُكرْيٍ، ثـََنا اللَّْيُث ْبُن َسْعٍد، َعْن ُسَلْيَماَن ْبنإ ْبُن َهرإٍم اْلُقَرشإ

َنا ُهَما قَاَل: َخَرَج َعَليـْ ُ َعنـْ َي اَّللَّ ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ   َهرإٍم، َعْن حُمَمَّدإ ْبنإ اْلُمْنَكدإرإ، َعْن َجابإرإ ْبنإ َعْبدإ اَّللَّإ، َرضإ  َوَسلََّم، فـََقاَل: " النَّيبإ
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حْلَقيإ إإنَّ َّللإَّإ َعْبًدا مإنْ  َْبإيُل آنإًفا فـََقاَل: اَي حُمَمَُّد، َوالَّذإي بـََعَثَك ابإ  َعبإيدإهإ َعَبَد اَّللََّ تـََعاىَل َخَْس مإاَئةإ َسَنٍة َخَرَج مإْن عإْندإي َخلإيلإي جإ
َيٍة َوأَ َعَلى رَْأسإ َجَبٍل فإ اْلَبْحرإ َعْرُضُه َوُطولُ  ْخَرَج ُه َثاَلثُوَن ذإرَاًعا فإ َثاَلثإنَي ذإرَاًعا َواْلَبْحُر حمُإيٌط بإهإ َأْربـََعَة آََلفإ فـَْرَسٍخ مإْن ُكليإ اَنحإ

َاٍء َعْذٍب فـََتْستَـْنقإُع فإ َأْسَفلإ اجْلََبلإ َوشَ  ًنا َعْذبًَة بإَعْرضإ اأْلُْصَبعإ تـََبضُّ ِبإ ُ تـََعاىَل َلُه َعيـْ َلٍة رُمَّانًَة فـَتـَُغذيإيهإ اَّللَّ َجَرَة رُمَّاٍن َُتْرإُج َلُه ُكلَّ لَيـْ
َفَسَأَل رَبَُّه َعزَّ َوَجلَّ عإْنَد َوْقتإ اأْلََجلإ يـَْوَمُه، فَإإَذا َأْمَسى نـََزَل فََأَصاَب مإَن اْلوُضوءإ َوَأَخَذ تإْلَك الرُّمَّانََة فََأَكَلَها ُثَّ قَاَم لإَصاَلتإهإ،  

ٌد  َأْن يَـ  ُدُه َعَلْيهإ َسبإياًل َحَّتَّ بـََعَثُه َوُهَو َساجإ ًدا َوَأْن ََل َُيَْعَل لإْْلَْرضإ َوََل لإَشْيٍء يـُْفسإ قَاَل: فـََفَعَل فـََنْحُن ََنُرُّ َعَلْيهإ إإَذا ْقبإَضُه َساجإ
َعُث يـَْوَم الْ  ُد َلُه فإ اْلعإْلمإ أَنَُّه يـُبـْ ُلوا َعْبدإي اجْلَنََّة َهَبْطَنا َوإإَذا َعَرْجَنا فـََنجإ : َأْدخإ قإَياَمةإ فـَُيوَقُف َبنْيَ َيَديإ اَّللَّإ َعزَّ َوَجلَّ فـَيَـُقوُل َلُه الرَّبُّ

، فـَيَـُقوُل: اَي رَ  ُلوا َعْبدإي اجْلَنََّة بإَرمْحَيتإ : َأْدخإ ، فـَيَـُقوُل: َربيإ َبْل بإَعَملإي، فـَيَـُقوُل الرَّبُّ ، َبْل بإَعَملإيبإَرمْحَيتإ ُلوا بيإ : َأْدخإ ، فـَيَـُقوُل الرَّبُّ
ُ َعزَّ َوَجلَّ لإْلَماَلئإَكةإ: قَايإُسوا عَ  ، فـَيَـُقوُل: َربيإ َبْل بإَعَملإي، فـَيَـُقوُل اَّللَّ ْبدإي بإنإْعَميتإ َعَلْيهإ َوبإَعَملإهإ فـَُتوَجُد نإْعَمُة َعْبدإي اجْلَنََّة بإَرمْحَيتإ

ُلوا َعْبدإي النَّاَر قَاَل: فـَُيَجرُّ إإ اْلَبَصرإ َقْد َأَحاَطْت بإعإَباَدةإ خَْ  ىَل النَّارإ  سإ مإاَئةإ َسَنٍة َوبَقإَيْت نإْعَمُة اجلََْسدإ َفْضاًل َعَلْيهإ فـَيَـُقوُل: َأْدخإ
ْلِنإ اجْلَنََّة، فـَيَـُقوُل: رُدُّوُه فـَُيوَقُف َبنْيَ َيَدْيهإ فـَيَـُقوُل: اَي عَ  ًئا؟ فـَيَـُقوُل: فـَيـَُنادإي: َربيإ بإَرمْحَتإَك َأْدخإ َتُك َشيـْ ْبدإي، َمْن َخَلَقَك َوََلْ 

؟ فـَيَـُقوُل: َبْل بإَرمْحَتإَك. فـَيَـُقوُل: َمْن قـَوَّ  ، فـَيَـُقوُل: َكاَن َذلإَك مإْن قإَبلإَك َأْو بإَرمْحَيتإ اَك لإعإَباَدةإ َخْسإ مإاَئةإ َعاٍم؟ فـَيَـُقوُل: أَْنَت اَي َربيإ
، فـَيَـُقوُل:  َلٍة رُمَّانًَة َمْن أَنـَْزَلَك فإ َجَبٍل َوَسَط اللُّجَّةإ َوَأْخَرَج َلَك اْلَماَء اْلَعْذَب مإَن اْلَماءإ اْلَمالإحإ َوَأْخَرَج َلَك ُكلَّ   أَْنَت اَي َربيإ  لَيـْ

ًدا فـََفَعْلُت َذلإَك بإَك؟ فَـ  َا ََتُْرُج َمرًَّة فإ السََّنةإ، َوَسأَْلَتِنإ َأْن َأْقبإَضَك َساجإ ُ َعزَّ َوَجلَّ: َفَذلإَك  َوإإَنَّ ، فـََقاَل اَّللَّ يَـُقوُل: أَْنَت اَي َربيإ
ُلوا َعْبدإي اجْلَنََّة فَنإْعَم اْلَعْبُد ُكْنَت اَي َعْبدإي فـَُيْدخإ  ُلَك اجْلَنََّة، َأْدخإ َْبإيُل َعَلْيهإ السَّاَلُم: إإ بإَرمْحَيتإ َوبإَرمْحَيتإ ُأْدخإ ُ اجْلَنََّة، قَاَل جإ َا  ُلُه اَّللَّ َنَّ

 .اأْلَْشَياُء بإَرمْحَةإ اَّللَّإ تـََعاىَل اَي حُمَمَّدُ 
ْسَناِد، َفِإنَّ ُسَلْيَماَن ْبَن َهِرٍم اْلَعاِبَد ِمْن ُزهَّاِد أَ  اِم، َواللَّْيَث ْبَن َسْعٍد اَل َيْرِوي َعِن @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ ْهِل الشَّ

 اْلَمْجُهوِليَن«  
 ير معتمد وهللا وسليمان بن هرم غ  ال# قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: 

 * جامعة أم القرى: إسناده ضعيف...والحديث ضعيف.

، ثـَنَ   -  7638 ثـََنا أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن َداُوَد ْبنإ ُسَلْيَماَن الزَّاهإُد، ثـََنا احلََْسُن ْبُن َأمْحََد ْبنإ اللَّْيثإ َبَأ حُمَمَُّد  َحدَّ ا َأمْحَُد ْبُن ُشَرْيٍح، أَنـْ
، ثـََنا ََيََْي ْبُن ُشْعَبَة ْبنإ يَزإيَد، َحدََّثِنإ إإسْ  َي ْبُن يُوُنَس اْلَيَمامإيُّ َحاُق ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َأيبإ طَْلَحَة اأْلَْنَصارإيُّ، َعْن أَبإيهإ، َعْن َجديإهإ، َرضإ

ُ َدَخَل ا ُ َعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: " َمْن قَاَل: ََل إإَلَه إإَلَّ اَّللَّ ُة، َوَمْن قَاَل: ُسْبَحاَن جْلَنََّة َوَوَجَبْت َلُه اجْلَنَّ اَّللَّ
ُ َلُه أَْلَف َحَسَنٍة َوَأْربـًَعا َوعإْشرإيَن َحَسَنًة " قَاُلوا: اَي َرُسوَل اَّللَّإ  اَئُة َكَتَب اَّللَّ َْمدإهإ مإ ، إإًذا ََل يـَْهلإُك مإنَّا َأَحٌد. قَاَل: »بـََلى إإنَّ اَّللَّإ َوِبإ

حلََْسَناتإ َلْو وُ  يُء ابإ َعْت َعَلى َجَبٍل أَثـَْقَلْتُه ُثَّ َتَإيُء النيإَعُم فـََتْذَهُب بإتإْلَك ُثَّ يـََتطَاَوُل الرَّبُّ بـَْعَد َذلإَك بإَرمحَْ َأَحدَُكْم لََيجإ  تإهإ«  ضإ
جَ  ْسَناِد َشاِهٌد ِلَحِديِث ُسَلْيَماَن ْبِن َهِرٍم َوَلْم ُيَخرِ   . اهُ @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح
 * جامعة أم القرى: حديث أبي طلحة ضعيف.

ُّ، ثـََنا َرْوُح ْبُن ُعَباَدةَ   -  7640 نإ  ، ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ اْلَعزإيزإ بْ َأْخََباََن َأمْحَُد ْبُن َكامإلإ ْبنإ َخَلٍف اْلَقاضإي، ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن َسْعٍد اْلَعْوفإ
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رإ ْبنإ َسْعٍد، َعْن أَبإيهإ، َأنَّ َرُسوَل اَّللَّإ ُعَمَر ْبنإ َعْبدإ الرَّمْحَنإ ْبنإ َعْوٍف، َوَعْبُد الرَّمْحَنإ ْبُن مُحَْيدإ ْبنإ َعْبدإ الرَّمْحَنإ ْبنإ َعْوٍف، َعْن َعامإ 
 َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم قَاَل: »اْلُمْؤمإُن ُمَكفٌَّر«

َجاُه.@ قال  ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح

 * جامعة أم القرى: إسناده ضعيف جدا...والحديث ضعيف. 

ُّ، ثـََنا    -  7641 َباينإ ْعُت َأْخََباََن أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب الشَّيـْ ، ثـََنا ُمَسدٌَّد، ثـََنا اْلُمْعَتمإُر، قَاَل: ْسَإ ََيََْي ْبُن حُمَمٍَّد الذُّْهلإيُّ
يإ  ُهَما َعنإ النَّيبإ ُ َعنـْ َي اَّللَّ ، َعْن َجابإرإ ْبنإ زَْيٍد، َعنإ اْبنإ َعبَّاٍس، َرضإ الرُّوحإ  َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َعنإ  احْلََكَم، َُيَديإُث َعنإ اْلغإْطرإيفإ

ََسَناتإ اْلَعْبدإ َوَسييإَئاتإهإ فـَيَـُقصُّ بـَْعَضَها بإبَـ  ُ َلُه فإ اأْلَمإنيإ قَاَل: قَاَل: " قَاَل الرَّبُّ َعزَّ َوَجلَّ: يـُْؤَتى ِبإ ْعٍض فَإإْن بَقإَيْت َحَسَنٌة َوسََّع اَّللَّ
ُهْم اجْلَنَّةإ " قَاَل: َفَدَخْلُت َعَلى يـَْزَداَد َفَحدَّثـََنا ِبإإثْ  ، قـُْلُت َلُه: فَإإْن َذَهَبتإ احلََْسَنُة؟ قَاَل: }ُأولَئإَك الَّذإيَن نـَتَـَقبَُّل َعنـْ لإ َهَذا احْلَدإيثإ

[ قـُْلُت َلُه: فـََرأَْيُت قـَْوَلُه َعزَّ َوَجلَّ }َفاَل 16}يُوَعُدوَن{ ]األحقاف:  -َوقـََرَأ إإىَل قـَْولإهإ   - [ 16َأْحَسَن َما َعمإُلوا{ ]األحقاف:  
رًّا َأْجُرُه َعَلى اَّللَّإ َعزَّ َوَجلَّ فَ 17تـَْعَلُم نـَْفٌس َما ُأْخفإَي هَلُْم مإْن قـُرَّةإ{ ]السجدة:   اَل تـَْعَلُم بإهإ النَّاُس [ َأْعنُيٍ َوقَاَل: »اْلَعْبُد يـَْعَمُل سإ

ُ َلُه يـَْوَم اْلقإَياَمةإ قـُرََّة َعنْيٍ«    فََأَسرَّ اَّللَّ
َجاُه، َواْلَحَكُم الَِّذي   ْسَناِد ِلْلَيَماِنيِ يَن َوَلْم ُيَخرِ   ُهَو: اْلَحَكُم ْبُن َيْرِوي َعْنُه اْلُمْعَتِمُر ْبُن ُسَلْيَمانَ @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

ِ اْلَيَماِنيُّ " ، َواْلِغْطِريُف ُهَو: َأُبو َهاُروَن اْلِغْطِريُف ْبُن ُعَبْيِد َّللاَّ  َأَباَن اْلَعَدِنيُّ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح
 * جامعة أم القرى: الحديث ضعيف... 

ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ السَّيَّارإيُّ، ثَـ   -   7643 ، َعْن  َحدَّ َبسإ هإ، ثـََنا َعْبَداُن، قَاَل: فََأْخََبينإ اْلَفْضُل ْبُن ُموَسى، َعْن َأيبإ اْلَعنـْ َنا أَبُو اْلُمَوجيإ
ُ َعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »لَيَـَتمَ  َي اَّللَّ « قَاُلوا:  نَّنَيَّ َأقْـَوامٌ أَبإيهإ، َعْن َأيبإ ُهَريـَْرَة، َرضإ  َلْو َأْكثـَُروا مإَن السَّييإَئاتإ

ُ َسييإَئاُتإإْم                     َحَسَناٍت«                     ِبإَ اَي َرُسوَل اَّللَّإ؟ قَاَل: »الَّذإيَن بَدََّل اَّللَّ
َجاُه.  َأُبو@ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا:   اْلَعْنَبِس َهَذا َسِعيُد ْبُن َكِثيٍر، َوِإْسَناُدُه َصِحيٌح َوَلْم ُيَخرِ 

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح
 * جامعة أم القرى: الحديث ضعيف... 

ثـََنا َعلإيُّ ْبُن مَحَْشاَذ اْلَعْدُل، ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن بإْشرإ ْبنإ َمَطٍر، ثـََنا ُعبَـْيُد اَّللَّإ ْبُن ُعَمَر اْلقَ   -  7644 َوارإيرإيُّ، ثـََنا َحَرمإيُّ ْبُن َعمَّارََة  َحدَّ
ُّ، َعْن غَ  يبإ ُ َعْنُه قَاَل:  ْبنإ َأيبإ َحْفَصَة، ثـََنا َشدَّاُد ْبُن َسعإيٍد أَبُو طَْلَحَة الرَّاسإ َي اَّللَّ ْياَلَن ْبنإ َجرإيٍر، َعْن َأيبإ بـُْرَدَة، َعْن َأيبإ ُموَسى، َرضإ

يَئنَّ َأقْـَواٌم مإْن أُمَّيتإ ِبإإْثلإ اجلْإَبالإ َذنُواًب فـَيَـ  ُ هَلُْم َوَيَضُعَها عَ قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »لََيجإ  َلى اْليَـُهودإ َوالنََّصاَرى«  ْغفإُرَها اَّللَّ
اجُ  َجاُه َوَقْد َرَواُه اْلَحجَّ ْيَخْيِن َوَلْم ُيَخرِ   ْبُن ُنَصْيٍر، َعْن َأِبي َطْلَحَة ِبِزَياَداٍت ِفي @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ

 َمْتِنهِ 
 بن سعيد الراسبي له مناكير # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: شداد 

َنا َشدَّاُد ْبُن َسعإيٍد، َعْن  َحدَّثَنإيهإ َعلإيُّ ْبُن مَحَْشاَذ، ثـََنا أَبُو ُمْسلإٍم، َوحُمَمَُّد ْبُن َغالإٍب، قَاََل: ثـََنا َحجَّاُج ْبُن ُنَصرْيٍ، ثَـ   -  7645
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ُ َعْنُه، َعْن َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم قَاَل: " حُتَْشُر َهذإهإ اأْلُمَُّة َعلَ َغْياَلَن ْبنإ َجرإيٍر، َعْن َأيبإ بـُْرَدَة، َعْن   َي اَّللَّ ى أَبإيهإ، َرضإ
ْنٌف ُيَإيئُ  ريًا، َوصإ َسااًب َيسإ ْنٌف َُيَاَسُبوَن حإ َساٍب، َوصإ ْنٌف َيْدُخُلوَن اجْلَنََّة بإَغرْيإ حإ َعَلى ظُُهورإهإْم َأْمثَاُل اجلْإَبالإ   ونَ َثاَلثَةإ َأْصَناٍف: صإ

مإ  َعبإيٌد  َهُؤََلءإ  فـَيَـُقوُلوَن:  َهُؤََلءإ؟  َما  فـَيَـُقوُل:  ِبإإْم  َأْعَلُم  َوُهَو  ُهْم  َعنـْ  ُ اَّللَّ فـََيْسَأُل   ، َياتإ ُهْم الرَّاسإ َعنـْ ُحطُّوَها  فـَيَـُقوُل:  عإَبادإَك  ْن 
َ اجْلَنََّة " َواْجَعُلوَها َعَلى اْليَـُهودإ َوالنََّصاَرى وَ  ُلوُهْم بإَرمْحَيتإ  َأْدخإ

 * جامعة أم القرى: إسناده ضعيف...والحديث من هذا الوجه ضعيف.

ُّ، ثـََنا أَبُو َبْكرإ ْبُن َأيبإ ال   -  7646 ، َحدََّثِنإ احلََْسُن ْبُن  َأْخََباََن أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ الزَّاهإُد اأْلَْصبَـَهاينإ يُّ نـَْيا اْلُقَرشإ دُّ
، ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن ُسَلْيَماَن، ثـََنا هإَشاُم ْبُن زإاَيٍد، َعْن أَ  يإ الصَّبَّاحإ َها، َعنإ النَّيبإ ُ َعنـْ َي اَّللَّ مإ ْبنإ حُمَمٍَّد، َعْن َعائإَشَة، َرضإ يبإ الزيإاَندإ، َعنإ اْلَقاسإ

ُ مإْن َعْبٍد َنَداَمًة َعَلى َذْنٍب إإَلَّ َغَفَر َلُه قـَْبَل َأْن  ْنُه«  َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم قَاَل: »َما َعلإَم اَّللَّ  َيْستَـْغفإَرُه مإ
َجاُه.@ ق ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   ال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: بل هشام بن زياد متروك 
 * جامعة أم القرى: إسناده ضعيف جدا...والحديث واه بمرة.

، ثـََنا َأمْحَُد ْبُن َعْبدإ اجْلَبَّارإ، ثـََنا أَبُو َبْكرإ ْبُن َعيَّاٍش، َعْن َأيبإ ُحَصنْيٍ،    -   7650 ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ َعْن َأيبإ بـُْرَدَة، قَاَل: ُكْنُت عإْنَد َحدَّ
  َ ْعُت َخَوارإَج، َفُكلََّما َمرُّوا َعَلْيهإ بإَرأْ   برؤوسُعبَـْيدإ اَّللَّإ ْبنإ زإاَيٍد فَُأِتإ ٍس قَاَل: إإىَل النَّارإ، فـََقاَل َلُه َعْبُد اَّللَّإ ْبُن يَزإيَد: َأَوََل َتْدرإي ْسَإ

َْيدإيَها فإ ُدنـَْياَها«   َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم يـَُقوُل: »َعَذاُب َهذإهإ اأْلُمَّةإ ُجعإَل ِبإ
َجاُه، ِإنََّما َأْخَرَج ُمْسِلٌم َوْحَدُه َحِديَث َطْلَحَة ْبِن َيْحَيى،@ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِدي  ْيَخْيِن َوَلْم ُيَخرِ  َعْن َأِبي  ٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ
 .ُبْرَدَة، َعْن َأِبي ُموَسى: ُأمَِّتي ُأمٌَّة َمْرُحوَمةٌ 

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط البخاري ومسلم 
 أم القرى: إسناده ضعيف...والحديث ضعيف. * جامعة

،  َأْخََبينإ َعلإيُّ ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ احْلَكإيمإيُّ   -  7653 ، بإبَـْغَداَد، ثـََنا اْلَعبَّاُس ْبُن حُمَمٍَّد الدُّورإيُّ، ثـََنا َخَلُف ْبُن ُموَسى ْبنإ َخَلٍف، ثـََنا َأيبإ
ُ َعْنُه، َأنَّ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم يَعإظُ  َي اَّللَّ ا َثاَلثَُة نـََفٍر مَيُرُّوَن، َفَجاَء َأْصَحابَُه فَإإذَ   َعْن قـََتاَدَة، َعْن أََنسإ ْبنإ َمالإٍك، َرضإ

يإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، َوَمَضى الثَّاينإ َقلإياًل ُثَّ َجَلَس، َوَأمَّا الثَّ  ُّ َصلَّى َأَحُدُهْم َفَجَلَس إإىَل النَّيبإ الإُث َفَمَضى َعَلى َوْجهإهإ، فـََقاَل النَّيبإ
ُ َعَلْيهإ، َوَأمَّا الَّذإي َمَضى َقلإياًل ُثَّ َجَلَس فَ هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »َأمَّا هَ  َنا فَإإنَُّه ًَتَب فـََتاَب اَّللَّ إإنَُّه اْسَتْحََي َذا الَّذإي َجاَء َفَجَلَس إإلَيـْ

ُ عَ  ْنُه، َوَأمَّا الَّذإي َمَضى َعَلى َوْجهإهإ فَإإنَُّه اْستَـْغََّن فَاْستَـْغََّن اَّللَّ ُ مإ  ْنُه«  فَاْسَتْحََي اَّللَّ
َجاُه. ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح
 * جامعة أم القرى: الحديث صحيح لغيره.

َبأَ    -   7655 ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، أَنـْ ُّ، ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن ُشَعْيبإ ْبنإ َشابُوَر، ثـََنا َحدَّ اْلَعبَّاُس ْبُن اْلَولإيدإ ْبنإ َمْزَيٍد اْلَبرْيُوِتإ
ُ َعْنُه، أَ  َي اَّللَّ رإيَن أََتى َرُسوَل نَّ َفًَّت مإْن أَبـْنَ حُمَمَُّد ْبُن َأيبإ ُمْسلإٍم، َعْن أَبإيهإ، َعْن َعطَاءإ ْبنإ َأيبإ َراَبٍح، َعْن َأيبإ ُهَريـَْرَة، َرضإ اءإ اْلُمَهاجإ

، فـََتَشاَغَل َعْنُه َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّ  ى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، فـََردََّد َذلإَك َعَلى اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم فـََقاَل: اَي َرُسوَل اَّللَّإ، اْستَـْغفإْر ِلإ
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ََّت َبنْيَ َيَدْي  َم َثاَلَث َمرَّاٍت، فـََلمَّا رََأى َأنَّ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم ََل َيْستَـْغفإُر َلُه، قَاَل اْلفَ َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلَّ 
، اللَُّهمَّ اْغفإْر ِلإ  . فـََلمَّا  َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َثاَلَث َمرَّاٍت: اللَُّهمَّ اْغفإْر ِلإ ، فَإإنَّ َرُسوَلَك ََلْ َيْستَـْغفإْر ِلإ ، اللَُّهمَّ اْغفإْر ِلإ

َْبإيُل َعَلْيهإ السَّاَلُم إإىَل َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم فـََقاَل: اَي رَ  َّللََّ ُسوَل اَّللَّإ، َهالَّ اْستَـْغَفْرَت لإْلَفََّت فَإإنَّ ااْنَصَرَف اْلَفََّت نـََزَل جإ
وُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم فإ أَثَرإهإ َحَّتَّ  َقْد َغَفَر َلُه، فَاحْلَْقُه َحَّتَّ تـُْعلإَمُه َأنَّ اَّللََّ َقْد َغَفَر َلُه َوُقْل َلُه: َيْستَـْغفإُر َلَك. فََأْحَضَر َرسُ 

« فـََقاَل اْلَفََّت: اللَُّهمَّ إإينيإ َأْستَـْغفإُرَك لإَرُسولإَك، اللَُّهمَّ حلَإَقُه، فـََلمَّا حلَإَقُه قَاَل: »اَي َفًَّت، إإنَّ اَّللََّ    َعزَّ َوَجلَّ َقْد َغَفَر َلَك فَاْستَـْغفإْر ِلإ
ُع اْلَمْغفإَرةإ َوأَْنَت َأْرَحُم الرَّامحإإنيَ   إإينيإ َأْستَـْغفإُرَك لإَرُسولإَك َونَبإييإَك َكَما َغَفْرَت ِلإ إإنََّك َواسإ

، ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن وَ   -  7656 ثـََنا أَبُو احلََْسنإ َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ إإْْسَاعإيَل ْبنإ مإْهَراَن، َحدََّثِنإ َأيبإ ، ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن َحدَّ ْهٍب الديإَمْشقإيُّ
َعْنُه َفذََكَر احْلَدإيَث ُشَعْيبإ ْبنإ َسابُوَر، ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن َأيبإ ُمْسلإٍم، َعْن أَبإيهإ، َعْن َعطَاءإ    ُ َي اَّللَّ ْبنإ َأيبإ َراَبٍح، َعْن َأيبإ ُهَريـَْرَة، َرضإ

 بإَنْحوإهإ،  
ْسَناِد َواْلَمْتِن َوُرَواُة َهَذا اْلَحِديِث َعْن آِخِرِهْم ِثَقا َد ْبَن أَ @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َغِريُب اإلِْ ِبي ُمْسِلٍم َمْجُهوٌل ٌت، َغْيَر َأنَّ ُمَحمَّ

ُ َأْعَلُم«    َوَّللاَّ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: غريب 

 * جامعة أم القرى: إسناده ضعيف...والحديث ضعيف جدا. 

َْمَداَن، ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن اجْلَْهمإ ْبنإ َهاُروَن النََّمرإ   -  7657 ُب، ِبإ يُّ، ثـََنا أَبُو َداُوَد، ثـََنا َصَدَقُة ْبُن َأْخََباََن َعْبُد الرَّمْحَنإ ْبُن مَحَْداَن اجْلالَّ
ٍع، َعْن ُْسَرْيإ ْبنإ هَنَاٍر، َعْن َأيبإ ُهَريـْرَ  ُ َعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: " قَاَل ُموَسى، ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن َواسإ َي اَّللَّ َة، َرضإ

، َوأَلَْطَلْعُت َعَلْيهإُم ال للَّْيلإ تـُُهُم اْلَمَطَر ابإ لنـََّهارإ، َوَلَما َأْسَْ رَبُُّكْم َعزَّ َوَجلَّ: َلْو َأنَّ عإَبادإي َأطَاُعوينإ أَلَْسَقيـْ ْعتـُُهْم َصْوَت الرَّْعدإ شَّْمَس ابإ
" 

َّللَّإ مإْن ُحْسنإ اْلعإَباَدةإ«   َوقَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »ُحْسُن الظَّنيإ ابإ
َف َُنَديإُد إإميَانـََنا؟ قَاَل: »َأْكثإُروا مإْن قـَْولإ ََل  قإيَل: اَي َرُسوَل اَّللَّإ، وََكيْ  «.َوقَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »َجديإُدوا إإميَاَنُكمْ 

 إإَلَه إإَلَّ اَّللَُّ« 
َجاُه. ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صدقة ضعفوه 
 عيف.* جامعة أم القرى: إسناده ضعيف...والحديث ض

، ثـََنا َعْبُد اَّللَّإ  - 7658  ْبُن َصالإٍح، َحدََّثِنإ اللَّْيُث، َعْن  َأْخََبينإ َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ َسَلَمَة اْلَعَنزإيُّ، ثـََنا ُعْثَماُن ْبُن َسعإيٍد الدَّارإمإيُّ
َي ا  ُ َعْنُه، َأنَّ رَُجاًل أََتى َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم فـََقاَل: اَي  يَزإيَد ْبنإ َأيبإ َحبإيٍب، َعْن َأيبإ اخْلرَْيإ، َعْن ُعْقَبَة ْبنإ َعامإٍر، َرضإ َّللَّ

»يـُْغَفُر   قَاَل:  َويـَُتوُب؟  ْنُه  مإ َيْستَـْغفإُر  قَاَل: ُثَّ  َعَلْيهإ«  »يُْكَتُب  قَاَل:  يُْذنإُب،  َأَحُداَن  فـَيَـ َرُسوَل اَّللَّإ،  قَاَل:  َعَلْيهإ«  َويـَُتاُب  ُعوُد َلُه 
ُ َحَّتَّ َِتَلُّوا«    فـَُيْذنإُب؟ قَاَل: »يُْكَتُب َعَلْيهإ، َوََل مَيَلُّ اَّللَّ

َجاُه. ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح
 * جامعة أم القرى: الحديث حسن لغيره.
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َْمَداَن، ثـََنا ُعَمرْيُ ْبُن  -  7664 ثـََنا أَبُو َجْعَفٍر َأمْحَُد ْبُن ُعبَـْيدإ ْبنإ إإبـَْراهإيَم اأْلََسدإيُّ احْلَافإُظ، ِبإ مإْدرَاٍس، ثـََنا َعْبُد اَّللَّإ ْبُن  َحدَّ
ُهَما اَنفإٍع، ثـََنا هإَشاُم ْبُن َسْعٍد، َعْن زَْيدإ ْبنإ َأْسَلَم، َعْن َعْبدإ الرَّمْحَنإ ْبنإ الْ  ُ َعنـْ َي اَّللَّ ْعُت َعْبَد اَّللَّإ ْبَن َعْمٍرو، َرضإ ، قَاَل: ْسَإ يإ َلَماينإ بَـيـْ

ُُمَعٍة«  يـَُقوُل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »َمْن ًَتَب قـَْبَل َمْوتإهإ بإَعاٍم تإيَب َعَلْيهإ« َحَّتَّ قَ  اَل: »بإَشْهٍر« َحَّتَّ قَاَل: »ِبإ
 َعزَّ َوَجلَّ: }َولَْيَستإ التـَّْوبَُة  َّتَّ قَاَل: »بإيَـْوٍم« َحَّتَّ قَاَل: »بإَساَعٍة« َحَّتَّ قَاَل: »بإُفَواٍق« ، فـَُقْلُت: ُسْبَحاَن اَّللَّإ َأَوََلْ يـَُقلإ اَّللَُّ حَ 

َا ُأَحديإُثَك  18 تـُْبُت اْْلَن{ ]النساء:  لإلَّذإيَن يـَْعَمُلوَن السَّييإَئاتإ َحَّتَّ إإَذا َحَضَر َأَحَدُهُم اْلَمْوُت قَاَل إإينيإ  [ ؟ فـََقاَل َعْبُد اَّللَّإ: إإَنَّ
ْعُت مإْن َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلَّمَ  َا ْسَإ  ِبإ

 * سكت عنه الذهبي في التلخيص. 
 * جامعة أم القرى: إسناده ضعيف...والحديث ضعيف.

ثـََنا أَبُو َبْكرإ بْ   -  7666 ، ثـََنا َعْبُد اَّللَّإ ْبُن رََجاٍء، ثـََنا َحْرُب ْبُن َشدَّاٍد، ثـَنَ َحدَّ يُّ َبَأ هإَشاُم ْبُن َعلإيٍي السَُّدوسإ ا ََيََْي ُن إإْسَحاَق، أَنـْ
َناٍن، َعْن ُعبَـْيدإ ْبنإ ُعَمرْيٍ، َعْن أَبإيهإ، أَنَُّه َحدَّثَُه وَ  َكاَنْت َلُه ُصْحَبٌة َأنَّ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ  ْبُن َأيبإ َكثإرٍي، َعْن َعْبدإ احْلَمإيدإ ْبنإ سإ

: »َأََل إإنَّ َأْولإَياَء اَّللَّإ اْلُمَصلُّوَن َمْن يُقإيُم الصَّاَلَة اخْلَْمَس الَّ  ُب َوَسلََّم قَاَل فإ َحجَّةإ اْلَوَداعإ يتإ ُكتإَْبَ َعَلْيهإ، َوَيُصوُم رََمَضاَن ََيَْتسإ
َها« َصْوَمُه يَـ  ُ َعنـْ بـَُها، َوَُيَْتنإُب اْلَكَبائإَر الَّيتإ هَنَى اَّللَّ ُثَّ إإنَّ رَُجاًل َسأََلُه فـََقاَل: اَي َرُسوَل    َرى أَنَُّه َعَلْيهإ َحقي، َويـُْعطإي زََكاَة َمالإهإ ََيَْتسإ

َّللَّإ، َوقـَْتلُ  ْرُك ابإ ، َوَأْكُل   اَّللَّإ، َما اْلَكَبائإُر؟ فـََقاَل: " هإَي تإْسٌع: الشيإ ، َوَأْكُل َمالإ اْلَيتإيمإ نـَْفسإ اْلُمْؤمإنإ بإَغرْيإ َحقٍي، َوفإَراٌر يـَْوَم الزَّْحفإ
َلتإُكْم   قَاَل: »ََل مَيُوُت رَُجٌل َأْحَياًء َوَأْمَواًًت " ُثَّ  الريإاَب، َوَقْذُف اْلُمْحَصَنةإ، َوُعُقوُق اْلَوالإَدْينإ اْلُمْسلإَمنْيإ، َواْستإْحاَلُل اْلبَـْيتإ احْلََرامإ قإبـْ

يإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ    َوَسلََّم فإ َداٍر أَبـَْواُِبَا َمَصارإيُع مإْن َذَهٍب«  ََلْ يـَْعَمْل َهذإهإ اْلَكَبائإَر َويُقإيُم الصَّاَلَة َويـُْؤِتإ الزََّكاَة إإَلَّ َكاَن َمَع النَّيبإ
َجاهُ  @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديثٌ  ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ    .َصِحيُح اإلِْ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح

ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثـََنا َِبُْر ْبُن َنْصٍر، ثـََنا َعْبُد اَّللَّإ ْبُن َوْهٍب، َأْخََبينإ   -   7669 ، َعْن  َحدَّ يَزإيَد  َعْمُرو ْبُن احْلَارإثإ
ُ َعْنُه َأنَّ َرُسوَل اَّللَّإ  َي اَّللَّ ، َرضإ يإ  َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم قَاَل: " َما مإْن َعَملإ ْبنإ َأيبإ َحبإيٍب، َعْن َأيبإ اخْلرَْيإ، َعْن ُعْقَبَة ْبنإ َعامإٍر اجْلَُهِنإ

َلٍة إإَلَّ َوهُ  يَل َبنْيَ اْلَعْبدإ َوَبنْيإ اْلَعَملإ قَاَل احْلََفظَُة: اَي رَبَـَّنا َهَذا َعَمُل عَ يـَْوٍم إإَلَّ َوُهَو َُيَْتُم َعَلْيهإ َوََل لَيـْ َها َحَّتَّ إإَذا حإ ْبدإَك َو َُيَْتُم َعَليـْ
َنُه َوَبنْيَ اْلَعَملإ َوأَْنَت َأْعَلُم بإهإ "  قـَْبَل َأْن َُيَاَل بـَيـْ

 م # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط البخاري ومسل
 * جامعة أم القرى: رجال إسناده رجال الشيخين...والحديث صحيح. 

ُّ احْلَافإُظ، ثـََنا أَبُو زََكرإايَّ ََيََْي ْبُن حمَُ   -  7673 َباينإ ثـََنا أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب الشَّيـْ مَّدإ ْبنإ ََيََْي الذُّْهلإيُّ الشَّهإيُد، ثـََنا َحدَّ
، ثـََنا ُفَضْيُل ْبُن ُسَلْيَماَن، ثـََنا ُموَسى ْبُن ُعْقَبَة، َحدََّثِنإ ُعبَـْيُد اَّللَّإ َعْبُد الرَّ  يُّ ، َعْن أَبإيهإ،  مْحَنإ ْبُن اْلُمَباَركإ اْلَعْبسإ  ْبُن ُسَلْيَماَن اأْلََغرُّ

ُ َعْنُه َعْن َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعلَ  َي اَّللَّ ْرَداءإ، َرضإ ْيهإ َوَسلََّم قَاَل: " ُكلُّ َشْيٍء يـََتَكلَُّم بإهإ اْبُن آَدَم فَإإنَُّه َمْكُتوٌب َعَلْيهإ َعْن َأيبإ الدَّ
ْلَيْمُدْد َيَدْيهإ إإىَل  : اللَُّهمَّ إإينيإ أَُتوُب  اَّللَّإ َعزَّ َوَجلَّ ُثَّ يـَُقولُ فَإإَذا َأْخطََأ َخطإيَئًة فََأَحبَّ َأْن يـَُتوَب إإىَل اَّللَّإ َعزَّ َوَجلَّ فـَْلَيْأتإ رَفإيَقُه فـَ

ْع فإ َعَملإهإ َذلإكَ  َها أََبًدا، فَإإنَُّه يـُْغَفُر َلُه َما ََلْ يـَْرجإ ُع إإلَيـْ َها ََل َأْرجإ نـْ  . إإلَْيَك مإ



588 
 

َجاُه.  ْيَخْيِن َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ
 الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط البخاري ومسلم # قال 

 * جامعة أم القرى: إسناده ضعيف...والحديث ضعيف.

