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بسم اهلل الرمحن الرحيم
اللهم أغفر
احلمد هلل الّذي ّ
تتم الصاحلات ،اي ّ
رب لك احلمد كما ينبغي جلالل وجهك ولعظيم سلطانكّ ،
بعزته وجالله ّ

لنا وأرمحنا وأرض عنا ،وتقبّل منا وأدخلنا اجلنة وجننا من النّار ،وأصلح لنا شأننا كله ،اللهم أحسن عاقبتنا يف األمور
اللهم اي من أظهر اجلميل وسرت القبيح ،اي من ال يؤاخذ ابجلريرة وال
كلّها ،وأجران من خزي ال ّدنيا وعذاب األخرةّ .
يهتك السرت ،اي عظيم العفو وحسن التجاوز ،تقبل منا هذا العمل املتواضع يف خدمة سنة نبيك املصطفى صلى هللا

عليه وسلم.

كتاب كنز العمال وامسه الكامل "كنز العمال يف سنن األقوال واألفعال" ملؤلفه عالء الدين علي املتقي بن حسام
الدين اهلندي الربهان فوري واملشهور ابملتقي اهلندي من الكتب اجلامعة ألحاديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
املفيدة اليت مجعت الصحيح واحلسن والضعيف ،بل والكثري من األحاديث الشديدة الضعف والواهية واملوضوعة.

فتجد فيه أحاديث الصحيحني وأحاديث السنن واملسانيد وغريها من الكتب اليت هي مظنة لوجود األحاديث الضعيفة

واملوضوعة .ومت تبويبها حسب الكتب واألبواب الفقهية حبيث جيمع فيه صاحبه ما جاء يف املوضوع ،أو الفصل الذي
يتحدث عنه من كل دواوين السنة .على أن عمل املؤلف رمحه هللا تعاىل قد أعتمد بشكل كامل على اجلمع بني كتايب
اجلامع الصغري وزوائده ومجع اجلوامع لألمام احلافظ جالل الدين السيوطي رمحه هللا تعاىل وبذلك فقد استوعب حوايل

ومعزوة إىل الصحايب راوي احلديث أو إىل من روى احلديث يف كتب
جمردة من األسانيد ّ
سبعة واربعون ألف حديث ّ
السنة.

يف القسم األول من عملي هذا قمت بتتبع ما تيسر يل من األحاديث اليت حكم عليها العلماء أبهنا من املوضوعات أو

ما يقارهبا أو يف حكمها ،كاألحاديث اليت حيكم عليها العلماء أبهنا (ابطلة ،ال أصل هلا ،منكرة املنت جدا ،غريبة املنت

جدا) .ويف القسم الثاين من هذا العمل قمت بتتبع ما تيسر يل من األحاديث اليت حكم عليها األئمة من علماء
احلديث أبهنا ضعيفة جدا أو ما يف حكمها كاألحاديث اليت (منكرة املنت ،ال تصح ،يف سندها مرتوك ،واهية).

واعتمدت يف ذلك على أحكام جمموعة من العلماء األفذاذ الذين من هللا على هذه األمة هبم ،مثل أحكام األئمة

السيوطي ،والذهيب ،وابن القيم ،وابن اجلوزي ،وابن عراق الكتاين .ومن املعاصرين اعتمدت بشكل كبري جدا على

أحكام العالمة حممد انصر الدين األلباين رمحة هللا تعاىل يف موسوعتيه اجلامع الصغري ،والسلسلة الضعيفة.

وقد جاءت فكرة هذا العمل عندما رأيت كثرة االحتجاج ابلعديد من األحاديث املوضوعة والباطلة ،والشديدة الضعف

الواردة يف كنز العمال ،واليت أوردها مؤلف الكتاب ومن قبله اإلمام السيوطي دون التعليق والتنبيه عليها .فكانت فكرة
العمل يف البداية تقتصر على جتميع وتبيني ما تيسر من األحاديث املوضوعة والباطلة وما يف حكمها ،ومن مث توسعت

الفكرة لتشمل كذلك األحاديث الضعيفة جدا وما يف حكمها .وبعد أن يسر هللا يل ذلك ،أسال هللا العظيم ان يكرمين
ابستكمال تصنيف بقية هذا الديوان العظيم من دواوين السنة حبسب درجات احلديث من حيث الصحة والضعف.

وأود أن أنوه إىل ما يلي:
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 .1اب لرغم من وجود عدد كبري من األحاديث املردودة إال أن كنز العمال يظل أحد دواوين اإلسالم املهمة اليت احتوت

على عدد كبري جدا من األحاديث املقبولة اليت مجعت من شىت أمهات وأصول السنة ورتبت حبسب الكتب

والفصول املوضوعية املناسبة.

 .2هذا العمل ال حيوي كل األحاديث املوضوعة والشديدة الضعف ،وإمنا هذا ما تيسر يل منها .وقد بلغت عدد
األحاديث املردودة الواردة يف هذا العمل  5000حديث.

 .3هناك قصور يف تصنيف بعض األحاديث بسبب قصور علمي وفهمي وعجزي ،وبسبب اختالف أحكام األجالء
يف احلكم على احلديث .ولكن أسال هللا أن يغفر يل زليت ويتقبل مين.

 .4إذا يسر هللا يل وأكرمين بفضله وأطال يف العمر فسوف أبدأ بتصنيف بقية الكنز حبسب درجات األحاديث
ومراتبها يف عمل جديد حتت اسم "تيسري املنال يف ترتيب أحاديث كنز العمال".

 .5مت االحتفاظ ابألرقام األصلية لكنز العمال ،ومل يتم الرتقيم األحاديث حىت يتم استكمال تتبع بقية األحاديث
املوضوعة والضعيفة جدا.

 .6نبه املتقي اهلندي رمحه هللا أن احلافظ السيوطي قد جعل رمز البيهقي يف مجع اجلوامع (ق) ويف اجلامع الصغري

وزوائده (ق) هو رمز الشيخني ،ومنعا لاللتباس فقد قمت ابستبدال مجيع رموز أحاديث اإلمام البيهقي ابلرمز

[هق] .وعليه فإن رمز (ق) هو للشيخني فقط ،والرمز (هق) او ([هق]) هو للبيهقي.

 .7النسخة غري مشكولة ،وهذا ما تيسر يل من نسخة املكتبة الشاملة – ابرك هللا يف القائمني عليها.
 .8هناك قصور شديد يف عالمات الرتقيم.

 .9هناك قصور يف عزو ا ألحكام حيث أين اقتصرت فقط ابإلشارة إىل مصدر احلكم دون حتديد رقم احلديث يف ذلك
املصدر ،ولعل هللا ميكنين من تعديل ذلك يف املستقبل القريب إن شاء هللا.