، ثـََنا أَبُو اْلُمغإريَةإ، ثـَنَ   -  7675 ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن َعْوٍف الطَّائإيُّ َناٍن، َحدَّ َحدَّ ثـَْتِنإ أُمُّ ا َسعإيُد ْبُن سإ
يَّةإ، وََكاَنْت َقْد َأْدرََكْت َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم قَ  اَلْت: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ الشَّْعثَاءإ، َعْن أُميإ عإْصَمَة اْلَعْوصإ

َ مإْن َذْنبإهإ َذلإَك فإ َوَسلََّم: »َما مإْن ُمْسلإٍم يـَْعَمُل َذنـًْبا إإَلَّ َوَقَف اْلمَ  َلُك اْلُموَكَُّل ِبإإْحَصاءإ ُذنُوبإهإ َثاَلَث َساَعاٍت فَإإنإ اْستَـْغَفَر اَّللَّ
 َشْيٍء مإْن تإْلَك السَّاَعاتإ ََلْ يُوقإْفُه َعَلْيهإ َوََلْ يـَُعذَّْب يـَْوَم اْلقإَياَمةإ«  

َجاُه. @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيحُ  ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   اإلِْ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح

 * جامعة أم القرى: إسناده ضعيف جدا...والحديث ضعيف جدا. 

َْرَو، ثـََنا َعْبُد الصََّمدإ ْبُن اْلَفْضلإ    -  7676 ُّ، ِبإ ُّ،  َأْخََبينإ َبْكُر ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ مَحَْداَن الصَّرْيَفإ ، ثـََنا َحْفُص ْبُن ُعَمَر اْلَعَدينإ يُّ اْلبَـْلخإ
يإ َصلَّى هللاُ َعلَ  ُهَما َعنإ النَّيبإ ُ َعنـْ َي اَّللَّ ْيهإ َوَسلََّم قَاَل: " إإنَّ اَّللََّ تـََباَرَك َوتـََعاىَل  ثـََنا احْلََكُم ْبُن َأاَبَن، َعْن عإْكرإَمَة، َعنإ اْبنإ َعبَّاٍس، َرضإ

ًئايـَُقوُل: َمْن َعلإ  ْنُكْم َأينيإ ُذو ُقْدرٍَة َعَلى َمْغفإَرةإ الذُّنُوبإ َغَفْرُت َلُه َوََل ُأاَبِلإ َما ََلْ ُيْشرإْك يبإ َشيـْ  .َم مإ
َجاُه. ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: العدني واه 
 جامعة أم القرى: إسناده ضعيف...والحديث حسن لغيره بمتابعاته وشواهده.* 
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ثـََناُه أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن َكامإلإ ْبنإ َخَلٍف اْلَقاضإي، ثـََنا أَبُو قإاَلبََة َعْبُد اْلَملإكإ ْبُن حُمَمَّدإ   -  7694 ، َفَحدَّ يُّ  ْبنإ َعْبدإ اَّللَّإ الرَّقَاشإ
، َوَحدَّثـََنا ، ثـََنا َجْعَفُر ْبُن ُسَلْيَماَن، ثـََنا َعطَاُء ْبُن السَّائإبإ أَبُو اْلَعبَّاسإ َأمْحَُد ْبُن َهاُروَن اْلَفقإيُه، ثـََنا َعلإيُّ ْبُن َعْبدإ اْلَعزإيزإ    َحدََّثِنإ َأيبإ

، َوحُمَمَُّد ْبُن أَيُّوَب الرَّازإيُّ، قَاََل: ثـََنا َأمْحَُد ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ يُوُنَس، ثـََنا أَبـَْيُض بْ  ، َعْن َعطَاءإ بْ اْلَمكيإيُّ يُّ ،  ُن َأاَبَن اْلُقَرشإ نإ السَّائإبإ
ُ َعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ  َي اَّللَّ ، َعْن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َمْسُعوٍد، َرضإ  َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: " إإَذا َعَطَس َعْن َأيبإ َعْبدإ الرَّمْحَنإ السَُّلمإييإ

: احْلَْمُد َّللإَّإ َربيإ اْلَعاَلمإنَي  ُ لََنا َوَلُكْم َأَحدُُكْم فـَْليَـُقلإ ُ َوْليَـُقْل: يـَْغفإُر اَّللَّ  ". َوْليـَُقْل َلُه: يـَْرمَحَُك اَّللَّ
ِ ْبِن َمْسُعوٍد َغيْ  ْحَمِن، َعْن َعْبِد َّللاَّ َد ِبِرَواَيتِ @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َلْم َيْرَفْعُه َعْن َعْبِد الرَّ اِئِب َتَفرَّ ِه َعْنُه َجْعَفُر ُر َعَطاِء ْبِن السَّ

َماِم اْلَحاِفِظ اْلُمتْ  ِحيُح ِفيِه ِرَواَيُة اإلِْ ، َوالصَّ َبِعيُّ َوَأْبَيُض ْبُن َأَباَن اْلُقَرِشيُّ اِئِب ْبُن ُسَلْيَماَن الضُّ ، َعْن َعَطاِء ْبِن السَّ  . ِقِن ُسْفَياَن ْبِن َسِعيٍد الثَّْوِريِ 
 والصواب الموقوف.* جامعة أم القرى: الحديث معلول مرفوعا، 

، ثـََنا َعْبُد اْلَعزإيزإ ْبُن    َحدََّثِنإ َعلإيُّ ْبُن مَحَْشاٍذ، ثـََنا ُعبَـْيُد ْبُن َشرإيٍك اْلبَـزَّاُر، ثـََنا أَبُو اجْلََماهإرإ حُمَمَُّد ْبُن ُعْثَمانَ   - 7704 يُّ التـَُّنوخإ
ُ َعْنُه َأنَّ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم قَاَل: حُمَمٍَّد، َعْن ُمْصَعبإ ْبنإ ََثبإٍت، َعْن َعْبدإ   َي اَّللَّ اَّللَّإ ْبنإ َأيبإ طَْلَحَة، َعْن أََنٍس، َرضإ

 »َخرْيُ اْلَمَجالإسإ َأْوَسُعَها«
َجاُه.   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم َوَلْم ُيَخرِ 

 قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط مسلم #
 * جامعة أم القرى: إسناده ضعيف...والحديث حسن لغيره لشواهده. 

ُّ، ثـََنا ََيََْي ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ ََيََْي، ثـََنا حمَُ   -  7706 َباينإ ثـََنا أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب الشَّيـْ مَُّد ْبُن ُمَعاوإيََة، ثـََنا ُمَصادإُف ْبُن َحدَّ
ْعُت حُمَمََّد   ُّ، قَاَل: َوأَْثََّن َعَلْيهإ َخرْيًا، قَاَل: ْسَإ ْلَمدإيَنةإ فإ َشَبابإهإ زإاَيٍد اْلَمدإيِنإ ، يـَُقوُل: َلقإيُت ُعَمَر ْبَن َعْبدإ اْلَعزإيزإ، ابإ ْبَن َكْعٍب اْلُقَرظإيَّ

: اَي اْبَن َكْعٍب دُّ النََّظَر إإلَْيهإ فـَقَ َومَجَالإهإ َوَغَضارَتإهإ، قَاَل: فـََلمَّا اْسُتْخلإَف َقدإْمُت َعَلْيهإ فَاْسَتْأَذْنُت َعَلْيهإ فََأذإَن ِلإ َفَجَعْلُت ُأحإ  اَل ِلإ
ْسمإَك   َونـََفارإ َشْعرإَك، فـََقاَل: اَي اْبَن َكْعٍب َفَكْيَف َما ِلإ َأرَاَك حتُإدُّ النََّظَر؟ قـُْلُت: اَي َأمإرَي اْلُمْؤمإنإنَي لإَما َأَرى مإْن تـََغريُّإ َلْونإَك َوُْنُولإ جإ

ْنَخَراَي َوَفمإي َصدإيًدا َلُكْنَت ِلإ َأَشدَّ إإْنَكارً   َلْو رَأَيـَْتِنإ بـَْعَد َثاَلٍث فإ َقَْبإي َوَقدإ  َتَدَر مإ ا انـْتَـزََع النَّْمُل ُمْقَليتإ َوَسالََتا َعَلى َخديإي َوابـْ
ُهَما: قَاَل َعبَّ دَْع َذاَك َأعإْد َعَليَّ َحدإيَث اْبنإ َعبَّاٍس، َعْن َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم فـَُقْلُت: قَاَل اْبُن   ُ َعنـْ َي اَّللَّ اٍس، َرضإ

َنُكْم َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »إإنَّ لإُكليإ َشْيٍء َشَرفًا َوإإنَّ َأْشَرَف اْلَمَجالإسإ َما اْستـُْقبإَل   َلَة، َوإإنَُّكْم َُتَالإُسوَن بـَيـْ بإهإ اْلقإبـْ
أْلََمانَةإ َواقْـتـُُلوا احْلَيََّة   يهإ ابإ ْنُكْم فإ كإَتابإ َأخإ ُتْم فإ َصاَلتإُكْم َوََل َتْسَُتُوا ُجُدرَُكْم، َوََل يـَْنظُْر َأَحٌد مإ إإَلَّ ِبإإْذنإهإ، َوََل   َواْلَعْقَرَب َوإإْن ُكنـْ

ْنُكْم َورَاَء اَنئإٍم َوََل حُمْدإٍث«    ُيَصليإنَيَّ َأَحٌد مإ
ا َأْن  َعَلْيهإ َوَسلََّم َعْن َأْفَضلإ اأْلَْعَمالإ إإىَل اَّللَّإ تـََعاىَل؟ فـََقاَل: »َمْن َأْدَخَل َعَلى ُمْؤمإٍن ُسُرورًا إإمَّ قَاَل: َوُسئإَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ 

نـَْيا نـَفََّس اَّللَُّ  ًرا َأْو َأْطَعَمُه مإْن ُجوٍع َوإإمَّا َقَضى َعْنُه َديـًْنا َوإإمَّا يـُنَـفيإُس َعْنُه ُكْربًَة مإْن ُكَربإ الدُّ َرةإ، َوَمْن أَْنَظَر ُموسإ  َعْنُه ُكَربإ اْْلخإ
َيةإ اْلَقْريَةإ  يهإ فإ اَنحإ ُ يـَْوَم ََل ظإلَّ إإَلَّ ظإلُُّه، َوَمْن َمَشى َمَع َأخإ ٍر ظَلَُّه اَّللَّ ُ َعزَّ َوَجلَّ َقَدَمُه يـَْوَم ََتَاَوَز َعْن ُمْعسإ لإتَـثـَبُّتإ َحاَجتإهإ ثـَبََّت اَّللَّ

دإي  تـَُزو  يهإ فإ َقَضاءإ َحاَجتإهإ َأْفَضُل مإْن َأْن يـَْعَتكإَف فإ َمْسجإ َي َأَحدُُكْم َمَع َأخإ َوَأَشاَر ِبإإْصَبعإهإ   - َهَذا َشْهَرْينإ  ُل اأْلَْقَداُم، َوأَلَْن مَيْشإ
َرارإُكْم؟« قَاُلوا: بـََلى اَي َرُسوَل اَّللَّإ. قَاَل: »الَّذإي    - ََذا احْلَدإيثإ إإْسَناٌد  َأََل ُأْخَبإُُكْم بإشإ يـَْنزإُل َوْحَدُه َومَيَْنُع رإْفَدُه َوَُيْلإُد َعْبَدُه« َوهلإ

 آَخُر بإزإاَيَدةإ َأْحُرٍف فإيهإ " 
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 . # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: بطل الحديث
 * جامعة أم القرى: إسناده ضعيف جدا...والحديث ضعيف جدا. 

ْعُت َأاَب َسعإيٍد اخْلَلإيَل ْبَن َأمْحََد اْلَقاضإي، فإ َدارإ اأْلَمإريإ السَّدإيدإ َأيبإ َصالإٍح َمْنُصورإ ْبنإ نُوحٍ   -  7707 يُح بإرإَوايَةإ   ْسَإ َْضَرتإهإ َيصإ ِبإ
مإ َعْبُد اَّللَّإ ْبُن حُمَمٍَّد اْلبَـَغوإيُّ، ثـََنا أَبُو اْلَقاسإ ، ثـََنا أَبُو اْلمإْقَدامإ هإَشاُم ْبُن    َهَذا احْلَدإيثإ فـََقاَل: َحدَّ يُّ ثـََنا ُعبَـْيُد اَّللَّإ ْبُن حُمَمٍَّد اْلَعْيشإ

َنا ابإ  ، قَاَل: َشهإْدُت ُعَمَر ْبَن َعْبدإ اْلَعزإيزإ، َوُهَو َأمإرٌي َعَليـْ َملإكإ َوُهَو  ْلَمدإيَنةإ لإْلَولإيدإ ْبنإ َعْبدإ الْ زإاَيٍد، ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن َكْعٍب اْلُقَرظإيُّ
َرَة َفَدَخْلُت َعَلْيهإ َوَقْد قَاَسى َما قَاسَ  َُناصإ ُتُه ِبإ ، فـََلمَّا اْسُتْخلإَف أَتـَيـْ ى، فَإإَذا ُهَو َقْد تـََغريََّْت َحالَُتُه َعمَّا َشابي َغلإيٌظ َُمَْتلإُئ اجلْإْسمإ

َا يـَْنظُُر فإ النَّارإ َوَمْن َأَحبَّ َأْن َيُكوَن َأقْـَوى النَّاسإ َكاَن، ُثَّ ذََكَر احْلَدإيَث َوزَاَد فإيهإ: »َوَمْن َنَظَر فإ كإ  يهإ بإَغرْيإ إإْذنإهإ َفَكَأَنَّ َتابإ َأخإ
ْليَـتَـوَكَّْل َعَلى اَّللَّإ، َوَمْن َأَحبَّ َأْن َيُكوَن َأْكَرَم النَّاسإ فـَْليَـتَّقإ اَّللََّ َعزَّ َوَجلَّ َوَمْن َأَحبَّ  َا فإ َيدإ  َأْن َيُكوَن َأغْ   فـَ ََّن النَّاسإ فـَْلَيُكْن ِبإ

َل: »َمْن ََل يَقإيُل َعثْـَرًة َوََل يـَْقَبُل َمْعذإرًَة َوََل  اَّللَّإ َأْوَثَق َمإَّا فإ َيدإهإ« َوقَاَل: »َأفَأُنـَبيإُئُكْم بإَشرٍي مإْن َهَذا؟« قَاُلوا: نـََعْم اَي َرُسوَل اَّللَّإ، قَا
ًبا َأفَأُنـَبيإئُ   عإيَسى اْبَن َمْرمَيَ ُكْم بإَشرٍي مإْن َهَذا؟« قَاُلوا: نـََعْم اَي َرُسوَل اَّللَّإ. قَاَل: " َمْن ََل يـُْرَجى َخرْيُُه َوََل يـُْؤَمُن َشرُُّه إإنَّ يـَْغفإُر َذنـْ

حلْإْكَمةإ عإْنَد اجْلَاهإلإ فـََتْظلإُموَها َوََل َِتْنَـُعوَها  َصَلَواُت اَّللَّإ َعَلْيهإ َوَساَلُمُه قَاَم فإ َبِنإ إإْسَرائإيَل فـََقاَل: اَي َبِنإ إإْسَرائإيَل ََل تَـ  َتَكلَُّموا ابإ
َغيُُّه ِنإ إإْسَرائإيَل اأْلَْمُر َثاَلٌث: َأْمٌر تـََبنيََّ  َأْهَلَها فـََتْظلإُموُهْم َوََل َتْظلإُموا ظَالإًما َوََل ُتَكافإُئوا ظَالإًما فـَيَـْبُطُل َفْضُلُكْم عإْنَد رَبيإُكْم، اَي بَ 

 . فَاْجَتنإُبوُه، َوَأْمٌر اْخُتلإَف فإيهإ فـَُردُّوُه إإىَل اَّللَّإ َعزَّ َوَجلَّ 
ِد ْبِن َكْعٍب اْلَمِديِنيُّ َعَلى ِرَواَيٍة َعْن    @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َقِد اتََّفَق ِهَشاُم ْبُن ِزَياٍد النَّْصِريُّ َوُمَصاِدُف ْبُن ِزَيادٍ  ُمَحمَّ

ُ َأْعَلُم. َوَلْم َأْسَتِجْز ِإْخََلَء َهَذا اْلَمْوِضِع ِمْنُه َفَقْد َجَمَع آَداًبا َكِثيَرًة«  اْلُقَرِظيِ  َوَّللاَّ
 * جامعة أم القرى: إسناده ضعيف جدا...والحديث ضعيف جدا. 

ُم ْبُن    -  7714 ، ثـََنا َعلإيُّ ْبُن احلََْسنإ ْبنإ َشقإيٍق، ثـََنا َأْخََباََن أَبُو اْلَعبَّاسإ اْلَقاسإ َْرَو، ثـََنا َعْبُد اْلَعزإيزإ ْبُن َحاِتٍإ مإ السَّيَّارإيُّ، ِبإ اْلَقاسإ
، َحدََّثِنإ َعْبُد اَّللَّإ بْ  َلَة، َحدََّثِنإ أَبُو اْلُمنإيبإ ُعبَـْيُد اَّللَّإ ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ اْلَعَتكإيُّ ُ َعْنُه، قَاَل: " هَنَى ُن بـُرَ أَبُو ُِتَيـْ َي اَّللَّ ْيَدَة، َعْن أَبإيهإ، َرضإ

َ فإ ثـَْوٍب  َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َعْن جَمْلإَسنْيإ َوَمْلَبَسنْيإ: فََأمَّا اْلَمْجلإَسانإ َبنْيَ الظيإليإ َوا لشَّْمسإ َواْلَمْجلإُس اْْلَخُر َأْن حَتَْتيبإ
َي إإىَل   اوإيَل لَْيَس َعَلْيَك رإَداٌء "  َعْورَتإَك، َواْلَمْلَبَسانإ َأَحُدُُهَا َأْن ُتَصليإَي فإ ثـَْوٍب َوََل تـَُوشَُّح بإهإ َواْْلَخُر َأْن ُتَصليإَي فإ َسرَ يـُْفضإ

 * جامعة أم القرى: الحديث حسن لغيره.

َبَأ حمَُ   -   7717 مَُّد ْبُن َشاَذاَن اجْلَْوَهرإيُّ، ثـََنا ُمَعلَّى ْبُن َمْنُصوٍر، ثـََنا ُهَشْيٌم، أَنـَْبَأ َمْنُصوُر ْبُن زَاَذاَن، َأْخََباََن أَبُو َبْكرإ ْبُن إإْسَحاَق، أَنـْ
ُ َعْنُه، »أَنَُّه َكَتَب إإىَل ال َي اَّللَّ ، َعْن أَبإيهإ، َرضإ ريإيَن، َعنإ اْبنإ اْلَعاَلءإ ْبنإ احلَْْضَرمإييإ يإ َصلَّ َعنإ اْبنإ سإ هإ«نَّيبإ  ى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم فـََبَدَأ بإنَـْفسإ

َجاُه.  ْيَخْيِن َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط البخاري ومسلم 

 * جامعة أم القرى: الحديث ضعيف.

ثـََنا َعلإ  -  7727 ، ثـََنا ُمَعاُذ ْبُن َهانإٍئ، ثـََنا َعْبُد اَّللَّإ ْبنُ َحدَّ يُّ احْلَارإثإ ْبنإ أَبـَْزى   يُّ ْبُن مَحَْشاَذ اْلَعْدُل، ثـََنا هإَشاُم ْبُن َعلإيٍي السَُّدوسإ
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، َحدَّثـَْتِنإ رَْيطَُة بإْنُت ُمْسلإٍم، َعْن أَبإيَها، أَنَُّه َشهإَد َمَع َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّ  ًنا، فـََقاَل: »َما اْْسَُك؟« قَاَل: اْلَمكيإيُّ ى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم ُحنَـيـْ
 ُغَراٌب، قَاَل: »اْْسَُك ُمْسلإٌم«  

َجاُه. ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح

 إسناده ضعيف...والحديث ضعيف.* جامعة أم القرى: 

، ثـََنا آَدُم ْبُن َأيبإ إإاَيٍس، -  7728 ثـََنا ُشْعَبُة، َوَأْخََبينإ أَبُو   َأْخََبينإ َعْبُد الرَّمْحَنإ ْبُن احلََْسنإ اْلَقاضإي، ثـََنا إإبـَْراهإيُم ْبُن احْلَُسنْيإ
ْعُت َأاَب إإْسَحاَق، َُيَديإثُ ُعَمَر ْبُن َمَطٍر، اْلَعْدُل، ثـََنا ََيََْي ْبُن حُمَمَّدٍ  ، ثـََنا ُشْعَبُة، قَاَل: ْسَإ    اْلَبْخََتإيُّ، ثـََنا ُعبَـْيُد اَّللَّإ ْبُن ُمَعاٍذ، ثـََنا َأيبإ

يإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َفَسمَّا َثَمَة: »َأنَّ َجدَُّه َْسَّى َأاَبُه ُعَزيـًْزا َفذُكإَر َذلإَك لإلنَّيبإ  ْبَد الرَّمْحَنإ«ُه عَ َعْن َخيـْ
َجاُه.  َصِحيحُ @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا:  ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   اإلِْ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح
 * جامعة أم القرى: رجال إسناده ثقات، إال أنه مرسل...والحديث ضعيف.

ُّ، ثـََنا أَبُو قُـ   -   7730 َبَة، ثـََنا مَحَُل ْبُن َأْخََباََن أَبُو َبْكرإ ْبُن قـَُرْيٍش، ثـََنا احلََْسُن ْبُن ُسْفَياَن، ثـََنا أَبُو الرَّبإيعإ الزَّْهَراينإ َبَة َسْلُم ْبُن قـُتَـيـْ تَـيـْ
َي اَّللَُّ  ريإ ْبنإ َأيبإ َحْدَرٍد، َحدََّثِنإ َعميإي، َعْن َأيبإ َحْدَرٍد، َرضإ َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم قَاَل: »َمْن يُسوُق إإبإَلَنا َهذإهإ؟«  َبشإ  َعْنُه َأنَّ النَّيبإ

اَل: »َما اْْسَُك؟« قَاَل:  فـََقاَم رَُجٌل فـََقاَل: َأاَن. فـََقاَل: »َما اْْسَُك؟« قَاَل: ُفاَلٌن، قَاَل: »اْجلإْس« ُثَّ قَاَم آَخُر فـََقاَل: َأاَن. فـَقَ 
َفُسقْ ُفاَل  هَلَا  »أَْنَت  قَاَل:  َيُة  اَنجإ قَاَل:  اْْسَُك؟«  »َما  فـََقاَل:  َأاَن.  فـََقاَل:  آَخُر  قَاَم  ُثَّ  »اْجلإْس«  قَاَل:   َها« ٌن، 

َجاُه. ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح

 جامعة أم القرى: الحديث ضعيف.* 

ٍد، قَ   -   7733 ُب، ثـََنا أَبُو َحاِتٍإ الرَّازإيُّ، ثـََنا اْلُمَعلَّى ْبُن رَاشإ اَل: ثـََنا َعْبُد اْلَعزإيزإ ْبُن اْلُمْخَتارإ، َأْخََباََن َعْبُد الرَّمْحَنإ ْبُن مَحَْداَن اجْلالَّ
َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، فـََقاقَاَل: ثـََنا َعلإيُّ ْبُن زَْيٍد، َعنإ   ُ َعْنُه قَاَل: أَتـَْيُت النَّيبإ َي اَّللَّ َل: »َما احْلََسنإ، َعْن هإَشامإ ْبنإ َعامإٍر، َرضإ

َهاٌب، قَاَل: »َبْل أَْنَت هإَشاٌم«  اْْسَُك؟« قـُْلُت: شإ
 * جامعة أم القرى: إسناده ضعيف...والحديث حسن لغيره. 

، ثـََنا َعْبُد اْلوَ  -  7740 ثـََنا ُمْكَرُم ْبُن َأمْحََد اْلَقاضإي، بإبَـْغَداَد، ثـََنا ََيََْي ْبُن َجْعَفرإ ْبنإ الزيإْبرإقَانإ ثـََنا أَبُو  َحدَّ هَّابإ ْبُن َعطَاٍء، َحدَّ
َهالإ َعْبُد الرَّمْحَنإ ْبُن ُمَعاوإيََة اْلَبْكَراوإيُّ، َعْن َعْبدإ اْلَعزإيزإ ْبنإ  نـْ ُّ َصلَّى    اْلمإ ُ َعْنُه قَاَل: َلمَّا َحاَصَر النَّيبإ َي اَّللَّ َأيبإ َبْكَرَة، َعْن أَبإيهإ، َرضإ

 : »أَْنَت أَبُو َبْكَرَة«  هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم الطَّائإَف َتَدلَّْيُت بإَبْكَرٍة، قَاَل: »َكْيَف َصنَـْعَت؟« قـُْلُت: َتَدلَّْيُت بإَبَكَرٍة. فـََقالَ 
َجاُه.@ قال الحاف ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   ظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح
 * جامعة أم القرى: في إسناده عبد الرحمن بن معاوية البكراوي لم أقف له على ترجمه.

ثـََنا َأمْحَُد ْبُن يـَْعُقوَب    -   7743 ، ثـََنا َأمْحَُد ْبُن ََيََْي، َحدَّ ثـََنا َعدإيُّ  ثنا َيي بن أيب بكري،    ثنا عيسى بن أيب حرب الصفار،  الثَـَّقفإيُّ
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، َعْن إإْسَحاَق ْبنإ ُسَوْيٍد، َعْن ََيََْي ْبنإ  ُهَما قَاَل: إإنَّ رَُجاًل قَاَل: أيب ْبُن اْلَفْضلإ ُ َعنـْ َي اَّللَّ اَي َرُسوَل اَّللَّإ.  يـَْعَمَر، َعنإ اْبنإ ُعَمَر، َرضإ
 قَاَل: »اَي لَبـَّْيَك«  

َجاُه.   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َوَلْم ُيَخرِ 
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: عدي بن الفضل تركوه 

 * جامعة أم القرى: إسناده ضعيف جدا...والحديث ضعيف جدا. 

َباُن، ثـََنا ُسَلْيَمانُ َأْخََباََن أَبُو    -  7744  ْبُن اْلُمغإريَةإ، ثـََنا  َنْصٍر َأمْحَُد ْبُن َسْهٍل اْلَفقإيُه بإُبَخاَرى، ثـََنا َصالإُح ْبُن حُمَمٍَّد احْلَافإُظ، ثـََنا َشيـْ
ُّ، َعْن ُشَعْيبإ ْبنإ حُمَمَّدإ ْبنإ َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َعْمٍرو، َعْن َعْبدإ اَّللَّإ  ُهَما قَاَل: »َكاَن َرُسوُل اَّللَّإ ََثبإٌت اْلبـَُناينإ ُ َعنـْ َي اَّللَّ  ْبنإ َعْمٍرو، َرضإ

َاٌل«  َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َيْكَرُه َأْن َيطََأ َأَحٌد َعقإَبُه َوَلكإْن ميَإنٌي َوِشإ
 * جامعة أم القرى: الحديث حسن. 
 حديث حسن.  * قال الشيخ عبد السَلم علوش:

ُّ، َعْن أَبإيهإ،  ، ثنا  مطهر بن اهليثم ثنا  َأْخََباََن احلََْسُن ْبُن يـَْعُقوَب اْلَعْدُل، ثـََنا السَّرإيُّ ْبُن ُخَزمْيََة،    -   7748 حُمَمَُّد ْبُن ََثبإٍت اْلبـَُناينإ
َي الرَُّجُل َبنْيَ  َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم هَنَى َأْن مَيْشإ  اْلَبعإريَْينإ يـَُقوُدُُهَا«   َعْن أََنٍس »َأنَّ النَّيبإ

ْسَنادِ   . @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َصِحيُح اإلِْ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: محمد بن ثابت ضعفه النسائي 

 * جامعة أم القرى: إسناده ضعيف جدا...والحديث ضعيف جدا. 

ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن    -  7760 ، ثـََنا َحبإيُب ْبُن ُسَلْيٍم، َعْن َحدَّ يـَْعُقوَب، ثـََنا الرَّبإيُع ْبُن ُسَلْيَماَن، ثـََنا َخالإُد ْبُن َعْبدإ الرَّمْحَنإ
ُهَما، فـََقاَل: ََل ََتْذإْف فَإإينيإ ْسَإ  ُ َعنـْ َي اَّللَّ  اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ ْعُت َرُسولَ َعْمرإو ْبنإ ُمْسلإٍم، قَاَل: َخَذَف رَُجٌل عإْنَد اْبنإ ُعَمَر، َرضإ

َّ صَ  َبْأُتَك َأنَّ النَّيبإ « ُثَّ رَآُه اْبُن ُعَمَر بـَْعَد َذلإَك ََيْذإُف فـََقاَل: »أَنـْ َهى َعنإ اخْلَْذفإ « َوَسلََّم »يـَنـْ َهى َعنإ اخْلَْذفإ لَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم يـَنـْ
 بًَدا، ُثَّ َخَذْفَت َواَّللَّإ ََل ُأَكليإُمَك أَ 

 * جامعة أم القرى: الحديث صحيح من حديث عبد هللا بن المغفل. 
 في سنده ضعف.  * قال الشيخ عبد السَلم علوش:

ٍم، َعْن حُمَمَّ   -  7764 دإ ْبنإ َعْجاَلَن، َعنإ اْلَقْعَقاعإ ْبنإ  َأْخََبينإ أَبُو احْلَُسنْيإ حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد اْلَقْنَطرإيُّ، ثـََنا أَبُو قإاَلبََة، ثـََنا أَبُو َعاصإ
ُهَما قَاَل: قَاَل َرُسولُ  ُ َعنـْ َي اَّللَّ َك َوالسََّمَر بـَْعَد َهْدَأةإ اللَّْيلإ   َحكإيٍم، َعْن َجابإرإ ْبنإ َعْبدإ اَّللَّإ، َرضإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »إإايَّ

ُ مإْن َخْلقإهإ«    فَإإنَُّكْم ََل َتْدُروَن َما َيَِْتإ اَّللَّ
َجاُه.   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم َوَلْم ُيَخرِ 

 حافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط مسلم# قال ال
 * جامعة أم القرى: إسناده ضعيف ...والحديث صحيح من غير طريق المصنف. 

، ثـََنا َجديإي، ثـََنا إإْْسَاعإيُل ْبُن َأيبإ ُأَوْيٍس، ثـََنا اْلُمغإريَ  -  7770 الرَّمْحَنإ، َعْن يَزإيَد  ُة ْبُن َعْبدإ َأْخََباََن إإْْسَاعإيُل ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ اْلَفْضلإ
ُ أَنَُّه َكاَن إإَذا اْشَتدَّتإ الريإيُح يـَقُ  ، رَفـََعُه إإْن َشاَء اَّللَّ               وُل: »اللَُّهمَّ َلْقًحا ََل َعقإيًما«ْبنإ َأيبإ ُعبَـْيٍد، َعْن َسَلَمَة ْبنإ اأْلَْكوَعإ
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َجاُه.   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا ِإْسَناٌد َصِحيحٌ  ْيَخْيِن َوَلْم ُيَخرِ   َعَلى َشْرِط الشَّ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط البخاري ومسلم 

 * جامعة أم القرى: الحديث حسن، صححه ابن حبان. 

ُّ، ثـََنا َعفَّانُ   -  7771 ، ثـََنا مَحَّاُد ْبُن َسَلَمَة، َعْن َعْبدإ  َحدََّثِنإ أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبنإ اَبَلَوْيهإ، ثـََنا إإْسَحاُق ْبُن احْلََسنإ احْلَْريبإ
ُ َعنْـ  َي اَّللَّ َها »َأنَّ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َكاَن ُيْكثإُر ذإْكَر َخدإَُيَة اْلَملإكإ ْبنإ ُعَمرْيٍ، َعْن ُموَسى ْبنإ طَْلَحَة، َعْن َعائإَشَة، َرضإ

  ُ َلَقْد َأْخَلَفَك اَّللَّ َها« فـَُقْلُت:  َعنـْ  ُ َي اَّللَّ ُ    -َرضإ َأْعَقَبَك اَّللَّ َا قَاَل مَحَّاٌد:  ْدقَ   -َوُرِبَّ نْيإ مإْن َعُجوٍز مإْن َعَجائإَز قـَُرْيٍش مَحَْراَء الشيإ
َوإإَذا رََأى َمَإيَلَة الرَّْعدإ َواْلََبْقإ َحَّتَّ يـَْعَلَم َهَلَكْت فإ الدَّْهرإ اأْلَوَّلإ قَاَل: »فـََتَمعََّر َوْجُهُه َِتَعًُّرا َما ُكْنُت ُأرَاُه إإَلَّ عإْنَد نـُُزولإ اْلَوْحيإ  

 َأَرمْحٌَة هإَي َأْم َعَذاٌب« 
َجاُه. @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: هَ   َذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم َوَلْم ُيَخرِ 

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط مسلم
 * جامعة أم القرى: رجال إسناده رجال مسلم...والحديث صحيح. 

ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثـََنا الرَّبإيُع ْبُن ُسَلْيَماَن، ثـََنا َعْبُد اَّللَّإ ْبُن َوْهٍب، أَ   -  7774 ْخََبينإ أَبُو َهانإٍئ، َعْن َعْمرإو َحدَّ
، َرضإ  ، َعْن َفَضاَلَة ْبنإ ُعبَـْيٍد، َعْن ُعَباَدَة ْبنإ الصَّامإتإ يإ ُ َعْنُه َأنَّ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َخَرَج َذاَت  ْبنإ َمالإٍك اجْلَْنيبإ َي اَّللَّ

َّ اَّللَّإ َأَتََْذُن ِلإ  َلتإهإ َوَأْصَحابُُه َمَعُه َبنْيَ َيَدْيهإ، فـََقاَل ُمَعاُذ ْبُن َجَبٍل: اَي َنيبإ نـَْفٍس؟ قَاَل:    فإ َأْن أَتـََقدََّم إإلَْيَك َعَلى طإيَبةإ يـَْوٍم َعَلى رَاحإ
يبإ أَْنَت اَي َرُسوَل اَّللَّإ، َأْن َُيَْعَل يَـ  يًعا، فـََقاَل ُمَعاٌذ: ِبَإ ْوَمَنا قـَْبَل يـَْومإَك َأرَأَْيَت إإْن َكاَن َشْيٌء َوََل »نـََعْم« فَاْقََتََب ُمَعاٌذ إإلَْيهإ َفَسارَا مجَإ

ُ تـََعاىَل فََأيُّ اأْلَ  ًئا إإْن َشاَء اَّللَّ ْعَمالإ نـَْعَمَلَها بـَْعَدَك؟ َفَصَمَت َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم فـََقاَل: »اجلْإَهاُد فإ َسبإيلإ نـََرى َشيـْ
لنَّاسإ َأمْ  َياُم َوالصََّدَقُة« قَاَل:  َلُك مإْن ذَ اَّللَّإ« ُثَّ قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »نإْعَم الشَّْيُء اجلْإَهاُد، َوالَّذإي ابإ لإَك فَالصيإ

َياُم َوالصََّدَقُة« َفذََكَر ُمَعاٌذ ُكلَّ َخرْيٍ يـَْعَمُلُه اْبُن آَدَم فـََقاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّ  لنَّاسإ َخرْيٌ »نإْعَم الشَّْيُء الصيإ ى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »َوَعادإ ابإ
يبإ  لنَّاسإ َخرْيٌ مإْن َذلإَك؟ قَاَل: فََأَشاَر َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم إإىَل مإْن َذلإَك« قَاَل: َفَماَذا ِبَإ  فإيهإ قَاَل:   أَْنَت َوأُميإي َعادإ ابإ

َنا؟ قَاَل: َفَضَرَب َرُسولُ  نَـتـُ َا َتَكلََّمْت بإهإ أَْلسإ َذ ُمَعاٍذ،    »الصَّْمُت إإَلَّ مإْن َخرْيٍ« قَاَل: َوَهْل نـَُؤاَخُذ ِبإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َفخإ
ُ َأْن يـَُقوَل َلُه مإْن َذلإَك    -ُثَّ قَاَل: »اَي ُمَعاُذ َثكإَلْتَك أُمَُّك   رإهإْم فإ َجَهنََّم إإَلَّ َما    - َأْو َما َشاَء اَّللَّ َوَهْل يَُكبَّ النَّاسإ َعَلى َمَناخإ

نَـتـُُهمْ  ، ُقوُلوا َخرْيًا تـَْغَنُمو   َنطََقْت بإهإ أَْلسإ رإ فـَْليَـُقْل َخرْيًا َأْو لإَيْسُكْت َعْن َشرٍي َّللَّإ َواْليَـْومإ اْْلخإ ا َواْسُكُتوا َعْن َشرٍي َفَمْن َكاَن يـُْؤمإُن ابإ
 َتْسَلُموا«  

ْيَخْيِن َوَلْم ُيَخر ِ  َجاُه، َواْلَغَرُض ِفي ِإْخَراِجِه ِفي َهَذا اْلَمْوِضِع ِإَباَحُة ُدَعاِء  @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ
ْمُت قَ  ُ َمِنيََّتُه َقْبَل َعاِلِمِه، َفِإنِ ي َقدَّ ُ ِفَداَك " ْبَل َهَذا َأْخَباًرا َصِحيَحًة ِفي ِإَباَحِة َقْوِل اْلُمَتَعلِ ِم ِلَعاِلِمِه الَِّذي َيْقَتِبُس ِمْنُه َأْن َيْجَعَل َّللاَّ  النَّاِس: َجَعَلِني َّللاَّ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط البخاري ومسلم 
 هو صحيٌح، لكنه ليس على شرطهما؛ ْلنهما لم يخرجا لعمرو بن مالك الجنبي، كما في "الصحيح". رحمه هللا:  قال الشيخ الوادعي* 

يإ اْلَقاضإي، ثـََنا أَبُو ُشَعْيٍب َعْبُد اَّللَّإ    -   7778 ، ثـََنا َعْبُد اْلَعزإيزإ ْبُن  َأْخََباََن أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن ُعَمَر احْلَافإُظ اْبُن اجلْإَعايبإ ْبُن احْلََسنإ
َي ََيََْي، ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن َسَلَمَة، َعْن حُمَمَّدإ ْبنإ إإْسَحاَق، َعنإ اْبنإ طَاوُ  ، َعْن طَاُوٍس، َعنإ اْبنإ َعبَّاٍس، َرضإ يإ ٍس، َوَعْن أَيُّوَب السَّْختإَياينإ
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ًتا يـَُقاُل َلُه احْلَمَّاُم« قَ  ُهَما قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »اتَـُّقوا بـَيـْ ُ َعنـْ َفُع اُلوا: اَي َرُسوَل اَّللَّإ إإنَُّه يُْذهإُب الدَّ اَّللَّ َرَن َويـَنـْ
  »ْ  اْلَمرإيَض، قَاَل: »َفَمْن َدَخَلُه فـَْلَيْسَتَتإ

َجاُه.   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم َوَلْم ُيَخرِ 
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط مسلم

 موقوفا. * جامعة أم القرى: الحديث ضعيف مرفوعا، وصح 

، ثـََنا أَ   –   7783 ، ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن إإْْسَاعإيَل السَُّلمإيُّ بُو َصالإٍح، َحدََّثِنإ اللَّْيُث، َعْن  َأْخََباََن أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ الشَّافإعإيُّ
، مإْن َبِنإ َعْبدإ الدَّارإ َأنَّ َعْبَد اَّللَّإ ْبَن يـَْعُقوَب ْبنإ إإبـَْراهإيَم، َعْن َعْبدإ الرَّمْحَنإ ْبنإ ُجَبرْيٍ، َعْن حمَُ  ييإ مَّدإ ْبنإ ََثبإتإ ْبنإ ُشَرْحبإيَل اْلُقَرشإ

ُ َعْنُه َأنَّ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ  َي اَّللَّ ، َرضإ ، َحدَّثَُه َعْن َأيبإ أَيُّوَب اأْلَْنَصارإييإ َّللَّإ َعَلْيهإ َوَسلََّم قَالَ   يَزإيَد اخْلَْطمإيَّ : »َمْن َكاَن يـُْؤمإُن ابإ
رإ فـَْلُيْكرإْم َجارَُه، َوَمنْ  َّللَّإ َواْليَـْومإ اْْلخإ َفُه، َوَمْن َكاَن يـُْؤمإُن ابإ رإ فـَْلُيْكرإْم َضيـْ رإ َفاَل َيْدُخلإ   َواْليَـْومإ اْْلخإ َّللَّإ َواْليَـْومإ اْْلخإ َكاَن يـُْؤمإُن ابإ

َزٍر، َوَمنْ  « فـَُرفإَع احْلَدإيُث إإىَل ُعمَ احْلَمَّاَم إإَلَّ ِبإإئـْ رإ مإْن نإَسائإُكْم َفاَل َتْدُخلإ احْلَمَّاَماتإ َّللَّإ َواْليَـْومإ اْْلخإ َر ْبنإ َعْبدإ اْلَعزإيزإ  َكاَن يـُْؤمإُن ابإ
َا قَاَل. فـََفَعَل َفَكَتَب ُعَمُر  َفَكَتَب إإىَل َأيبإ َبْكرإ ْبنإ حُمَمَّدإ ْبنإ َعْمرإو ْبنإ َحْزٍم َأْن َسْل حُمَمََّد ْبَن ََثبإٍت َعنْ   َهَذا احْلَدإيثإ َواْكُتْب ِبإ

 ْبُن َعْبدإ اْلَعزإيزإ، َأْن ُِتَْنَع النيإَساُء احْلَمَّاَماتإ 
َجاُه« َوَيْعُقوُب ْبُن   ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ  ِإْبَراِهيَم، َهَذا الَِّذي َرَوى َعْنُه اللَّْيُث ْبُن َسْعٍد ُهَو َأُبو  @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

ِد ْبِن َثاِبِت ْبِن ُشَرْحِبيَل اْلقُ  ْحَمِن ْبِن ُجَبْيٍر، َعْن ُمَحمَّ ، َفَذَكَر اْلَحِديثَ ُيوُسَف َيْعُقوُب ْبُن ِإْبَراِهيَم، َعْن َعْبِد الرَّ  َرِشيِ 
 .: صحيح# قال الحافظ الذهبي رحمه هللا

 حديث حسن.  * قال الشيخ عبد السَلم علوش:

ُّ، ثـََنا َجديإي، ثـََنا َسعإيُد ْبُن َأيبإ   -   7784 َمْرمَيَ، ثـََنا اَنفإُع ْبُن يَزإيَد، َحدََّثِنإ   َأْخََباََن إإْْسَاعإيُل ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ اْلَفْضلإ ْبنإ حُمَمٍَّد الشَّْعَراينإ
َع سُ  َعَة اأْلَْسَلمإيََّة، تـَُقوُل: َدَخَل َعَلى َعائإَشَة نإْسَوٌة مإْن َأْهلإ الشَّامإ فـََقاَلْت ََيََْي ْبُن َأيبإ ُأَسْيٍد، َعْن ُعبَـْيدإ ْبنإ َأيبإ َسوإيََّة، أَنَُّه ْسَإ بَـيـْ

. فـَُقْلَن: نـََعْم. قَاَلْت عَ  ُب احْلَمَّاَماتإ ٍْص. فـََقاَلْت: َصَواحإ َها:َعائإَشُة: َمإَّْن أَْنُتَّ؟ فـَُقْلَن: مإْن َأْهلإ محإ َعنـْ  ُ َي اَّللَّ ْعُت   ائإَشُة َرضإ ْسَإ
  »  َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم يـَُقوُل: »احْلَمَّاُم َحَراٌم َعَلى نإَساءإ أُمَّيتإ

: اخلَْ  ؟« فـََقاَلتإ ييإ الشََّرابإ ، قَاَلْت: »ِبَإ ََذا الشََّرابإ طُُهنَّ ِبإ ُهنَّ: َفلإي بـََناٌت أَُمشيإ ُ ْمُر. فـََقاَلْت  فـََقاَلتإ اْمَرَأٌة مإنـْ َي اَّللَّ َعائإَشُة، َرضإ
ْنزإيٍر؟« قَاَلْت: ََل. قَاَلْت: »فَإإنَُّه مإثْـُلُه«   طإي بإَدمإ خإ َها: »َأَفُكْنتإ طَييإَبَة النـَّْفسإ َأْن َِتَْتشإ  َعنـْ

َجاهُ  ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   .@ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 .حمه هللا: صحيح# قال الحافظ الذهبي ر 

 (: حسن. 3192* صحيح الجامع )

، ثـََنا َمْعَبُد ْبُن  َأْخََباََن احلََْسُن ْبُن يـَْعُقوَب اْلَعْدُل، ثـََنا السَّرإيُّ ْبُن ُخَزمْيََة، ثـََنا ُعَمُر ْبُن َحْفصإ ْبنإ غإَياٍث، َحدَّ   -  7791 َثِنإ َأيبإ
ُ َعْنُه عَ َخالإٍد اأْلَْنَصارإيُّ، َعْن أَبإيهإ،   َي اَّللَّ ُهَما قَاَل: َدَخَل َجرإيُر ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ َرضإ ُ َعنـْ َي اَّللَّ َلى َرُسولإ َعْن َجابإرإ ْبنإ َعْبدإ اَّللَّإ، َرضإ

هإ فََأَخَذ َرُسوُل اَّللَّإ   َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم رإَداَءُه فَأَْلَقاُه إإلَْيهإ فـَتَـَلقَّاُه اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َوعإْنَدُه َأْصَحابُُه َوَضنَّ ُكلُّ رَُجٍل ِبإَْجلإسإ
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، ُثَّ َوَضَعهُ  ُ َكَما َأْكَرْمَتِنإ نَـْيهإ َوقَاَل: َأْكَرَمَك اَّللَّ َوَسلََّم، َعَلى َظْهرإ َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ    بإَنْحرإهإ َوَوْجهإهإ فـََقبـََّلُه َوَوَضَعُه َعَلى َعيـْ
رإ فَإإَذا َأًَتُه   َّللَّإ َواْليَـْومإ اْْلخإ  َكرإمُي قـَْوٍم فـَْلُيْكرإْمُه« فـََقاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »َمْن َكاَن يـُْؤمإُن ابإ

َجاُه ِبهَ  ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ  َياَقِة " @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ  ِذِه السِ 
 * سكت عنه الذهبي في التلخيص. 

 ْبُن ُسْفَياَن، ثـََنا َعْمُرو ْبُن  َأْخََباََن اأْلُْسَتاُذ أَبُو اْلَولإيدإ، َوأَبُو َعْمٍرو احلْإريإيُّ، َوأَبُو َبْكرإ ْبُن قـَُرْيٍش، قَاُلوا: ثـََنا احلََْسنُ   -   7794
، َعْن حُمَمَّدإ بْ َحْفٍص   ُّ، ثـََنا َعْبُد اَّللَّإ ْبُن َوْهٍب، َأْخََبينإ َعْبُد اجْلَبَّارإ ْبُن ُعَمَر اأْلَْيلإيُّ َباينإ ُ َعْنُه الشَّيـْ َي اَّللَّ نإ اْلُمْنَكدإرإ، َعْن َجابإٍر، َرضإ

  يـَْلَتفإْت«قَاَل: »َكاَن َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم إإَذا َمَشى َلَْ 
ِد ْبِن اْلُمْنَكِدِر َغْيَر َعْبِد اْلَجبَّارِ @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا:   . اَل َأْعَلٌم َأَحًدا َرَواُه َعْن ُمَحمَّ

 .# قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: عبد الجبار بن عمر تالف
 (: صحيح.4786* صحيح الجامع )

ثـََنا َأمْحَُد ْبُن َسْهلٍ  -  7795 ، ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن َغْياَلَن، ثـََنا أَبُو َداُوَد، ثـََنا احلَْ َحدَّ َكُم ْبُن   اْلُبَخارإيُّ، ثـََنا َصالإُح ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ احْلَافإظإ
ُ َعْنُه، َأنَّ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ  َي اَّللَّ ، َعْن أََنسإ ْبنإ َمالإٍك، َرضإ يإ  َعَلْيهإ َوَسلََّم قَاَل: »ُتَسمُّوَن َأْوََلدَُكْم  َعطإيََّة، َعْن ََثبإٍت اْلبـَُناينإ

 حُمَمًَّدا ُثَّ تـَْلَعُنوهَنُْم« 
َد اْلَحَكُم ْبُن َعِطيََّة، َعْن َثاِبٍت "   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َتَفرَّ

 .# قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: الحكم بن عطية وثقه بعضهم وهو لين
 (: ضعيف.2436* ضعيف الجامع )

، َوحمَُ   -   7798 مَُّد ْبُن َبشَّاٍر، قَاََل: ثـََنا َعْبُد َأْخََبينإ حُمَمَُّد ْبُن ُموَسى اْلَفقإيُه، ثـََنا إإبـَْراهإيُم ْبُن َأيبإ طَالإٍب، ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن اْلُمَثَّنَّ
، َعْن حُمَمَّدإ ْبنإ إإبـَْراهإيمَ  ، ثـََنا ُسْفَياُن، َعْن مُحَْيٍد اأْلَْعَرجإ ُ َعْنُه أَنَُّه َكاَن الرَّمْحَنإ َي اَّللَّ ، َعْن َأيبإ َسَلَمَة، َعْن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َرَواَحَة، َرضإ

ُّ َصلَّى  ْمَرأَتُُه َهذإهإ ُفاَلنَُة َمشَّطَتْ فإ َسَفٍر فـََقدإَم فـَتَـَعجََّل إإىَل َأْهلإهإ لَْياًل فَإإَذا َشْيٌء اَنئإٌم َمَع اْمَرأَتإهإ فََأَخَذ السَّْيَف فـََقاَلتإ ا ِنإ فَأََتى النَّيبإ
 َساَء لَْياًل«  هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َفذُكإَر َلُه َذلإَك، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »ََل َتْطُرُقوا النيإ 

ْيَخْيِن َولَ  َجاُه. @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ  ْم ُيَخرِ 
 .# قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: ذا مرسل

 (: صحيح.7362* صحيح الجامع )

ََي ْبُن ََيََْي، َوَعْمُرو ْبُن  َحدََّثِنإ حُمَمَُّد ْبُن َصالإحإ ْبنإ َهانإٍئ، ثـََنا أَبُو َسعإيٍد احْلََسُن ْبُن َعْبدإ الصََّمدإ اْلُقُهْنُدزإيُّ، ثـََنا َيَْ  -  7803
ْبنإ َعطَاءإ ْبنإ َأيبإ احْلَُوارإ، َعْن ُعبَـْيدإ ْبنإ ُجَرْيٍج، َعنإ احْلَارإثإ ْبنإ  ُزرَارََة، قَاََل: ثـََنا َسعإيُد ْبُن َسَلَمَة، ثـََنا إإْْسَاعإيُل ْبُن أَُميََّة، َعْن ُعَمَر 

ْعُت َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم فإ احْلَجيإ َبنْيَ اجلَْ  ُ َعْنُه قَاَل: ْسَإ َي اَّللَّ يهإ ْمَرَتنْيإ َوُهَو يـَُقوُل: »َمنإ اقْـَتَطَع مَ اْلََبَْصاءإ، َرضإ اَل َأخإ
بَـليإْغ َشاهإدُُكْم َغائإَبُكْم« َمرََّتنْيإ أَ  ْليَـتَـبَـوَّْأ َمْقَعَدُه مإَن النَّارإ، لإيـُ َرٍة فـَ  . ْو َثاَلًَث  اْلُمْسلإمإ بإَيمإنٍي فَاجإ

َياقَ  َجاُه ِبَهِذِه السِ  ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ    .ةِ @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح
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ََي ْبُن ََيََْي، َوَعْمُرو ْبُن  َحدََّثِنإ حُمَمَُّد ْبُن َصالإحإ ْبنإ َهانإٍئ، ثـََنا أَبُو َسعإيٍد احلََْسُن ْبُن َعْبدإ الصََّمدإ اْلُقُهْنُدزإيُّ، ثـََنا َيَْ   –  7803
ْبنإ َعطَاءإ ْبنإ َأيبإ احْلَُوارإ، َعْن ُعبَـْيدإ ْبنإ ُجَرْيٍج، َعنإ احْلَارإثإ ْبنإ  ُزرَارََة، قَاََل: ثـََنا َسعإيُد ْبُن َسَلَمَة، ثـََنا إإْْسَاعإيُل ْبُن أَُميََّة، َعْن ُعَمَر 

ْعُت َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم فإ احْلَجيإ َبنْيَ اجلَْ  ُ َعْنُه قَاَل: ْسَإ َي اَّللَّ يهإ  ْمَرَتنْيإ َوُهَو يـَُقوُل: »َمنإ اقْـَتَطَع مَ اْلََبَْصاءإ، َرضإ اَل َأخإ
بَـليإْغ َشاهإدُُكْم َغائإَبُكْم« َمرََّتنْيإ أَ  ْليَـتَـبَـوَّْأ َمْقَعَدُه مإَن النَّارإ، لإيـُ َرٍة فـَ  ْو َثاَلًَث  اْلُمْسلإمإ بإَيمإنٍي فَاجإ
َياَقِة«   َجاُه ِبَهِذِه السِ  ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح

ثـََنا أَبُو إإْسَحاَق إإبـَْراهإيُم ْبُن إإْْسَاعإيَل اْلَقارإُئ، ثـََنا ُعْثَماُن ْبُن َسعإيٍد الدَّارإمإيُّ، ثـََنا َسعإي  -   7804 َبأَ اَنفإُع ْبُن َحدَّ ُد ْبُن َأيبإ َمْرمَيَ، أَنـْ
َع َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم يـَُقوُل: يَزإيَد اْلمإْصرإيُّ، َحدََّثِنإ أَبُو ُسْفَياَن ْبُن َجابإرإ ْبنإ َعتإيٍك، َعْن أَبإ  ُ َعْنُه أَنَُّه ْسَإ َي اَّللَّ يهإ، َرضإ

ُ َعَلْيهإ اجْلَنََّة َوَأْدَخَلُه النَّاَر« قَاُلوا: اَي رَ  ريًا؟ قَاَل: »َوإإْن ُسوَل اَّللَّإ، َوإإْن َكاَن َشيْـ »َمنإ اقْـَتَطَع َماَل اْمرإٍئ ُمْسلإٍم بإَيمإينإهإ َحرََّم اَّللَّ ًئا َيسإ
َواًكا«  َواًكا، َوإإْن َكاَن سإ  َكاَن سإ

َياَقِة "  َجاُه ِبَهِذِه السِ  ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 .# قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح

ني في الكبير، ورجاله رجال الصحيح خَل أبا سفيان بن جابر بن عتيك ذكره ابن أبي حاتم،  رواه الطبرا(: 6917* قال الحافظ الهيثمي )
 وروى عنه غير واحد من أهل الصحيح، ولم يتكلم فيه أحد. 

َبأَ ُسَلْيَماُن ْبُن َحْرٍب، وَ   -   7809 َبأَ إإْْسَاعإيُل ْبُن إإْسَحاَق، أَنـْ ثـََنا أَبُو َبْكرإ ْبُن إإْسَحاَق، أَنـْ ُمْسلإُم ْبُن إإبـَْراهإيَم، قَاََل: ثـََنا ُشْعَبُة،  َحدَّ
ُ َعْنُه قَاَل: »ُكنَّ  َي اَّللَّ ، َعْن َأيبإ اْلَعالإَيةإ، َعْن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َمْسُعوٍد، َرضإ ا نـَُعدُّ مإَن الذَّْنبإ الَّذإي لَْيَس َلُه َكفَّارٌَة َحدََّثِنإ أَبُو التـَّيَّاحإ

«   اْلَيمإنَي اْلَغُموَس«  قإيَل: َوَما اْلَيمإنُي اْلَغُموُس؟ قَاَل: »الرَُّجُل يـَْقَتطإُع بإَيمإينإهإ َماَل الرَُّجلإ
َجاُه َفَقْد اتََّفَقا َعَلى سَ  ْيَخْيِن َوَلْم ُيَخرِ  َحاِبيِ  " @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ  َنِد َقْوِل الصَّ

 لحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط البخاري ومسلم # قال ا 

َبأَ إإسْ   -   7813 َرائإيُل، َعْن ُمَعاوإيََة ْبنإ إإْسَحاَق، َأْخََباََن أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ الصَّفَّاُر، ثـََنا َأمْحَُد ْبُن مإْهَراَن، ثـََنا ُعبَـْيُد اَّللَّإ ْبُن ُموَسى، أَنـْ
َعَلْيهإ َوَسلََّم قَاَل: " َعْن َسعإيدإ ْبنإ َأيبإ   يإ َصلَّى هللاُ  َعْنُه َعنإ النَّيبإ  ُ َي اَّللَّ ، َعْن َأيبإ ُهَريـَْرَة، َرضإ إإنَّ اَّللََّ َأذإَن ِلإ َأْن   َسعإيٍد اْلَمْقَُبإييإ

ُقُه َمْثنإيٌَّة حَتَْت اْلَعْرشإ َوُهَو يـَُقوُل: ُسْبَحاَنَك َما َأْعَظَم رَبَـَّنا " قَاَل: »َفرَيُدُّ َعَلْيهإ َما يـَْعَلُم   ُأَحديإَث َعْن دإيٍك رإْجاَلُه فإ اأْلَْرضإ َوُعنـُ
 َذلإَك َمْن َحَلَف يبإ َكاذإاًب«

َجاُه. ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 .# قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح

 (: صحيح.1714)* صحيح الجامع 

َنا ُعبَـْيُس ْبُن َمْيُموٍن، ثـََنا  َحدََّثِنإ َعلإيُّ ْبُن مَحَْشاَذ اْلَعْدُل، ثـََنا إإْْسَاعإيُل ْبُن إإْسَحاَق اْلَقاضإي، ثـََنا ُمْسلإُم ْبُن إإبـَْراهإيَم، ثَـ  - 7817
ُ َعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »َمْن َحَلَف َعَلى ََيََْي ْبُن َأيبإ َكثإرٍي، َعْن َأيبإ َسَلَمَة، َعْن َأيبإ ُهَريـَْرَة، رَ  َي اَّللَّ ضإ

ي،  ي فـَُهَو َنْصَراينإ ْساَلمإ فـَُهَو َوإإْن قَاَل ُهَو بَرإيٌء مإ   ميَإنٍي فـَُهَو َكَما َحَلَف إإْن قَاَل ُهَو يـَُهودإيي فـَُهَو يـَُهودإيي، َوإإْن قَاَل ُهَو َنْصَراينإ َن اإْلإ
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، َوَمنإ ادََّعى َدْعَوى اجْلَاهإلإيَّةإ فَإإنَُّه مإْن ُجثَا َجَهنََّم« قَاُلوا: اَي َرُسوَل اَّللَّإ  ْساَلمإ ، َوإإْن َصاَم َوَصلَّى؟ قَاَل: »َوإإْن َصاَم بَرإيٌء مإَن اإْلإ
 َوَصلَّى« 

َجاُه.@ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحي ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   ُح اإلِْ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: الخبر منكر 

ْلُكوَفةإ، ثـََنا َأمْحَُد ْبُن َحازإٍم اْلغإَفارإيُّ، ثـََنا أَبُو نـُعَ   - 7819 ُّ، ابإ َباينإ ْيٍم، َوأَبُو َغسَّاَن، قَاََل: ثـََنا َشرإيٌك،  َأْخََباََن حُمَمَُّد ْبُن َعلإيٍي الشَّيـْ
يَ  َراٍش، ثـََنا َعلإيُّ ْبُن َأيبإ طَالإٍب، َرضإ ُ َعْنُه قَاَل: َلمَّا افْـتَـَتَح َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َمكََّة َعْن َمْنُصوٍر، َعْن رإْبعإييإ ْبنإ حإ  اَّللَّ

يَنا َوَزْرعإَنا. فـََقاَل   فإ الديإينإ إإَلَّ فإَرارًا مإنْ   َأًَتُه اَنٌس مإْن قـَُرْيٍش فـََقاُلوا: إإنَُّه َقْد حلَإَق بإَك اَنٌس مإْن َمَوالإيَنا َوَأرإقَّائإَنا لَْيَس هَلُْم رَْغَبةٌ  َمَواشإ
َكاَة َأْو أَلَبـَْعَثنَّ َعَلْيُكْم رَُجاًل فـََيْضرإُب َأْعَناَقُكْم َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »َواَّللَّإ اَي َمْعَشَر قـَُرْيٍش لَُتقإيُمنَّ الصَّاَلَة َولَتـُْؤُتنَّ الزَّ 

ُف نـَْعَل َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم«   َعَلى الديإينإ« ُثَّ قَاَل:  « قَاَل َعلإيي: »َوَأاَن َأْخصإ ُف النـَّْعلإ  »َأاَن َأْو َخاصإ
 .# قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط مسلم

 * قال الشيخ عبد السَلم علوش: صحيح.

ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ دإيَناٍر، اْلَعْدُل الزَّاهإُد، ثـََنا َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ ُنَصرْيٍ، ثـََنا أَبُو نُـ َأْخََباََن أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ    -  7820 َعْيٍم، َحدَّ
، َعْن َخارإَجةَ  َنَما   إإْْسَاعإيُل ْبُن قـَْيسإ ْبنإ َسْعدإ ْبنإ زَْيدإ ْبنإ ََثبإٍت اأْلَْنَصارإيُّ، َحدََّثِنإ َأيبإ ُ َعْنُه قَاَل: بـَيـْ َي اَّللَّ ْبنإ زَْيٍد، َعْن زَْيٍد، َرضإ

َعَلْيهإ َوَسلََّم َجالإٌس َمَع َأْصَحابإهإ َُيَديإثـُُهْم إإْذ قَاَم َفَدَخَل فـََقاَم زَْيٌد َفجَ  َعَلْيهإ  َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ  يإ َصلَّى هللاُ  َلَس فإ جَمْلإسإ النَّيبإ
يإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم إإْذ ُمرَّ بإَلْحٍم َهدإيٍَّة إإىَل َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّ َوَسلََّم َوجَ  ى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، فـََقاَل اْلَقْوُم لإَزْيٍد  َعَل َُيَديإثـُُهْم َعنإ النَّيبإ

يإ  نًّا: اَي َأاَب َسعإيٍد، َلْو ُقْمَت إإىَل النَّيبإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم فََأقْـَرْأَتُه مإنَّا السَّاَلَم َوتـَُقوُل َلُه: يـَُقوُل َلَك َأْصَحاُبَك:    وََكاَن َأْحَدثـَُهْم سإ
ْع إإلَْيهإْم فـََقْد َأَكُلوا حَلًْما بـَْعَدَك« فَ  . فـََقاَل: »اْرجإ َنا مإْن َهَذا اللَّْحمإ َعَث إإلَيـْ ْد بـَلَّْغُت َرُسوَل اَّللَّإ َجاَء زَْيٌد فـََقاَل: قَ إإْن رَأَْيَت َأْن تـَبـْ
ْع إإلَْيهإْم فـََقْد َأَكُلوا حَلًْما بـَْعَدَك« فـََقاَل اْلَقْوُم: َما َأَكْلنَ  ا حَلًْما. َوإإنَّ َهَذا اأْلَْمَر َحَدٌث فَاْنطَلإُقوا َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم فـََقاَل: »اْرجإ

اَّللَّإ، َأْرَسْلَنا ْيهإ َوَسلََّم َنْسأََلُه َما َهَذا، َفَجاُءوا إإىَل َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم فـََقاُلوا: اَي َرُسوَل  بإَنا إإىَل َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعلَ 
ُْم َقْد َأَكُلوا حَلًْما فـََواَّللَّإ َما َأَكْلنَ  ا حَلًْما، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »َكَأينيإ إإلَْيَك فإ اللَّْحمإ الَّذإي َجاَءَك فـََزَعَم زَْيٌد َأهنَّ

َرةإ حَلْمإ زَْيٍد فإ َأْسَنانإُكْم« فـََقاُلوا: َأْي َرُسوَل اَّللَّإ فَاْستَـْغفإْر لََنا، قَاَل: فَاْستَـغْ   . َفَر هَلُمْ أَْنظُُر إإىَل َخضإ
َجاُه.@ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا:  ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 . # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: إسماعيل بن قيس بن سعد بن زيد بن ثابت ضعفوه
 (: ضعيف جدا. 4159* ضعيف الجامع )

، ثـَنَ   -   7826 ، ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن إإْسَحاَق، َوحُمَمَُّد ْبُن نـَُعْيٍم، قَاََل: ثـََنا أَبُو اأْلَْشَعثإ َمامإ ثـََنا أَبُو اإْلإ ا حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ الرَّمْحَنإ الطَُّفاوإيُّ،  َحدَّ
هَ  ُ َعنـْ َي اَّللَّ ا قَاَلْت: َكاَن َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم إإَذا َحَلَف َعَلى ميَإنٍي ََل ثـََنا هإَشاُم ْبُن ُعْرَوَة، َعْن أَبإيهإ، َعْن َعائإَشَة، َرضإ

ُ تـََعاىَل َكفَّارََة اْلَيمإنيإ، فـََقاَل: »ََل َأْحلإُف َعَلى ميَإنٍي فََأَرى َغرْيََها َخريًْ  َها إإَلَّ َكفَّْرُت َعْن ميَإ ََيَْنُث َحَّتَّ أَنـَْزَل اَّللَّ نـْ نٍي ُثَّ أَتـَْيُت الَّذإي  ا مإ
 ُهَو َخرْيٌ«  

َجاُه.  ْيَخْيِن َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ
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 .# قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط البخاري ومسلم
 (. 2068* السلسلة الصحيحة )

، ثـََنا َعْبُد الرَّمْحَنإ   ْبُن َجْعَفرإ ْبنإ َدَرْستَـَوْيهإ، ثـََنا يـَْعُقوُب ْبُن ُسْفَياَن، ثـََنا َعْبُد اْلَعزإيزإ ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ اأْلَُوْيسإ َأْخََباََن َعْبُد اَّللَّإ   -  7831 يُّ
َها قَاَلْت: أُ  ُ َعنـْ َي اَّللَّ ، َعْن أَبإيهإ، َعْن َعْمَرَة، َعْن َعائإَشَة، َرضإ ْهدإَي ِلإ حَلٌْم فََأَمَرينإ َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم ْبُن َأيبإ الريإَجالإ

ْنُه لإَزيـَْنَب فََأْهَدْيُت هَلَا فـََردَّْتُه، فـََقاَل: »زإيدإيَها« َفزإْدُُتَا فـََردَّْتُه، فـََقاَل: »َأْقسَ  ْتُه ْمُت َعَلْيكإ َأََل زإْدتإيَها« َفزإْدُُتَا فـََردَّ َأْن ُأْهدإَي مإ
نْ  ُم ََل َأْدُخُل َعَلْيُكنَّ  َفَدَخَلْتِنإ َغرْيٌَة، فـَُقْلُت: َلَقْد َأَهانـَْتَك، فـََقاَل: »أَْنتإ َوهإَي َأْهَوُن َعَلى اَّللَّإ مإْن َأْن يُهإيَنِنإ مإ ُكنَّ َأَحٌد، أُْقسإ

َنا َمَساَء ال ثَّاَلثإنَي فـََقاَلْت: ُكْنُت َحَلْفُت َأْن ََل َتْدُخَل َشْهًرا، فـََقاَل: »َشْهٌر َهَكَذا َشْهًرا« فـَغَاَب َعنَّا تإْسًعا َوعإْشرإيَن ُثَّ َدَخَل َعَليـْ
ِْبَامَ   . َوَشْهٌر َهَكَذا« َوفـَرََّق َبنْيَ َكفَّْيهإ َوَأْمَسَك فإ الثَّالإَثةإ اإْلإ

َأنَّ  اْلَبَياُن  َوِفيِه  َجاُه،  ُيَخرِ  َوَلْم  اْلُبَخاِريِ   َشْرِط  َعَلى  َصِحيٌح  َحِديٌث  َهَذا  هللا:  رحمه  الحاكم  الحافظ  قال  َوَقَسٌم«   @  َيِميٌن  َكَذا  َعَلى   َأْقَسْمُت 
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط البخاري 

ثـََنا أَبُو َبْكرإ ْبُن إإسْ  -  7833 ، ثـََنا َعلإيُّ ْبُن ُمْسهإٍر، َعنإ َحدَّ ْنَجاُب ْبُن احْلَارإثإ ، َعنإ اْبنإ زإاَيٍد، ثـََنا مإ َبَأ احْلََسُن ْبُن َعلإيٍي   َحاَق، أَنـْ
ُهَما قَاَل: »إإَذا َحَلَف الرَُّجُل َعَلى ميَإنٍي فـََلهُ  ُ َعنـْ َي اَّللَّ ، َعْن جُمَاهإٍد، َعنإ اْبنإ َعبَّاٍس، َرضإ َا   أَ اأْلَْعَمشإ َ َوَلْو إإىَل َسَنٍة« َوإإَنَّ ْن َيْستَـْثِنإ

يَت{ ]الكهف:  [ ، قَاَل: »إإَذا ذََكَر اْستَـْثََّن« قَاَل َعلإيُّ ْبُن ُمْسهإٍر: »وََكاَن 24نـََزَلْت َهذإهإ اْْليَُة فإ َهَذا: }َواذُْكْر رَبََّك إإَذا َنسإ
َا«   اأْلَْعَمُش َيَُْخُذ ِبإ

َجاُه.  @ قال الحافظ الحاكم رحمه ْيَخْيِن َوَلْم ُيَخرِ   هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ
 .# قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط البخاري ومسلم

 * قال الشيخ عبد السَلم علوش: موقوف صحيح. 
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ثـََنا الشَّْيُخ أَبُو    -  7837 ُّ، ثَـ َحدَّ َبَأ َعلإيُّ ْبُن احْلَُسنْيإ ْبنإ ُجنَـْيٍد، ثـََنا اْلُمَعاََف ْبُن ُسَلْيَماَن احْلَرَّاينإ َنا فـَُلْيُح ْبُن  َبْكرإ ْبُن إإْسَحاَق، أَنـْ
َع َعْبَد اَّللَّإ ْبَن ُعَمَر، َسأََلُه رَُجٌل مإْن َبِنإ   ، أَنَُّه ْسَإ َكْعٍب يـَُقاُل َلُه َمْسُعوُد ْبُن َعْمٍرو: اَي َأاَب َعْبدإ  ُسَلْيَماَن، َعْن َسعإيدإ ْبنإ احْلَارإثإ

ْلَبصْ  ْرضإ فَارإَس فإيَمْن َكاَن عإْنَد ُعَمَر ْبنإ ُعبَـْيدإ اَّللَّإ َوإإنَُّه َوَقَع ابإ َرةإ طَاُعوٌن َشدإيٌد، فـََلمَّا بـََلَغ َذلإَك َنَذْرُت الرَّمْحَنإ، إإنَّ اْبِنإ َكاَن ِبَإ
ُ جَ  َهْوا  إإنإ اَّللَّ َي إإىَل اْلَكْعَبةإ َفَجاَء َمرإيًضا َفَماَت، َفَما تـََرى؟ فـََقاَل اْبُن ُعَمَر: َأَوََلْ تـُنـْ ْبِنإ َأْن َأْمشإ َعنإ النَّْذرإ، إإنَّ َرُسوَل اَّللَّإ اَء ابإ

ُرُه فَإإ  ًئا َوََل يـَُؤخيإ يلإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم قَاَل: »النَّْذُر ََل يـَُقديإُم َشيـْ َا ُيْسَتْخَرُج بإهإ مإَن اْلَبخإ  «  .َأْوفإ بإَنْذرإكَ ، َنَّ
َياَقِة«   َجاُه ِبَهِذِه السِ  ْيَخْيِن َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ

 .# قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط البخاري ومسلم
 ..عند البخاري دون القصة من هذا الوجه، وفليح يقول الحافظ في" التقريب " عنه: " صدوق كثير الخطأ ".(: 478حة )* السلسة الصحي

 فَل ضير على أصل حديثه ما دام أنه لم يتفرد به. 
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ثـََنا َعْبُد اَّللَّإ ْبُن َوْهٍب، َأْخَبََ   -  7844 ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثـََنا َِبُْر ْبُن َنْصٍر، َحدَّ ينإ ََيََْي ْبُن أَيُّوَب اْلمإْصرإيُّ،  َحدَّ
ُ َعْنُه أَنَُّه قَاَل لإَرُسولإ اَّللَّإ َعْن ُعبَـْيدإ اَّللَّإ ْبنإ زَْحٍر، َعنإ اْلَولإيدإ ْبنإ ُعَمَراَن، َعْن َعْمرإو ْبنإ ُمرَّ  َي اَّللَّ ، َعْن ُمَعاذإ ْبنإ َجَبٍل، َرضإ َة اجْلََملإيُّ

َيْكفإ  دإيَنَك  »َأْخلإْص  قَاَل:   ، َأْوصإِنإ اَّللَّإ  َرُسوَل  اَي  اْلَيَمنإ:  إإىَل  بـََعَثُه  نَي  حإ َوَسلََّم  َعَلْيهإ  هللاُ  اْلَقلإيُل« َصلَّى  اْلَعَمُل   َك 
َجاُه. @ قال ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 .# قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: غير صحيح
 (: ضعيف.240* ضعيف الجامع )

َبَأ  -  7846 َبأَ أَبُو اْلُمَوجَّهإ، أَنـْ ْنٍد، َعْن أَبإيهإ، َعنإ اْبنإ  َأْخََبينإ احْلََسُن ْبُن َحلإيٍم اْلَمْرَوزإيُّ، أَنـْ َبأَ َعْبُد اَّللَّإ ْبُن َأيبإ هإ َعْبَداُن، أَنـْ
ُهَما قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم لإَرُجٍل َوُهَو يَعإظُُه: " ا ُ َعنـْ َي اَّللَّ ْغَتنإْم َخًْسا قـَْبَل َخٍْس: َشَباَبَك قـَْبَل  َعبَّاٍس، َرضإ

 مإَك، َوصإحََّتَك قـَْبَل َسَقمإَك، َوغإَناَءَك قـَْبَل فـَْقرإَك، َوفـََراَغَك قـَْبَل ُشْغلإَك، َوَحَياَتَك قـَْبَل َمْوتإَك«هإرَ 
َجاُه.  ْيَخْيِن َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ

 لى شرط البخاري ومسلم # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: ع
 (: صحيح.1077* صحيح الجامع )

، ثـََنا ََيََْي ْبُن َصالإٍح َأْخََباََن أَبُو النَّْضرإ اْلَفقإيُه، َوإإبـَْراهإيُم ْبُن إإْْسَاعإيَل اْلَقارإُئ، قَاََل: ثـََنا ُعْثَماُن ْبُن َسعإيٍد الدَّ   -  7849 ارإمإيُّ
، ْعُت َمالإَك ْبَن أَُدىٍي ُّ، قَاَل: ْسَإ ، ثـََنا أَبُو إإْْسَاعإيَل السَُّكوينإ ُهَما يـَُقوُل   اْلُوَحاظإيُّ ُ َعنـْ َي اَّللَّ رٍي، َرضإ ْعُت النـُّْعَماَن ْبَن َبشإ يـَُقوُل: ْسَإ

ْعُت َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم يـَُقوُل: »َأََل إإنَُّه ََلْ يـَْبَق مإَن ا ْنََبإ: ْسَإ ْثُل الذُّاَببإ َِتُوُر فإ َجويإ َوُهَو َعَلى اْلمإ نـَْيا إإَلَّ مإ َها، فَاَّللََّ لدُّ
 اَّللََّ فإ إإْخَوانإُكْم مإْن َأْهلإ اْلُقُبورإ فَإإنَّ َأْعَماَلُكْم تـُْعَرُض َعَلْيهإْم«  

َجاُه. ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: فيه مجهوالن 

 (: ضعيف.443)* السلسلة الضعيفة 

نـَْيا، َحدََّثِنإ ُسَوْيُد ْبُن َسعإيٍد، َحدَّ   -   7850 َثِنإ بَقإيَُّة ْبُن اْلَولإيدإ، َعْن ِبَإريإ  َأْخََباََن أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ الصَّفَّاُر، ثـََنا أَبُو َبْكرإ ْبُن َأيبإ الدُّ
ُ َعْنُه َأنَّ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم قَاَل: »إإنَّ قـَْلَب ْبنإ َسْعٍد، َعْن َخالإدإ ْبنإ َمْعَداَن، َعْن َأيبإ ُعبَـْيَدةَ  َي اَّللَّ ، َرضإ  ْبنإ اجْلَرَّاحإ