أبو نورالدين حممد حمسن الشدادي
صنعاء  1ربيع اثين  1441ه

m.alshadadi@gmail.com
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رموز الكتاب
رموز الكتاب حبسب ما ورد يف خطبة اجلامع الصغري وزوائده للحافظ السيوطي رمحه هللا تعاىل:

(خ) للبخاري (م) ملسلم (ق) هلما (د) أليب داود (ت) للرتمذي (ن) للنسائي (هـ) البن ماجة ( )4هلؤالء األربعة

( ) 3هلم إال ابن ماجه (حم) ألمحد يف مسنده (عم) البنه يف زوائده (ك) للحاكم فإن كان يف مستدركه اطلقت وإال بينته
(خد) للبخاري يف األدب (تخ) له يف التاريخ (حب) البن حبان يف صحيحه (طب) للطرباين يف الكبري (طس) له يف
األوسط (طص) له يف الصغري (ص) لسعيد ابن منصور يف سننه (ش) البن أيب شيبة "عب"لعبد الرزاق يف اجلامع "ع"

أليب يعلى يف مسنده "قط" للدارقطين فإن كان يف السنن أطلقت وإال بينته "فر"للديلمي يف مسند الفردوس "حل" أليب
نعيم يف احلليه "هب" للبيهقي يف شعب اإلميان "هق"له يف السنن "عد" البن عدي يف الكامل "عق" للعقيلي يف

الضعفاء "خط" للخطيب فإن كان يف التاريخ أطلقت وإال بينته

ورموز الكتاب حبسب ما ورد يف خطبة مجع اجلوامع للحافظ السيوطي رمحه هللا تعاىل:

ورمزت للبخاري (خ) وملسلم (م) والبن حبان (حب) وللحاكم يف املستدرك (ك) وللضياء املقدسي يف املختارة

(ض) ومجيع مايف هذه الكتب اخلمسة صحيح فالعزو إليها معلم ابلصحة سوى ما يف املستدرك من املتعقب فأنبه عليه

وكذا ما يف موطأ مالك وصحيح ابن خزمية وأيب عوانة وابن السكن واملنتقى البن اجلارود واملستخرجات فالعزو إليها

معلم ابلصحة أيضا ورمزت أليب داود (د) والبن ماجه (هـ) وأليب داود الطيالسي (ط) وألمحد (حم) ولزايدات ابنه عبد

هللا (عم) ولعبد الرزاق (عب) ولسعيد بن منصور (ص) والبن أيب شيبة (ش) وأليب يعلى (ع) وللطرباين يف الكبري

(طب) ويف األوسط (طس) وللدارقطين (قط) فإن كان يف السنن أطلقت وإال بينته وأليب نعيم يف احللية (حل) وللبيهقي
(ق) فإن كان يف السنن أطلقت وإال بينته وله يف شعب اإلميان (هب) وهذه فيها الصحيح واحلسن والضعيف فأبينه

غالبا ،وكل ما كان يف مسند أمحد فهو مقبول فإن الضعيف الذي فيه يقرب من احلسن وللعقيلي يف الضعفاء (عق)
والبن عدي يف الكامل (عد) وللخطيب (خط) فإن كان يف اترخيه أطلقت وإال بينته والبن عساكر (كر) وكل ماعزي

هلؤالء األربعة وللحكيم الرتمذي يف نوادر األصول أو للحاكم يف اترخيه أو البن اجلارود يف اترخيه أو للديلمي يف مسند

الفردوس فهو ضعيف فيستغىن ابلعزو إليها أو إىل بعضها عن بيان ضعفه وإذا أطلقت العزو إىل ابن جرير فهو يف
هتذيب اآلاثر فإن كان يف تفسريه أو اترخيه بينته وحيث أطلق يف هذا القسم أبو بكر فهو الصديق أو عمر فابن اخلطاب

أو عثمان فابن عفان أو علي فابن أيب طالب أو سعد فابن أيب وقاص أو أنس فابن مالك أو الرباء فابن عازب أو بالل

فابن رابح أو جابر فابن عبد هللا أو حذيفة فابن اليمان أو معاذ فابن جبل أو معاوية فابن أيب سفيان أو أبو أمامة

فالباهلي أو أبو سعيد فاخلدري أو العباس فابن عبد املطلب أو عبادة فابن الصامت أو عمار فابن ايسر.
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مصادر العمل والطبعات املعتمدة يف العمل
 .1كنز العمال يف سنن األقوال واألفعال ،عالء الدين علي بن حسام الدين ابن قاضي خان القادري الشاذيل
اهلندي الربهانفوري مث املدين فاملكي الشهري ابملتقي اهلندي (املتوىف975 :هـ) ،احملقق :بكري حياين  -صفوة

السقا ،الناشر :مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة اخلامسة1401 ،هـ1981/م.

 .2ضعيف اجلامع الصغري وزايدته،أبو عبد الرمحن حممد انصر الدين ،بن احلاج نوح بن جنايت بن آدم ،األشقودري
األلباين (املتوىف1420 :هـ) ،املكتب اإلسالمي ،بريوت ،الطبعة الثالثة1408 - 1988 ،

 .3سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة ،أبو عبد الرمحن حممد انصر الدين ،بن احلاج

نوح بن جنايت بن آدم ،األشقودري األلباين (املتوىف1420 :هـ) ،دار املعارف ،الرايض ،الطبعة :األوىل،

 1412هـ  1992 /م

 .4الغرائب امللتقطة من مسند الفردوس املسمى "زهر الفردوس ،احلافظ ابن حجر العسقالين ،حتقيق  :جمموعة

من الباحثني ،الناشر :دار الشؤون اإلسالمية والعمل اخلريي  -مجعية دار الرب ،الطبعة :األوىل1439 ،ه -
2018م.

 .5الزايدات على املوضوعات «ذيل اآللئ املصنوعة» ،جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي (املتوىف:
 911هـ) ،احملقق :رامز خالد حاج حسن ،مكتبة املعارف للنشر والتوزيع ،الرايض  -اململكة العربية

السعودية ،الطبعة :األوىل 1431 ،هـ  2010 -م

 .6املنار املنيف يف الصحيح والضعيف ،حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم اجلوزية (املتوىف:
751هـ) ،عبد الفتاح أبو غدة ،مكتبة املطبوعات اإلسالمية ،حلب ،الطبعة :األوىل1390 ،هـ1970/م

 .7تلخيص كتاب املوضوعات البن اجلوزي ،مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن عثمان بن قَ مامياز الذهيب
(املتوىف748 :هـ) ،احملقق :أبو متيم ايسر بن إبراهيم بن حممد ،مكتبة الرشد – الرايض ،الطبعة :األوىل،

 1419هـ 1998 -م

 .8تذكرة املوضوعات ،حممد طاهر بن علي الصديقي اهلندي ال َفت يَّين (املتوىف986 :هـ) ،إدارة الطباعة املنريية،
الطبعة :األوىل 1343 ،هـ
 .9املوضوعات ،رضي الدين احلسن بن حممد بن احلسن بن حيدر العدوي العمري القرشي الصغاين احلنفي
(املتوىف650 :هـ) ،جنم عبد الرمحن خلف ،دار املأمون للرتاث – دمشق ،الطبعة :الثانية 1405 ،هـ

 .10املوضوعات ،مجال الدين عبد الرمحن بن علي بن حممد اجلوزي (املتوىف597 :هـ) ،ضبط وتقدمي وحتقيق :عبد
الرمحن حممد عثمان ،الناشر :حممد عبد احملسن صاحب املكتبة السلفية ابملدينة املنورة ،الطبعة :األوىل