ْثُل اْلُعْصُفورإ يـَتَـَقلَُّب فإ اْليَـْومإ َسْبَع َمرَّاٍت«    اْبنإ آَدَم مإ
َجاُه. @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشرْ   ِط ُمْسِلٍم َوَلْم ُيَخرِ 

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: فيه انقطاع 
 (: ضعيف.1910* ضعيف الجامع )

ُّ، ثـََنا َعْبُد اَّللَّإ بْ   -  7852 ثـََنا أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثـََنا َعلإيُّ ْبُن احلََْسنإ اهلْإاَلِلإ ثـََنا ُسْفَياُن،  ُن  َحدَّ ُّ، َحدَّ اْلَولإيدإ اْلَعَدينإ
 اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »َمْن َخاَف َعْن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ حُمَمَّدإ ْبنإ َعقإيٍل، َعنإ الطَُّفْيلإ ْبنإ ُأيَبيإ ْبنإ َكْعٍب، َعْن أَبإيهإ، قَاَل: قَاَل َرُسولُ 

َفُة تَـ َأْدََلَ َوَمْن َأْدََلَ فـَقَ  ْلَعَة اَّللَّإ اجْلَنَُّة َجاَءتإ الرَّاجإ ْلَعَة اَّللَّإ َغالإَيٌة َأََل إإنَّ سإ َا ْد بـََلَغ اْلَمْنزإَل، َأََل إإنَّ سإ بَـُعَها الرَّادإَفُة َجاَء اْلَمْوُت ِبإ تـْ
 فإيهإ«
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 * سكت عنه الذهبي في التلخيص. 
 (: إسناده حسن.954* السلسلة الصحيحة )

، ثـََنا ُمَسدٌَّد، ثـََنا ََيََْي ْبُن َسعإيٍد، عَ   -  7854 َبَأ أَبُو اْلُمَثَّنَّ ثـََنا أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن إإْسَحاَق، أَنـْ ْن َسْعدإ ْبنإ إإْسَحاَق ْبنإ َكْعبإ َحدَّ
ُ عَ  َي اَّللَّ ، َرضإ ْنُه قَاَل رَُجٌل: اَي َرُسوَل اَّللَّإ، َأرَأَْيَت َهذإهإ اأْلَْمَراَض الَّيتإ ْبنإ ُعْجَرَة، َعْن زَيـَْنَب بإْنتإ َكْعٍب، َعْن َأيبإ َسعإيٍد اخْلُْدرإييإ

َا؟ قَاَل: »َكفَّارَاٌت« فـََقاَل ُأيَبُّ ْبُن َكْعٍب: اَي َرُسوَل اَّللَّإ َوإإْن قـَلَّْت؟ قَاَل: »  َنا َماَذا لََنا ِبإ يبـُ َشوَْكٌة َفَما فـَْوقـََها؟« قَاَل: »َفَدَعا ُتصإ
َهاُأيَبي،   هإ َأْن ََل يـَُفارإَقُه اْلَوَعُك َحَّتَّ مَيُوَت بـَْعَد َأْن ََل َيْشَغَلُه َعْن َحجٍي َوََل َعْمَرٍة َوََل جإ ٍد فإ َسبإيلإ اَّللَّإ َعزَّ َوَجلَّ َوََل َعَلى نـَْفسإ

ْلَدُه بـَْعَدَها إإَلَّ   َوَجَد َحرََّها َحَّتَّ َماَت«  َصاَلٍة َمْكُتوبٍَة فإ مَجَاَعٍة« قَاَل: »َفَما َمسَّ رَُجٌل جإ
َجاُه "  ْيَخْيِن َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط البخاري ومسلم 

ُّ، َحدَّثَـ   -  7856 َيَة، ثـََنا ُعبَـْيُد اَّللَّإ ْبُن ُعَمَر اْلَقَوارإيرإيُّ، ثـََنا َعْبُد الصََّمدإ ْبُن  َأْخََباََن َأمْحَُد ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ اْلُمَزينإ َنا َعْبُد اَّللَّإ ْبُن اَنجإ
، َعْن زَْيدإ بْ  ُّ، َعْن ُمرََّة الطيإيبإ دإ ْبُن زَْيٍد، َحدََّثِنإ َأْسَلُم اْلُكوفإ ، ثـََنا َعْبُد اْلَواحإ ديإيقإ نإ َأْرَقَم، قَ َعْبدإ اْلَوارإثإ اَل: ُكنَّا َمَع َأيبإ َبْكٍر الصيإ

َاٍء َوَعَسٍل فـََلمَّا َأْداَنُه مإْن فإيهإ َبَكى َوَبَكى َحَّتَّ أَْبَكى   َ ِبإ ُ َعْنُه َفَدَعا بإَشَراٍب فَُأِتإ َي اَّللَّ َأْصَحابَُه َفَسَكُتوا َوَما َسَكَت، ُثَّ َعاَد َرضإ
ُْم َلْن يَـ  نَـْيهإ فـََقاُلوا: اَي َخلإيَفَة َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ وَ فـََبَكى َحَّتَّ ظَنُّوا َأهنَّ َسلََّم َما أَْبَكاَك؟ ْقدإُروا َعَلى َمْسأَلَتإهإ، قَاَل: ُثَّ َمَسَح َعيـْ

هإ َشيْـ  ُتُه َيْدَفُع َعْن نـَْفسإ ًئا َوََلْ َأَر َمَعُه َأَحًدا فـَُقْلُت: اَي َرُسوَل اَّللَّإ َما الَّذإي قَاَل: ُكْنُت َمَع َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم فـََرأَيـْ
نـَْيا ُمثيإَلْت ِلإ فـَُقْلُت هَلَا إإلَْيكإ َعِنيإ ُثَّ رََجَعْت فـََقاَلْت إإْن   َك؟ قَاَل: »َهذإهإ الدُّ َفلإَت مإِنيإ َمْن َتْدَفُع َعْن نـَْفسإ َأفْـَلتَّ مإِنيإ فـََلْن يـَنـْ

 بـَْعَدَك« 
َجاُه. ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: عبد الصمد تركه البخاري وغيره 
 (: ضعيف جدا. 4878* السلسلة الضعيفة )

ثـََنا أَبُو َعلإيٍي احْلَُسنْيُ ْبُن َعلإيٍي احْلَافإُظ، َوأَبُو احْلََسنإ َعلإيُّ ْبُن بـُْنَداٍر الزَّاهإُد قَاََل: أَنْـ  -  7860 َبأَ أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن احلََْسنإ  َحدَّ
، ثَـ  ، ثـََنا َأيبإ ُّ، ثـََنا إإبـَْراهإيُم ْبُن َعْمٍرو السَّْكَسكإيُّ ُهَما اْلَعْسَقاَلينإ ُ َعنـْ َي اَّللَّ َنا َعْبُد اْلَعزإيزإ ْبُن َأيبإ َروَّاٍد، َعْن اَنفإٍع، َعنإ اْبنإ ُعَمَر، َرضإ

مَّ بإَشْيٍء مإْن َأْمرإ  اأْلَْرُض فإَراَشُه ََلْ يـَْهتَ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »َمْن طََلَب َما عإْنَد اَّللَّإ َكاَنتإ السََّماُء ظإاَلَلُه وَ 
َز، َوُهَو ََل يـَْغرإُس الشََّجَر َوَيَُْكُل الثيإَماَر تـَوَ  نـَْيا، فـَُهَو ََل يـَْزرَُع الزَّرَْع َوُهَو َيَُْكُل اخْلُبـْ كُّاًل َعَلى اَّللَّإ تـََعاىَل َوطََلًبا لإَمْرَضاتإهإ َفَضمََّن  الدُّ

ُ السََّماَواتإ السَّْبَع َواأْلَرَ  َساٍب عإنْ اَّللَّ َعُبوَن فإيهإ َوَيَُْتوَن بإهإ َحاَلًَل َوَيْستَـْوفإ ُهَو رإْزَقُه بإَغرْيإ حإ نَي السَّْبَع رإْزَقُه فـَُهْم يـَتـْ َد اَّللَّإ تـََعاىَل  ضإ
 َحَّتَّ َأًَتُه اْلَيقإنُي«  

اِميِ يَن وَ  ْسَناِد ِللشَّ َجاُه.@ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ  َلْم ُيَخرِ 
 . # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: بل منكر أو موضوع

 (: موضوع.445* السلسلة الضعيفة )
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ُّ، َحدَّثَ َحدََّثِنإ أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن اَبَلَوْيهإ، ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن بإْشرإ ْبنإ َمَطٍر، ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن َجْعَفٍر الْ   -   7863 ، َورََكاينإ ِنإ َعدإيُّ ْبُن اْلَفْضلإ
مإ ْبنإ َعْبدإ الرَّمْحَنإ، َعْن أَبإيهإ، َعنإ اْبنإ  ، َعنإ اْلَقاسإ ُ َعْنُه قَاَل: َتاَل َرُسوُل َعْن َعْبدإ الرَّمْحَنإ ْبنإ َعْبدإ اَّللَّإ اْلَمْسُعودإييإ َي اَّللَّ  َمْسُعوٍد، َرضإ

{ ]األنعام:  اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: }َفَمنْ  ُ َأْن يـَْهدإيَُه َيْشَرْح َصْدرَُه لإْْلإْساَلمإ [ فـََقاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ 125 يُرإدإ اَّللَّ
َل: »نـََعْم، التََّجافإ َعْن َدارإ  قَا  َوَسلََّم: »إإنَّ النُّوَر إإَذا َدَخَل الصَّْدَر انـَْفَسَح« َفقإيَل: اَي َرُسوَل اَّللَّإ َهْل لإَذلإَك مإْن عإْلٍم يـُْعَرُف؟

ْستإْعَدادإ لإْلَمْوتإ قـَْبَل نـُُزولإهإ«   اَنبَُة إإىَل َدارإ اخْلُُلودإ، َواَلإ  اْلُغُرورإ، َواإْلإ
 . # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: عدي بن الفضل ساقط

 (: إسناده ضعيف. 5156* اْللباني في تخريج مشكاة المصابيح )

َبَأ أَبُو    -   7864 ، ثـََنا ََيََْي ْبُن ََيََْي، أَنـْ ُمَعاوإيََة، َعنإ اْلَعوَّامإ ْبنإ ُجَوْيرإيََة، َأْخََبينإ إإبـَْراهإيُم ْبُن عإْصَمَة ْبنإ إإبـَْراهإيَم، اْلَعْدُل، ثـََنا َأيبإ
ُ َعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ صَ  َي اَّللَّ َْبَ إإَلَّ بإَعَجٍب: الصَّْمُت َوُهَو َعنإ احلََْسنإ، َعْن أََنٍس، َرضإ لَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: " َأْرَبٌع ََل ُيصإ

 َأوَُّل اْلعإَباَدةإ، َوالتـََّوضُُّع، َوذإْكُر اَّللَّإ تـََعاىَل، َوقإلَُّة الشَّْيءإ " 
ْسَناِد َوَلْم ُيَخر ِ   .َجاهُ @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 (: موضوع.764* ضعيف الجامع )

َباُن، َعنْ   -   7868 ٍح، ثـََنا َشيـْ ُّ، ثـََنا أَبُو قإاَلبََة، ثـََنا إإْسَحاُق ْبُن اَنصإ َراٍش، َأْخََباََن مَحَْزُة ْبُن اْلَعبَّاسإ اْلَعَقيبإ  َمْنُصوٍر، َعْن رإْبعإييإ ْبنإ حإ
يإ  ُ َعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »اَي طَارإُق، اْسَتعإدَّ لإْلَمْوتإ قَـ َعْن طَارإقإ ْبنإ َعْبدإ اَّللَّإ اْلُمَحارإيبإ َي اَّللَّ ْبَل ، َرضإ

»  نـُُزولإ اْلَمْوتإ
 @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َصِحيٌح  

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح
 موضوع.(: 812* ضعيف الجامع )

ريإ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »َأقإلُّوا الدُُّخو   -  7869 خيإ ثـََنا َعْبُد اَّللَّإ ْبُن الشيإ َل َعَلى اأْلَْغنإَياءإ فَإإنَُّه َقمإٌن َحدَّ
 َأْن ََل تـَْزَدُروا نإَعَم اَّللَّإ َعزَّ َوَجلَّ«

َجاُه.@ قال الحافظ الحاكم رحمه  ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح

 (: ضعيف جدا. 1080* ضعيف الجامع )

، ثـََنا ََيََْي ْبُن أَيُّوَب،  -  7870 يُّ ثـََنا َأمْحَُد ْبُن َكامإٍل اْلَقاضإي، ثـََنا َجْعَفُر ْبُن َأيبإ ُعْثَماَن الطََّيالإسإ ثـََنا َعْبُد اجْلَبَّارإ ْبُن َوْهٍب،   َحدَّ
ُ َعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ  َي اَّللَّ َبَأ َسْعُد ْبُن طَارإٍق، َعْن أَبإيهإ، َرضإ َها أَنـْ نـَْيا لإَمْن تـََزوََّد مإنـْ  َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »نإْعَمتإ الدَّاُر الدُّ

َرتإهإ َوَقصََّرْت بإهإ َعْن   ْتُه َعْن آخإ َى رَبَُّه َعزَّ َوَجلَّ، َوبإْئَستإ الدَّاُر لإَمْن َصدَّ َرتإهإ َحَّتَّ يـُْرضإ خإ ُ   رإَضاءإ رَبيإهإ، َوإإَذا قَاَل اْلَعْبدُ ْلإ قـَبََّح اَّللَّ
ُ َأْعَصااَن لإَربيإهإ«  نـَْيا قـَبََّح اَّللَّ نـَْيا قَاَلتإ الدُّ  الدُّ

َجاُه. ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
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 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: بل منكر
 (: موضوع.2/797)* ابن عدي في الكامل في الضعفاء 

، ثـََنا أَبُو الْ   -  7871 َْمَداَن، ثـََنا إإبـَْراهإيُم ْبُن احْلَُسنْيإ ثـََنا أَبُو َجْعَفٍر َأمْحَُد ْبُن ُعبَـْيٍد احْلَافإُظ، ِبإ ، ثـََنا ُعَفرْيُ ْبُن َمْعَداَن، َعْن  َحدَّ َيَمانإ
ُ َعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: " إإنَّ اْلَعْبَد إإَذا مَ ُسَلْيمإ ْبنإ َعامإٍر، َعْن أَ  َي اَّللَّ ُ إإىَل  يبإ أَُماَمَة، َرضإ رإَض َأْوَحى اَّللَّ

َأْغفإرْ  َأْقبإْضُه  فَإإْن  قـُُيودإي  مإْن  بإَقْيٍد  َعْبدإي  قـَيَّْدُت  َأاَن  َماَلئإَكيتإ  اَي  َلهُ َماَلئإَكتإهإ:  َذْنَب  َوََل  يـَْقُعُد  يَنئإٍذ  َفحإ ُأَعافإهإ  َوإإْن  َلُه   . 
َجاُه. ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 . # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: عفير بن معدان واه
 . فيه عفير بن معدان وهو ضعيف(: 2/294* الهيثمي )

7875  -  ، يُّ دإ اْلُقَرشإ َبَأ حُمَمَُّد ْبُن َغالإٍب، ثـََنا إإْسَحاُق ْبُن َعْبدإ اْلَواحإ ثـََنا أَبُو َبْكرإ ْبُن إإْسَحاَق، أَنـْ ثـََنا ُهَشْيٌم، َعْن َعْبدإ الرَّمْحَنإ    َحدَّ
َلَة ْبنإ زُفـََر، َعْن ُحَذيـْفَ  ُ َعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم:  ْبنإ إإْسَحاَق، َعْن حُمَارإبإ ْبنإ دإََثٍر، َعْن صإ َي اَّللَّ َة، َرضإ

َهامإ إإْبلإيَس َمْسُموَمٌة َفَمْن تـَرََكَها مإْن َخْوفإ اَّللَّإ َأََثبَُه َجلَّ َوَعزَّ إإميَاانً   ُيَإُد َحاَلَوَتُه فإ قـَْلبإهإ«  »النَّْظَرُة َسْهٌم مإْن سإ
َجاُه.@ قال  ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 (: ضعيف جدا. 1065* السلسلة الضعيفة )

ثَ  -  7878 ، بإبَـْغَداَد، ثـََنا إإبـَْراهإيُم ْبُن اهْلَيـْ مإ اْلبَـَلدإيُّ، ثـََنا احْلَكإيُم ْبُن اَنفإٍع، َأْخََباََن أَبُو َعْمٍرو ُعْثَماُن ْبُن َأمْحََد الدَّقَّاقإ ْبنإ السَّمَّاكإ
ُ َعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »إإنَّ اَّللََّ ثـََنا ُعَفرْيُ ْبُن َمْعَداَن، َعْن ُسَلْيمإ ْبنإ َعامإٍر، َعْن َأيبإ أَُماَمَة، رَ  َي اَّللَّ ضإ

ُهْم َمْن َيَْ  نـْ لنَّارإ، َفمإ ْلَباَلءإ َوُهَو َأْعَلُم بإهإ َكَما ُُيَريإُب َأَحدُُكْم َذَهَبُه ابإ ْبرإيزإ َفذَ لَُيَجريإُب َأَحدَُكْم ابإ ُ ُرُج َكالذََّهبإ اإْلإ لإَك الَّذإي ََنَّاُه اَّللَّ
، َومإ  ُهْم َمْن ََيُْرُج َكالذََّهبإ ُدوَن َذلإَك َفَذلإَك الَّذإي َيُشكُّ بـَْعَض الشَّكيإ نـْ ، َومإ ُهْم َمْن ََيُْرُج َكالذََّهبإ اأْلَْسَودإ  تـََعاىَل مإَن السَّييإَئاتإ نـْ

  »َ  َفَذلإَك الَّذإي َقدإ افْـُتتإ
َجاُه.@ قال الحافظ الحاكم ر  ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   حمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح
 (: ضعيف جدا. 1369* ضعيف الجامع )

اْلَقطَّاُن، ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن ُمَقاتإٍل اْلَمْرَوزإيُّ، ثـََنا َحدََّثِنإ حُمَمَُّد ْبُن َصالإحإ ْبنإ َهانإٍئ، َحدََّثِنإ أَبُو اْلَفْضلإ حُمَمَُّد ْبُن احْلَُسنْيإ    -   7883
ُ َعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسوُل   َي اَّللَّ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »َيُكوُن يُوُسُف ْبُن َعطإيََّة وََكاَن مإْن َأْهلإ السُّنَّةإ، َعْن ََثبإٍت، َعْن أََنٍس، َرضإ

رإ الزَّ   َمانإ ُعبَّاٌد ُجهَّاٌل َوقـُرَّاُء َفَسَقٌة« فإ آخإ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: يوسف بن عطية هالك 

 (: موضوع.447* السلسلة الضعيفة )

، ثـََنا اْلُمغإريَُة، ثـََنا أَبُ   -  7884 ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن َعْوٍف الطَّائإيُّ و َبْكرإ ْبُن َأيبإ َمْرمَيَ، ثـََنا َضْمَرُة  َحدَّ
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صَ  اَّللَّإ  َرُسوَل  َأنَّ  َعْنُه   ُ اَّللَّ َي  َرضإ ْرَداءإ،  الدَّ َأيبإ  َعْن  َحبإيٍب،  َحزإيٍن« ْبُن  قـَْلٍب  َيُإبُّ ُكلَّ  اَّللََّ  »إإنَّ  قَاَل:  َوَسلََّم  َعَلْيهإ  هللاُ   لَّى 
َجاُه. ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: منقطع
 (: ضعيف.1723* ضعيف الجامع )

ثـََنا أَبُو َعلإيٍي احْلَُسنْيُ ْبُن َعلإيٍي احْلَافإُظ، ثـََنا أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ احْلَُسنْيُ ْبُن ُموَسى ْبُن َخَلٍف    - 7887 ، ثـََنا أَبُو فـَْرَوَة يَزإيُد  َحدَّ الرُّْسغإيُّ
، َعْن أَبإيهإ، َعْن َعطَاءإ ْبنإ َأيبإ َراَبحٍ  ُهَما قَاَل: قَاَل ْبُن حُمَمٍَّد الرََّهاوإيُّ، ثـََنا َأيبإ ُ َعنـْ َي اَّللَّ ، َعْن بإاَلٍل َرضإ ، َعْن َأيبإ َسعإيٍد اخْلُْدرإييإ

لَّى هللاُ وََكْيَف ِلإ بإَذلإَك اَي َرُسوَل اَّللَّإ صَ   َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »اَي بإاَلُل، اْلَق اَّللََّ َفقإريًا َوََل تـَْلَقُه َغنإيًّا« قَاَل: قـُْلُت:
َك اَي َرُسوَل اَّللَّإ؟ قَاَل: »ُهَو َذاَك َوإإَلَّ َعَلْيهإ َوَسلََّم؟ قَاَل: »إإَذا رُزإْقَت َفاَل ََتَْبْأ، َوإإَذا ُسئإْلَت َفاَل َِتَْنْع« قَاَل: قـُْلُت: وََكْيَف ِلإ بإَذلإ 

 فَالنَّاُر«  
َجاُه.@ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح ا ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   إلِْ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: واه 
 (: ضعيف.6742* السلسلة الضعيفة )

ُر، ثـََنا َعْبُد اَّللَّإ بْ   -   7888 ْجزإيُّ، بإبَـْغَداَد، ثـََنا َأمْحَُد ْبُن َعلإيٍي اأْلَابَّ ، ثـََنا َجْعَفُر  ُن َأيبإ َبْكٍر اْلُمقَ َأْخََباََن َدْعَلُج ْبُن َأمْحََد السيإ دَّمإيُّ
َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َدَخَل مَ  ُ َعْنُه »َأنَّ النَّيبإ َي اَّللَّ ًعا«  ْبُن ُسَلْيَماَن، َعْن ََثبإٍت، َعْن أََنٍس َرضإ  كََّة َوَذقْـُنُه َعَلى رَْحلإهإ ُمَتَخشيإ

َجاُه "  @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى  َشْرِط ُمْسِلٍم َوَلْم ُيَخرِ 
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط مسلم

ثـََنا َجْعَفُر ْبُن حُمَمٍَّد اخْلََلدإيُّ، ثـََنا احْلََسُن ْبُن َعلإيٍي اْلَقطَّاُن، ثـََنا إإْْسَاعإيُل ْبُن اْلَعطَّارإ   -  7889 ، ثـََنا إإْسَحاُق ْبُن بإْشٍر، ثـََنا َحدَّ
َي   ، َعْن َشقإيقإ ْبنإ َسَلَمَة، َعْن ُحَذيـَْفَة َرضإ َعَلْيهإ َوَسلََّم قَاَل: »َمْن  ُسْفَياُن الثَـّْورإيُّ، َعنإ اأْلَْعَمشإ يإ َصلَّى هللاُ  َعْنُه، َعنإ النَّيبإ  ُ اَّللَّ

نـَْيا َأْكََبُ َُهيإهإ فـََلْيَس مإَن اَّللَّإ فإ َشْيٍء، َوَمْن ََلْ يـَتَّقإ اَّللََّ فـََلْيَس مإَن اَّللَّإ فإ  ًة فـََلْيَس  َشْيٍء، َوَمْن ََلْ يـَْهَتمَّ لإْلُمْسلإمإنَي َعامَّ َأْصَبَح َوالدُّ
ُهْم«   نـْ  مإ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: أحسب الخبر موضوعا 
 (: موضوع.309* السلسلة الضعيفة )

، ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبُن بـُْرٍد اأْلَْنطَاكإيُّ   -  7893 ثـََنا أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ الشَّافإعإيُّ ،  ، ثـََنا  َحدَّ حُمَمَُّد ْبُن عإيَسى ْبنإ الطَّبَّاعإ
ُ َعنْ  َي اَّللَّ ُه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ  ثـََنا أَبُو ُمَعاوإيََة، ثـََنا َعْبُد اَّللَّإ ْبُن َمْيُموٍن، َعْن ُموَسى ْبنإ مإْسكإنٍي، َعْن َأيبإ َذرٍي َرضإ

َا فإ النَّارإ يـَْوَم اْلقإَياَمةإ« َوَسلََّم: »َمْن َشاَن َعَلى ُمْسلإمٍ  ُ ِبإ َا بإَغرْيإ َحقٍي َأَشانَُه اَّللَّ يُنُه ِبإ   َكلإَمًة َيشإ
َجاُه. ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: سنده مظلم 
 (: ضعيف.5417* ضعيف الجامع )
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ثـََنا أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب احْلَافإُظ، ثـََنا َحامإُد ْبُن حَمُْموٍد اْلُمْقرإُئ، ثـََنا َعْبُد ا  -  7898 لرَّمْحَنإ ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َسْعٍد،  َحدَّ
ٍر، َعْن قـَْيسإ ْبنإ أَ  يإ َصلَّى ثـََنا َعْمُرو ْبُن قـَْيٍس، َعْن إإبـَْراهإيَم ْبنإ ُمَهاجإ ُ َعْنُه قَاَل: ُكنَّا عإْنَد النَّيبإ َي اَّللَّ يبإ َحازإٍم، َعنإ اْلُمْستَـْورإدإ، َرضإ

َرةإ فإ  َا الدُّنـَْيا َباَلٌغ لإْْلخإ َرَة، فـََقاَل بـَْعُضُهْم: إإَنَّ نـَْيا َواْْلخإ  َوفإيَها الزََّكاُة، َوقَاَلْت يَها اْلَعَمُل َوفإيَها الصَّاَلةُ هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم فـََتَذاَكُروا الدُّ
ُ، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ   َرُة فإيَها اجْلَنَُّة، َوقَاُلوا َما َشاَء اَّللَّ ُهُم: اْْلخإ نـْ ي طَائإَفٌة مإ َرةإ إإَلَّ َكَما مَيْشإ نـَْيا فإ اْْلخإ َوَسلََّم: »َما الدُّ

نـَْيا« َأَحدُُكْم إإىَل اْلَيميإ فََأْدَخلَ     إإْصبَـَعُه فإيهإ َفَما َخَرَج مإْنُه َفهإَي الدُّ
َجاُه "  ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 .# قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح

َبَأ َعْبُد اَّللَّإ،    -   7900 َبأَ َعْبَداُن، أَنـْ َبأَ أَبُو اْلُمَوجَّهإ، أَنـْ َأْخََبينإ ََيََْي ْبُن أَيُّوَب، َعْن َبْكرإ ْبنإ  َأْخََباََن احلََْسُن ْبُن َحلإيٍم اْلَمْرَوزإيُّ، أَنـْ
يإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َعْمٍرو، َعْن َعْبدإ الرَّمْحَنإ ْبنإ زإاَيٍد، َعْن َأيبإ َعْبدإ الرَّمْحَنإ احلُْ  ُهَما، َعنإ النَّيبإ ُ َعنـْ َي اَّللَّ ، َعْن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َعْمٍرو َرضإ ُبلإييإ

 َوَسلََّم قَاَل: »حُتَْفُة اْلُمْؤمإنإ اْلَمْوُت«  
َجاُه. ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 اْلفريقي ضعيف  الحافظ الذهبي رحمه هللا: ابن زياد هو# قال 
 (: ضعيف.2404* ضعيف الجامع )

ثـََنا َعْبُد اْلَباقإي ْبُن قَانإٍع احْلَافإُظ، بإبَـْغَداَد، ثـََنا ُعبَـْيُد اَّللَّإ ْبُن َأمْحََد ْبُن احْلََسنإ اْلَمرْ  -  7902 َوزإيُّ، ثـََنا إإْسَحاُق ْبُن بإْشٍر، ثـََنا  َحدَّ
يإ َصلَّى هللاُ  ُمَقاتإُل ْبُن ُسَلْيَماَن، َعْن مَحَّاٍد، َعْن إإبـَْراهإيَم، َعْن َعْبدإ الرَّمْحَنإ ْبنإ يَزإيَد، َعنإ اْبنإ َمْسُعوٍد، َرضإ  ُ َعْنُه، َعنإ النَّيبإ َي اَّللَّ

ُهْم«  َعَلْيهإ َوَسلََّم، قَاَل: »َمْن َأْصَبَح َوَُهُُّه َغرْيُ اَّللَّإ فـََلْيَس مإَن ا نـْ  َّللَّإ فإ َشْيٍء، َوَمْن ََلْ يـَْهَتمَّ لإْلُمْسلإمإنَي فـََلْيَس مإ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: إسحاق ومقاتل ليسا بثقتين وال صادقين

 (: موضوع.311السلسلة الضعيفة )* 

َبَأ احْلََسُن ْبُن َعلإييإ ْبنإ زإاَيٍد، ثـََنا َعْبُد اْلَعزإيزإ ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ   -  7903 ثـََنا أَبُو َبْكرإ ْبُن إإْسَحاَق، أَنـْ ، ثـََنا ُسَلْيَماُن ْبُن  َحدَّ يُّ  اأْلَُوْيسإ
يهإ إإ  ُهَما َأنَّ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ بإاَلٍل، َعْن َعبَّاسإ ْبنإ َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َمْعَبدإ ْبنإ َعبَّاٍس، َعْن َأخإ ُ َعنـْ َي اَّللَّ بـَْراهإيَم، َعنإ اْبنإ َعبَّاٍس، َرضإ

ْخاَلُص   ِْبَاَم    - َعَلْيهإ َوَسلََّم، قَاَل: »َهَكَذا اإْلإ رُي ِبإإْصَبعإهإ الَّيتإ َتلإي اإْلإ َهَذا وَ   -فـََرَفَع َيَدْيهإ َحْذَو َمْنكإبَـْيهإ    -َوَهَذا الدَُّعاُء    - ُيشإ
ْبتإَهاُل   « -فـََرَفَع َيَدْيهإ َمدًّا   -اَلإ

َجاُه. ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 .# قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: ذا منكر بمرة

ْمَساُر ا  -  7904 ، ثـََنا  َأْخََباََن َعْبُد اْلَعزإيزإ ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ السيإ يُّ ُّ، ثـََنا ُعبَـْيُد اَّللَّإ ْبُن حُمَمٍَّد اْلَعْيشإ ْلَورَّاُق، ثـََنا اْلَفْضُل ْبُن حُمَمٍَّد الشَّْعَراينإ
ُ َعْنُه، قَاَل: قَاَل َرُسوُل ا َي اَّللَّ ٍم، َعْن َأيبإ َوائإٍل، َعنإ اْبنإ َمْسُعوٍد، َرضإ هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »إإنَّ   َّللَّإ َصلَّىمَحَّاُد ْبُن َسَلَمَة، َعْن َعاصإ

، َوَمَثُل َما بَ  َها إإَلَّ اْلَقلإيُل مإَن اْلَقلإيلإ نـْ نـَْيا ُكلََّها َقلإياًل، َوَما بَقإَي مإ َها َكالثَـّْغبإ  اَّللََّ تـََعاىَل َجَعَل الدُّ نـْ ُشرإَب    - يـَْعِنإ اْلَغدإيَر    -قإَي مإ
 َصْفُوُه َوبَقإَي َكَدرُُه«
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َجاُه.   ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َصِحيُح اإلِْ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح

 (: حسن. 1737* صحيح الجامع )

َبَأ َعلإيُّ ْبُن َعْبدإ اْلَعزإيزإ، ثـََنا    -   7905 ُمْسلإُم ْبُن إإبـَْراهإيَم، ثـََنا ُشْعَبُة، َعْن  َأْخََبينإ أَبُو النَّْضرإ حُمَمَُّد ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ يُوُسَف اْلَفقإيُه، أَنـْ
ْرَداءإ، رَ  يإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، قَاَل: »َلْو تـَْعَلُموَن َما يَزإيَد ْبنإ ُخَرْيٍ، َعْن ُسَلْيَماَن ْبنإ َمْرَثٍد، َعْن َأيبإ الدَّ ُ َعْنُه، َعنإ النَّيبإ َي اَّللَّ ضإ

َوجَ  َعزَّ  اَّللَّإ  إإىَل  ََتَْأُروَن  الصُُّعَداتإ  إإىَل  َوخَلََرْجُتْم  َقلإياًل  ْكُتْم  َوَلَضحإ ُتْم َكثإريًا  لََبَكيـْ َأوْ َأْعَلُم  تـَْنُجوَن  َتْدُروَن  ََل  تـَْنُجوَن«    لَّ   ََل 
َياَقِة "  َجاُه ِبَهِذِه السِ  ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح
 (: حسن. 5262* صحيح الجامع )

ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن َصالإحإ ْبنإ َهانإٍئ، ثـََنا    -  7908 ُّ، ِبإإْصَر، ثـََنا َحبَّاُن َحدَّ مإ اْلُكوفإ َجْعَفُر ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ َسوَّاٍر، ثـََنا َعْبُد الرَّمْحَنإ ْبُن اْلَقاسإ
ُ َعْنُه قَاَل: قَاَل َرسُ  َي اَّللَّ ، َرضإ ، َعْن َسْعدإ ْبنإ َطرإيٍف، َعنإ اأْلَْصَبغإ ْبنإ نـَُباَتَة، َعْن َعلإيٍي َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »اَي وُل اَّللَّإ  ْبُن َعلإيٍي

َيةإ قـُلُ  ، اْطُلُبوا اْلَمْعُروَف مإْن ُرمَحَاَء أُمَّيتإ َتعإيُشوا فإ َأْكَنافإهإْم، َوََل َتْطُلُبوُه مإَن اْلَقاسإ  وُِبُْم فَإإنَّ اللَّْعَنَة تـَْنزإُل َعَلْيهإْم« َعلإيُّ
، إإنَّ اَّللََّ تـََعاىَل َخَلَق   بَُه َكمَ »اَي َعلإيُّ ا َوجََّه اْلَماَء فإ اْلَمْعُروَف َوَخَلَق َلُه َأْهاًل َفَحبـََّبُه إإلَْيهإْم َوَحبيإْب إإلَْيهإْم فإَعاَلُه َوَوجََّه إإلَْيهإْم ُطالَّ

َا َأْهُلَها«   اأْلَْرضإ اجْلَرإيَبةإ لإُتْحيإَي بإهإ َوََيََْي ِبإ
، إإنَّ َأْهَل اْلَمْعُروفإ فإ  َرةإ«  »اَي َعلإيُّ نـَْيا ُهْم َأْهُل اْلَمْعُروفإ فإ اْْلخإ   الدُّ

َجاُه. ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 (: ضعيف.910* ضعيف الجامع )

، ثـََنا أَبُو أَيُّوَب ُسَليْ   -   7911 ،  َحدََّثِنإ إإبـَْراهإيُم ْبُن إإْْسَاعإيَل اْلَقارإُئ، ثـََنا ُعْثَماُن ْبُن َسعإيٍد الدَّارإمإيُّ َماُن ْبُن َعْبدإ الرَّمْحَنإ الديإَمْشقإيُّ
 ، ُ َعْنُه قَاَل:    ثـََنا َخالإُد ْبُن يَزإيَد ْبنإ َعْبدإ الرَّمْحَنإ ْبنإ َأيبإ َمالإٍك الديإَمْشقإيُّ َي اَّللَّ َعْن أَبإيهإ، َعْن َعطَاءإ ْبنإ َأيبإ َراَبٍح، َعْن َأيبإ َسعإيٍد، َرضإ

ْعُت َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم يـَُقوُل: »اللَُّهمَّ َأْحيإِنإ مإْسكإيًنا َوتـََوفَِّنإ مإْسكإيًنا وَ  نيإ، َوإإنَّ َأْشَقى اْحُشْرينإ فإ زُْمَرةإ اْلَمَساكإ ْسَإ
َرةإ«   نـَْيا َوَعَذاُب اْْلخإ َْشقإَياءإ َمنإ اْجَتَمَع َعَلْيهإ فـَْقُر الدُّ  األإ

َجاُه. ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح

 (: ضعيف.1170* ضعيف الجامع )

، َحدََّثِنإ َأمْحَُد ْبُن َبْكٍر اْلَبالإ   -   7916 ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن اْلُمَسيَّبإ ، ثـََنا َحدََّثِنإ َعلإيُّ ْبُن بـُْنَداٍر الزَّاهإُد، َحدَّ ، ثـََنا زَْيُد ْبُن احْلَُبابإ يُّ سإ
َفَة، َعنإ احْلََسنإ ْبنإ أَ  ُ َعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ ُسْفَياُن الثَـّْورإيُّ، َعْن َعْونإ ْبنإ َأيبإ ُجَحيـْ َي اَّللَّ يبإ احلََْسنإ، َعْن أََنسإ ْبنإ َمالإٍك َرضإ

إإَلَّ  َّتـُُهْم  ُهإ َولَْيَس  دإهإْم  َمَساجإ فإ  يـََتَحلَُّقوَن  زََماٌن  النَّاسإ  َعَلى  »َيَِْتإ  َوَسلََّم:  َعَلْيهإ  َحاجَ   َصلَّى هللاُ  فإيهإْم  لَْيَس َّللإَّإ  نـَْيا  َفاَل الدُّ ٌة 
 َُتَالإُسوُهْم«  

َجاُه. ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
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 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح
 (. 1163* السلسلة الصحيحة )

ُّ، ثـََنا النـَُّفْيلإيُّ   -  7917 ، ثـََنا اْلَفْضُل ْبُن حُمَمٍَّد الشَّْعَراينإ رُي ْبُن  َأْخََبينإ حُمَمَُّد ْبُن اْلُمَؤمَّلإ ْبنإ احْلَُسنْيإ ، ثـََنا ََمَْلُد ْبُن يَزإيَد، ثـََنا َبشإ
َهاٍب، َعْن َعْبدإ   ، َعْن طَارإقإ ْبنإ شإ ُ َعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ  زَاَذاَن، َعْن َسيَّاٍر َأيبإ احْلََكمإ َي اَّللَّ اَّللَّإ ْبنإ َمْسُعوٍد َرضإ

ْرًصا َوََل يـَْزَداُدوَن مإَن اَّللَّإ إإ  نـَْيا إإَلَّ حإ  َلَّ بـُْعًدا«  َوَسلََّم: »اْقََتََبتإ السَّاَعُة َوََل يـَْزَداُد النَّاُس َعَلى الدُّ
َجاُه. @ قال الحافظ الحاكم ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: هذا منكر
 (: حسن. 1146* صحيح الجامع )