 .11تنزيه الشريعة املرفوعة عن األخبار الشنيعة املوضوعة ،نور الدين ،علي بن حممد بن علي بن عبد الرمحن ابن

عراق الكناين (املتوىف963 :هـ) ،احملقق :عبد الوهاب عبد اللطيف  ,عبد هللا حممد الصديق الغماري ،دار
الكتب العلمية – بريوت ،الطبعة :األوىل 1399 ،هـ
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 .12الآلىلء املصنوعة يف األحاديث املوضوعة ،عبد الرمحن بن أيب بكر ،جالل الدين السيوطي (املتوىف911 :هـ)،
احملقق :أبو عبد الرمحن صالح بن حممد بن عويضة ،دار الكتب العلمية – بريوت ،الطبعة :األوىل 1417 ،هـ
1996 -م

 .13اللؤلؤ املرصوع فيما ال أصل له أو أبصله موضوع ،حممد بن خليل بن إبراهيم ،أبو احملاسن القاوقجي
الطرابلسي احلنفي (املتوىف1305 :هـ) ،احملقق :فواز أمحد زمريل ،دار البشائر اإلسالمية – بريوت ،الطبعة:

األوىل 1415 ،هـ

 .14الفوائد املوضوعة يف األحاديث املوضوعة ،مرعي بن يوسف بن أىب بكر بن أمحد الكرمى املقدسي احلنبلى

(املتوىف1033 :هـ) ،احملقق :د .حممد بن لطفي الصباغ ،دار الوراق – الرايض ،الطبعة :الثالثة 1419 ،هـ -

1998م

 .15األسرار املرفوعة يف األخبار املوضوعة املعروف ابملوضوعات الكربى ،علي بن (سلطان) حممد ،أبو احلسن نور
الدين املال اهلروي القاري (املتوىف1014 :هـ) ،احملقق :حممد الصباغ ،دار األمانة  /مؤسسة الرسالة  -بريوت

 .16الفوائد اجملموعة يف األحاديث املوضوعة ،حممد بن علي بن حممد الشوكاين (املتوىف1250 :هـ)  ،احملقق :عبد
الرمحن بن حيي املعلمي اليماين ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان.

 .17جممع الزوائد ومنبع الفوائد ،علي بن أيب بكر اهليثمي نور الدين ،حتقيق :حسني سليم أسد الداراين ،دار
املنهاج ،الطبعة األوىل.

ي
الس يج مستاين
 .18سنن أيب داود ،أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو األزدي ّ
(املتوىف275 :هـ) ،حتقيق :شعيب األرانؤوط  -حمَ َّمد ي
كامل قره بللي ،دار الرسالة العاملية ،بريوت ،الطبعة:
َ
األوىل 1430 ،هـ  2009 -م.
ي
الس يج مستاين (املتوىف275 :هـ) ،حتقيق :حممد انصر
 .19سنن أيب داود ،أبو داود سليمان بن األشعث األزدي ّ
الدين األلباين  -مشهور بن حسن آل سلمان ،مكتبة املعارف للنشر والتوزيع ،الرايض ،الطبعة :الثانية،
1417ه.

 .20سنن الرتمذي ،حممد بن عيسى بن َس مورة بن موسى بن الضحاك ،الرتمذي ،أبو عيسى (املتوىف279 :هـ)،
حتقيق :حممد انصر الدين األلباين  -مشهور بن حسن آل سلمان ،مكتبة املعارف للنشر والتوزيع ،الرايض،
الطبعة :األوىل1417 ،ه.

 .21سنن الرتمذي ،حممد بن عيسى بن َس مورة بن موسى بن الضحاك ،الرتمذي ،أبو عيسى (املتوىف279 :هـ)،
حتقيق :عزالدين ضلي -عماد الطيار -ايسر حسن ،مؤسسة الرسالة انشرون ،بريوت ،الطبعة :األوىل،
1432ه 2011 -م.

 .22سنن ابن ماجه ،ابن ماجه  -أبو عبد هللا حممد بن يزيد القزويين (املتوىف273 :هـ) ،حتقيق :شعيب األرانؤوط
حممد كامل قره بللي َ -عبد اللّطيف حرز هللا ،دار الرسالة العاملية ،بريوت ،الطبعة :األوىل،
 -عادل مرشد َّ -

 1430هـ  2009 -م.
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 .23سنن ابن ماجه ،ابن ماجه  -أبو عبد هللا حممد بن يزيد القزويين (املتوىف273 :هـ) ،حتقيق :حممد انصر الدين
األلباين -علي بن حسن احلليب األثري ،مكتبة املعارف للنشر والتوزيع ،الرايض ،الطبعة :األوىل1419 ،ه-
 1998م.

 .24خمتصر املختصر من املسند الصحيح عن النيب صلى هللا عليه وسلم لإلمام ابن خزمية :حتقيق الدكتور ماهر
ايسني الفحل ،دار امليمان ،الطبعة األوىل.1430 ،

 .25صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان ،حممد بن حبان بن أمحد بن حبان بن معاذ بن َم معب َد ،التميمي ،أبو حامت،
الدارمي ،البُسيت (املتوىف354 :هـ) ،شعيب األرانؤوط ،مؤسسة الرسالة – بريوت ،الطبعة الثانية– 1414 ،

1993

 .26التعليقات احلسان على صحيح ابن حبان ومتييز سقيمه من صحيحه ،وشاذه من حمفوظه ،حتقيق أبو عبد
الرمحن حممد انصر الدين األلباين ،الطبعة األوىل ،دار ابوزير للنشر والتوزيع ،جدة  -اململكة العربية

السعودية 1424 ،هـ  2003 -م.

 .27مسند الدارمي املعروف بسنن الدارمي ،عبد هللا بن عبد الرمحن بن الفضل بن هبرام بن عبد الصمد الدارمي،
حتقيق :حسني سليم أسد الداراين ،دار املغين للنشر والتوزيع ،الطبعة األوىل2000 – 1421 ،

 .28مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرانؤوط وآخرون ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة
األوىل.

 .29شعب اإلميان .للبيهقي ،حتقيق عبد العلي عبد احلميد احلامد و خمتار امحد الندوي ،مكتبة الرشد ،الؤايض،
الطبعة األوىل  1423هـ.

 .30السنن الكربى ،للحافظ أيب بكر أمحد بن علي البيهقي ،حتقيق إسالم عبد احلميد ،دار احلديث ،الطبهة
األوىل ،القاهرة 1429 ،ه.

حممد العجلوين ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة الثالثة
 .31كشف اخلفاء ومزيل اإللباس .المساعيل بن َّ
 1408هـ.

 .32جممع الزوائد ومنبع الفوائد .أبو احلسن نور الدين علي بن أيب بكر بن سليمان اهليثمي ،مكتبة القدسي،
القاهرة 1414 ،هـ.

حممد بن عبد الرمحن السخاوي ،حتقيق حممد عثمان اخلشت ،دار
 .33املقاصد احلسنة .للحافظ مشس الدين َّ
الكتاب العريب – بريوت ،الطبعة :األوىل 1405 ،هـ 1985 -م.
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القسم األول :من املوضوعات وما قارهبا
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حرف اهلمزة
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كتاب اإلميان واإلسالم
 - 2اإلميان معرفة ابلقلب وقول ابللسان وعمل ابألركان.

طب عن علي.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 3اإلميان ابهلل :اإلقرار ابللسان وتصديق ابلقلب وعمل ابألركان.
الشريازي يف األلقاب عن عائشة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 4اإلميان ابلقلب واللسان واهلجرة ابلنفس واملال.

عبد اخلالق بن زاهر الشحايب يف األربعني.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 11ليس اإلميان ابلتمىن وال ابلتحلي ،ولكن :هو ما وقر يف القلب وصدقه العمل.
ابن النجار فر ص عن أنس.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 - 43اإلسالم عشرة أسهم وقد خاب من ال سهم له شهادة أن ال إله إال هللا وهي امللة والثانية الصالة وهي الفطرة
والثالثة الزكاة وهي الطهرة والرابعة الصوم وهي اجلنة واخلامسة احلج وهي الشريعة والسادسة اجلهاد وهو الغزوة

والسابعة األمر ابملعروف وهو الوفاء والثامنة النهي عن املنكر وهي احلجة والتاسعة اجلماعة وهي األلفة والعاشرة

الطاعة وهي العصمة

طب طس عن ابن عباس وفيه حامد بن آدم املروزي يضع احلديث.

 - 59اإلميان والعمل أخوان شريكان يف قرن ال يقبل هللا أحدمها إال بصاحبه.
ابن شاهني يف السنة عن علي.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 86اإلميان يف قلب الرجل حيب هللا عز وجل.
الديلمي وابن النجار عن أيب هريرة.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 - 87اإلميان عراين وزينته احلياء ولباسه التقوى وماله الفقه.

ابن النجار عن أيب هريرة ،اخلرائطي يف مكارم األخالق عن وهب ابن منبه.

كشف الخفاء (موضوع).

 - 121ذروا العارفني احملدثني من أميت ال تنزلوهم اجلنة وال النار حىت يكون هللا الذي يقضي فيهم يوم القيامة.
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خط عن علي.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 127قال هللا تعاىل :أان هللا ال إله إال أان من أقر يل ابلتوحيد دخل حصين ومن دخل حصين أمن من عذايب.
الشريازي عن علي.

الزيادات على الموضوعات.

 - 185مكتوب على ابب اجلنة ال إله إال أان ال أعذب من قاهلا.
الديلمي عن أيب سعيد.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 - 205من قال ال إله إال هللا خملصا دخل اجلنة قيل وما اخالصها قال أن حتجزه عن حمارم هللا.
احلكيم طب حل عن زيد بن أرقم.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 - 210من قال ال إله إال هللا وجبت له اجلنة ومن قال سبحان هللا وحبمده كتبت له مائة ألف حسنة وأربعة وعشرون
ألف حسنة قالوا اي رسول هللا إذا ال يهلك منا أحد قال بلى إن أحدكم ليجيء ابحلسنات له لو وضعت على جبل

ثقلته مث جييء وابلنعم فتذهب بتلك مث يتطاول الرب بعد ذلك برمحته.

ك عن إسحاق بن عبد هللا بن أيب طلحة عن أبيه عن جده.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 - 236يقول هللا تعاىل أان هللا ال إله إال أان كلميت من قاهلا أدخلته جنيت ومن أدخلته جنيت فقد أمن والقرآن كالمي

ومين خرج.

اخلطيب عن ابن عباس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 240إذا أدخل هللا املوحدين النار أماهتم فيها فإذا أراد أن خيرجهم منها أمسهم أمل العذاب تلك الساعة.

فر عن أيب هريرة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 256كما ال ينفع مع الشرك شيء ،كذلك ال يضر مع اإلميان شيء.

خط عن عمر حل عن ابن عمر.

الفوائد المجموعة (في إسناده :المنذر بن زياد الطائي ،وهو كذاب.).

 - 261إن هللا ال يعذب من عباده إال املارد واملتمرد على هللا ،وأىب أن يقول ال إله إال هللا.

هـ عن ابن عمر.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 270إن هللا يعذب املوحدين يف جهنم بقدر نقصان إمياهنم ،مث يردهم إىل اجلنة خلودا دائما إبمياهنم.
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حل عن أنس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 339من مات مل يكن مؤمنا حقا ،فهو كافر حقا.
ابن النجار عن مسعان عن أنس.

الزيادات على الموضوعات.

 - 389لن خيرج أحد من اإلميان إال جبحود ما دخل فيه.
طس عن أيب سعيد.

[الهيثمي :رواه الطبراني في األوسط ،وفيه إسماعيل بن يحيى التيمي ،وهو وضاع].

 - 421اإلميان والعمل شريكان يف قرن ،ال يقبل هللا تعاىل أحدمها إال بصاحبه.

س يف اترخيه والديلمي عن علي.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 - 422اإلميان قول وعمل يزيد وينقص.
ابن النجار عن عبد هللا بن أيب أوىف.

المنار المنيف.

 - 481اإلميان ابلقدر يذهب اهلم واحلزن.

ك يف اترخيه والقضاعي عن أيب هريرة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 509إذا أراد هللا إنفاذ قضائه وقدره سلب ذوي العقول عقوهلم حىت ينفذ فيهم قضاؤه وقدره فإذا أمضى أمره رد
إليهم عقوهلم ووقعت الندامه.

فر عن أنس وعلي.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 - 510إن هللا إذا أحب إنفاذ أمر سلب كل ذي لب لبه.

خط عن ابن عباس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 511إن هللا إذا أراد إمضاء أمر نزع عقول الرجال حىت ميضي أمره فإذا أمضاه رد إليهم عقوهلم ووقعت الندامة.

أبو عبد الرمحن السلمي يف سنن الصوفية عن جعفر بن حممد عن أبيه عن جده.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 - 546بعثت داعيا ومبلغا وليس إيل من اهلدى شيء وخلق إبليس مزينا وليس إليه من الضاللة شيء.

عق عد عن عمر.

ضعيف الجامع (موضوع).
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 - 562عزمت على أميت أن ال يتكلموا يف القدر ،وال يتكلم يف القدر إال أشرار أميت يف آخر الزمان.

عد عن أيب هريرة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 608جري القلم ابلشقي والسعيد وفرغ من أربع ،من اخللق واخللق والرزق واألجل.
الديلمي عن ابن مسعود.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا او موضوع).

 - 619مه مه ،اتقوا هللا اي أمة حممد ،واداين عميقان ،قعران مظلمان ،ال هتيجوا عليكم وهج النار ،بسم هللا الرمحن
الرحيم هذا كتاب من الرمحن الرحيم أبمساء أهل اجلنة وآابئهم وأمهاهتم وعشائرهم ،فرغ ربكم فرغ ربكم ،بسم هللا

الرمحن الرحيم هذا كتاب من الرمحن الرحيم أبمساء أهل النار وآابئهم وأمهاهتم وعشائرهم فرغ ربكم فرغ ربكم فرغ

ربكم ،أعذرت أنذرت اللهم إين بلغت.