ُّ، ثـََنا أَبُو  َأْخََبينإ َجْعَفُر ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ ُنَصرْيٍ اخْلََلدإيُّ، ثـََنا ُموَسى ْبُن َهاُروَن، ثـََنا أَبُو َمْعَمٍر    -   7918 إإْْسَاعإيُل ْبُن إإبـَْراهإيَم اهْلَُذِلإ
ْعُت َأاَب أَُماَمَة اْلبَ  ُّ، قَاَل: ْسَإ ُ َعْنُه يـَُقوُل: " َلمَّا بُعإَث ُأَساَمَة، ثـََنا ُكْلُثوُم ْبُن َجَْبٍ، ثـََنا ُسَلْيَماُن ْبُن َحبإيٍب اْلُمَحارإيبإ َي اَّللَّ اهإلإيَّ َرضإ

ُّ اَّللَّإ صَ  ُّ اَّللَّإ َوَخَرَجْت أُمَُّتُه، فـََقالَ َنيبإ نـَْيا؟ قَاُلوا:   لَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم أََتْت إإْبلإيَس ُجُنوُدُه فـََقاُلوا: َقْد بُعإَث َنيبإ إإْبلإيُس: َأَيُإبُّوَن الدُّ
َفلإُتوا مإِنيإ َوَأاَن َأْغُدو َعَلْيهإْم َوَأُروُح بإَثاَلٍث: َأْخذإ اْلَمالإ مإْن  نـََعْم، قَاَل: لَئإْن َكانُوا َيُإبُّوهَنَا َما ُأاَبِلإ َأْن ََل يـَْعُبُدوا اأْلَْوَثَ  ُْم َلْن يـَنـْ َن إإهنَّ

ََذا   تـََبٌع. َغرْيإ َحقيإهإ، َوإإنـَْفاقإهإ فإ َغرْيإ َحقيإهإ، َوإإْمَساكإهإ َعْن َحقيإهإ، َوالشَّرُّ ُكلُُّه هلإ
َجاُه.@ قال الحافظ الحاكم رحمه  ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: كلثوم بن جبر ضعيف 

، ثـَنَ   -   7921 ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن َسعإيٍد اْلُمذَكيإُر الرَّازإيُّ، ثـََنا أَبُو ُزْرَعَة ُعبَـْيُد اَّللَّإ ْبُن َعْبدإ اْلَكرإميإ ثـََنا زَافإُر ا عإيَسى بْ َحدَّ ُن ُصبَـْيٍح، َحدَّ
َنَة، َعْن َأيبإ َحازإٍم، قَاَل َمرًَّة: َعنإ اْبنإ ُعَمَر، َوقَاَل َمرًَّة: َعنْ  َْبإيُل   ْبُن ُسَلْيَماَن، َعْن حُمَمَّدإ ْبنإ ُعيَـيـْ َسْهلإ ْبنإ َسْعٍد، قَاَل: َجاَء جإ

يإ َصلَّى هللاُ َعَليْ  ْئَت فَإإنََّك َمييإٌت، َوَأْحبإْب َمْن َأْحبَـْبَت فَإإنََّك َمَفارإقُُه،  َعَلْيهإ السَّاَلُم إإىَل النَّيبإ هإ َوَسلََّم، فـََقاَل: »اَي حُمَمَُّد، عإْش َما شإ
اسْ  َوعإزُُّه  اللَّْيلإ  قإَياُم  اْلُمْؤمإنإ  َشَرُف  حُمَمَُّد  »اَي  قَاَل:  ُثَّ  بإهإ«  جَمْزإيي  فَإإنََّك  ْئَت  شإ َما  «تإْغنَ َواْعَمْل  النَّاسإ َعنإ   اُؤُه 

َجاُه، َوِإنََّما ُيْعَرُف ِمْن َحِديِث ُمَحمَّ  ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ  ِد ْبِن ُحَمْيٍد، َعْن َزاِفٍر، َعْن َأِبي ُزْرَعَة، @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
َواَيُة َعْن  كُّ َوِتْلَك الرِ   َسْهِل ْبِن َسْعٍد ِبََل َشكٍ  ِفيِه " َعْن َشْيٍخ ِثَقٍة الشَّ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح
 (: حسن. 73* صحيح الجامع )

َلَة، ثـََنا أَبُو  ْبُن َعْبدإ  َحدََّثِنإ َعلإيُّ ْبُن بـُْنَداٍر الزَّاهإُد، ثـََنا أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َأيبإ َعْوٍن النََّسوإيُّ، ثـََنا حُمَمَُّد    -   7923 رَبيإهإ أَبُو ُِتَيـْ
ُ َعْنهُ  َي اَّللَّ  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ  َبْكرإ ْبُن َعيَّاٍش، َعْن َأيبإ ُحَصنْيٍ، َعنإ اْبنإ َأيبإ ُمَلْيَكَة، َعْن َعلإييإ ْبنإ َأيبإ طَالإٍب، َرضإ

اْلُمْسلإُمو  أَبـَْغَض  إإَذا   " َوَجلَّ َوَسلََّم:  َعزَّ   ُ رََماُهُم اَّللَّ الدَّرَاهإمإ  مَجْعإ  َعَلى  َوتـََناَكُحوا  َأْسَواقإهإْم  َوَأْظَهُروا عإَمارََة  ُعَلَماَءُهْم  رَْبعإ   َن  ِبَإ
، َوالصَّوْ  ، َواخلْإَيانَةإ مإْن وََلةإ اأْلَْحَكامإ ، َواجْلَْورإ مإَن السُّْلطَانإ ْلَقْحطإ مإَن الزََّمانإ َصاٍل: ابإ  .َلةإ مإَن اْلَعُدويإ خإ

ِ ْبُن َأِبي ُمَلْيَكَة َسِمَع ِمنْ  ْسَناِد ِإْن َكاَن َعْبُد َّللاَّ ََلُم«   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ  َأِميِر اْلُمْؤِمِنيَن َعَلْيِه السَّ
 .# قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: بل منكر منقطع
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 (: ضعيف.275* ضعيف الجامع )

يدإ   -  7924 ُّ، ثـََنا َعْبُد اْلَمجإ ثـََنا أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثـََنا َعلإيُّ ْبُن احلََْسنإ اهلْإاَلِلإ ْبُن َعْبدإ اْلَعزإيزإ ْبنإ َأيبإ َروَّاٍد، َعْن   َحدَّ
ُهَما قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »أَيُـَّها  أَبإيهإ، ثـََنا اْبُن ُجَرْيٍج، َعْن َأيبإ الزَُّبرْيإ، َعْن َجابإرإ ْبنإ َعْبدإ ا ُ َعنـْ َي اَّللَّ َّللَّإ، َرضإ

َ أَيُـّ  ُلوا  النَّاُس، إإنَّ َأَحدَُكْم َلْن مَيُوَت َحَّتَّ َيْسَتْكمإَل رإْزَقُه، َفاَل َتْستَـْبطإُئوا الريإْزَق َواتَـُّقوا اَّللَّ فإ الطََّلبإ ُخُذوا َما َحلَّ َها النَّاُس َوَأمجْإ
 َوَدُعوا َما ُحريإَم« 

َجاُه. ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح

 (: صحيح لغيره. 3230* قال العَلمة اْللباني في صحيح ابن حبان )

، ثـََنا َحدَّثـََنا  - 7926 ُم ْبُن َأيبإ ُمطإيٍع،  حُمَمَُّد ْبُن َصالإحإ ْبنإ َهانإٍئ، ثـََنا ََيََْي ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ ََيََْي، ثـََنا َحْفُص ْبُن ُعَمَر احْلَْوضإيُّ َسالَّ
ُ َعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسوُل  َي اَّللَّ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: " يـَُقوُل رَبُُّكْم تـََباَرَك َوتـََعاىَل:  ثـََنا ُمَعاوإيَُة ْبُن قـُرََّة، َعْن َمْعقإلإ ْبنإ َيَساٍر َرضإ

 . َك ُشْغاًل  فََأْمَْلْ قـَْلَبَك فـَْقًرا َوَأْمَْلْ َيَديْ اَي اْبَن آَدَم تـََفرَّْغ لإعإَباَدِتإ َأْمَْلْ قـَْلَبَك غإًَّن َوَأْمَْلْ َيَدْيَك رإْزقًا، اَي اْبَن آَدَم ََل تـََباَعْد مإِنيإ 
َجاُه. ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 .# قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح
 رواه الطبراني، وفيه سَلم الطويل، وهو متروك.* قال الحافظ الهيثمي )(: 

، ثـَنَ   -   7928 ثـََنا أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن َداُوَد ْبنإ ُسَلْيَماَن الزَّاهإُد، ثـََنا احلََْسُن ْبُن َأمْحََد ْبنإ اللَّْيثإ ا َعْمُرو ْبُن ُعْثَماَن السَّوَّاُق،  َحدَّ
ُ َعْنُه ثـََنا أَبُو َعامإٍر اْلَعَقدإيُّ، ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن َأيبإ مُحَْيٍد، َعْن إإْْسَاعإيَل ْبنإ  َي اَّللَّ  حُمَمَّدإ ْبنإ َسْعدإ ْبنإ َأيبإ َوقَّاٍص، َعْن أَبإيهإ، َعْن َجديإهإ َرضإ

يإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم فـََقاَل: اَي َرُسوَل اَّللَّإ َأْوصإِنإ َوَأْوَجْز، فـََقا ُّ َصلَّى هللاُ َعَليْ قَاَل: َجاَء رَُجٌل إإىَل النَّيبإ هإ َوَسلََّم: »َعَلْيَك  َل َلُه النَّيبإ
ُر، َوَصليإ َصاَلَتَك َوأَْنَت مُ  َع فَإإنَُّه اْلَفْقُر احْلَاضإ َك َوالطَّمإ ، َوإإايَّ إْلإاَيسإ َمإَّا فإ أَْيدإي النَّاسإ ْنُه«  ابإ َك َوَما تـَْعَتذإُر مإ  َودٌَّع، َوإإايَّ

سْ  َجاُه.@ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ  َناِد َوَلْم ُيَخرِ 
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح

 (: ضعيف.3739* ضعيف الجامع )

ُّ، ثَـ  -  7929 َصالإٍح اْلمإْصرإيُّ، َنا َعْبُد اَّللَّإ ْبُن َأْخََباََن أَبُو احلََْسنإ حُمَمَُّد ْبُن َعلإييإ ْبنإ َبْكٍر، اْلَعْدُل، ثـََنا اْلَفْضُل ْبُن حُمَمٍَّد الشَّْعَراينإ
َي  يإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َحدََّثِنإ ُمَعاوإيَُة ْبُن َصالإٍح، َأنَّ َعْبَد الرَّمْحَنإ ْبَن ُجَبرْيٍ، َحدَّثَُه َعْن أَبإيهإ، َعْن َأيبإ َذرٍي َرضإ ُ َعْنُه، َعنإ النَّيبإ اَّللَّ

وَل َرَة اْلَمالإ ُهَو اْلغإََّن؟« قـُْلُت: نـََعْم. قَاَل: »َوتـََرى َأنَّ قإلََّة اْلَمالإ ُهَو اْلَفْقُر؟« قـُْلُت: نـََعْم اَي َرسُ أَنَُّه قَاَل: »اَي َأاَب َذرٍي، أَتـََرى َكثْـ 
» َا اْلغإََّن غإََّن اْلَقْلبإ َواْلَفْقُر فـَْقُر اْلَقْلبإ  اَّللَّإ. قَاَل: »لَْيَس َكَذلإَك إإَنَّ

َعَلْيهإ َوَسلََّم َعْن رَُجٍل مإْن قـَُرْيٍش، فـََقاَل: »َفَكْيَف تـََراُه؟« قـُْلُت: إإَذا َسَأَل ُأْعطإَي َوإإ ُثَّ َسأََلِنإ َرُسوُل اَّللَّإ   َذا َحَضَر  َصلَّى هللاُ 
َعُتُه  َدَخَل، قَاَل: ُثَّ َسأََلِنإ َعْن رَُجٍل مإْن َأْهلإ الصُّفَّةإ، فـََقاَل: »َهْل تـَْعرإُف ُفاَلاًن؟« قـُْلُت: ََل اَي رَ  ُسوَل اَّللَّإ. قَاَل: َفَما زَاَل َُيَليإيهإ َويـَنـْ

دإ. قَاَل: »ُهَو َخرْيُ مإْن    َحَّتَّ َعَرفْـُتُه. قَاَل: قـُْلُت: نـََعْم اَي َرُسوَل اَّللَّإ. قَاَل: »َفَكْيَف تـََراُه؟« قـُْلُت: رَُجٌل مإْسكإنٌي مإْن َأْهلإ  اْلَمْسجإ
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ْثَل اْْلَخرإ« َرْف قـُْلُت: اَي َرُسوَل اَّللَّإ َأَفاَل يـُْعَطى مإْن بـَْعضإ َما يـُْعَطى اْْلَخُر. قَاَل: »إإْن يـُْعَط فـَُهَو َأْهُلُه َوإإْن ُيصْ  طإاَلعإ اأْلَْرضإ مإ
 َعْنُه فـََقْد ُأْعطإَي َحَسَنًة« 

َجاُه ِمْن َطِريِق اْْلَْعَمِش، َعْن َزْيِد @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط اْلُبَخاِريِ  َوَلْم ُيَخر ِ  َياَقِة، ِإنََّما َخرَّ َجاُه ِبَهِذِه السِ 
 ْبِن َوْهٍب، َعْن َأِبي َذرٍ  ُمْخَتَصًرا " 

 . # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط البخاري 
 (: صحيح.7186* صحيح الجامع )

، ثـََنا أَبُو ُمْسهإٍر، َحدَّ   -   7930 َْمَداَن، ثـََنا إإبـَْراهإيُم ْبُن احْلَُسنْيإ َثِنإ َصَدَقُة ْبُن َخالإٍد، َحدََّثِنإ َأْخََباََن َعْبَداُن ْبُن يَزإيَد الدَّقَّاُق، ِبإ
، َأنَّ َأاَبُه، َأْخََبَُه قَاَل: َقدإْمُت َعَلى َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى َعْبُد الرَّمْحَنإ ْبُن يَزإيَد ْبنإ َجابإٍر، َحدََّثِنإ ُعْرَوُة ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ َعطإيَّ  َة، َحدََّثِنإ َأيبإ

هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم   ُثَّ أَتـَْوا َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّىهللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم فإ ُأاَنٍس مإْن َبِنإ َسْعدإ ْبنإ َبْكٍر وَُكْنُت َأْصَغَر اْلَقْومإ َفَخلَُّفوينإ فإ رإَحاهلإإْم  
ْنُكْم مإْن َأَحٍد؟« قَاُلوا: نـََعْم ُغاَلٌم َمَعَنا َخلَّْفَناُه فإ   هإْم ُثَّ قَاَل: »َهْل بَقإَي مإ َعُثوا إإَِلَّ،  فـََقَضى مإْن َحَوائإجإ رإَحالإَنا، فََأَمَرُهْم َأْن يـَبـْ

ْب َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ  ًئا، فَإإنَّ افَأَتـَْوينإ فـََقاُلوا: َأجإ ُ َفاَل َتْسَألإ النَّاَس َشيـْ ُتُه، فـََلمَّا رَآينإ قَاَل: »َما َأْغَناَك اَّللَّ ْلَيَد  َعَلْيهإ َوَسلََّم فَأَتـَيـْ
َطى« قَاَل: َفَكلََّمِنإ َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ اْلُعْلَيا هإَي اْلُمْنطإَيُة َوإإنَّ اْلَيَد السُّْفَلى هإَي اْلُمْنطَاُة، َوإإنَّ َماَل اَّللَّإ تـََعاىَل َلَمْسُئوٌل َوُمنْ 

 . َوَسلََّم بإُلَغتإَنا 
َجاُه. ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح
 (: ضعيف.6451* السلسلة الضعيفة )

َحبإيٍب احْلَافإُظ، ثـََنا َسعإيُد ْبُن   َأْخََبينإ أَبُو النَّْضرإ اْلَفقإيُه، َوأَبُو َعْمرإو ْبنإ َصابإٍر اْلُبَخارإيُّ، قَاََل: ثـََنا َصالإُح ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ   -   7934
، ثـََنا ُعَمُر ْبُن حُمَمٍَّد ا ُهَما قَاَل: قَاَل َرُسوُل ُسَلْيَماَن، ثـََنا أَبُو َعقإيٍل ََيََْي ْبُن اْلُمتَـوَكيإلإ ُ َعنـْ َي اَّللَّ ْلُعَمرإيُّ، َعْن اَنفإٍع، َعنإ اْبنإ ُعَمَر َرضإ

ُ َما َُهَُّه مإْن َأْمرإ الدُّ  ًدا َكَفاُه اَّللَّ َرةإ، َوَمْن َتَشاَعَبْت  اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »َمْن َجَعَل اهْلُُموَم َُهًّا َواحإ بإهإ اهْلُُموُم ََلْ نـَْيا َواْْلخإ
نـَْيا َهَلَك«   ُ فإ َأييإ َأْودإيَةإ الدُّ  يـَُبالإ اَّللَّ

َجاُه "  ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: يحيى بن المتوكل ضعفوه 

، َحدََّثِنإ ُسَوْيُد ْبُن َسعإيٍد، َعْن َخالإدإ ْبنإ مَ َأْخََباََن أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ  -  7935 يُّ نـَْيا اْلُقَرشإ ْعَداَن، َعْن   الصَّفَّاُر، ثـََنا أَبُو َبْكرإ ْبُن َأيبإ الدُّ
ُ َعْنُه َأنَّ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، قَالَ  َي اَّللَّ ، َرضإ ْثُل اْلُعْصُفورإ يـَتَـَقلَُّب فإ  َأيبإ ُعبَـْيَدةإ ْبنإ اجْلَرَّاحإ : »إإنَّ قـَْلَب اْبنإ آَدَم مإ

 اْليَـْومإ َسْبَع َمرَّاٍت«  
َجاُه "   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم َوَلْم ُيَخرِ 

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: فيه انقطاع 
 يف.(: ضع1910* ضعيف الجامع )

َدا -  7936 ثـََنا أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثـََنا ََيََْي ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ ََيََْي، ثـََنا َخالإُد ْبُن خإ ٍش األْزدإيُّ، ثـََنا َعْبُد اَّللَّإ ْبُن  َحدَّ
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، َعْن َأيبإ اهلَْ  ، َعْن َدرَّاٍج َأيبإ السَّْمحإ ، َعْن َكثإريإ ْبنإ زَْيٍد، َعْن رُبـَْيحإ ْبنإ َعْبدإ الرَّمْحَنإ ْبنإ َأيبإ  َوْهٍب، َأْخََبينإ َعْمُرو ْبُن احْلَارإثإ َثمإ يـْ
ُ َعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ وَ  َي اَّللَّ ، َعْن أَبإيهإ، َعْن َجديإهإ، َرضإ ْرُك اخْلَفإيُّ َأْن يـَْعَمَل  َسعإيٍد اخْلُْدرإييإ َسلََّم: »الشيإ

« ا  لرَُّجُل لإَمَكانإ الرَُّجلإ
َجاُه. ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح
 (: حسن. 3729* صحيح الجامع )

ََي ْبُن أَيُّوَب، َحدََّثِنإ ُعَمارَُة َحدََّثِنإ َعلإيُّ ْبُن مَحَْشاَذ اْلَعْدُل، ثـََنا ُعبَـْيُد ْبُن َشرإيٍك، ثـََنا َسعإيُد ْبُن َأيبإ َمْرمَيَ، َأْخََبينإ َيَْ  -  7937
 ُ َي اَّللَّ َعْنُه قَاَل: »ُكنَّا نـَُعدُّ َعَلى َعْهدإ َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ  ْبُن َغزإيََّة، َحدََّثِنإ يـَْعَلى ْبُن َشدَّادإ ْبنإ َأْوٍس، َعْن أَبإيهإ، َرضإ

ْرُك اأْلَْصَغُر«    َوَسلََّم َأنَّ الريإاَيَء الشيإ
َجاُه. ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 .# قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح
 (: صحيح. 35* صحيح الترغيب )

ْلُكوَفةإ، ثـََنا َأمْحَُد ْبُن َحازإٍم اْلغإَفارإيُّ، ثَـ   -  7941 ُّ، ابإ َباينإ ُّ، ثـََنا  َأْخََبينإ أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َعلإيٍي الشَّيـْ َنا ُموَسى ْبُن َداُوَد الضَّيبيإ
يإ  ُ َعْنُه قَاَل: قَاَل ِلإ  يـَْعُقوُب ْبُن إإبـَْراهإيَم، َعْن ََيََْي ْبنإ َسعإيٍد، َعْن َأيبإ ُمْسلإٍم اخْلَْوََلينإ َي اَّللَّ ، َعْن ُعبَـْيدإ ْبنإ ُعَمرْيٍ، َعْن َأيبإ َذرٍي َرضإ

لإ اْلَمْوَتى فَإإنَّ ُمعَ  َرَة، َواْغسإ َا اْْلخإ ٌة، َوَصليإ َعَلى اجَلََة َجَسٍد َخاٍو َمْوعإظٌَة بَلإيغَ َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »ُزرإ اْلُقُبوَر َتْذُكْر ِبإ
   اجْلََنائإزإ َلَعلَّ َذلإَك َُيْزإُنَك فَإإنَّ احْلَزإيَن فإ ظإليإ اَّللَّإ يـَْوَم اْلقإَياَمةإ«

َجاُه "  ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح

 .ضعيف(: 3663) الضعيفةالسلسلة * 

، بإبَـْغَداَد، ثـََنا أَبُو َجْعَفٍر َأمحَْ   -   7943 ثـََنا أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن َجْعَفرإ ْبنإ يَزإيَد اْلَقارإُئ اْْلَدمإيُّ ٍح النَّْحوإيُّ،  َحدَّ ُد ْبُن ُعبَـْيدإ ْبنإ اَنصإ
، َحدََّثِنإ َمْكُحوٌل، َعْن زإاَيدإ ْبنإ َحارإثََة، َعْن َحبإيبإ ْبنإ  ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن ُمْصَعٍب اْلُقْرُقَسائإيُّ، َحدََّثِنإ َعْبُد الرَّمْحَنإ ْبُن َعمْ  ٍرو اأْلَْوزَاعإيُّ

هإ   ُ َعْنُه َأنَّ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َدَعا إإىَل اْلقإَصاصإ مإْن نـَْفسإ َي اَّللَّ  يـَتَـَعمَّْدُه،  فإ َخْدَشٍة َخَدَشَها َأْعَرابإيًّا َلَْ َمْسَلَمَة، َرضإ
َعْثَك َجبَّارًا َوََل ُمتَ  َْبإيُل َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم فـََقاَل: اَي حُمَمَُّد، إإنَّ اَّللََّ ََلْ يـَبـْ َّ  فََأًَتُه جإ ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم اأْلَْعَرايبإ ًا، َفَدَعا النَّيبإ َكَبيإ

« فـََقاَل ا َفْـَعَل َذلإَك أََبًدا َوَلْو أَتـَْيَت َعَلى نـَْفسإ فـََقاَل: »اقْـَتصَّ مإِنيإ يبإ أَْنَت َوأُميإي َوَما ُكْنُت ألإ ُّ: َقْد َأْحَلْلُتَك ِبَإ ي، َفَدَعا لَُه أْلَْعَرايبإ
َرْيٍ   ِبإ

ِد ْبِن ُمْصَعٍب، َوُمحَ  َد ِبِه َأْحَمُد ْبُن ُعَبْيٍد، َعْن ُمَحمَّ   . مَُّد ْبُن ُمْصَعٍب ِثَقةٌ @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َتَفرَّ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: قال ابن عدي أحمد بن عبيد صدوق له مناكير ومحمد ضعيف 

ثـََنا َعلإيُّ ْبُن مَحَْشاَذ اْلَعْدُل، ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن َغالإٍب، ثـََنا َعفَّاُن، ثـََنا َُهَّاٌم، َحدََّثِنإ إإْسَحا  -  7944 دإ اَّللَّإ ْبنإ َأيبإ طَْلَحَة،  ُق ْبُن َعبْ َحدَّ
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َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم فـََقاَل: إإينيإ  ُ َعْنُه، أَنَُّه أََتى النَّيبإ َي اَّللَّ ُّ َصلَّى هللاُ َعْن أَبإيهإ، َعْن َأيبإ َذرٍي َرضإ ، فـََقاَل َلُه النَّيبإ بُُّكْم َأْهَل اْلبَـْيتإ  ُأحإ
َْفافًا فَإإنَّ اْلَفْقَر َأْسرَُع إإىَل َمْن َيُإبـَُّنا مإَن السَّْيلإ مإْن    َعَلْيهإ َوَسلََّم: »اَّللََّ«  َأْعَلى اأْلََكَمةإ إإىَل َأْسَفلإَها«قَاَل: اَّللََّ، قَاَل: »فََأعإدَّ لإْلَفْقرإ َتإ

ْيَخْيِن َوَلْم ُيخَ  َجاُه. @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ  رِ 
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط البخاري ومسلم 

، إإْماَلًء مإْن َأْصلإهإ اْلَعتإيقإ  -  7946 ثـََنا أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن َداُوَد الزَّاهإُد، ثـََنا اْلَفْضُل ْبُن احْلَُبابإ  َوَأاَن َسأَْلُتُه، ثـََنا َعلإيُّ ْبُن َعْبدإ  َحدَّ
َناٍن أَبُو َخالإٍد، َمْوىًل لإُقَرْيٍش قَاَل:    اَّللَّإ ْبنإ  َبَأ َأْزَهُر ْبُن سإ ُّ، ثـََنا يَزإيُد ْبُن َهاُروَن، أَنـْ ٍع اأْلَْزدإيَّ، َجْعَفٍر اْلَمدإيِنإ ْعُت حُمَمََّد ْبَن َواسإ ْسَإ

بإاَلُل، إإنَّ َأاَبَك، َحدََّثِنإ َعْن َجديإَك، َعْن َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللُا   يـَُقوُل: َدَخْلُت َعَلى بإاَللإ ْبنإ َأيبإ بـُْرَدَة ْبنإ َأيبإ ُموَسى، فـَُقْلُت: ايَ 
ٌر يـَُقاُل َلُه َهْب َهْب َحقي َعَلى اَّللَّإ َأْن يُ  َها« ْسكإنَـَها ُكلَّ َجبَّاٍر فَاتَّقإ اَّللََّ ََل  َعَلْيهإ َوَسلََّم أَنَُّه قَاَل: »فإ َجَهنََّم َواٍد فإ اْلَوادإي بإئـْ  َتْسُكنـْ

َجاُه. ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح

 (: ضعيف.4011* ضعيف الجامع )

، َعنإ احْلَجَّاجإ ْبنإ   َأْخََباََن أَبُو َبْكرإ ْبُن َأيبإ َنْصٍر اْلَمْرَوزإيُّ، ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن َغالإٍب، ثـََنا ُعَمُر ْبُن َعْبدإ اْلَوهَّابإ   -  7947 يُّ الريإاَيحإ
َي اَّللَُّ  ٍع، َعْن َأيبإ َصالإٍح، َعْن َأيبإ ُهَريـَْرَة َرضإ بُّوا  اأْلَْسَودإ، َعْن حُمَمَّدإ ْبنإ َواسإ  َعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »َأحإ

بَّ اْلَعَرَب مإْن قـَْلبإَك َوْلََتُدَّ َعنإ النَّاسإ َما تـَْعَلُم مإْن قـَْلبإَك«    اْلُفَقَراَء َوَجالإُسوُهْم َوَأحإ
اِج ْبِن اْْلَْسَودِ @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح  َياِحيُّ َسِمَع ِمْن َحجَّ َجاُه ِإْن َكاَن ُعَمُر الرِ  ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   . اإلِْ

 .# قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح
 (: ضعيف.175* ضعيف الجامع )
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َْرَو، ثـََنا اْلَفْضُل ْبُن َعْبدإ اجْلَبَّارإ، ثـَنَ   –  7950 ُّ، ِبإ َبَأ َعْوُف ْبُن  َأْخََباََن أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد اْلَمْحُبويبإ ا النَّْضُر ْبُن ُِشَْيٍل، أَنـْ
، َعْن َعْبدإ اَّللَّإ بْ  يَلَة، َعْن ُسَلْيَماَن ْبنإ َجابإٍر اهْلََجرإييإ ُ َعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم:  َأيبإ مجَإ َي اَّللَّ نإ َمْسُعوٍد َرضإ

َهُر اْلفإَتُ َحَّتَّ إإنَّ اْلعإْلَم َسيـُْقَبُض َوَتظْ »تـََعلَُّموا اْلُقْرآَن َوَعليإُموُه النَّاَس، َوتـََعلَُّموا اْلَفَرائإَض َوَعليإُموُه النَّاَس، فَإإينيإ اْمُرٌؤ َمْقُبوٌض وَ 
َا«   ثـَْنانإ فإ اْلَفرإيَضةإ ََل ُيَإَدانإ مإْن يـَْقضإي ِبإ  ََيَْتلإَف اَلإ

َجاُه. َوَلُه ِعلٌَّة َعْن َأِبي َبْكِر ْبِن  ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ  ُموَسى، َعْن َهْوَذَة ِإْسَحاَق، َعْن ِبْشِر ْبِن @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 ْبِن َخِليَفَة، َعْن َعْوٍف " 

 .# قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح
 سنده ضعيف، وللمتن شواهد.   * قال الشيخ عبد السَلم علوش:

َبَأ بإْشُر ْبُن ُموَسى، َأْخََباََن َهْوَذُة ْبُن َخلإيَفَة، ثـََنا َعْوٌف، َعْن  –  7951 ثـََنا أَبُو َبْكرإ ْبُن إإْسَحاَق، أَنـْ رَُجٍل، َعْن ُسَلْيَماَن ْبنإ َحدَّ
يإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلَّمَ  ُ َعْنُه، َعنإ النَّيبإ َي اَّللَّ قَاَل: »تـََعلَُّموا اْلَفَرائإَض َوَعليإُموُه النَّاَس فَإإينيإ اْمُرٌؤ   َجابإٍر، َعنإ اْبنإ َمْسُعوٍد، َرضإ

نَـ  ُل بـَيـْ ثـَْنانإ فإ اْلَفرإيَضةإ َفاَل ُيَإَدانإ َأَحًدا يـَْفصإ  ُهَما« َمْقُبوٌض، َوإإنَّ اْلعإْلَم َسيـُْقَبُض َحَّتَّ ََيَْتلإَف اَلإ
 ا َفاْلُحْكُم ِللنَّْضِر ْبِن ُشَمْيٍل«@ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: »َوِإَذا اْخَتَلفَ 

 آَدَم، ثـََنا َعمَّاُر ْبُن رُزَْيٍق، َعْن َأيبإ َأْخََباََن أَبُو النَّْضرإ اْلَفقإيُه، ثـََنا َأمْحَُد ْبُن ََنَْدَة، ثـََنا ََيََْي ْبُن َعْبدإ احْلَمإيدإ، ثـََنا ََيََْي ْبنُ  -  7966
ُ َعْنُه، َأنَّ رَُجاًل قَاَل: اَي َرُسوَل اَّللَّإ َما اإإْسَحاَق، َعْن َأيبإ   َي اَّللَّ ْلَكاَلَلُة؟ قَاَل: " َأَما َسَلَمَة ْبنإ َعْبدإ الرَّمْحَنإ، َعْن َأيبإ ُهَريـَْرَة َرضإ

ُ يـُْفتإيُكْم فإ اْلَكاَل  ْعَت اْْليََة الَّيتإ نـََزَلْت فإ الصَّْيفإ }َيْستَـْفُتوَنَك ُقلإ اَّللَّ [ َواْلَكاَلَلُة َمْن ََلْ َيَْتُْك َوَلًدا َوََل 176َلةإ{ ]النساء:  ْسَإ
 . َوالإًدا

َجاُه.  ْسَناِد َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 . # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: الحماني ضعيف

 ضعيف، لكن له شواهد.   لوش:* قال الشيخ عبد السَلم ع 

َماُم، ثـََنا إإْسَحاُق، أَنـَْبَأ َعْبُد الرَّزَّ   -  7979 ، َعْن  َأْخََباََن أَبُو ََيََْي السََّمْرقـَْندإيُّ، ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن َنْصٍر اإْلإ َبَأ َمْعَمٌر، َعنإ الزُّْهرإييإ ، أَنـْ اقإ
ُهَما رَُجٌل فـََقا ُ َعنـْ َي اَّللَّ بـَْنتإهإ النيإْصُف َأيبإ َسَلَمَة، قَاَل: َجاَء اْبُن َعبَّاٍس َرضإ َبإيهإ َوأُميإهإ، فـََقاَل: »َلإ َتُه َوُأْخَتُه ألإ َ َوتـََرَك بإنـْ َل: رَُجٌل تـُُوفيإ

بـَْنةإ ا ُ َعْنُه َقَضى بإَغرْيإ َذلإَك، َجَعَل لإالإ َي اَّللَّ ُْختإهإ َشْيٌء« قَاَل الرَُّجُل: فَإإنَّ ُعَمَر َرضإ َف، قَاَل اْبُن لنيإْصَف َولإْْلُْختإ النيإصْ َولَْيَس ألإ
ُ؟« فـََلْم َأْدرإ َما َوْجُه َهَذا َحَّتَّ َلقإيُت اْبَن طَاُوٍس، َفذََكْرُت َلُه َحدإ  ُتْم َأْعَلُم َأمإ اَّللَّ ، أَنَُّه َعبَّاٍس: »أَنـْ ، فـََقاَل: َأْخََبينإ َأيبإ يَث الزُّْهرإييإ

ُ َعزَّ َوَجلَّ: َع اْبَن َعبَّاٍس، يـَُقوُل: قَاَل اَّللَّ [ قَاَل  176}إإنإ اْمُرٌؤ َهَلَك لَْيَس َلُه َوَلٌد َوَلُه ُأْخٌت فـََلَها نإْصُف َما تـََرَك{ ]النساء:    ْسَإ
ُتْم هَلَا النيإْصُف َوإإْن َكاَن َلُه َوَلٌد«   اْبُن َعبَّاٍس: »فـَُقْلُتْم أَنـْ

ْيخَ  َجاُه. @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ  ْيِن َوَلْم ُيَخرِ 
 .# قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط البخاري ومسلم

 صحيح ال علة له.  * قال الشيخ عبد السَلم علوش:

ثـََنا َعْبُد الرَّمْحَنإ ْبُن مَحَْداَن، ثـََنا أَبُو َحاِتٍإ الرَّازإيُّ، ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن مإْهَراَن، ثـََنا حُمَمَّدُ   َوَقدْ   -  7991 ، َعْن  َحدَّ  ْبُن ُمْسلإٍم الطَّائإفإيُّ
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ُهَما َعنإ ال ُ َعنـْ َي اَّللَّ يإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم قَاَل: »اْلَوََلُء حُلَْمٌة مإَن النََّسبإ ََل إإْْسَاعإيَل ْبنإ أَُميََّة، َعْن اَنفإٍع، َعنإ اْبنإ ُعَمَر، َرضإ نَّيبإ
 تـَُباُع َوََل تُوَهُب«  

 . سكت عنه الذهبي في التلخيص *

ثـََنا أَبُو َبْكرإ ْبُن إإْسَحاَق، َوَعْبُد اَّللَّإ ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ ُموَسى، اْلَعْدُل قَاََل: ثـَنَ  - 7992 َبَأ َعْمُرو ْبُن ُحَصنْيٍ َحدَّ ا حُمَمَُّد ْبُن أَيُّوَب، أَنـْ
، َعْن َسعإيدإ ْبنإ ُجَبرْيٍ، َعنإ ابْ  لإ ُ ْبُن َأيبإ الذَّايَّ ، ثـََنا ُمْعَتمإُر ْبُن ُسَلْيَماَن، ثـََنا َساَلإ ُهَما قَاَل: قَاَل َرُسوُل اْلُعَقْيلإيُّ ُ َعنـْ َي اَّللَّ نإ َعبَّاٍس، َرضإ

ْساَلمإ َمْن َساَعى فإ اجْلَاهإلإيَّةإ فـََقْد َأحْلََقُه بإَعَصَبتإهإ، وَ   اَّللَّإ َصلَّى َمنإ ادََّعى َوَلًدا مإْن َغرْيإ رإْشَدٍة هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »ََل ُمَساَعاَة فإ اإْلإ
 ََلْ يَرإْث َوََلْ يُوَرْث«  

َجاُه َوَشاِهُدُه " @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح  ْيَخْيِن َوَلْم ُيَخرِ   َعَلى َشْرِط الشَّ
  .# قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: لعله موضوع

َبَأ حُمَمَُّد ْبُن َغالإٍب، ثـََنا زََكرإايَّ بْ  -  7996 َماُم، أَنـْ ثـََنا أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن إإْسَحاَق ْبنإ أَيُّوَب اإْلإ ََيََْي، ثـََنا َعْبُد اَّللَّإ ْبُن َجْعَفٍر،  ُن َحدَّ
ُهَما، قَاَل: َأقْـَبَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ  ُ َعنـْ َي اَّللَّ َاٍر فـََلقإَيُه رَُجٌل،   ثـََنا َعْبُد اَّللَّإ ْبُن دإيَناٍر، َعنإ اْبنإ ُعَمَر، َرضإ َعَلْيهإ َوَسلََّم َعَلى محإ

رَُجٌل تـََرَك َعمََّتُه  ٌل تـََرَك َعمََّتُه َوَخالََتُه ََل َوارإَث َلُه َغرْيُُُهَا، قَاَل: فـََرَفَع رَْأَسُه إإىَل السََّماءإ، فـََقاَل: »اللَُّهمَّ فـََقاَل: اَي َرُسوَل اَّللَّإ رَجُ 
  .ََل مإريَاَث هَلَُما«َوَخالََتُه ََل َوارإَث َلُه َغرْيُُُهَا« ُثَّ قَاَل: »أَْيَن السَّائإُل؟« قَاَل: َها َأاَن َذا، قَاَل: »