طب عن أيب الدرداء وواثلة وأيب أمامة وأنس  ،قالوا خرج علينا رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم وحنن نتذاكر
القدر قال فذكره.

[الهيثمي :رواه الطبراني ،وفيه عبد هللا بن يزيد بن آدم ،قال أحمد :أحاديثه موضوعة].

 - 628اي زبري إن الرزق مفتوح من لدن العرش إىل قرار بطن األرض يرزق هللا كل عبد على قدر مهته وهنمته

حل عن الزبري رضي هللا عنه.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 640أربعة أصناف من أميت ليس هلم يف اإلسالم نصيب وال يف اجلنة نصيب وال تناهلم شفاعيت وال ينظر هللا إليهم
وال يكلمهم وهلم عذاب أليم املرجئة والقدرية واجلهمية والرافضة.

الديلمي عن أنس وفيه إسحاق بن جنيح.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 - 650أول ما يكفأ الدين كما يكفأ اإلانء على وجهه قول الناس يف القدر.
الديلمي عن ابن عمر.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 - 656جييء قوم يقولون ال قدر مث خيرجون منها إىل الزندقة ،فإذا لقيتموهم فال تسلموا عليهم وإن مرضوا فال
تعودوهم ،وإن ماتوا فال تشهدوا جنائزهم ،فإهنم شيعة الدجال.

ك يف اترخيه عن ابن عمر.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 - 659لو أن قدراي أو مرجئا مات فنبش بعد ثالث لوجد إىل غري القبلة.
ك عن معروف اخلياط عن واثلة ومعروف منكر احلديث جدا.
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 - 665ال متوت حىت تسمع بقوم يكذبون ابلقدر حيملون الذنوب على العباد اشتقوا قوهلم من قول النصارى فأبرأ
إىل هللا منهم.

اخلطيب عن ابن عباس.

زوائد تاريخ بغداد (موضوع).

 - 689املؤمن كيس فطن حذر.
القضاعي عن أنس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 697أىب هللا أن يرزق عبده املؤمن إال من حيث ال حيتسب.

فر عن أيب هريرة ،هب عن علي.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 - 698أىب هللا أن جيعل للبالء سلطاان على بدن عبده املؤمن.

فر عن أنس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 705أفضل املؤمنني رجل مسح البيع مسح الشراء مسح القضاء مسح االقتضاء.
طس عن أيب سعيد.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 709محل العصا عالمة املؤمن ،وسنة األنبياء.

فر عن أنس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 714قلب املؤمن حلو حيب احلالوة.

هب عن أيب أمامة ،خط عن أيب موسى.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 716ما كان وال يكون إىل يوم القيامة مؤمن إال وله جار يؤذيه.

فر عن علي.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 - 719مل يكن مؤمن وال يكون إىل يوم القيامة إال وله جار يؤذيه.
أبوسعيد النقاش يف معجمه وابن النجار عن علي.

الزيادات على الموضوعات.

 - 736مثل املؤمن كالبيت اخلرب يف الظاهر فإذا دخلته وجدته مؤنقا ومثل الفاجر كمثل القرب املشرف اجملصص
يعجب من رآه وجوفه ممتلئ نتنا.
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هب عن أيب هريرة.

الزيادات على الموضوعات.

 - 743املسلمون أخوة ال فضل ألحد على أحد إال ابلتقوى.

طب عن حبيب بن خراش.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 757املؤمنون بعضهم لبعض نصحة وادون ،وإن افرتقت منازهلم وأبداهنم ،والفجرة بعضهم لبعض غششة
متخاذلون وإن اجتمعت منازهلم وأبداهنم.

عبد الرزاق اجليلي يف األربعني عن أنس ،الديلمي عن علي.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 - 782مل يكن مؤمن وال يكون إىل يوم القيامة إال وله جار يؤذيه.

أبو سعد سعيد بن حممد بن علي بن عمر النقاش األصبهاين يف معجمه وابن النجار عن عبد هللا بن أمحد بن عامر عن
أبيه عن علي الرضا عن آابئه عن علي قال يف امليزان هي نسخة موضوعة ابطلة ما تنفعك عن وضع عبد هللا أو وضع

أبيه.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 - 812املؤمن كيس فطن حذر وقاف ثبت ال يعجل عامل ورع واملنافق مهزة ملزة حطمة ال يقف عند شبهة وال عند
حمرم كحاطب الليل ال يبايل من أين أكتسب وال فيما أنفق.
الديلمي عن أابن عن أنس.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 - 823املؤمن ينظر بنور هللا الذي خلق منه.
الديلمي عن ابن عباس.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 - 829ليس مبؤمن مستكمل اإلميان من مل يعد البالء نعمة والرخاء مصيبة قالوا كيف اي رسول هللا قال ألن البالء ال
يتبعه إال الرخاء وكذلك الرخاء ال يتبعه إال البالء واملصيبة ،وليس مبؤمن مستكمل اإلميان من مل يكن يف غم ما مل يكن
يف الصالة قالوا ومل اي رسول هللا قال ألن املصلي يناجي ربه وإذا كان يف غري صالة إمنا يناجي ابن آدم.
طب عن ابن عباس.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 - 838أىب هللا أن يرزق عبده املؤمن إال من حيث ال يعلم.
الديلمي عن أيب هريرة.

الغرائب الملتقطة (موضوع).
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 -845إحذروا صفر الوجوه فإنه إن مل يكن من علة أو سهر فإنه من غل يف قلوهبم للمسلمني.
فر عن ابن عباس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 846إذا رأيتم الرجل أصفر الوجه من غري مرض وال علة فذلك من غش اإلسالم يف قلبه.
ابن السين وأبو نعيم يف الطب عن أنس وهو مما بيض له

الديلمي.السلسلة الضعيفة (موضوع).

 - 854املنافق ميلك عينيه يبكي كما يشاء.

فر عن علي.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 - 903إذا ظهرت البدع ولعن آخر هذه األمة أوهلا فمن كان عنده علم فلينشره فإن كامت العلم يومئذ ككامت ما أنزل
هللا على حممد.

ابن عساكر عن معاذ.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 - 904إذا كان آخر الزمان واختلفت األهواء فعليكم بدين أهل البادية والنساء.

حب يف الضعفاء فر عن ابن

عمر.ضعيف الجامع (موضوع).

 - 910السنة سنتان من نيب أو من إمام عادل.

فر عن ابن عباس.

السلسلة الضعيفة (موضوع)

 - 917سألت ريب فيما خيتلف فيه أصحايب من بعدي فأوحى إيل اي حممد إن أصحابك عندي مبنزلة النجوم يف
السماء بعضها أضوأ من بعض فمن أخذ بشيء مما هم عليه من اختالفهم فهو عندي على هدى.

السجزي يف اإلابنة وابن عساكر عن عمر.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 939ما اختلط حيب بقلب عبد إال حرم هللا جسده على النار.

حل عن ابن عمر.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 965اعملوا ابلقرآن أحلوا حالله وحرموا حرامه واقتدوا به وال تكفروا بشيء منه وما تشابه عليكم منه فردوه إىل
هللا عز وجلوإىل أويل العلم من بعدي كيما خيربوكم وآمنوا ابلتوراة واإلجنيل والزبور وما أويت النبيون من رهبم وليسعكم

القرآن وما فيه من البيان فإنه شافع مشفع وما حل مصدق أال وإن لكل آية نورا يوم القيامة أال وإين أعطيت سورة
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البقرة من الذكر األول وأعطيت طه والطواسني من ألواح موسى وأعطيت فاحتة الكتاب وخواتيم سورة البقرة من كنز

حتت العرش وأعطيت املفصل انفلة.

حممد بن نصر طب ك [هق] كر عن معقل بن يسار.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 - 966عليكم ابلقرآن فإنه كالم رب العاملني هو منه فآمنوا مبتشاهبه واعتربوا أبمثاله.

الديلمي عن جابر وفيه الكدميي أهبذا أمرمت وهلذا خلقتم أن تضربوا كتاب هللا بعضا ببعض انظروا ما أمرمت به فاتبعوه وما
هنيتم عنه فانتهوا .نصر املقدسي يف احلجة عن ابن عمرو.

السلسلة الضعيفة (موضوع)

 - 998أييت على الناس زمان ال تطاق املعيشة فيهم إال ابملعصية حىت يكذب الرجل وحيلف فإذا كان ذلك الزمان
فعليكم ابهلرب قيل اي رسول هللا وإىل أين املهرب قال إىل هللا وإىل كتابه وإىل سنة نبيه .

الديلمي عن أنس.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 -999ما ابل أقوام يشرفون املرتفني ويستخفون ابلعابدين ويعملون ابلقرآن ما وافق أهواءهم ،وما خالف تركوه ،فعند
ذلك يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض يسعون فيما يدرك بغري سعي من القدر واملقدور واألجل املكتوب والرزق

املقسوم ،وال يسعون فيما ال يدرك إال ابلسعي من اجلزاء املوفور والسعي املشكور والتجارة اليت ال تبور.

طب وابن منده يف غرائب شعبه حل هب واخلطيب عن ابن مسعود ،وأورده ابن اجلوزي يف املوضوعات.

 - 1002مهما أوتيتم من كتاب هللا فالعمل به ال عذر ألحد يف تركه ،فإن مل يكن يف كتاب هللا فسنة مين ماضية ،فإن
مل تكن سنة مين فما قال أصحايب ،إن أصحايب مبنزلة النجوم يف السماء فأيها أخذمت اهتديتم واختالف أصحايب لكم

رمحة.

[هق] يف املدخل وأبو نصر السجزي يف اإلابنة وقال غريب واخلطيب وابن عساكر والديلمي عن سليمان ابن أيب كرمية
عن جويرب الضحاك عن ابن عباس وسليمان ضعيف وكذا

جويرب.ضعيف الجامع (موضوع).

 - 1017أال أخربكم عين وعن مالئكة ريب البارحة حفوا يب عند رأسي وعند رجلي وعن مييين وعن يساري فقالوا اي
حممد تنام عينك وال ينام قلبك فليفعل قلبك ما نقول فقال بعضهم لبعض اضربوا حملمد مثال قال مثله كمثل رجل بىن

دارا وبعث داعيا يدعو فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل مما فيها ومن مل جيب الداعي مل يدخل الدار ومل أيكل مما
فيها وسخط السيد عليه فاهلل السيد وحممد الداعي فمن أجاب حممدا دخل اجلنة وأكل مما فيها ومن مل جيب حممدا مل

يدخل اجلنة ومل أيكل مما فيها.

ك يف اترخيه والديلمي عن عبد الرمحن بن مسرة.

الغرائب الملتقطة (موضوع).
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 - 1021سيد بىن دارا واختذ مأدبة وبعث داعيا فالسيد اجلبار واملأدبة القرآن والدار اجلنة والداعي أان فأان امسي يف
القرآن حممد ويف اإلجنيل أمحد ويف التوراة أحيد وإمنا مسيت أحيد ألين أحيد عن أميت جهنم فأحبوا العرب بكل قلوبكم.

عد ابن عساكر عن ابن عباس وفيه إسحاق بن بشر مرتوك.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 - 1025إثنان خري من واحد وثالثة خري من اثنني وأربعة خري من ثالثة فعليكم ابجلماعة فإن يد هللا على اجلماعة ومل
جيمع هللا عز وجل أميت إال على هدى واعلموا أن كل شاطن هوى يف النار.

كر عن البحرتي ابن عبيد عن أبيه عن أيب هريرة.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 - 1067إنكم أمة مرحومة معافاة فاستقيموا وخذوا طاقة األمر.
طب عن أيب مالك

األشعري.السلسلة الضعيفة (موضوع).

 - 1086إن أحاديثي ينسخ بعضها بعضا كنسخ القرآن.
الديلمي عن ابن عمر.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 - 1090إذا رأيتم شااب أيخذ بزي املسلم بتقصريه وتشمريه فذاك من خياركم وإذا رأيتم طويل الشاربني يسحب ثيابه

فذاك من أشراركم.

الديلمي عن أيب أمامة.

الغرائب الملتقطة (حديث باطل).

 - 1094أصحاب البدع كالب النار.
أبو حامت اخلزاعي يف جزئه عن أيب أمامة.

تلخيص العلل المتناهية (تفرد به إسماعيل بن أبان رمي بالكذب)

 - 1095أهل البدع شر اخللق واخلليقة.

حل عن أنس.

ميزان االعتدال (غريب جدا)

 - 1103أىب هللا أن يقبل عمل صاحب بدعة حىت يدع بدعته.
هـ وابن عاصم يف السنة عن ابن عباس.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 - 1104إذا مات صاحب بدعة فقد فتح يف اإلسالم فتحا.

خط فر ص عن أنس.

ضعيف الجامع (موضوع).

18

 - 1106إن اإلسالم يشيع مث تكون له فرتة فمن كانت فرتته إىل غلو وبدعة فأولئك أهل النار.

طب عن ابن عباس وعائشة.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -1108ال يقبل هللا لصاحب بدعة صالة وال صوما وال صدقة وال حجا وال عمرة وال جهادا وال صرفا وال عدال
خيرج من اإلسالم كما خترج الشعرة من العجني.

هـ عن حذيفة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 1115إن هللا تعاىل ال يقبل لصاحب بدعة صوما وال صالة وال صدقة وال حجا وال عمرة وال جهادا وال صرفا وال

عدال حىت خيرج من اإلسالم كما خترج الشعرة من العجني.
الديلمي عن أنس.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 - 1126أهل البدع شر اخللق واخلليقة.

حل وابن عساكر عن أنس.

ميزان االعتدال (غريب جدا)

 - 1151رأيت ريب يف أحسن صورة فقال :يل اي حممد أتدري فيم خيتصم املأل األعلى فقلت اي رب يف الكفارات قال
وما الكفارات قلت إبالغ الوضوء أماكنه على الكراهيات واملشي على األقدام إىل الصالة وانتظار الصالة بعد الصالة.