ِ ْبَن َجْعَفٍر اْلَمِديِنيَّ َوِإْن شَ  ْسَناِد َفِإنَّ َعْبَد َّللاَّ ِهَد َعَلْيِه اْبُنُه َعِليٌّ ِبُسوِء اْلِحْفِظ َفَلْيَس ِممَّْن @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 ُيْتَرُك َحِديُثُه " 

 . لمديني فيه مقال قال أبو حاتم منكر الحديث جدًا وقال النسائي متروك الحديثبن جعفر ا * عبد هللا

ثـََنا ُسَلْيَماُن    -  7997 اْلَعْودإيُّ،  َأمْحََد ْبنإ َهاُروَن  ْبُن  َبَأ حُمَمَُّد  أَنـْ ْبُن إإْسَحاَق،  َبْكرإ  أَبُو  ثـََنا  ثـََنا  َكَما َحدَّ  ،ُّ ْبُن َداُوَد الشَّاذَُكوينإ
 َأيبإ َنَإٍر، َأنَّ احْلَارإَث ْبَن َعْبدإ اَّللَّإ، َأْخََبَُه َأنَّ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى إإْْسَاعإيُل ْبُن إإبـَْراهإيَم، ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن َعْمرإو ْبنإ َعْلَقَمَة، َعْن َشرإيكإ ْبنإ 

َْبإيُل َعَلْيهإ السَّاَلمُ  َعَلْيهإ َوَسلََّم ُسئإَل َعْن مإريَاثإ اْلَعمَّةإ َواخْلَاَلةإ َفَسَكَت فـَنَـَزَل َعَلْيهإ جإ َْبإيُل َأنَّ هللاُ   ََل مإريَاَث   فـََقاَل: »َحدََّثِنإ جإ
 هَلَُما«

 فيه الشاذكوني، وهو مرسل، ولكن يشهد له ما قبله وما بعده.  * قال الشيخ عبد السَلم علوش:

ْلُكوَفةإ، ثـََنا َأمْحَُد ْبُن ُموَسى ْبنإ إإْسَحاَق  -  7998 َراُر ْبُن  َأْخََباََن أَبُو َبْكرإ ْبُن َأيبإ َدارإٍم احْلَافإُظ، ابإ ، ثـََنا أَبُو نـَُعْيٍم ضإ التَّمإيمإيُّ
َّ َصلَّى ُصَرَد، َعْن َعْبدإ اْلَعزإيزإ ْبنإ حُمَمٍَّد، َعْن زَْيدإ ْبنإ َأْسَلَم، َعْن َعطَاءإ ْبنإ َيَساٍر، َعْن َأيبإ َسعإيٍد اخلُْ  ُ َعْنُه َأنَّ النَّيبإ َي اَّللَّ ، َرضإ ْدرإييإ

رُي اَّللََّ تـََعاىَل فإ مإريَاثإ اْلَعمَّةإ َواخْلَاَلةإ« فَ هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َر  ُ تـََعاىَل إإلَْيهإ كإَب إإىَل قـَُباَء َوَعَلى احلْإَمارإ إإَكاٌف، فـََقاَل: »َأْسَتخإ َأْوَحى اَّللَّ
 َأنَّ ََل مإريَاَث هَلَُما

ِ بْ  َجاُه. @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َفَقْد َصحَّ َحِديُث َعْبِد َّللاَّ َواِهِد َوَلْم ُيَخرِ   ِن َجْعَفٍر ِبَهِذِه الشَّ
 رواه الطبراني في الصغير، وفيه يعقوب بن محمد الزهري، وهو ضعيف. (: 7170* الهيثمي )

، ثـََنا احلََْسُن ْبُن َعفَّاَن، ثـََنا ََيََْي ْبُن آَدَم، ثـََنا احلََْسُن ْبُن َصالإٍح، َعْن َسعإ   -  8001 ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ يدإ ْبنإ ُجَبرْيٍ، َعنإ اْبنإ َحدَّ
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َهاَت أَْيَن اْبُن َمْسُعوٍد إإَنََّ  َهاَت َهيـْ ُهَما أَنَُّه قَاَل: »َهيـْ َعنـْ  ُ َي اَّللَّ « فـَنَـَزَلْت َعبَّاٍس، َرضإ ُروَن يـَتَـَوارَثُوَن ُدوَن اأْلَْعَرابإ ا َكاَن اْلُمَهاجإ
 [  6}َوُأوُلو اأْلَْرَحامإ بـَْعُضُهْم َأْوىَل بإبَـْعٍض{ ]األحزاب: 

َجاهُ  ْيَخْيِن َوَلْم ُيَخرِ    .@ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ
 .بي رحمه هللا: على شرط البخاري ومسلم# قال الحافظ الذه

 سنده صحيح.  * قال الشيخ عبد السَلم علوش:

ُّ، َوأَبُو ََيََْي السََّمْرقـَْندإيُّ، قَاََل: ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن َنْصٍر اإْلإ  -  8004 َباينإ َبأَ َأْخََباََن أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ الشَّيـْ َماُم، ثـََنا إإْسَحاُق ْبُن إإبـَْراهإيَم، أَنـْ
َها، َعْن َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ ََمَْلُد ْبُن زَْيٍد اجْلََزرإيُّ، َعنإ اْبنإ ُجَرْيٍج، َعْن َعْمرإو ْبنإ ُمسْ  ُ َعنـْ َي اَّللَّ لإٍم، َعْن طَاُوٍس، َعْن َعائإَشَة َرضإ

ُ َوَرُسولُُه َمْوىَل َمْن ََل َمْوىَل َلُه َواخْلَاُل َوارإُث َمْن ََل َوارإَث َلُه«    َعَلْيهإ َوَسلََّم قَاَل: »اَّللَّ
َجاُه " @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديثٌ  ْيَخْيِن َوَلْم ُيَخرِ    َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط البخاري ومسلم  

، ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن َصَدقََة   َأْخََباََن أَبُو َبْكرإ ْبُن إإْسَحاَق، َأْخََباََن احلََْسُن ْبُن َعلإييإ ْبنإ زإاَيٍد، ثـََنا إإبـَْراهإيُم ْبُن اْلُمْنذإرإ   -  8005 احلْإَزامإيُّ
، ثـََنا اْبُن َأيبإ الزيإاَندإ، َعْن هإَشامإ ْبنإ ُعْرَوَة، َعْن أَبإيهإ، ُ َعْنُه: فإيَنا نـََزَلْت َهذإهإ اْْليَُة:    اْلَفدَكإيُّ َي اَّللَّ قَاَل: قَاَل الزَُّبرْيُ ْبُن اْلَعوَّامإ َرضإ

َبنْيَ [ قَاَل: »َكاَن َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َقْد آَخى 6}َوُأوُلو اأْلَْرَحامإ بـَْعُضُهْم َأْوىَل بإبَـْعٍض فإ كإَتابإ اَّللَّإ{ ]األحزاب: 
رإيَن َورَُجٍل مإَن اأْلَْنَصارإ فـََلْم َنُشكَّ َأانَّ نـَتَـَواَرُث َلْو َهَلَك َكْعٌب َولَْيَس َلُه َمنْ   يَرإثُُه، َفظَنَـْنُت َأينيإ َأرإثُُه َوَلْو َهَلْكُت رَُجٍل مإَن اْلُمَهاجإ

« َحَّتَّ نـََزَلْت َهذإهإ اْْليَُة }َوُأوُلو اأْلَرْ   . [6َحامإ بـَْعُضُهْم َأْوىَل بإبَـْعٍض{ ]األحزاب: َكَذلإَك يَرإُثِنإ
َجاُه. ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح
 رجاله ثقات لكن أبي الزناد تغير بآخره. * قال الشيخ عبد السَلم علوش:

ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثـََنا َِبُْر ْبُن َنْصٍر، ثـََنا َعْبُد اَّللَّإ ْبُن َوْهٍب، َأْخََبينإ   –  8007  حُمَمَُّد ْبُن َعْمٍرو، َعنإ اْبنإ  َحدَّ
ُهَما أَ  ُ َعنـْ َي اَّللَّ نَّ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم قَاَل: »ََل يَرإُث اْلُمْسلإُم ُجَرْيٍج، َعْن َأيبإ الزَُّبرْيإ، َعْن َجابإرإ ْبنإ َعْبدإ اَّللَّإ، َرضإ

َّ إإَلَّ َأْن َيُكوَن َعْبَدُه َأْو َأَمَتُه«    النَّْصَراينإ
ُد ْبُن َعْمٍرو َهَذا ُهَو اْلَياِفِعيُّ ِمْن َأْهِل ِمْصَر َصُدوُق اْلحَ  ِديِث َصِحيٌح َفِإنَّ اْْلَْصَل ِفيِه َحِديُث َعْمِرو ْبِن  @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: ُمَحمَّ

 ُشَعْيٍب الَِّذي " 
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح

8011   -    ، َْرَو، ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن ُموَسى ْبنإ َحاِتٍإ مإ السَّيَّارإيُّ، ِبإ ُم ْبُن اْلَقاسإ ثـََنا َعلإيُّ ْبُن احْلََسنإ ْبنإ َشقإيٍق، َأْخََباََن أَبُو اْلَعبَّاسإ اْلَقاسإ
ُهَما }  ُ َعنـْ َي اَّللَّ ، َعْن عإْكرإَمَة، َعنإ اْبنإ َعبَّاٍس َرضإ َبَأ احْلَُسنْيُ ْبُن َواقإٍد، َعْن يَزإيَد النَّْحوإييإ يبَـُهْم{ أَنـْ َوالَّذإيَن َعَقَدْت َأمْيَانُُكْم فَآُتوُهْم َنصإ

:  [ قَاَل: »َكاَن ال33]النساء:   أْلَنـَْفالإ ُ َذلإَك ابإ نَـُهَما َنَسٌب لإرَيإَث َأَحُدُُهَا اْْلَخَر« فـََنَسَخ اَّللَّ }َوُأوُلو رَُّجُل َُيَالإُف الرَُّجَل لَْيَس بـَيـْ
 [ 6اأْلَْرَحامإ بـَْعُضُهْم َأْوىَل بإبَـْعٍض فإ كإَتابإ اَّللَّإ{ ]األحزاب:  

 * سكت عنه الذهبي في التلخيص. 



620 
 

 رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح.(: 11034ثمي )* قال الحافظ الهي

، أَنـَْبأَ  -  8019 َبأَ حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َعْبدإ احْلََكمإ ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، أَنـْ اْبُن َوْهٍب، َأْخََبينإ َعْمُرو ْبُن   َحدَّ
، َعْن َسعإيدإ ْبنإ َأيبإ هإاَلٍل، َعْن َأيبإ َبْكرإ ْبنإ حُمَمَّدإ ْبنإ َعْمرإو  ْبنإ َحْزٍم، َعْن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ زَْيدإ ْبنإ َعْبدإ رَبيإهإ، َوُهَو الَّذإي ُأرإَي  احْلَارإثإ

 ْيهإ مإريَاًَث«  النيإَداَء أَنَُّه »َتَصدََّق َعَلى أَبـََوْيهإ ُثَّ تـُُوفيإَيا فـََردَُّه َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم إإلَ 
ْيَخْيِن ِإْن َكاَن َأُبو َبْكِر ْبُن َعْمِرو ْبِن َحْزٍم َسِمَعُه ِمْن َعْبِد @ قال الحافظ الحاكم رحمه  ِ ْبِن َزْيٍد َوَلْم  هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ َّللاَّ

َجاُه.   ُيَخرِ 
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط البخاري ومسلم 

ثـََنا أَبُو  -  8021 ُّ، ثـََنا ََيََْي ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ ََيََْي، ثـََنا ُمَسدٌَّد، ثـََنا عَ َما َحدَّ َباينإ ْبُد اْلَوهَّابإ ْبُن َعْبدإ َعْبدإ اَّللَّإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب الشَّيـْ
ريإ ْبنإ حُمَمَّدإ ْبنإ َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ زَ  يدإ، ثـََنا ُعبَـْيُد اَّللَّإ ْبُن ُعَمَر، َعْن َبشإ َائإٍط َلُه فَأََتى اْلَمجإ ْيٍد، َعْن َجديإهإ َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ زَْيٍد، أَنَُّه َتَصدََّق ِبإ

َنا َوَلَْ  َا َكاَنْت قإَيَم ُوُجوهإ َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم فـََقاََل: اَي َرُسوَل اَّللَّإ، إإهنَّ َد اَّللَّإ فـََقاَل:  َيُكْن لََنا َشْيٌء َغرْيَُه، َفَدَعا َعبْ   أَبـََواُه النَّيبإ
َناَها بـَْعَد َذلإَك«  رٌي: »فـَتَـَوارَثـْ  »إإنَّ اَّللََّ تـََعاىَل َقْد قَبإَل َصَدقـََتَك َوَردََّها َعَلى أَبـََوْيَك« قَاَل َبشإ

ْيَخْينِ  ٍد اْْلَْنَصاِريَّ َسِمَع ِمْن   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َوَهَذا اْلَحِديُث َوِإْن َكاَن ِإْسَناُدُه َصِحيًحا َعَلى َشْرِط الشَّ َفِإنِ ي اَل َأَرى َبِشيَر ْبَن ُمَحمَّ
ؤْ  ِ ْبِن َزْيٍد ِفي اْْلََذاِن َوالرُّ ْيَخاِن َحِديَث َعْبِد َّللاَّ ِ ْبَن َزْيٍد، َوِإنََّما َتَرَك الشَّ ِه َعْبَد َّللاَّ َها َعَلى َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى هللُا َعلَ َجدِ  ْسَناِد َيا الَِّتي َقصَّ ْيِه َوَسلََّم ِبَهَذا اإلِْ

ِ ْبِن َزْيٍد، َفَقْد ِقيَل ِإنَُّه اْسُتْشِهَد ِبُأُحٍد، َوِقيَل َبْعَد َذِلَك ِبَيِسيٍر َوَّللاَُّ  ِم َمْوِت َعْبِد َّللاَّ   َأْعَلُم " ِلَتَقدُّ
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، ثـََنا أَبُو اْلَيَمانإ احلَْ َأْخََباََن أَبُو    -  8024 َثمإ َبَأ َعْمٍرو ُعْثَماُن ْبُن َأمْحََد الدَّقَّاُق بإبَـْغَداَد، ثـََنا َعْبُد اْلَكرإميإ ْبُن اهْلَيـْ َكُم ْبُن اَنفإٍع، أَنـْ
ْعُت َمالإَك ْبَن حُمَمَّدإ ْبنإ عَ  ْبدإ الرَّمْحَنإ، َُيَديإُث، َعْن َعْمَرَة بإْنتإ َعْبدإ الرَّمْحَنإ، َعْن  ُعبَـْيُد اَّللَّإ ْبُن َعْبدإ الرَّمْحَنإ ْبنإ َمْوَهٍب، قَاَل: ْسَإ

َد فإ قَائإمإ َسْيفإ َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم كإَتااَبنإ  َها قَاَلْت: ُوجإ ُ َعنـْ َي اَّللَّ : »إإنَّ َأَشدَّ النَّاسإ ُعتـُوًّا رَُجٌل َضَرَب  َعائإَشَة َرضإ
ْنُه َصْرٌف َوََل     َضارإبإهإ، َورَُجٌل قـََتَل َغرْيَ قَاتإلإهإ، َورَُجٌل تـََوىلَّ َغرْيَ َأْهلإ نإْعَمتإهإ، َفَمْن فـََعَل َذلإَك فـََقْد َكَفرَ َغرْيَ  َّللَّإ َوَرُسولإهإ َوََل يـُْقَبُل مإ ابإ

 َعْدٌل«
ْسَنادِ  َجاُه. َوَشاِهُدُه َحِديُث َأِبي ُشَرْيٍح اْلَعَدِوي ٍ  @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ  .َوَلْم ُيَخرِ 

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح
 رواه أبو يعلى، ورجاله رجال الصحيح غير مالك بن أبي الرجال، وقد وثقه ابن حبان، ولم يضعفه أحد. (: 10748* الهيثمي )

، قَاََل: ثـََنا أَبُو َأْخََبينإ أَبُو زََكرإايَّ ََيََْي ْبُن حُمَمٍَّد اْلَعْنََبإيُّ، ثـََنا إإبـَْراهإيُم ْبُن َأيبإ طَالإٍب، ثـََنا أَبُو ُكَريْ   -   8027 ٍب، َوَنَصُر ْبُن َعلإيٍي
، َعْن َأيبإ عَ  يإ َصلَّى َأمْحََد الزَُّبرْيإيُّ، ثـََنا ُسْفَياُن، َعْن َعطَاءإ ْبنإ السَّائإبإ ُ َعْنُه، َعنإ النَّيبإ َي اَّللَّ ْبدإ الرَّمْحَنإ، َعْن َأيبإ ُموَسى اأْلَْشَعرإييإ َرضإ

يُء َأَحدُ هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم قَاَل: " إإَذا َأْصَبَح إإْبلإيُس َبثَّ ُجُنوَدُه فـَيَـُقوُل: َمْن َأَضلَّ اْليَـْوَم ُمْسلإًما أَْلبَ  ُهْم فـَيَـُقوُل: ََلْ ْسُتُه التَّاَج، فـََيجإ
ُك َأْن َيََبَُّه، َوُيَإيُء َأَحُدُهْم فـَيَـُقوُل: ََلْ َأَزْل بإهإ َحَّتَّ  ُك َأْن يـَتَـَزوََّج، َأَزْل بإهإ َحَّتَّ َعقَّ َوالإَدُه، فـََقاَل: يُوشإ طَلََّق اْمَرأََتُه، فـَيَـُقوُل: يُوشإ

 َأْشَرَك فـَيَـُقوُل: أَْنَت أَْنَت، َوُيَإيُء َأَحُدُهْم فـَيَـُقوُل: ََلْ َأَزْل بإهإ َحَّتَّ قـََتَل، فـَيَـُقوُل: أَْنَت َوُيَإيُء َأَحُدُهْم فـَيَـُقوُل: ََلْ َأَزْل بإهإ َحَّتَّ 
 . أَْنَت َويـُْلبإُسُه التَّاجَ 

َجاُه. ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 الذهبي رحمه هللا: صحيح# قال الحافظ 

 (. 1280* السلسلة الصحيحة )

َبَأ احلََْسُن ْبُن ُسْفَياَن، ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َُنرَْيٍ، حَ   -  8035 ثـََنا أَبُو َعلإيٍي احْلَافإُظ، أَنـْ ُّ،  َحدَّ ُم ْبُن اْلَولإيدإ اهْلَْمَداينإ ثـََنا اْلَقاسإ دَّ
ُ َعْنُه قَالَ ثـََنا   َي اَّللَّ : قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ إإْْسَاعإيُل ْبُن َأيبإ َخالإٍد، َعْن قـَْيسإ ْبنإ َأيبإ َحازإٍم، َعْن َجرإيرإ ْبنإ َعْبدإ اَّللَّإ َرضإ

ًئا َوََلْ يـَتَـَندَّ بإَدٍم َحَرامٍ   َدَخَل مإْن َأييإ أَبـَْوابإ اجْلَنَّةإ َشاَء«  َوَسلََّم: »َمْن َماَت ََل ُيْشرإُك ابإَّللَّإ َشيـْ
هإ َبَدا َوَقْد َعَلْوُت فإيهإ أَ  يإ َحدإيٌث ََلْ َأَر مإْن إإْخَراجإ  ْيًضا "َوَقْد ُروإَي فإ َهَذا اْلَبابإ َعْن َعطإيََّة اْلَعْوفإ

 رواه الطبراني في الكبير، ورجاله موثقون.(: 27* قال الحافظ الهيثمي )
 سنده حسن.   شيخ عبد السَلم علوش:* قال ال 

ْلعإ   -  8036 َبَأ ُعبَـْيُد ْبُن َحاِتٍإ احْلَافإُظ اْلَمْعُروُف ابإ َماُم، أَنـْ ، ثـََنا إإْسَحاُق ْبُن إإبـَْراهإيَم ْبنإ  َأْخََباَْنُه أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن إإْسَحاَق اإْلإ ْجلإ
، َعْن -َأْصُلُه مإَن اْلُكوَفةإ َوانـْتَـَقَل إإىَل اْلَمْوصإلإ    -َداُوُد ْبُن َعْبدإ احْلَمإيدإ  َعْبدإ الرَّمْحَنإ اْلبَـَغوإيُّ، ثـََنا   ، ثـََنا َعْمُرو ْبُن قـَْيٍس اْلُماَلئإيُّ

يإ  ُ َعْنُه قَاَل: قُتإَل قَتإيٌل َعَلى َعْهدإ النَّيبإ َي اَّللَّ ، َعْن َأيبإ َسعإيٍد اخْلُْدرإييإ َرضإ يإ ْنََبَ  َعطإيََّة اْلَعْوفإ ْلَمدإيَنةإ َفَصعإَد اْلمإ  َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم ابإ
َلُه قَاتإاًل، فـََقاَل َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم:    َخطإيًبا فـََقاَل: »َما َتْدُروَن َمْن قـََتَل َهَذا اْلَقتإيَل َبنْيَ َأْظُهرإُكْم؟« َثاَلًَث قَاُلوا: َواَّللَّإ َما َعلإْمَنا 

ي بإَيدإهإ َلوإ اْجَتَمَع َعَلى قـَْتلإ ُمْؤمإٍن َأْهُل السََّماءإ َوَأْهُل اأْلَْرضإ َوَرُضوا بإهإ أَلَْدَخلَ » ي َوالَّذإي نـَْفسإ يًعا َجَهنََّم، َوالَّذإي نـَْفسإ ُ مجَإ ُهُم اَّللَّ
ُ فإ ا  لنَّارإ« بإَيدإهإ، ََل يـُْبغإُضَنا َأْهَل اْلبَـْيتإ َأَحٌد إإَلَّ َأَكبَُّه اَّللَّ
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 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: خبر واه 
 رواه البزار، وفيه داود بن عبد الحميد وغيره من الضعفاء. (: 12300* قال الحافظ الهيثمي )

، ثـََنا اْبُن َأيبإ ُفَديْ   –  8053 َبَة َأمْحَُد ْبُن اْلَفَرجإ ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثـََنا أَبُو ُعتـْ ، َعنإ  َحدَّ ٍك، ثـََنا َهاُروُن التـَّْيمإيُّ
ُ َعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى َي اَّللَّ ، َعْن َأيبإ ُهَريـَْرَة، َرضإ َعًة مإْن َخْلقإهإ« فـََردَّ َرُسوُل اَّللَّإ   اأْلَْعَرجإ ُ َسبـْ هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »َلَعَن اَّللَّ

ٍد َثاَلَث َمرَّاٍت ُثَّ قَاَل: »َمْلُعوٌن َمْلُعوٌن َمْلُعوٌن مإْن َعمإَل   َع َبنْيَ َعَمَل قـَْومإ ُلوٍط، َمْلُعوٌن َمْن مجََ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َعَلى ُكليإ َواحإ
، َملْ  ًئا مإَن اْلبَـَهائإمإ ًئا مإْن َوالإَدْيهإ، َمْلُعوٌن َمْن أََتى َشيـْ َنتإَها، َمْلُعوٌن َمْن َسبَّ َشيـْ ، َمْلُعوٌن َمْن اْلَمْرَأةإ َوابـْ ُعوٌن َمْن َغريََّ ُحُدوَد اأْلَْرضإ

 َذَبَح لإَغرْيإ اَّللَّإ، َمْلُعوٌن َمْن تـََوىلَّ َغرْيَ َمَوالإيهإ«  
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: هارون بن هارون التيمي ضعفوه 

ُّ، ثـََنا ُمْسلإُم ْبُن إإبْـ   -  8062 ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن إإْسَحاَق الصَّغَاينإ َراهإيَم، ثـََنا َشدَّاُد ْبُن َسعإيٍد، ثـََنا  َحدَّ
ُهَما قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: َسعإيُد ْبُن إإاَيٍس أَبُو َمْسُعوٍد اجْلَُرْيرإيُّ، َعْن َأيبإ َنْضَرَة، َعنإ اْبنإ عَ  ُ َعنـْ َي اَّللَّ بَّاٍس َرضإ

 »اَي َشَباَب قـَُرْيٍش، ََل تـَْزنُوا َأََل َمْن َحفإَظ فـَْرَجُه فـََلُه اجْلَنَُّة«  
َجاُه. @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط   ُمْسِلٍم َوَلْم ُيَخرِ 

 * سكت عنه الذهبي في التلخيص. 
 (: رجاله رجال الصحيح.4/255* قال الحافظ الهيثمي )

ثـََناُه أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثـََنا الرَّبإيُع ْبُن ُسَلْيَماَن، ثـََنا ُشَعْيُب ْبُن اللَّْيثإ ْبنإ   - 8067 َسْعٍد، ثـََنا اللَّْيُث، َعْن يَزإيَد   َحدَّ
ُ َعْنُه، َعْن َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ  َي اَّللَّ َناٍن، َعْن أََنسإ ْبنإ َمالإٍك َرضإ  َعَلْيهإ َوَسلََّم أَنَُّه قَاَل: »تـََقبـَُّلوا  ْبنإ َأيبإ َحبإيٍب، َعْن َسْعدإ ْبنإ سإ

تٍي أَتـََقبَُّل َلُكُم اجْلَنََّة«   ََيُْن،  قَاُلوا: َوَما هإَي؟ قَاَل: »إإَذا َحدََّث َأَحدُُكْم َفاَل َيْكذإْب، َوإإَذا َوَعَد َفاَل َُيْلإْف، َوإإَذا اْؤِتُإَن َفاَل  ِلإ بإسإ
 َوُغضُّوا أَْبَصارَُكْم، وَُكفُّوا أَْيدإَيُكْم، َواْحَفُظوا فـُُروَجُكْم«

 فيه إرسال.  # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا:

، أَنـَْبأَ  -  8070 َبأَ حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َعْبدإ احْلََكمإ ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، أَنـْ اْبُن َوْهٍب، َأْخََبينإ اللَّْيُث ْبُن   َحدَّ
َمَة ْبنإ َسْهلإ ْبنإ ُحنَـْيٍف، َأنَّ َخالََتُه، َأْخََبَْتُه قَاَلْت: َلَقْد َأقْـَرَأاَن َسْعٍد، َعْن َسعإيدإ ْبنإ َأيبإ هإاَلٍل، َعْن َمْرَواَن ْبنإ ُعْثَماَن، َعْن َأيبإ أَُما

: »الشَّْيُخ َوالشَّْيَخُة إإَذا زَنـََيا فَاْرمُجُوُُهَا اْلبَـ  َا َقَضَيا مإَن اللَّذَّةإ«  َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم آيََة الرَّْجمإ  تََّة ِبإ
َياَقِة " @ ق َجاُه ِبَهِذِه السِ  ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   ال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح

، َوحُمَمَُّد ْبُن َبشَّاٍر، قَاََل: ثـََنا َحدََّثِنإ حُمَمَُّد ْبُن َصالإحإ ْبنإ َهانإٍئ، ثـََنا احْلَُسنْيُ ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ زإاَيٍد، ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن اْلُمَثَّنَّ   -  8071
، َوزَْيُد ْبُن ََثبإٍت َيْكتـَُبانإ حُمَمَُّد ْبُن َجْعَفٍر، ثـََنا ُشْعَبُة، َعْن قـََتاَدَة، َعْن يُوُنَس ْبنإ ُجَبرْيٍ، عَ  ، قَاَل: َكاَن اْبُن اْلَعاصإ ْن َكثإريإ ْبنإ الصَّْلتإ

ْعُت َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم يـَُقولُ  َف َفَمرَّا َعَلى َهذإهإ اْْليَةإ، فـََقاَل زَْيٌد: ْسَإ فَاْرمُجُوُُهَا    : »الشَّْيُخ َوالشَّْيَخُة إإَذا زَنـََيا اْلَمَصاحإ
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بـَُها؟ َفكَ  َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم فـَُقْلُت: َأْكتـُ أَنَُّه َكرإَه َذلإَك " فـََقاَل َلُه َعْمٌرو: »َأََل اْلبَـتََّة« فـََقاَل َعْمٌرو: " َلمَّا نـََزَلْت أَتـَْيُت النَّيبإ
َن ُجلإَد َورُ  َم« تـََرى َأنَّ الشَّْيَخ إإَذا َزََن َوَقْد ُأْحصإ َن رُجإ ْن ُجلإَد، َوَأنَّ الثَـّييإَب إإَذا َزََن َوَقْد ُأْحصإ َم، َوإإَذا ََلْ َُيْصإ  جإ

َجاُه. ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 .# قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح

 سنده صحيح.  * قال الشيخ عبد السَلم علوش:

، ثـََنا َحْفُص بْ   - 8077 ثـََناُه َبْكُر ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ مَحَْداَن اْلَمْرَوزإيُّ، ثـََنا َعْبُد الصََّمدإ ْبُن اْلَفْضلإ ُّ، ثـََنا احْلََكُم  َكَما َحدَّ ُن ُعَمَر اْلَعَدينإ
ُهَما َأنَّ  ُ َعنـْ َي اَّللَّ َشًة َفَما ْبُن َأاَبَن، َعْن عإْكرإَمَة، َعنإ اْبنإ َعبَّاٍس، َرضإ  َماعإًزا، َجاَء إإىَل رَُجٍل مإَن اْلُمْسلإمإنَي، فـََقاَل: إإينيإ َأَصْبُت فَاحإ

؟ فـََقاَل َلُه الرَُّجُل: اْذَهْب إإىَل َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َيْستَـْغفإُر َلَك، فَأََتى َعَلْيهإ َوَسلََّم َماعإٌز َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ    َتَُْمُرينإ
ُثَّ قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم لإَمْن َكاَن َمَعُه:    -َأْو قَاَل: قـَْوَلُه    -فََأْخََبَُه َفَكرإَه َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َكاَلَمُه  

بإُكْم َمسي؟« قَاَل اْبُن َعبَّاٍس: فـَنَ  ُهْم َأَحٌد، فـََقاَل َلُه َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ »أَبإَصاحإ نـْ رَي َعَلْيهإْم فـََلْم يـَْلَتفإْت إإَِلَّ مإ ُشإ  َظْرُت إإىَل اْلَقْومإ ألإ
ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »َفَمَسْستَـَها« قَ  َا َوََلْ ُتَكنيإ؟« الَ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »َلَعلََّك قـَبـَّْلتَـَها« قَاَل: ََل، قَاَل النَّيبإ : ََل، قَاَل: »فـََفَعْلَت ِبإ

ريُ  َنا ُهَو يـُْرَجُم إإْذ رََماُه الرَُّجُل الَّذإي َجاَءُه َماعإٌز َيْسَتشإ ُه رََماُه بإَعْظٍم َفَخرَّ َماعإٌز فَاْلتَـَفَت قَاَل: نـََعْم، قَاَل: »فَاْرمُجُوُه« قَاَل: فـَبَـيـْ
ُ إإْذ رَأَيـَْتِنإ ُثَّ أَْنَت اْْلَن تـَْرمُجُِنإ إإلَْيهإ، فـََقاَل َلُه َماعإٌز:   قَاتـََلَك اَّللَّ

 .# قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: حفص بن عمران العدني ضعفوه
 فيه زيادة الفاظ، لكن ال تثبت   * قال الشيخ عبد السَلم علوش:

َبَأ َعْبَدا  -  8084 َبَأ أَبُو اْلُمَوجَّهإ، أَنـْ َْرَو، أَنـْ َبَأ أَبُو مَحَْزَة، ثـََنا إإبـَْراهإيُم الصَّائإُغ، َأْخََباََنُه أَبُو احلََْسنإ حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ السُِّنيإ ِبإ ُن، أَنـْ
ُ َعْنُه َأنَّ اْمرَ  َي اَّللَّ َّ احْلَدَّ، فـََقاَل: َعْن َأيبإ الزَُّبرْيإ، َعْن َجابإٍر، َرضإ َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم فـََقاَلْت: إإينيإ َقْد زَنـَْيُت فََأقإْم فإ َأًة أََتتإ النَّيبإ

 َّ « فـََلمَّا َوَضَعْت َما فإ َبْطنإَها أَتـَْتُه فـََقاَلْت: إإينيإ زَنـَْيُت فََأقإْم فإ فـََقاَل: »اْنطَلإقإي َحَّتَّ تـَْفطإمإي احْلَدَّ، »اْنطَلإقإي َفَضعإي َما فإ َبْطنإكإ
َّ احْلَدَّ، فـََقالَ  « فـََلمَّا َفَطَمْت َوَلَدَها َجاَءْت فـََقاَلْت: اَي َرُسوَل اَّللَّإ إإينيإ زَنـَْيُت فََأقإْم فإ « فـََقاَم رَُجٌل،  َوَلَدكإ : »َهاِتإ َمْن َيْكُفُل َوَلَدكإ

 .َها َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َوَسلَّمَ فـََقاَل: َأاَن َأْكُفُل َوَلَدَها، فـََرمجََ 
َجاُه، َوَقْد َرَوى َماِلُك ْبُن َأنَ  ٍس ِفي اْلُمَوطَِّأ َحِديَث اْلَمْرُجوَمِة ِبِإْسَناٍد @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم َوَلْم ُيَخرِ 

ْرَسالَ َأْخَشى َعلَ   .ْيِه اإلِْ
 * سكت عنه الذهبي في التلخيص. 

 سنده صحيح.  * قال الشيخ عبد السَلم علوش:

، أَنـْبَ   -  8085 َبَأ حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َعْبدإ احْلََكمإ ثـََناُه أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، أَنـْ َأْخََبينإ َمالإُك ْبُن أََنٍس،  َأ اْبُن َوْهٍب،  َحدَّ
، َعْن أَبإيهإ، َأنَّ اْمَرَأًة أََتْت َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعلَ  َلى،  َعْن يـَْعُقوَب ْبنإ يَزإيَد ْبنإ طَْلَحَة التـَّْيمإييإ َا زََنْت َوهإَي ُحبـْ ْيهإ َوَسلََّم فـََقاَلْت إإهنَّ

عإيهإ فـََقاَل هَلَا َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ  «   َعَلْيهإ َوَسلََّم: »اْذَهيبإ َحَّتَّ َتَضعإي« َفَذَهْبُت فـََلمَّا َوَضَعْت َجاَءْتُه، فـََقاَل: »اْذَهيبإ َحَّتَّ تـُْرضإ
َعلَ  فََأقَاَم  َجاَءْتُه  اْستَـْوَدَعْتُه  فـََلمَّا  َتْستَـْودإعإيهإ«  َحَّتَّ  »اْذَهيبإ  فـََقاَل:  َجاَءْتُه،  َأْرَضَعْتُه  هَ فـََلمَّا  احْلَدَّ يـْ  .ا 
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ْيَخْيِن ِإْن َكاَن َيِزيُد ْبُن َطْلَحَة التَّْيِميُّ  َأْدَرَك النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم. َماِلُك   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ
 .اْلَمَدِنيِ ينَ ْبُن َأَنٍس اْلَحَكُم ِفي َحِديِث 

 . # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط البخاري ومسلم إن كان يزيد التيمي أدرك النبي صلى هللا عليه وسلم
 ضعيف من هذا الوجه.  * قال الشيخ عبد السَلم علوش:

َثمإ اْلَقاضإي، ثـََنا َعْبُد اْلَغفَّارإ  َأْخََباََن أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن َسْلَماَن ْبنإ احلََْسنإ اْلَفقإيُه بإبَـْغَداَد، ثـََنا أَبُو اأْلَْحَوصإ حُمَمَُّد ْبنُ   -  8086  اهْلَيـْ
، َعنإ ا ُّ، ثـََنا ُموَسى ْبُن َأْعنَيَ، َعنإ اأْلَْعَمشإ مإ ْبنإ َعْبدإ الرَّمْحَنإ، َعْن أَبإيهإ، َعْن َعْبدإ اَّللَّإ، قَاَل: " َما رَأَْيُت رَُجاًل ْبُن َداُوَد احْلَرَّاينإ ْلَقاسإ

ْمَرَأٍة مإْن َُهَْداَن يـَُقاُل هَلَا   َ ابإ ُ َعْنُه ُأِتإ َي اَّللَّ َها فََأَخَذ  ُشَراَحُة، َفَجَلَدَها مإاَئًة  َقطُّ َأَشدَّ رَْمَيًة مإْن َعلإييإ ْبنإ َأيبإ طَالإٍب َرضإ ُثَّ َأَمَر بإَرمجْإ
َها َفَصَرَعَها فـََرمَجََها النَّاُس َحَّتَّ قـَتَـُلوَها   نـْ َا مإ َا َفَما َأْخطََأ َأْصَل ُأُذهنإ ُثَّ قَاَل: َجَلْدُُتَا بإكإَتابإ اَّللَّإ تـََعاىَل َوَرمَجْتـَُها  َعلإيي آُجرًَّة فـََرَماَها ِبإ

لسُّنَّةإ   . ابإ
ْعِبيُّ َيْذُكُر َأنَُّه َشِهَد َرْجَم ُشرَ @ قال الحافظ الحا َجاُه، َوَكاَن الشَّ ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ    اَحَة َوَيُقوُل ِإنَُّه اَل َيْحَفُظ َعنْ كم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 . َأِميِر اْلُمْؤِمِنيَن َغْيَر َذِلكَ 
 * سكت عنه الذهبي في التلخيص. 

 سنده منقطع، لكن القول ثابت.  السَلم علوش:* قال الشيخ عبد 

، ثـََنا ََيََْي ْبُن ََيََْي، أَنـَْبأَ   -  8089 ثـََنا أَبُو زََكرإايَّ اْلَعْنََبإيُّ، ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ السَّاَلمإ َنَة، َعْن َعْمرإو ْبنإ  َكَما َحدَّ  ُسْفَياُن ْبُن ُعيَـيـْ
اَئَة َوْسٍق إإْن زَاَد فـََلُهْم َوإإْن نـََقَص فـََعَلْيهإْم، َفَسأَْلُت ابْ دإيَناٍر، َعْن إإْْسَاعإيَل الشَّيْـ  ، قَاَل: بإْعُت َما فإ رُُءوسإ َُنْلإي مإ يإ َن ُعَمَر  َباينإ

ُهَما فـََقاَل: »هَنَى َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َعْن َذلإَك إإَلَّ أَنَُّه رَخَّ  ُ َعنـْ َي اَّللَّ  َص فإ اْلَعَرااَي« َرضإ
 * سكت عنه الذهبي في التلخيص. 