طب عن عبيد هللا بن أيب رافع عن أبيه.

الزيادات على الموضوعات.

 - 1152رأيت ريب يف صورة شاب له وفرة.

طب يف السنة عن ابن عباس ونقل عن أيب زرعة أنه قال :هو حديث صحيح قلت وهو حممول على رؤية املنام وكل

احلديث السابق كاآليت.

الزيادات على الموضوعات.

 - 1153رأيت ريب يف املنام يف صورة شاب موفر يف اخلضر عليه نعالن من ذهب وعلى وجه فراش من ذهب .طب
يف السنة عن أم الطفيل.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 - 1196طلب احلق غربة.

ابن عساكر عن علي.

ضعيف الجامع (موضوع).
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 - 1205القلب ملك وله جنود فإذا صلح امللك صلحت جنوده وإذا فسد امللك فسدت جنوده واألذانن قمع

والعينان مسلحة واللسان ترمجان واليدان جناحان والرجالن بريد والكبد رمحة والطحال ضحك والكليتان مكر والرئة

نفس.

هب عن أيب هريرة.

الفوائد المجموعة (رواه ابن عدي عن أبي سعيد مرفوعا ،ورواه الطبراني عن عائشة مرفوعا ،وكالهما

موضوع.).

 - 1206العينان دليالن واألذانن قمعان واللسان ترمجان واليدان جناحان والرجالن بريدان والكبد رمحة والطحال
ضحك والرئة نفس والكليتان مكر والقلب ملك فإذا صلح امللك صلحت رعيته وإذا فسد امللك فسدت رعيته

أبو الشيخ يف العظمة وأبو نعيم يف الطب عن أيب سعيد ،احلكيم عن عائشة.

الفوائد المجموعة (رواه ابن عدي عن أبي سعيد

مرفوعا ،ورواه الطبراني عن عائشة مرفوعا ،وكالهما موضوع.).

 - 1266إن إبليس له خرطوم كخرطوم الكلب واضعه على قلب ابن آدم يذكره الشهوات واللذات وأيتيه ابألماين
وأيتيه ابلوسوسة على قلبه ليشككه يف ربه ،فإذا قال العبد أعوذ ابهلل السميع العليم من الشيطان الرجيم وأعوذ ابهلل أن

حيضرون إن هللا هو السميع العليم خنس اخلرطوم عن القلب.

الديلمي عن معاذ.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 - 1268لكل قلب وسواس فإذا فتق الوسواس حجاب القلب نطق به اللسان وأخذ به العبد وإذا مل يفتق القلب ومل
ينطق به اللسان فال حرج.

الديلمي وابن عساكر عن عائشة وفيه حممد بن سليمان بن أيب كرمية قال عق حدث ببواطيل ال أصل هلا.

 - 1317من بلغه عن هللا فضيلة فلم يصدق هبا مل ينلها.

طس عن أنس

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 1356عن عمر قال :اإلميان ابلنية واللسان ،واهلجرة ابلنفس واملال.
قط يف األفراد قال تفرد به أبو عصمة نوح بن مرمي وهو كذاب.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 - 1361عن علي قال سألت النيب صلى هللا عليه وآله وسلم عن اإلميان ما هو قال معرفة ابلقلب وإقرار ابللسان

وعمل ابألركان.

أبو عمرو بن محدان يف فوائده.

سنن ابن ماجه (شعيب :موضوع).

20

 - 1362عــن علــي قــال :قــال صــلى هللا عليــه وآلــه وســلم اإلميــان اق ـرار ابللســان ،وعقــد ابلقلــوب ،وعمــل ابجلــوارح

واألركان ،وهو يزيد وينقص.
ابن مردويه وسنده ضعيف.

المنار المنيف (.)227

 - 1387ومن مسند علي كرم هللا وجهه عن العالء بن عبد الرمحن قال قام رجل إىل علي بن أيب طالب فقال اي أمري
املؤمنني ما اإلميان قال :اإلميان على أربع دعائم على الصرب والعدل واليقني واجلهاد.

هب.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 - 1490ومن مسند أيب الدرداء عن أيب الدرداء قال :اإلميان يزيد وينقص.

كر.

المنار المنيف (.)227

 – 1539عن حممد بن عكاشة الكرماين قال أنبأان وهللا عبد الرزاق قال أنبأان وهللا سلمة قال أنبأان وهللا عبد هللا بن
كعب أنبأان وهللا عبد هللا ابن عباس ثنا وهللا علي بن أيب طالب أان وهللا أبو بكر الصديق قال :مسعت وهللا من حبييب

حممد صلى هللا عليه وسلم قال مسعت وهللا من جربيل قال مسعت وهللا من ميكائيل قال مسعت وهللا من إسرافيل قال

مسعت وهللا من الرقيع قال مسعت وهللا من اللوح احملفوظ قال مسعت وهللا من القلم قال مسعت وهللا الرب تبارك وتعاىل

يقول :إين أان هللا ال إله إال أان فمن آمن يب ومل يؤمن ابلقدر خريه وشره فليلتمس راب غريي فلست له برب.

احلافظ أبو احلسني علي بن الفضل املقدسي يف مسلسالته وحممد بن عكاشة كذاب وأخرجه أبو القاسم حممد بن عبد
الواحد الغافقي يف جزء ما اجتمع يف سنده أربعة من الصحابة وقال عقبة قال احملدث أبو القاسم بن بشكوال هذا

حديث شريف انتظم يف إسناده أربعة من الصحابة وهم أبو بكر وعلي وابن عباس واختلف يف صحبة عبد هللا بن كعب
ابن مالك وهي صحيحة عندان فهو رابع أربعة من الصحابة نظمهم اإلسناد وهذا عزيز الوجود - ،انتهى.

[محمد بن

عكاشة وضاع].

 - 1560عن حممد بن زكراي العالئي ثنا العباس بن بكار حدثنا أبو بكر اهلذيل عن عكرمة قال ملا قدم علي من

صفني قام إليه شيخ من أصحابه اي أمري املؤمنني أخربان عن مسريان إىل الشام بقضاء وقدر فقال والذي خلق احلبة وبرأ

النسمة ما قطعنا واداي وال علوان تلعة إال بقضاء وقدر ،فقال الشيخ :عند هللا احتسب عنائي فقال علي بل عظم هللا
أجركم يف مسريكم وأنتم مصعدون ويف منحدركم وأنتم منحدرون وما كنتم يف شيء من أموركم مكرهني وال إليها

مضطرين فقال الشيخ كيف اي أمري املؤمنني والقضاء والقدر ساقنا إليها؟ فقال وحيك لعلك ظننته قضاء الزما وقدرا

حا متا لو كان ذلك لسقط الوعد والوعيد وبطل الثواب والعقاب وال أتت الئمة من هللا ملذنب وال حممدة من هللا حملسن

وال كان احملسن أوىل بثواب اإلحسان من املذنب ذلك مقال أحزاب عبدة األواثن وجنود الشيطان وخصماء الرمحن

وهم قدرية هذه األمة وجموسها ولكن هللا أمر ابخلري ختيريا وهنى عن الشر حتذيرا ومل يعص مغلواب ومل يطع مكرها وال
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ميلك تفويضا وال خلق السماوات واألرض وما أرى فيهما من عجائب آايهتما ابطال ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين

كفروا من النار ،فقال الشيخ :اي أمري املؤمنني فما كان القضاء والقدر الذي كان فيه مسريان ومنصرفنا قال :ذلك أمر
ك أَالَّ تَـ معبُ ُدوا إيالَّ إي َّايهُ}.
ضى َربُّ َ
{وقَ َ
هللا وحكمته ،مث قرأ عليَ :

كر والعالئي وشيخه كذاابن.