 سنده حسن.   * قال الشيخ عبد السَلم علوش:

، ثـََنا َحْفُص بْ   -  8091 َْرَو ثـََنا َعْبُد الصََّمدإ ْبُن اْلَفْضلإ ، ِبإ ُّ، ثـََنا احْلََكُم َأْخََباََن َبْكُر ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ مَحَْداَن الصَّرْيَفإ ُن ُعَمَر اْلَعَدينإ
ُهَما، َأنَّ َرُسولَ  ُ َعنـْ َي اَّللَّ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم قَاَل: »َمْن َُيَالإْف دإيَنُه مإَن اْلُمْسلإمإنَي   ْبُن َأاَبَن، َعْن عإْكرإَمَة، َعنإ اْبنإ َعبَّاٍس َرضإ

ُ َوَأنَّ حُمَمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسولُُه َفاَل سَ  َقيإهإ  فَاقْـتـُُلوُه، َوإإَذا قَاَل اْلَعْبُد َأْشَهُد َأْن ََل إإَلَه إإَلَّ اَّللَّ إإَذا َأَصاَب َأْن يـَُقاَم َعَلْيهإ بإيَل لََنا إإلَْيهإ إإَلَّ ِبإ
 َما ُهَو َعَلْيهإ«  

َجاُه. ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: العدني هالك 

ْبنإ َحيَّاَن، ثـََنا أَبُو َعامإٍر اْلَعَقدإيُّ،    َأْخََباََن أَبُو َعْمٍرو ُعْثَماُن ْبُن َأمْحََد ْبنإ َعْبدإ اَّللَّإ الدَّقَّاُق، بإبَـْغَداَد، ثـََنا َأمْحَُد ْبُن ُماَلعإبإ   -  8095
يإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ ثـََنا إإبـَْراهإيُم ْبُن َطْهَماَن، َعْن َعْبدإ اْلَعزإيزإ ْبنإ رُفـَْيٍع، عَ  َها، َعنإ النَّيبإ َي اَّللَُّ َعنـْ ْن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ ُعَمَر، َعْن َعائإَشَة َرضإ

َْصٍن َفرُيَْجُم، َوالرَُّجُل يـَْقتُ  َصاٍل: زَاٍن حمإ َتُل بإهإ َوُيْصَلُب، َأْو ُل ُمتَـَعميإًدا فـَيـُقْ َوَسلََّم قَاَل: " ََل َيَإلُّ َدُم اْمرإٍئ ُمْسلإٍم إإَلَّ فإ َثاَلثإ خإ
َفى مإَن اأْلَْرضإ   " يـُنـْ

َجاهُ  ْيَخْيِن َوَلْم ُيَخرِ  ْسَناِد َعَلى َشْرِط الشَّ    .@ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
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 .# قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط البخاري ومسلم

 ْبُن َغالإبإ ْبنإ َحْرٍب، قَاََل: ثـََنا  َأْخََباََنُه َعْبُد اْلَباقإي ْبُن قَانإٍع احْلَافإُظ، بإبَـْغَداَد ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن ََيََْي ْبنإ اْلُمْنذإرإ، َوحُمَمَّدُ  -  8099
دإ اْلَبْصَرةإ، ثـََنا هإَشاُم ْبُن َحسَّاَن،  ، ُمَؤذيإُن َمْسجإ َثمإ ُ َعْنُه قَاَل: قَاَل  ُعْثَماُن ْبُن اهْلَيـْ َي اَّللَّ ريإيَن، َعْن َأيبإ ُهَريـَْرَة َرضإ َعْن حُمَمَّدإ ْبنإ سإ

 َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »َمْن قـََتَل َعْبَدُه قـَتَـْلَناُه، َوَمْن َجدََع َعْبَدُه َجَدْعَناُه«  
ُ َأْعَلُم« @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: »َأَنا َأْخَشى أَ  َل َكَما َرَواُه َيِزيُد ْبُن َهاُروَن َوَّللاَّ ْسَناَد اْْلَوَّ  نَّ ُعْثَماَن ْبَن اْلَهْيَثِم َأَراَد اإلِْ

اْلَقارإُئ،  -  8101 إإْْسَاعإيَل  ْبُن  إإبـَْراهإيُم  إإْسَحاَق  َوأَبُو  اْلَفقإيُه  حُمَمٍَّد،  ْبُن  النَّْضرإ حُمَمَُّد  أَبُو  ْبُن َسعإيٍد  قَا  َأْخََباََن  ُعْثَماُن  ثـََنا  ََل: 
ييإ ُثَّ  ، ثـََنا َعْبُد اَّللَّإ ْبُن َصالإٍح، َحدََّثِنإ اللَّْيُث ْبُن َسْعٍد، َعْن ُعَمَر ْبنإ عإيَسى اْلُقَرشإ ، َعنإ اْبنإ ُجَرْيٍج، َعْن َعطَاءإ الدَّارإمإيُّ  اأْلََسدإييإ

َي   ُ َعْنُه فـََقاَلْت: إإنَّ َسييإدإي اُتََّ ْبنإ َأيبإ َراَبٍح، َعنإ اْبنإ َعبَّاٍس َرضإ َي اَّللَّ ُهَما قَاَل: َجاَءْت َجارإيٌَة إإىَل ُعَمَر ْبنإ اخْلَطَّابإ َرضإ ُ َعنـْ َمِنإ اَّللَّ
؟ قَ  ُ َعْنُه: َهْل رََأى َذلإَك َعَلْيكإ َي اَّللَّ ي، فـََقاَل ُعَمُر َرضإ اَلْت: ََل، قَاَل: فَاْعََتَْفتإ َلُه بإَشْيٍء؟ فََأقْـَعَدينإ َعَلى النَّارإ َحَّتَّ اْحََتََق فـَْرجإ
ُ َعْنُه الرَُّجَل، قَاَل:  َي اَّللَّ ُ َعْنُه: َعَليَّ بإهإ، فـََلمَّا رََأى ُعَمُر َرضإ َي اَّللَّ أَتـَُعذَُّب بإَعَذابإ اَّللَّإ؟ قَاَل: اَي َأمإرَي    قَاَلْت: ََل، قَاَل ُعَمُر َرضإ

َْمتـَُها فإ  َها؟ قَاَل الرَُّجُل: ََل، قَاَل: فَاْعََتََفْت َلَك بإَذلإَك؟ قَاَل: ََل، قَاَل: َوا  اْلُمْؤمإنإنَي اُتَّ َها، قَاَل: رَأَْيَت َذلإَك َعَليـْ ي  نـَْفسإ لَّذإي نـَْفسإ
َعَلْيهإ َوَسلََّم يـَُقوُل: »ََل يـَُقاُد ََمُْلوٌك مإْن مَ  َأْْسَْع َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ  الإكإهإ َوََل َوَلٌد مإْن َوالإدإهإ« أَلََقْدُُتَا مإْنَك، َفََبَّزَُه بإَيدإهإ َلْو ََلْ 

 َل أَبُو َصالإٍح: قَاَل اللَّْيُث: »َهَذا َمْعُموٌل بإهإ« َوَضَربَُه مإاَئَة َسْوٍط، ُثَّ قَاَل: اْذَهيبإ فَأَْنتإ ُحرٌَّة لإَوْجهإ اَّللَّإ َوأَْنتإ َمْوََلُة اَّللَّإ َوَرُسولإهإ قَا
َجاُه َوَلُه َشاِهَدانِ @  ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   . قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح
 . إسناده ضعيف جدا(: 5329في تخريج مشكل اآلثار ) قال الشيخ شعيب رحمه هللا تعالى* 

َهابٍ َأْخََباََنُه أَبُو    -  8102 َعْبُد رَبيإهإ ْبُن    َجْعَفرإ ْبُن ُدَحْيٍم، ثـََنا َأمْحَُد ْبُن َحازإمإ ْبنإ َأيبإ َغَرزََة، ثـََنا َمالإُك ْبُن إإْْسَاعإيَل، ثـََنا أَبُو شإ
ُ َعْنُه قَالَ  َي اَّللَّ ، َعْن َعْمرإو ْبنإ دإيَناٍر، َعنإ اْبنإ ُعَمَر َرضإ : قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »َمْن اَنفإٍع، َعْن مَحَْزَة اجْلََزرإييإ

 َمثََّل بإَعْبدإهإ فـَُهَو ُحري َوُهَو َمْوىَل اَّللَّإ َوَرُسولإهإ« 
 . # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: حمزة هو النصيبي يضع الحديث

، ثـََنا َعْبُد اْلَملإكإ  َأْخََباََن أَبُو َبْكرإ ْبُن َأيبإ َدارإٍم احْلَافإُظ، ابإ   -  8108 ْنَجاُب ْبُن احْلَارإثإ ، ثـََنا مإ ْلُكوَفةإ، ثـََنا َأمْحَُد ْبُن ُموَسى التَّمإيمإيُّ
ُ َعْنُه، أَنَُّه زَاَر عَ  َي اَّللَّ ُه بإطََعاٍم فَأَْبطَْأتإ اجْلَارإيَُة مًَّة َلُه َفَدَعْت لَ ْبُن َهاُروَن ْبنإ َعْنََتََة، َعْن أَبإيهإ، َعْن َجديإهإ، َعْن َعْمرإو ْبنإ اْلَعاصإ َرضإ

لإي اَي زَانإَيُة، فـََقاَل َعْمٌرو: ُسْبَحاَن اَّللَّإ َلَقْد قـُْلتإ َأْمًرا َعظإيًما َهلإ اطََّلعْ  َها َعَلى زإًَن؟ قَاَلْت: ََل َواَّللَّإ،  فـََقاَلْت: َأََل َتْستَـْعجإ تإ َعنـْ
ُ َعْنُه: إإينيإ  َي اَّللَّ َا َعْبٍد َأوإ اْمَرَأٍة قَاَل َأْو قَاَلْت لإَولإ فـََقاَل َعْمٌرو َرضإ ْعُت َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم يـَُقوُل: »َأميُّ َا اَي زَانإَيُة  ْسَإ يَدُتإ

َنَُّه ََل َحدَّ هلَُ  َها َعَلى زإاَنٍء َجَلَدُْتَا َولإيَدُُتَا يـَْوَم اْلقإَياَمةإ ألإ نـْ نـَْيا«  َوََلْ َتطَّلإْع مإ  نَّ فإ الدُّ
َجاُه. ِإنََّما اتََّفَقا ِفي َهَذا اْلَباِب   ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ  ْحَمِن ْبِن َأِبي ُنْعٍم، َعْن @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ َعَلى َحِديِث َعْبِد الرَّ

ُ َعْنُه: »َمْن َقَذفَ  َنا ُأِقيَم َعَلْيِه اْلَحدُّ َيْوَم اْلِقَياَمِة«   َأِبي ُهَرْيَرَة َرِضَي َّللاَّ  َمْمُلوَكُه ِبالزِ 
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: بل عبد الملك بن هارون متروك باتفاق حتى قيل فيه دجال 
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 (: موضوع.2244* ضعيف الجامع )

، ثـََنا َمكيإيُّ ْبُن إإبـَْراهإيَم، ثـََنا َداُوُد ْبُن يَزإيدَ فََأْخََباََنُه َبْكُر ْبُن حُمَمٍَّد    -   8113 َْرَو، ثـََنا َعْبُد الصََّمدإ ْبُن اْلَفْضلإ ُّ، ِبإ ، َعْن  الصَّرْيَفإ
ُ َعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ   َي اَّللَّ َاكإ ْبنإ َحْرٍب، َعْن َخالإدإ ْبنإ َحْزٍم، َعْن َجرإيٍر َرضإ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »إإْن َشرإَب اخْلَْمَر ْسإ

 فَاْجلإُدوُه، فَإإْن َعاَد فَاْجلإُدوُه، فَإإْن َعاَد فَاْجلإُدوُه، فَإإْن َعاَد فإ الرَّابإَعةإ فَاقْـتـُُلوُه« 
 * سكت عنه الذهبي في التلخيص. 

 (: صحيح.8176* صحيح الجامع )

َبٍل، ثـََنا –  8116 ، ثـََنا َأمْحَُد ْبُن َحنـْ يُّ ثـََنا أَبُو زََكرإايَّ اْلَعْنََبإيُّ، ثـََنا أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ اْلُبوَشْنجإ َبَأ َمْعَمٌر، َعْن ُسَهْيلإ  َفَحدَّ ، أَنـْ َعْبُد الرَّزَّاقإ
ُ َعْنهُ  َي اَّللَّ َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم قَاَل: »َمْن َشرإَب اخْلَْمَر فَاْجلإُدوُه، ُثَّ إإَذا ْبنإ َأيبإ َصالإٍح، َعْن أَبإيهإ، َعْن َأيبإ ُهَريـَْرَة َرضإ ، َأنَّ النَّيبإ

َن اْلُمْنَكدإرإ فـََقاَل:  ْثُت بإهإ حُمَمََّد بْ َشرإَب فَاْجلإُدوُه، ُثَّ إإَذا َشرإَب فَاْجلإُدوُه، ُثَّ إإَذا َشرإَب فإ الرَّابإَعةإ فَاقْـتـُُلوُه« قَاَل َمْعَمٌر: َفَحدَّ 
 َ ْبنإ النـَُّعْيَمانإ َفَجَلَدُه، ُثَّ ُأِتإ ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم ابإ َ النَّيبإ َ بإهإ فإ   »َقْد تُرإَك َذلإَك بـَْعُد، ُأِتإ َ بإهإ َفَجَلَدُه، ُثَّ ُأِتإ بإهإ َفَجَلَدُه، ُثَّ ُأِتإ

 ْد َعَلى َذلإَك«الرَّابإَعةإ َفَجَلَدُه َوََلْ يَزإ 

ى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »َمْن َوَأمَّا َحدإيُث النَّْضرإ، مإْن َأْصَحابإ َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّ   -   8122
 َعاَد فَاْجلإُدوُه، فَإإْن َعاَد الرَّابإَعَة فَاقْـتـُُلوُه« َشرإَب اخْلَْمَر فَاْجلإُدوُه، فَإإْن َعاَد فَاْجلإُدوُه، فَإإْن 

يإ  -  8123  َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم  َحدَّثـََنا زإاَيُد ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ، ثـََنا اْبُن إإْسَحاَق، َعْن حُمَمَّدإ ْبنإ اْلُمْنَكدإرإ، َعْن َجابإٍر، َعنإ النَّيبإ
 َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم النـَُّعْيَماَن َأْرَبَع َمرَّاٍت«  َْنَْوُه، َوقَاَل: »َفَضَربَ 

َفرْيٍ،  الإٍح، ثـََنا َسعإيُد ْبُن َكثإريإ ْبنإ عُ َأْخََباََن أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ َعْبدإ اَّللَّإ اْلبَـْغَدادإيُّ، ثـََنا ََيََْي ْبُن ُعْثَماَن ْبنإ صَ   -  8132
، ثـََنا ثـَْوُر ْبُن زَْيٍد الديإيلإيُّ، َعْن عإْكرإَمَة، َعنإ ابْ  ُهَما، قَاَل: إإنَّ الشُّرَّاَب  ثـََنا ََيََْي ْبُن فـَُلْيٍح أَبُو اْلُمغإريَةإ اخْلَُزاعإيُّ ُ َعنـْ َي اَّللَّ نإ َعبَّاٍس َرضإ

َ َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم،  َكانُوا ُيْضَربُوَن َعَلى َعْهدإ َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ  أْلَْيدإي َوالنيإَعالإ َواْلَعَصا َحَّتَّ تـُُوفيإ  َعَلْيهإ َوَسلََّم ابإ
ُهْم فإ َعْهدإ َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ  نـْ ُ َعْنُه َأْكثـََر مإ َي اَّللَّ اَلَفةإ َأيبإ َبْكٍر َرضإ ُ َعْنُه: َلْو َوَسلَّ   وََكانُوا فإ خإ َي اَّللَّ َم، فـََقاَل أَبُو َبْكٍر َرضإ
ُ َعْنُه َُيْلإُدُهْم فـََرْضَنا هَلُْم َحدًّا فـَتَـَوخَّى َْنًْوا َمإَّا َكانُوا ُيْضَربُوَن فإ َعْهدإ َرُسولإ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلَّ  َي اَّللَّ َم، َفَكاَن أَبُو َبْكٍر َرضإ

رإينَ َأْربَعإنَي َحَّتَّ  َ بإَرُجٍل مإَن اْلُمَهاجإ َ، ُثَّ قَاَم مإْن بـَْعدإهإ ُعَمُر َفَجَلَدُهْم َكَذلإَك َأْربَعإنَي، َحَّتَّ ُأِتإ  اأْلَوَّلإنَي َوَقْد َكاَن َشرإَب فََأَمَر بإهإ  تـُُوفيإ
َنَك كإَتاُب اَّللَّإ َعزَّ  َ ََتْلإُديَن بـَْيِنإ َوبـَيـْ ُ َعْنُه: فإ َأييإ كإَتابإ اَّللَّإ َتَإُد َأينيإ ََل َأْجلإُدَك؟   َأْن ُُيَْلَد، فـََقاَل: َلإ َي اَّللَّ َوَجلَّ، فـََقاَل ُعَمُر َرضإ

َاتإ ُجَناٌح فإيَما يََة فََأاَن [ اْْل 93طَعإُموا{ ]املائدة:    فـََقاَل: إإنَّ اَّللََّ تـََعاىَل يـَُقوُل فإ كإَتابإهإ }لَْيَس َعَلى الَّذإيَن آَمُنوا َوَعمإُلوا الصَّاحلإ
ُنوا، َشهإْدُت َمَع َرُسولإ  ، ُثَّ اتَـُّقوا َوآَمُنوا، ُثَّ اتَـُّقوا َوَأْحسإ َاتإ َبْدرًا   مإَن الَّذإيَن آَمُنوا َوَعمإُلوا الصَّاحلإ َعَلْيهإ َوَسلََّم  اَّللَّإ َصلَّى هللاُ 

ُ َعْنُه: َأََل تـَُردُّوَن َعَلْيهإ َما يـَُقوُل؟ فـََقاَل اْبُن َعبَّاٍس: إإنَّ َهذإهإ اْْلاَيتإ أُْنزإَلْت َواحْلَُدْيبإَيَة َواخْلَْنَدَق َواْلَمَشاهإَد، فـََقاَل ُعَمُر َرضإ  َي اَّللَّ
أَيُـَّها الَّذإيَن آَمُنوا إإَنََّ  يـَُقوُل: }اَي  َعزَّ َوَجلَّ،   َ َنَّ اَّللَّ اْلَباقإنَي ألإ نَي َوَحجًَّة َعَلى  ُر َواأْلَْنَصاُب َواأْلَْزََلُم ا اخْلَْمُر  ُعْذرًا لإْلَماضإ َواْلَمْيسإ
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{ ]املائدة:   َاتإ ُجَناٌح 90رإْجٌس مإْن َعمإلإ الشَّْيطَانإ [ ُثَّ قـََرَأ َحَّتَّ أَنـَْفَذ اْْليََة اأْلُْخَرى }لَْيَس َعَلى الَّذإيَن آَمُنوا َوَعمإُلوا الصَّاحلإ
َاتإ ُثَّ اتَـَّقْوا َوآَمُنوا ُثَّ اتَـَّقْوا َوَأْحَسُنوا{ ]املائدة:  فإيَما طَعإُموا إإَذا َما اتَـَّقْوا َوآَمُنوا َوَعمإ  [ فَإإنَّ اَّللََّ َعزَّ َوَجلَّ َقْد هَنَى 93ُلوا الصَّاحلإ

ُ َعنْ  َي اَّللَّ ُ َعْنُه: َصَدْقَت َفَماَذا تـََرْوَن، فـََقاَل َعلإيي َرضإ َي اَّللَّ ُه: »نـََرى أَنَُّه إإَذا َشرإَب َسكإَر، َوإإَذا َأْن ُيْشَرَب اخْلَْمُر، فـََقاَل ُعَمُر َرضإ
ُ َعْنُه َفُجلإدَ  َي اَّللَّ  .  َْثَانإنيَ َسكإَر َهَذى، َوإإَذا َهَذى اْفََتَى، َوَعَلى اْلُمْفََتإي َْثَانُوَن َجْلَدًة« فََأَمَر ُعَمُر َرضإ

َجاُه.@ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح  ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   اإلِْ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح

ْلُكوَفةإ، ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن َعلإييإ ْبنإ َعفَّاَن الْ   -  8135 ُّ، ابإ َباينإ ثـََنا َعلإيُّ ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ ُعْقَبَة الشَّيـْ يُّ َحدَّ ،  َعامإرإيُّ، ثـََنا َأْسَباُط ْبُن حُمَمٍَّد اْلُقَرشإ
ُ َعْنُه، فـََقاَل: َي اَّللَّ َْيتإهإ  ثـََنا اأْلَْعَمُش، َعْن زَْيدإ ْبنإ َوْهٍب، قَاَل: أََتى رَُجٌل َعْبَد اَّللَّإ ْبَن َمْسُعوٍد َرضإ َهْل َلَك فإ اْلَولإيدإ ْبنإ ُعْقَبَة َوحلإ

 َسلََّم هَنَااَن َعنإ التََّجسُّسإ إإْن َيْظَهْر لََنا َنَُْخْذُه«  تـَْقطُُر َخًْرا؟ فـََقاَل: »إإنَّ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ وَ 
َجاُه. ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 * سكت عنه الذهبي في التلخيص. 
 سنده قوي، وشاهده في الصحيح.   * قال الشيخ عبد السَلم علوش:

يُّ  -  8141 ثـََنا َأمْحَُد ْبُن َكامإلإ ْبنإ َخَلٍف اْلَقاضإي، ثـََنا َعْبُد اْلَملإكإ ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ َعْبدإ اَّللَّإ الرَّقَاشإ ، ثـََنا أَبُو َعتَّاٍب َسْهُل ْبُن  َحدَّ
َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم مَحَّاٍد، ثـََنا اْلُمْخَتاُر ْبُن اَنفإٍع، َعْن ََيََْي ْبنإ َسعإيدإ ْبنإ ُعَباَدَة، َعْن أَبإ  ُ َعْنُه: »َأنَّ النَّيبإ َي اَّللَّ يهإ، َعْن َعلإيٍي َرضإ

 َقَطَع فإ بـَْيَضٍة قإيَمتإَها عإْشُروَن دإْرَُهًا«  
َجاُه. ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 .هللا: المختار قال النسائي وغيره ليس بثقة# قال الحافظ الذهبي رحمه 
 فيه المختار بن نافع وهو ضعيف (: 6/277الهيثمي في المجمع ) الحافظ* قال 

ُّ، ثـََنا إإبـَْراهإيُم ْبُن مَحْزَ   -   8150 ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن َصالإحإ ْبنإ َهانإٍئ، ثـََنا اْلَفْضُل ْبُن حُمَمٍَّد الشَّْعَراينإ َة، ثـََنا َعْبُد اْلَعزإيزإ ْبُن حُمَمٍَّد،  َحدَّ
َفَة، َعْن حُمَمَّدإ ْبنإ َعْبدإ الرَّمْحَنإ ْبنإ ثـَْوابَ  ُ َعْنُه، َأنَّ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم  َأْخََبينإ يَزإيُد ْبُن ُخَصيـْ َي اَّللَّ َن، َعْن َأيبإ ُهَريـَْرَة َرضإ

َ بإَسارإٍق َقْد َسَرَق َِشَْلًة، فـََقاُلوا: اَي َرُسوَل اَّللَّإ إإنَّ َهَذا َسَرَق، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ  إإَخالُُه َسَرَق« فـََقاَل    َعَلْيهإ َوَسلََّم: »َماُأِتإ
ُموُه ُثَّ ايـُْتوينإ بإهإ« فـَُقطإَع ُثَّ السَّارإُق: بـََلى اَي َرُسوَل اَّللَّإ، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »اْذَهُبوا بإهإ فَاْقطَُعوُه   ُثَّ اْحسإ

َ بإهإ، فـََقاَل: »ُتْب إإىَل اَّللَّإ« فـََقالَ  ُ َعَلْيَك« ُأِتإ  : تـُْبُت إإىَل اَّللَّإ، فـََقاَل: »ًَتَب اَّللَّ
َجاُه.   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم َوَلْم ُيَخرِ 

 * سكت عنه الذهبي في التلخيص. 

ُّ، ثـََنا  َأْخََباََن أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن حُمَمٍَّد اْلبَـْغَدادإيُّ  -  8154 ، ثـََنا أَبُو حُمَمٍَّد فـَْهُد ْبُن ُسَلْيَماَن ِبإإْصَر، ثـََنا ُموَسى ْبُن َداُوَد الضَّيبيإ
ُهَما ُ َعنـْ َي اَّللَّ  َصلَّى هللاُ  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ  ُسْفَياُن ْبُن َسعإيٍد الثَـّْورإيُّ، َعْن َعْمرإو ْبنإ دإيَناٍر، َعْن جُمَاهإٍد، َعنإ اْبنإ َعبَّاٍس َرضإ

 َعَلْيهإ َوَسلََّم: »لَْيَس َعَلى اْلَعْبدإ اْْلبإقإ إإَذا َسَرَق َقْطٌع َوََل َعَلى الذيإميإييإ«  
َد ِبَسَنِدِه ُموسَ  ْيَخْيِن َوَقْد َتَفرَّ ْسَناِد َعَلى َشْرِط الشَّ َوُهَو َأَحُد الثِ َقاِت َوَلْم   ى ْبُن َداُودَ @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
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َجاُه.   ُيَخرِ 
 .# قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط البخاري ومسلم

 . لم يرفعه غير فهد والصواب موقوف(: 3/9الدارقطني في السنن ) الحافظ* قال 

ُّ، ثـََنا َعْمُرو ْبُن الرَّبإيعإ ْبنإ طَارإٍق، ثـََنا عإْكرإَمُة َأْخََباََن أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن حُمَمٍَّد  -  8171 ُم ْبُن َمْرَثٍد الطَََّبَاينإ اْلبَـْغَدادإيُّ، ثـََنا َهاشإ
يإ  قـََتادَ ْبُن إإبـَْراهإيَم، َحدََّثِنإ َسعإيُد ْبُن َأيبإ َعُروبََة، َعْن قـََتاَدَة، َعْن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َأيبإ َراَبٍح، َعْن َأيبإ  ُ َعْنُه أَنَُّه َكاَن َمَع النَّيبإ َي اَّللَّ َة َرضإ

ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ  َوَسلََّم: " إإنَُّه رُفإَع اْلَقَلُم َعْن َثاَلٍث: َعنإ    َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم فإ َسَفٍر فََأْدََلَ فـَتَـَقطََّع النَّاُس َعَلْيهإ، فـََقاَل النَّيبإ
يإ َحَّتَّ ََيَْتلإمَ  النَّائإمإ َحَّتَّ   " َيْستَـْيقإَظ، َوَعنإ اْلَمْعُتوهإ َحَّتَّ َيصإحَّ، َوَعنإ الصَّيبإ

َجاُه. ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: عكرمة ضعفوه 
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اْلُبَخارإيُّ   -  8177 ْبنإ َصْفَواَن  َأمْحََد  ْبُن  إإْسَحاُق  ثـََنا  بإُبَخاَرى،  اْلَفقإيُه  َسْهٍل  ْبُن  َأمْحَُد  َنْصٍر  أَبُو  ثـََنا  َجْعَفٍر َحدَّ ْبُن  ََيََْي  ثـََنا   ،
َبأَ َمْعَمٌر، َعْن أَيُّوَب، َعْن َأيبإ قإاَلبََة، َعنْ  ، أَنـْ ُ َعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ اْلُبَخارإيُّ، ثـََنا َعْبُد الرَّزَّاقإ َي اَّللَّ  أََنٍس َرضإ

َتظإُر َمََّت   َُيَديإْث  َيَضُعَها، فَإإَذا رََأى َأَحدُُكْم ُرْؤاَي َفاَل َوَسلََّم: »إإنَّ الرُّْؤاَي تـََقُع َعَلى َما تـَُعَبَُّ، َوَمَثُل َذلإَك َمَثُل رَُجٍل رََفَع رإْجَلُه فـَُهَو يـَنـْ
ًحا َأْو َعالإًما«   َا إإَلَّ اَنصإ  ِبإ

َجاُه. ْسَناِد َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح

 (: صحيح.1612* صحيح الجامع )

ْمإذإيُّ   -   8191 ُّ، ثـََنا أَبُو عإيَسى حُمَمَُّد ْبُن عإيَسى الَتيإ ، ثـََنا َسْهُل ْبُن إإبـَْراهإيَم اْلَبْصرإيُّ، َأْخََباََن أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد اْلَمْحُبويبإ
، َعْن حُمَمَّدإ ْبنإ َعْمرإو ْبنإ َعْلَقَمَة، َعْن   ََيََْي ْبنإ َعْبدإ الرَّمْحَنإ ْبنإ َحاطإٍب، قَاَل: اْجَتَمَع نإَساٌء مإْن نإَساءإ  ثـََنا َمْسَعَدُة ْبُن اْلَيَسعإ

ُهنَّ: َواَّللَّإ ََل يـُعَ  نـْ َها، فـََقاَلتإ اْمَرَأٌة مإ ُ َعنـْ َي اَّللَّ َا »اَبيـَْعُت رَ اْلُمْؤمإنإنَي عإْنَد َعائإَشَة أُميإ اْلُمْؤمإنإنَي َرضإ ُ أََبًدا إإَنَّ ُسوَل اَّللَّإ َصلَّى ذيإُبِنإ اَّللَّ
ًئا َوََل َأْسرإَق َوََل َأقْـُتَل َوَلدإي َوََل آِتإ بإبـُْهَتا َّللَّإ َشيـْ يهإ فإ هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َعَلى َأْن ََل ُأْشرإَك ابإ ٍن َأْفََتإيهإ َبنْيَ َيَديَّ َورإْجَليَّ َوََل َأْعصإ

َفَكْيَف   إإىَل بـَْيتإَها فَأُتإَيْت فإ َمَنامإَها َفقإيَل هَلَا: أَْنتإ اْلُمَتأَليإَيُة َعَلى اَّللَّإ تـََعاىَل َأْن ََل يـَُعذيإَبَك،َمْعُروٍف« َوَقْد َوفَـّْيُت، قَاَل: فـََرَجَعْت  
َها فَـ  ُ َعنـْ َي اَّللَّ ؟ قَاَل: فـََرَجَعْت إإىَل َعائإَشَة َرضإ ُعكإ َما ََل يـُْغنإيكإ َقاَلْت هَلَا: إإينيإ أُتإيُت فإ َمَنامإي َفقإيَل ِلإ بإَقْولإكإ فإيَما ََل يـَْعنإيكإ َوَمنـْ

 َكَذا وََكَذا َوإإينيإ َأْستَـْغفإُر اَّللََّ َوأَُتوُب إإلَْيهإ 
 * سكت عنه الذهبي في التلخيص. 

 مسعدة هالك.  * قال الشيخ عبد السَلم علوش:

ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب، ثـََنا احْلََسُن ْبُن َعلإييإ ْبنإ َعفَّاَن اْلَعامإرإيُّ، ثـََنا حُمَمَّ  -  8193 ُد ْبُن ُفَضْيٍل، َعْن ُحَصنْيإ ْبنإ  َحدَّ
ُ َعْنُه، َعنإ  َي اَّللَّ َلى، َعْن َأيبإ أَيُّوَب َرضإ يإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم قَاَل: »إإينيإ رَأَْيُت فإ اْلَمَنامإ َغَنًما  َعْبدإ الرَّمْحَنإ، َعنإ اْبنإ َأيبإ لَيـْ النَّيبإ

بَـُعَها َغْنٌم ُعْفٌر اَي َأاَب َبْكٍر اْعَُبَُها« فـََقاَل أَبُو َبْكٍر: اَي َرُسوَل اَّللَّإ هإَي اْلَعَرُب تـَتْـ  بَـُعَها اْلَعَجُم َحَّتَّ َسْوَداَء يـَتـْ  تـَْغُمَرَها،  بَـُعَك ُثَّ تـَتـْ
ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »َهَكَذا َعََبََها اْلَمَلُك بإَسَحَر«    فـََقاَل النَّيبإ

 * سكت عنه الذهبي في التلخيص. 
 سنده حسن وله شاهد.   * قال الشيخ عبد السَلم علوش:

، ثـََنا  َأْخََباََن أَبُو احْلَُسنْيإ َأمْحَُد ْبُن ُعْثَماَن ْبنإ َيَْ   -  8194 مإ ُم ْبُن اْلَقاسإ ََي اْلبَـزَّاُر، بإبَـْغَداَد، ثـََنا اْلَعبَّاُس ْبُن حُمَمٍَّد الدُّورإيُّ، ثـََنا َهاشإ
ُهَما   ُ َعنـْ َي اَّللَّ ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم:  قَاَل: قَاَل النَّ َعْبُد الرَّمْحَنإ، َعْن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ دإيَناٍر، َعْن زَْيدإ ْبنإ َأْسَلَم، َعنإ اْبنإ ُعَمَر َرضإ يبإ

قَاَل: »اْلَعَجُم َيْشرَُكوَنُكْم فإ دإينإُكْم   »رَأَْيُت َغَنًما َكثإريًَة َسْوَداَء َدَخَلْت فإيَها َغْنٌم َكثإريٌَة بإيٌض« قَاُلوا: َفَما َأوَّْلَتُه اَي َرُسوَل اَّللَّإ؟
َرسُ  اَي  اْلَعَجُم  قَاُلوا:  الَوأَْنَسابإُكْم«  بإهإ  َوَأْسَعَدُهْم  اْلَعَجمإ  مإَن  رإَجاٌل  لََناَلُه  لثُـَّرايَّ  ابإ ُمَعلًَّقا  ميَاُن  اإْلإ »َلْو َكاَن  قَاَل:  اَّللَّإ؟   نَّاُس«  وَل 

َجاُه.   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط اْلُبَخاِريِ  َوَلْم ُيَخرِ 
 حمه هللا: على شرط البخاري # قال الحافظ الذهبي ر 
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اٍد، َعْن طَْلَحَة، ثـََنا َأْسَباُط َأْخََباََن حُمَمَُّد ْبُن إإْسَحاَق الصَّفَّاُر، اْلَعْدُل، ثـََنا َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ َنْصٍر، ثـََنا َعْمُرو ْبُن مَحَّ   -  8196
ُهَما قَاَل: َجاَء َشيْـ ْبُن َنْصٍر، َعنإ   ُ َعنـْ َي اَّللَّ ، َعْن َعْبدإ الرَّمْحَنإ ْبنإ َسابإٍط، َعْن َجابإرإ ْبنإ َعْبدإ اَّللَّإ َرضإ يإ السُّديإييإ َباُن اْليَـُهودإيُّ إإىَل النَّيبإ

َعَلْيهإ َوَسلََّم فـََقاَل: اَي حُمَمَُّد، َهْل تـَْعرإُف النُُّجوَم الَّيتإ رَآهَ  َعَلْيهإ َصلَّى هللاُ  ُّ َصلَّى هللاُ  ا يُوُسُف َيْسُجُدوَن َلُه؟ َفَسَكَت َعْنُه النَّيبإ
ُّ َصلَّى   َا َسأََلُه اْليَـُهودإيُّ، فـََلقإَي النَّيبإ َْبإيُل َعَلْيهإ السَّاَلُم فََأْخََبَُه ِبإ يـَُهودإيُّ  هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم اْليَـُهودإيَّ فـََقاَل: »اَي  َوَسلََّم َحَّتَّ َأًَتُه جإ

ُل َّللإَّإ َعَلْيَك إإْن َأاَن َأْخََبُْتَك لَُتْسلإَمنَّ؟« فـََقاَل: نـََعْم، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلَّ  َم: " النُُّجوُم َحَدََثُن َوالطَّارإُق َوالذَّابَّ
َدًة َلُه  َوقَابإُس َواْلُعوَدانإ َواْلَفلإيُق َوالنُّْصُح َواْلَقُروُح وَ  ْكَنافإ السََّماءإ َساجإ ُب رَآَها يُوُسُف حمُإيطًَة ِبَإ ُذو اْلَكنَـَفانإ َوُذو اْلَفرَعإ َواْلَوَثَّ

ُ إإْن َشاَء بـَْعدُ   . فـََقصََّها َعَلى أَبإيهإ، فـََقاَل َلُه أَبُوُه: إإنَّ َهَذا َأْمٌر فـَْلُيَشتَّْت َوَسَيْجَمُعُه اَّللَّ
َجاُه. @ قال الحافظ الحاكم رحم  ه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم َوَلْم ُيَخرِ 

 * سكت عنه الذهبي في التلخيص. 
 رجاله ثقات ومتنه غريب.  * قال الشيخ عبد السَلم علوش:

َْمَداَن، ثـََنا ََيََْي ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َماَهاَن، ثـََنا حمَُ   -  8199 ثـََنا َعْبُد الرَّمْحَنإ ْبُن احلََْسنإ اْلَقاضإي، ِبإ مَُّد ْبُن مإْهَراَن احْلَمَّاُل، ثـََنا  َحدَّ
، ثـََنا اأْلَْزَهُر ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ اأْلَ  يُّ ْودإيُّ، َعْن حُمَمَّدإ ْبنإ َعْجاَلَن، َعْن َساَلإإ ْبنإ َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ ُعَمَر، َعْن أَبإيهإ، َعْبُد الرَّمْحَنإ ْبُن َمْغَراَء الدَّْوسإ

ُ َعْنُه فـََقاَل: اَي َأاَب احلََْسنإ، الرَُّجلُ  َي اَّللَّ َهاقَاَل: َلقإَي ُعَمُر ْبُن اخْلَطَّابإ َعلإيَّ ْبَن َأيبإ طَالإٍب َرضإ نـْ َها     يـََرى الرُّْؤاَي َفمإ نـْ َما َتْصُدُق َومإ
ْعُت َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم يـَُقوُل: »َما مإْن َعْبٍد َوََل َأَمٍة   هإ  َما َتْكذإُب، قَاَل: نـََعْم، ْسَإ يـََناُم فـََيْمَتلإَئ نـَْوًما إإَلَّ ُعرإَج بإُروحإ

 ْرشإ فَتإْلَك الرُّْؤاَي الَّيتإ َتْصُدُق َوالَّذإي َيْستَـْيقإُظ ُدوَن اْلَعْرشإ فَتإْلَك الرُّْؤاَي الَّيتإ َتْكذإُب«  إإىَل اْلَعْرشإ فَالَّذإي ََل َيْستَـْيقإْظ ُدوَن اْلعَ 
 . # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: حديث منكر

غير محفوظ عن ابن عجَلن. وهذا    رواه الطبراني في اْلوسط، وفيه أزهر بن عبد هللا، قال العقيلي: حديثه(:  738الهيثمي )  الحافظ* قال  
 الحديث يعرف من حديث إسرائيل عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي موقوفا، وبقية رجاله موثقون. 

، ثـََنا مُ   -  8200 ُّ، ثـََنا ََيََْي ْبُن حُمَمٍَّد الذُّْهلإيُّ َباينإ َسدٌَّد، ثـََنا اْلُمْعَتمإُر ْبُن ُسَلْيَماَن، َعْن  َأْخََباََن أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب الشَّيـْ
ُ َعْنهُ  َي اَّللَّ قَاَل: َكاَن َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، يـَُقوُل: »َهْل رََأى َأَحٌد    َعْوٍف، ثـََنا أَبُو رََجاٍء، َعْن َْسَُرَة ْبنإ ُجْنُدٍب َرضإ

َلَة اثـَْنا ْنُكْم ُرْؤاَي؟« قَاَل: فـَيَـُقصُّ َعَلْيهإ َمْن َشاَء، َوإإنَُّه قَاَل َذاَت َغَداٍة: " إإنَُّه َأًَتينإ اللَّيـْ ي َواْْلَخُر    نإ َمَلَكانإ فـََقَعَد َأَحُدُُهَا عإْندَ مإ رَْأسإ
ي: اْضرإْب َمَثَل َهَذا َوَمَثَل أُمَّتإهإ، فـََقاَل:  ، فـََقاَل الَّذإي عإْنَد رإْجَليَّ لإلَّذإي عإْنَد رَْأسإ إإنَّ َمثـََلُه َوَمَثَل أُمَّتإهإ َكَمَثلإ قـَْوٍم َسْفٍر   عإْنَد رإْجَليَّ

َنَما ُهْم َكَذلإَك إإْذ َأًَتُهْم رَُجلٌ انـْتَـَهْوا إإىَل رَْأسإ َمَفازٍَة َوََلْ َيُكْن َمَعهُ  ُعوَن بإهإ فـَبَـيـْ ٌل ْم مإَن الزَّادإ َما يـَْقطَُعوَن بإهإ اْلَمَفازََة َوََل َما يـَْرجإ  ُمَرجيإ
َياًضا ُرَواًء أَتـَتَّبإُعوينإ  َبًة َوحإ ََبٍَة، فـََقاَل: َأرَأَيـُْتْم إإْن َوَرْدُت بإُكْم رإاَيًضا ُمْعشإ ؟ فـََقاُلوا: نـََعْم، فَاْنطََلَق ِبإإْم فََأْوَرَدُهْم رإاَيًضا فإ ُحلٍَّة حإ

ُنوا، فـََقاَل هَلُْم: َأََلْ أَْلَقُكْم َعَلى تإْلَك احْلَالإ فـَُقلْ  َياًضا ُرَواًء فََأَكُلوا َوَشرإبُوا َوْسَإ َبًة َوحإ َبًة ُمْعشإ ُت َلُكْم: إإْن َوَرْدُت بإُكْم رإاَيًضا ُمْعشإ
َياًضا ُروَ  َياًضا َأْرَوى مإنْ َوحإ ، فـََقاُلوا: بـََلى، فـََقاَل: إإنَّ َبنْيَ أَْيدإيُكْم رإاَيًضا َأْعَشَب مإْن َهَذا َوحإ ، فـََقاَلْت اًء أَتـَتَّبإُعوينإ  َهذإهإ فَاتَّبإُعوينإ

ََذا نُقإيُم عَ  يَنا ِبإ  . َلْيهإ طَائإَفٌة: َصَدَق َواَّللَّإ لَنَـتَّبإَعنَّ، َوقَاَلْت طَائإَفٌة: َقْد َرضإ
َجاُه.  ْيَخْيِن َوَلْم ُيَخرِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ

 .# قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط البخاري ومسلم
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 سنده صحيح صحيح.  * قال الشيخ عبد السَلم علوش:

ْلُكوَفةإ، ثـََنا َأمْحَُد ْبُن َحازإٍم اْلغإَفارإيُّ، ثـََنا خَ َأْخََباَْنُه أَبُو    -   8202 ُّ ابإ َباينإ ُّ، احْلَُسنْيإ َعلإيُّ ْبُن َعْبدإ الرَّمْحَنإ الشَّيـْ الإُد ْبُن ََمَْلٍد اْلَقَطَواينإ
مإ ْبنإ عُ  ُم ْبُن َهاشإ ، َأْخََبينإ َهاشإ َبَة ْبنإ َأيبإ َوقَّاٍص، َعْن َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َوْهبإ ْبنإ زَْمَعَة، قَاَل:  قَاَل: َحدََّثِنإ ُموَسى ْبُن يـَْعُقوَب الزَّْمعإيُّ تـْ

لَ  َذاَت  اْضَطَجَع  َوَسلََّم  َعَلْيهإ  َأنَّ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ  َها،  َعنـْ  ُ َي اَّللَّ َسَلَمَة َرضإ أُمُّ  َحائإٌر، ُثَّ َأْخََبَْتِنإ  َوُهَو  َقَظ  فَاْستَـيـْ َلٍة لإلنـَّْومإ   يـْ
فَاْستَـيْـ  اْضَطَجَع  اأْلُوىَل، ُثَّ  اْلَمرََّة  بإهإ  رَأَْيُت  َما  َحائإٌر، ُدوَن  َوُهَو  َقَظ  اْستَـيـْ فـََرَقَد، ُثَّ  يـَُقبيإُلَها،  اْضَطَجَع  تـُْربٌَة مَحَْراُء  َيدإهإ  َقَظ َوفإ 

ْبَُة اَي َرُسوَل اَّللَّإ؟ قَاَل: " َأْخََبينإ   ْرضإ اْلعإَراقإ  فـَُقْلُت: َما َهذإهإ الَتُّ َْبإيُل َعَلْيهإ الصَّاَلُة َوالسَّاَلُم َأنَّ َهَذا يـُْقَتُل ِبَإ  - لإْلُحَسنْيإ    - جإ
َا فـََهذإهإ تـُْربـَتـَُها  . فـَُقْلُت جلإإَْبإيَل: َأرإينإ تـُْربََة اأْلَْرضإ الَّيتإ يـُْقَتُل ِبإ

ْيَخْيِن، َوَلْم ُيْخِرَجاُه.@ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى شَ   ْرِط الشَّ
 . # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: مر هذا على شرط البخاري ومسلم

 موسى سيء الحفظ.   * قال الشيخ عبد السَلم علوش:
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



634 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 كِتَابُ الطِّبِّ تابع  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



635 
 

ثـَْناُه أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن    -  8220 ، ثـََنا َشبإيُب َفَحدَّ مإ ُم ْبُن اْلَقاسإ يـَْعُقوَب، ثـََنا اْلَعبَّاُس ْبُن حُمَمٍَّد الدُّورإيُّ، ثـََنا أَبُو النَّْضرإ َهاشإ
َّ َصلَّ  ُ َعْنُه، َأنَّ النَّيبإ َي اَّللَّ َبَة، ثـََنا َعطَاُء ْبُن َأيبإ َراَبٍح، ثـََنا أَبُو َسعإيٍد اخْلُْدرإيُّ َرضإ ْيهإ َوَسلََّم، قَاَل: »إإنَّ اَّللََّ ََلْ يـُْنزإْل ى هللاُ َعلَ ْبُن َشيـْ

َلُه إإَلَّ السَّاَم« قَاُلوا: اَي َرُسوَل اَّللَّإ َوَما   -َأْو َخَلَق    -إإَلَّ أَنـَْزَل    -َأْو ََلْ ََيُْلْق َداًء    -َداًء   َلُه َدَواًء َعلإَمُه َمْن َعلإَمُه، َوَجهإَلُه َمْن َجهإ
 ْوُت« السَّاُم؟ قَاَل: »اْلمَ 

 * سكت عنه الذهبي في التلخيص. 
البزار، والطبراني في الصغير واْلوسط، وفيه شبيب بن شيبة، قال زكريا الساجي: صدوق يهم.  ه(: روا8278* قال الحافظ الهيثمي )

  وضعفه الجمهور، وبقية رجاله رجال الصحيح.

ْسُعوٍد، ثـََنا إإبـَْراهإيُم ْبُن  َأْخََباََن الشَّْيُخ أَبُو َبْكرإ ْبُن إإْسَحاَق، ثـََنا َعلإيُّ ْبُن َعْبدإ اْلَعزإيزإ، ثـََنا أَبُو ُحَذيـَْفَة ُموَسى ْبُن مَ   -  8222
َي ا ، َعْن َسعإيدإ ْبنإ ُجَبرْيٍ، َعنإ اْبنإ َعبَّاٍس َرضإ يإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، قَاَل: َطْهَماَن، َعْن َعطَاءإ ْبنإ السَّائإبإ ُهَما، َعنإ النَّيبإ ُ َعنـْ َّللَّ

ُه رََأى َشَجَرًة اَنبإَتًة َبنْيَ َيَدْيهإ، ُّ اَّللَّإ َعَلْيهإ السَّاَلُم، إإَذا قَاَم فإ ُمَصالَّ ؟ فـَتَـُقوُل: َكَذا، فـَيَـُقوُل:    " َكاَن ُسَلْيَماُن َنيبإ فـَيَـُقوُل: َما اْْسُكإ
َنمَ ألإَ  ؟ فـَتَـُقوُل: لإَكَذا وََكَذا، فَإإْن َكاَنْت لإَدَواٍء َكَتَب، َوإإْن َكاَنْت لإَغْرٍس ُغرإَسْت، فـَبَـيـْ ا ُهَو ُيَصليإي يـَْوًما إإْذ رََأى َشَجَرًة ييإ َشْيٍء أَْنتإ

؟ قَاَلْت: اخْلَْرنُوُب، قَاَل: ألإَ  ، قَاَل ُسَلْيَماُن َعَلْيهإ اَنبإَتًة َبنْيَ َيَدْيهإ، فـََقاَل هَلَا: َما اْْسُكإ ََرابإ َهَذا اْلبَـْيتإ ؟ قَاَلْت: خلإ ييإ َشْيٍء أَْنتإ
ْنُس َأنَّ اجلْإنَّ ََل تـَْعَلُم اْلَغْيَب، قَاَل: فَـ  َها، قَاَل:  السَّاَلُم: اللَُّهمَّ َعميإ َعَلى اجلْإنيإ َمْوِتإ َحَّتَّ يـَْعَلَم اإْلإ َها  َنَحتَـَها َعًصا فـَتَـوَكََّأ َعَليـْ فََأَكَلتـْ

ْنُس َأنَّ اجلْإنَّ َلْو َكانُوا يـَْعَلُموَن الْ  َغْيَب َما لَبإُثوا َحْوًَل فإ اْلَعَذابإ اْلُمهإنيإ اأْلََرَضُة َفَسَقَط َفَخرَّ فـََوَجُدوُه َمييإًتا َحْوًَل، فـَتَـبَـيـََّنتإ اإْلإ
ْلَماءإ َحْيُث َكاَنْت«»وََكاَن اْبُن َعبَّاٍس يـَْقَرُؤَها َهَكَذا، َفَشَكَرتإ اجلْإنُّ    اأْلََرَضَة َفَكاَنْت ََتْتإيَها ابإ

ْسَناِد، َوَلْم ُيْخِرَجاُه.   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح

 (: ضعيف.6573* السلسلة الضعيفة )

َبأَ أَبُو ُمْسلإٍم، ثـََنا إإبـَْراهإيُم ْبُن مُحَْيٍد الطَّوإيُل، ثـََنا َصالإُح    - 8223 ،  َأْخََباََن أَبُو َبْكرإ ْبُن إإْسَحاَق، أَنـْ ْبُن َأيبإ اأْلَْخَضرإ، َعنإ الزُّْهرإييإ
ُ َعْنُه أَنَُّه قَاَل: اَي َرُسولَ  َي اَّللَّ َزاٍم َرضإ َا، َهْل تـَُردُّ مإْن  َعْن ُعْرَوَة، َعْن َحكإيمإ ْبنإ حإ َا َوَأْدوإيٌَة ُكنَّا نـََتَداَوى ِبإ  اَّللَّإ، رَُقًى ُكنَّا َنْسََتْقإي ِبإ

 َقَدرإ اَّللَّإ؟ فـََقاَل: »هإَي مإْن َقَدرإ اَّللَّإ« 
 رواه الطبراني، وفيه صالح بن أبي اْلخضر، وهو ضعيف يعتبر حديثه.(:  8282* قال الحافظ الهيثمي )

ُّ، ثـََنا َسعإيُد ْبُن َمْسُعوٍد، ثـََنا ُعبَـْيُد اَّللَّإ بْ  -  8224 ُن ُموَسى، أَنـَْبَأ إإْسَرائإيُل، َعنإ  َأْخََباََن أَبُو اْلَعبَّاسإ حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد اْلَمْحُبويبإ
َهاٍب، َعْن َعبْ  ، َعْن قـَْيسإ ْبنإ ُمْسلإٍم، َعْن طَارإقإ ْبنإ شإ ُ َعْنُه، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ  الرَُّكنْيإ ْبنإ الرَّبإيعإ َي اَّللَّ دإ اَّللَّإ ْبنإ َمْسُعوٍد َرضإ

َفاٌء مإْن   َا َترإمُّ مإْن ُكليإ َشَجٍر، َوُهَو شإ َْلَبانإ اْلبَـَقرإ فَإإهنَّ  ُكليإ َداٍء«  َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »َعَلْيُكْم ِبإ
ْسَناِد، َوَلْم ُيْخِرَجاُه. @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا حَ   ِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 .# قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح

 (: صحيح.4059* صحيح الجامع )
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َبَأ حُمَمَُّد ْبُن َغالإبإ ْبنإ َحْرٍب، َواحْلَُسنْيُ ْبُن َيَساٍر اخْلَيَّاُط، - 8226 قَاََل: ثـََنا َعْبُد اَّللَّإ ْبُن حُمَمَّدإ   َأْخََباََن أَبُو َبْكرإ ْبُن إإْسَحاَق، أَنـْ
ُ َعْنُه، َأنَّ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم قَاَل: »إإَذا ْبنإ َعائإَشَة، ثـََنا مَحَّاُد ْبُن َسَلَمَة، َعْن مُحَْيٍد، َعْن أََنسإ ْبنإ َمالإٍك   َي اَّللَّ َرضإ
نَّ َعَلْيهإ اْلَماَء اْلَبارإَد مإَن السََّحرإ َثاَلَث لََياٍل«    ُحمَّ َأَحدُُكْم فـَْلُيشإ

 ، َوَلْم ُيْخِرَجاُه " @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ُمْسِلمٍ 
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: على شرط مسلم

ثـََناُه أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب احْلَافإُظ، ثـََنا َحامإُد ْبُن َأيبإ َحامإٍد اْلُمْقرإُئ، ثـَنَ  -  8227 ا إإْسَحاُق ْبُن ُسَلْيَماَن الرَّازإيُّ، َما َحدَّ
ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم إإَذا ُحمَّ اجْلَرَّاُح ْبُن الضَّحَّاكإ اْلكإْندإيُّ، َعْن ُكَرْيبإ ْبنإ ُسَلْيٍم، َعْن أُميإهإ اْمَرَأةإ الزَُّبرْيإ، قَاَلْت: »َكاَن ا ثـََنا   لنَّيبإ

 الزَُّبرْيُ َيَُْمُراَن َأْن ُنََبيإَد اْلَماَء، ُثَّ ُْنْدإرَُه َعَلْيهإ« 

ْنَصارإيُّ، ثـََنا إإْْسَاعإيُل ْبُن ُمْسلإٍم،  َأْخََبينإ أَبُو َعْبدإ الرَّمْحَنإ ْبُن اْلَوزإيرإ، ثـََنا أَبُو َحاِتٍإ الرَّازإيُّ، ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ اأْلَ   -   8229
ُهَما، َأنَّ  ُ َعنـْ َي اَّللَّ َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، قَاَل: »إإنَّ احْلُمَّى قإْطَعٌة مإَن النَّارإ، فَأَْبرإُدوَها   َعنإ احلََْسنإ، َعْن َْسَُرَة ْبنإ ُجْنُدٍب َرضإ النَّيبإ

ْلَماءإ«   َعْنُكْم ابإ
 ْرنإهإ فَاْغَتَسَل«  قَاَل: »وََكاَن َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم إإَذا ُحمَّ َدَعا بإقإْربٍَة مإْن َماٍء فََأفْـَرَغَها َعَلى قَـ 

َياَدِة "  ْسَناِد، َوَلْم ُيْخِرَجاُه ِبَهِذِه الزِ   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح

 (: ضعيف.4376* ضعيف الجامع )

َبأَ َعْبُد الرَّمْحَنإ ْبُن َسَلَمةَ   -   8230 َبَأ حُمَمَُّد ْبُن أَيُّوَب، أَنـْ ثـََنا الشَّْيُخ أَبُو َبْكرإ ْبُن إإْسَحاَق، أَنـْ الرَّازإيُّ، ثـََنا َسْيُف ْبُن حُمَمَّدإ اْبنإ    َحدَّ
، َعْن َمْعَمٍر، َعْن أَيُّوَب، َعْن حُمَمَّدإ ْبنإ سإ  ُ َعْنُه، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى ُأْختإ ُسْفَياَن الثَـّْورإييإ َي اَّللَّ ريإيَن، َعْن َأيبإ ُهَريـَْرَة َرضإ

طَعْ  اجْلَنَّةإ،  َشَجرإ  مإْن  َشَجَرٌة  فَإإنَُّه  فَاْشَربُوُه،  اأْلَْسَودإ  هلْإلإيلإجإ  ابإ »َعَلْيُكْم  َوَسلََّم:  َعَلْيهإ  َداءٍ هللاُ  مإْن ُكليإ  َفاٌء  شإ َوُهَو  ُمري   «  ُمُه 
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: قال أحمد وغيره سيف كذاب 

 الحديث موضوع بهذا اإلسناد لنسبة سيف إلى الكذب ووضع الحديث. * مختصر تلخيص الذهبي: 
 (: موضوع.3778* ضعيف الجامع )

َعاُذ ْبُن اْلُمَثَّنَّ اْلَعْنََبإيُّ، ثـََنا َسْيُف ْبُن مإْسكإنٍي، ثـََنا َعْبُد الرَّمْحَنإ  َحدََّثِنإ أَبُو َبْكرإ ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ َأمْحََد ْبنإ اَبَلَوْيهإ، ثـََنا مُ   -   8232
يإ َصلَّى  ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ اْلَمْسُعودإيُّ، َعنإ احلََْسنإ ْبنإ َسْعٍد، َعْن َعْبدإ الرَّمْحَنإ ْبنإ َعْبدإ اَّللَّإ ْبنإ َمْسُعوٍد،   هللاُ َعَلْيهإ َعْن أَبإيهإ، َعنإ النَّيبإ

ُكْم َوحُلُوَمَها فَإإنَّ أَْلَباهَنَا َوُْسَْناهنَُ  َا، َوإإايَّ َْلَبانإ اْلبَـَقرإ َوُْسَْناهنإ َفاٌء َوحُلُوُمَها َداٌء«  َوَسلََّم، قَاَل: »َعَلْيُكْم ِبإ  ا َدَواٌء َوشإ
ْسَناِد، َوَلمْ    ُيْخِرَجاُه. @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 . # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: سيف وهاه ابن حبان
 (: صحيح. 4060* صحيح الجامع )
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ثـََنا أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبنإ اَبَلَوْيهإ، ثـََنا بإْشُر ْبُن ُموَسى اأْلََسدإيُّ، ثـََنا أَبُو زََكرإايَّ   -   8236  ََيََْي ْبُن إإْسَحاَق، ثـََنا اْبُن هلَإيَعَة،  َحدَّ
َها، قَا َعنـْ  ُ َي اَّللَّ « َعْن َأيبإ اأْلَْسَودإ، َعْن ُعْرَوَة، َعْن َعائإَشَة َرضإ َعَلْيهإ َوَسلََّم مإْن َذاتإ اجْلَْنبإ  َلْت: »َماَت َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ 

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: لم يصح
 الحديث ضعيف جدًا بهذا اإلسناد لضعف ابن لهيعة ومعارضة متنه بما صح* مختصر تلخيص الذهبي: 

ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن َصالإحإ ْبنإ  -  8237 َهانإٍئ، ثـََنا السَّرإيُّ ْبُن ُخَزمْيََة، ثـََنا َأمْحَُد ْبُن يُوُنَس، ثـََنا ُمْسلإُم ْبُن َخالإٍد، َعْن َعْبدإ الرَّمْحَنإ   َحدَّ
َها، قَاَلْت: قَاَل َرُسولُ  ُ َعنـْ َي اَّللَّ َهاٍب، َعْن ُعْرَوَة، َعْن َعائإَشَة َرضإ ، َعنإ اْبنإ شإ يإ  َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »إإنَّ  اَّللَّإ ْبنإ حُمَمٍَّد اْلَمدإيِنإ

 » ْلَماءإ اْلُمْحَرقإ َواْلَعَسلإ بَـَها، َفَداُووَها ابإ َرَة عإْرُق اْلُكْلَيةإ، إإَذا حَتَرََّك آَذى َصاحإ  اخْلَاصإ
ْسَناِد، َوَلْم ُيْخِرَجاُه.   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 .افظ الذهبي رحمه هللا: صحيح# قال الح
 (: ضعيف.1437* ضعيف الجامع )

َبأَ حُمَمَُّد ْبُن أَيُّوَب، َحدََّثِنإ ََيََْي ْبُن َعْبدإ احْلَمإيدإ   -   8239 ثـََنا الشَّْيُخ أَبُو َبْكرإ ْبُن إإْسَحاَق، أَنـْ ، ثـََنا مَحَّاُد ْبُن ُشَعْيٍب، َعْن َأيبإ  َحدَّ
ُ َعْنُه، قَاَل: َجاَءتإ اْمَرَأٌة إإىَل َرُسولإ  َي اَّللَّ اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم فـََقاَلْت: اَي َرُسوَل اَّللَّإ، إإنَّ اْبِنإ َهَذا بإهإ الزَُّبرْيإ، َعْن َجابإٍر َرضإ

ُه«    اْلُعْذرَُة، قَاَل: »ََل حَتْرإْقَن ُحُلوَق َأْوََلدإُكنَّ، َعَلْيُكنَّ بإقإْسٍط هإْندإيٍي َوَوْرٍس فََأْسعإْطَنُه إإايَّ
 . د ويحيى ضعيفان# قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: حما

َبأَ احْلَُسنْيُ ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ زإاَيٍد، ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن إإْسَْ   -  8243 ثـََنا الشَّْيُخ أَبُو َبْكرإ ْبُن إإْسَحاَق، أَنـْ ، ثـََنا قـَْيُس ْبُن َحدَّ اعإيَل اجْلُْعفإيُّ
، ثـََنا طَالإُب ْبُن ُحَجرْيٍ، َحدََّثِنإ ُهوُد ْبُن َعْبدإ اَّللَّإ، عَ  يإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َحْفٍص الدَّارإمإيُّ ْن َجديإهإ َمزإيَدَة، قَاَل: َلمَّا َقدإْمَنا َعَلى النَّيبإ

يإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َِتًْرا مإْن َِتََراُتإإْم، َفَجَعُلوا َيَُْكُلونَُه فَ  ْْسَائإهإْم،  َوَسلََّم، َأْخَرُجوا إإىَل النَّيبإ فـََقاُلوا: َما َْنُْن َسمَّى تإْلَك التََّمَراتإ ِبَإ
ْعَلَم اَي َرُسوَل اَّللَّإ مإْن َأْْسَائإَها مإْنَك، ُثَّ قَاَل لإَرُجٍل: َأْطَعَمَنا مإْن بَقإيَّةإ اْلُمَقرَّبإنَي، فَـ  ُّ ِبَإ ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »َهَذا اْلََبْينإ َقاَل النَّيبإ

 ٌء ََل َداَء فإيهإ« َوُهَو َخرْيُ ُِتُورإُكْم، َوُهَو َدَوا
 رواه الطبراني، وأبو يعلى، ورجالهما ثقات وفي بعضهم خَلف.(: 16060* قال الحافظ الهيثمي )

 * قال الشيخ عبد السَلم علوش: حديث حسن بشواهده. 

َبأَ َصالإُح ْبُن حُمَمَّ   - 8250 ثـََنا أَبُو َنْصٍر َأمْحَُد ْبُن َسْهٍل اْلَفقإيُه بإُبَخاَرى، أَنـْ ٍد احْلَافإُظ، ثـََنا َعْبُد الرَّمْحَنإ ْبُن َعْمٍرو، ثـََنا َعْمُرو َحدَّ
ُّ، َعْن أُميإهإ، َعْن َأْْسَاَء بإْنتإ َأيبإ َبْكٍر الصيإ  ، ثـََنا َمْنُصوُر ْبُن َعْبدإ الرَّمْحَنإ احْلََجيبإ ُهَما، قَاَلْت: َخَرَج فإ ْبُن النـُّْعَمانإ ُ َعنـْ َي اَّللَّ ديإيقإ َرضإ

اللَّحْ ُعُنقإ  َيَُْكُل  َتَدعإيهإ  َفاَل  يهإ  »افْـَتحإ فـََقاَل:  َوَسلََّم،  َعَلْيهإ  هللاُ  َصلَّى  يإ  لإلنَّيبإ َذلإَك  َفذُكإَر  ُخرَّاٌج،  الدََّم«  ي  َومَيُصُّ   َم 
ْسَناِد، َوَلْم ُيْخِرَجاُه.   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

 م علوش: سنده صحيح.قال الشيخ عبد السَل* 

َهاٍل، ثـََنا مَحَّاُد ْبُن َسَلَمَة، -  8256 نـْ َبَأ أَبُو ُمْسلإٍم، ثـََنا َحجَّاُج ْبُن مإ ثـََنا أَبُو َبْكرإ ْبُن إإْسَحاَق، أَنـْ َعْن ُسَلْيَماَن ْبنإ َأْرَقَم، َعنإ  َحدَّ
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ُ َعْنُه، َأنَّ  َي اَّللَّ ، َعْن َأيبإ ُهَريـَْرَة َرضإ ، َعْن َسعإيدإ ْبنإ اْلُمَسييإبإ  َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم، قَاَل: »مإنإ اْحَتَجَم يـَْوَم السُّديإييإ
 اأْلَْربإَعاءإ َويـَْوَم السَّْبتإ فـََرَأى َوَضًحا َفاَل يـَُلوَمنَّ إإَلَّ نـَْفَسُه«  

 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: سليمان بن أرقم متروك 
 حاكم ضعيف جدًا لشدة ضعف سليمان بن أرقم.الحديث بإسناد ال*مختصر تلخيص الذهبي: 

 (: ضعيف.5346* ضعيف الجامع )

ُّ، َوحُمَمَُّد ْبُن حُمَمَّدإ بْ   -   8259 ُّ، قَاََل: ثـََنا  َحدََّثِنإ حُمَمَُّد ْبُن َصالإحإ ْبنإ َهانإٍئ، ثـََنا اْلَفْضُل ْبُن حُمَمٍَّد الشَّْعَراينإ ْسَفَرايإِنإ نإ رََجاٍء اإلإإ
، َحدََّثِنإ َخاِلإ اْلَولإيُد ْبُن َعْبدإ الإإبـَْراهإ  ، ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن اْلَعاَلءإ الثَـَّقفإيُّ رَّمْحَنإ ْبنإ َعْوٍف، َعْن أَبإيهإ، َعْن َجديإهإ،  يُم ْبُن اْلُمْنذإرإ احلْإَزامإيُّ

َعَلْيهإ َوَسلََّم: »ََل ُتْكرإُهوا مَ   ْرَضاُكْم َعَلى الطََّعامإ َوالشََّرابإ فَإإنَّ اَّللََّ تـََعاىَل يُْطعإُمُهْم َوَيْسقإيهإْم« قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ 
ْسَناِد ُرَواُتُه ُكلُُّهْم َمَدِنيُّوَن َوَلْم ُيْخِرَجاُه، َوِعنْ  َد ِبِه َدَنا ِفيِه َحِديُث َماِلٍك، َعْن َنا@ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ ِفٍع الَِّذي َتَفرَّ

ِد ْبِن اْلَوِليِد اْلَيْشُكِريُّ َعْنُه "  ُد ْبُن ُمَحمَّ  ُمَحمَّ
 .# قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح

ة رواه البزار، والطبراني في اْلوسط، وفيه الوليد بن عبد الرحمن بن عوف ولم أعرفه وال من روى عنه، وبقي(:  8290* قال الحافظ الهيثمي )
 رجاله ثقات. 

، ثـََنا بإْشُر ْبُن ُحْجٍر السَّ   -  8262 يُّ َبأَ حُمَمَُّد ْبُن يُوُنَس اْلُقَرشإ ثـََنا الشَّْيُخ أَبُو َبْكرإ ْبُن إإْسَحاَق، أَنـْ ، ثـََنا ُفَضْيُل ْبُن عإَياٍض،  َحدَّ امإيُّ
َها، قَاَلْت: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »َما مإْن َأَحٍد  َعْن لَْيٍث، َعْن جُمَاهإٍد، َعنإ اْبنإ َعبَّاٍس، َعْن   ُ َعنـْ َي اَّللَّ َعائإَشَة َرضإ

ُ َعَلْيهإ الزَُّكاَم َفاَل َتَداَوْوا َلهُ  ُعُر، فَإإَذا َهاَج َسلََّط اَّللَّ هإ عإْرٌق مإَن اجْلَُذامإ تـَنـْ  «إإَلَّ َوفإ رَْأسإ
 .الذهبي رحمه هللا: كأنه موضوع# قال الحافظ 

 (: ضعيف.5135* ضعيف الجامع )

َبَأ َعمَّاُر ْبُن َهاُروَن، ثـََنا حمَُ   -  8264 حُمَمَُّد ْبُن أَيُّوَب، أَنـْ َبأَ  ثـََنا الشَّْيُخ أَبُو َبْكرإ ْبُن إإْسَحاَق، أَنـْ مَُّد ْبُن زإاَيٍد الطَّحَّاُن، ثـََنا َحدَّ
ُكْم َواجلُْ   َمْيُموُن ْبُن مإْهَراَن، ُهَما، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم: »إإايَّ ُ َعنـْ َي اَّللَّ ُلوَس فإ الشَّْمسإ َعنإ اْبنإ َعبَّاٍس َرضإ

ُ الريإيَح، َوُتْظهإُر الدَّاَء الدَّفإنَي«   َا تـُْبلإي الثَـّْوَب، َوتـُْنتإ  فَإإهنَّ
 هللا: ذا من وضع الطحان  # قال الحافظ الذهبي رحمه

 (: موضوع.2196* ضعيف الجامع )

َبأَ يُوسُ  -  8272 ثـََنا ََيََْي ْبُن ََيََْي، أَنـْ َبَة، َحدَّ َبأَ إإْْسَاعإيُل ْبُن قـُتَـيـْ ثـََنا أَبُو َبْكرإ ْبُن إإْسَحاَق، أَنـْ ُف ْبُن َعطإيََّة، قَاَل: َجَلْسُت إإىَل َحدَّ
ُ َعْنُه، َأنَّ َرُسوَل اَّللَّإ َصلَّى هللاُ َعلَ يَزإيَد   َي اَّللَّ ْعُتُه يـَُقوُل: ثـََنا أََنُس ْبُن َمالإٍك َرضإ ، َفَسمإ ييإ ْيهإ َوَسلََّم َكاَن إإَذا َأَصابَُه رََمٌد، َأْو الرَّقَاشإ

: »اللَُّهمَّ   َُؤََلءإ اْلَكلإَماتإ ، َوَأرإينإ فإ اْلَعُدويإ َثَْرإي، َواْنُصْرينإ َأَحًدا مإْن َأْهلإهإ َوَأْصَحابإهإ، َدَعا ِبإ َمتيإْعِنإ بإَبَصرإي، َواْجَعْلُه اْلَوارإَث مإِنيإ
 »  َعَلى َمْن ظََلَمِنإ

 . # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: فيه ضعيفان
 (: ضعيف جدا. 4342* ضعيف الجامع )
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ُّ، ثـََنا ََيََْي ْبُن حُمَمَّدإ ْبنإ ََيََْي، ثـََنا مُ   -   8281 َباينإ ثـََنا أَبُو َعْبدإ اَّللَّإ حُمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب الشَّيـْ َسدٌَّد، ثـََنا ُماَلزإُم ْبُن َعْمٍرو، َوَحدَّثـََنا  َحدَّ
، قَا ، َأمْحَُد ْبُن إإْسَحاَق اْلَفقإيُه، َوَأمْحَُد ْبُن َجْعَفٍر اْلَقطإيعإيُّ يإ ، ثـََنا َعلإيُّ ْبُن اْلَمدإيِنإ َبٍل، َحدََّثِنإ َأيبإ ََل: ثـََنا َعْبُد اَّللَّإ ْبُن َأمْحََد ْبنإ َحنـْ

يإ ثـََنا ُماَلزإُم ْبُن َعْمٍرو، ثـََنا َعْبُد اَّللَّإ ْبُن َبْدٍر، َعْن قـَْيسإ ْبنإ طَْلٍق، َعْن أَبإيهإ، »أَنَُّه َلَدَغْتُه عَ  َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم   ْقَرٌب عإْنَد النَّيبإ
ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ َوَسلََّم َوَمَسَح بإَيدإهإ«    فـََرقَاُه النَّيبإ

ْسَناِد، َوَلْم ُيْخِرَجاُه.   @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
 # قال الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح

ُّ، ثـََنا مإْسكإنُي ْبُن َحدََّثِنإ أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبنإ اَبَلَوْيهإ، ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن َغالإٍب، ثـََنا أَبُو ُمْسلإمإ ْبُن َأيبإ   -   8292  ُشَعْيٍب احْلَرَّاينإ
يإ َصلَّى هللاُ َعَلْيهإ بَُكرْيٍ، َعْن ُشْعَبَة، َعْن َأيبإ رََجاٍء، َعنإ احلََْسنإ، قَاَل: َسأَْلُت أََنسَ   ْبَن َمالإٍك َعنإ النُّْشَرةإ، فـََقاَل: »ذََكُروا عإْنَد النَّيبإ

  » َا مإْن َعَملإ الشَّْيطَانإ  َوَسلََّم َأهنَّ
 @ قال الحافظ الحاكم رحمه هللا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َوَأُبو َرَجاٍء ُهَو َمَطٌر اْلَورَّاُق، َوَلْم ُيْخِرَجاُه. 

 ل الحافظ الذهبي رحمه هللا: صحيح# قا
 رواه البزار، والطبراني في اْلوسط، إال أنه قال: ذكروا أنها من عمل الشيطان. ورجال البزار رجال الصحيح.(: 8397الهيثمي ) *
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 رقم الصفحة  اسم الكتاب 

 5 كِتَابُ الْإمِيَانِ 

 22 كِتَابُ الْعِلْمِ 

 32 كِتَابُ الطَّهَارَةِ 

 43 كِتَابُ الْجُمُعَةِ 

 46 كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ 

 65 كِتَابُ الْوِتْرِ 

 71 كِتَابُ السَّهْوِ 

 74 كِتَابُ الِاسْتِسْقَاءِ 

 76 كِتَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ 

 78 كِتَابُ الْجَنَائِزِ 

 92 كِتَابُ الزَّكَاةِ 

 98 كِتَابُ الصَّوْمِ 

 115 كِتَابُ الدُّعَاءِ، وَالتَّكْبِريِ، وَالتَّهْلِيلِ، وَالتَّسْبِيحِ وَالذِّكْرِ 

 133 كِتَابُ فَضَائِلِ الْقُرْآنِ 

 141 كِتَابُ الْبُيُوعِ 

 157 كِتَابُ الْجِهَادِ 

 171 كِتَابُ قَسْمِ الْفَيْءِ 

 175 كِتَابُ قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ وَهُوَ آخِرُ الْجِهَادِ 

 179 كِتَابُ النِّكَاحِ 

 187 لطَّلَاقِ كِتَابُ ا 

  كِتَابُ الْمُكَاتَبِ 
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 193  كِتَابُ التَّفْسرِيِ

 264  كِتَابُ تَوَارِيخِ الْمُتَقَدِّمِنيَ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلنِيَ

 285  كِتَابُ الْهِجْرَةِ

 294  كِتَابُ الْمَغَازِي وَالسَّرَايَا

 311 كِتَابُ مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ 

 529 امِ كِتَابُ الْأَحْكَ 

 535 كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ 

 546 كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ 

 550 كِتَابُ الْبِرِّ وَالصِّلَةِ 

 562 كِتَابُ اللِّبَاسِ 

 566 كِتَابُ الطِّبِّ 

 572 كِتَابُ الْأَضَاحِيِّ 

 576 كِتَابُ الذَّبَائِحِ 

 579 كِتَابُ التَّوْبَةِ وَالْإِنَابَةِ 

 589 كِتَابُ الْأَدَبِ 

 597 كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ 

 603 كِتَابُ الرِّقَاقِ 

 616 كِتَابُ الْفَرَائِضِ 

 621 كِتَابُ الْحُدُودِ 

 630 كِتَابُ تَعْبِريِ الرُّؤْيَا 

 634 كِتَابُ الطِّبِّ تابع  
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 د اهلل وتوفيقه مت حبم 