 -1612عن علي قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :املؤمن حلو حيب احلالوة ومن حرمها على نفسه فقد
عصى هللا ورسوله ،ال حترموا نعمة هللا والطيبات على أنفسكم وكلوا واشربوا واشكروا فإن مل تفعلوا لزمتكم عقوبة هللا

عز وجل.
الديلمي.

الزيادات على الموضوعات.

 - 1676ومن مسند أنس بن مالك عن إبراهيم بن هدبة عن أنس قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :إذا
رأيتم صاحب بدعة فاكفهروا يف وجهه ،فإن هللا يبغض كل مبتدع ،وال جيوز أحد منهم على الصراط ولكن يتهافتون يف

النار مثل اجلراد والذابب.

كر.

الزيادات على الموضوعات.

 - 1733ومن مسند علي رضي هللا عنه ،عن علقمة بن قيس قال :رأيت عليا على منرب الكوفة وهو يقول مسعت

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول :ال يزن الزاين حني يزين وهو مؤمن وال يسرق السارق حني يسرق وهو مؤمن ،وال

ينهب هنبة يرفع الناس إليها أبصارهم وهو مؤمن ،وال يشرب الرجل اخلمر وهو مؤمن .فقال :اي أمري املؤمنني من زىن
فقد كفر؟ فقال علي إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان أيمران أن نبهم أحاديث الرخص ،ال يزن الزاين وهو مؤمن
أن ذلك الزان له حالل فإن آمن أبنه له حالل فقد كفر ،وال يسرق السارق وهو مؤمن بتلك السرقة أهنا له حالل ،فإن

س رقها وهو مؤمن اهنا حالل فقد كفر ،وال يشرب اخلمر حني يشرهبا وهو مؤمن أهنا حالل ،فإن شرهبا وهو مؤمن أهنا
له حالل فقد كفر ،وال ينتهب هنبة ذات شرف ينتهبها وهو مؤمن أهنا له حالل ،فإن انتهبها وهو مؤمن أهنا له حالل

فقد كفر.

طب الصغري وفيه إمساعيل بن حيىي التميمي مرتوك متهم.
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كتاب األذكار
 - 1749الذكر نعمة من هللا فأدوا شكرها.

فر عن نبيط ابن شريط.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 1777إن لكل شيء صقالة وصقاله القلب ذكر هللا تعاىل وما من شيء أجنى من عذاب هللا من ذكر هللا ولو أن
تضرب حىت ينقطع.

هب عن ابن عمر.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 - 1791عليكم بذكر ربكم وصلواتكم يف أول وقتكم فإن هللا عز وجل يضاعف لكم.

طب عن عرابض.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 - 1792عليكم بال إله إال هللا واالستغفار ،فأكثروا منهم فإن إبليس قال :أهلكت الناس ابلذنوب ،وأهلكوين بال
إله إال هللا واالستغفار ،فلما رأيت ذلك أهلكتهم ابألهواء ،وهم حيسبون أهنم مهتدون.

ع عن أيب بكر.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 1803الذكر خري من الصدقة.
أبو الشيخ عن أيب هريرة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 1821جمالس الذكر تنزل عليهم السكينة ،وحتف هبم املالئكة وتغشاهم الرمحة ويذكرهم هللا على عرشه.

حل عن أيب هريرة وأيب سعيد.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 1828من أكثر ذكر هللا أحبه هللا تعاىل.

قط عن

عائشة.ضعيف الجامع (موضوع).

 - 1836أكثروا ذكر هللا تعاىل على كل حال ،فإنه ليس عمل أحب إىل هللا وال أجنى لعبده من ذكر هللا تعاىل يف
الدنيا واآلخرة.

هب عن معاذ.

ضعيف الجامع (موضوع).

23

 - 1838لذكر هللا يف الغداة والعشي خري من حطم السيوف يف سبيل هللا.

فر عن أنس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 1845أفضل العباد درجة عند هللا يوم القيامة الذاكرون هللا كثريا ،قيل ومن الغازي يف سبيل هللا ،قال :لو ضرب
بسيفه يف الكفار واملشركني حىت ينكسر وخيتضب دما لكان الذاكرون هللا كثريا أفضل منه درجة.

حم ت ع وابن شاهني يف الذكر عن أيب سعيد.

السلسلة الضعيفة (باطل).

 - 1848إن لكل شيء صقالة صاقل وإن صقالة القلوب ذكر هللا وما من شيء أجنى من عذاب هللا ولو أن تضرب
بسيفك حىت ينقطع.

هب عن ابن عمر.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 - 1859الذكر خري من الصدقة والذكر خري من الصيام.
أبو الشيخ عن أيب هريرة.

السلسلة الضعيفة (موضوع)

 - 1896اي حفصة إايك وكثرة الكالم ،فإن كثرة الكالم بغري ذكر هللا متيت القلب وعليك بكثرة الكالم بذكر هللا

فإنه حيي القلب.

الديلمي عن حفصة.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 - 1911اي معاذ ما لك ال أتتنا كل غداة؟ قال :اي رسول هللا إين أسبح كل غداة سبعة آالف تسبيحة قبل أن آتيك

قال :أال أعلمك كلمات هن أخف عليك وأثقل يف امليزان وال حتصيه املالئكة وال أهل األرض قال :قل ال إله إال هللا
عدد رضاه ال إله إال هللا زنة عرشه ال إله إال هللا عدد خلقه ال إله إال هللا مأل مسواته ال إله إال هللا مأل أرضه ،ال إله إال

هللا مأل ما بينهما.

ابن بركان والديلمي عن ابن مسعود.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 - 1919ما صيد صيد وال قطعت شجرة إال بتضييع التسبيح وكل شيء من اخللق يسبح حىت يتغري عن اخللقة اليت
خلقه هللا ،وإن كنتم تسمعون بعض حدثكم فإمنا هو تسبيح.
أبو نعيم عن أيب هريرة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 1920ما صيد صيد وال عضدت عضاة وال قطعت شجرة إال بقلة التسبيح.
ابن راهويه عن أيب بكر وسنده ضعيف جدا.

السلسلة الضعيفة (موضوع).
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 - 1921آجال البهائم كلها من القمل ،والرباغيث واجلراد واخليل والبغال كلها والبقر وغريه ،آجاهلا يف التسبيح،
فإذا انقضى تسبيحها قبض هللا أرواحها وليس إىل ملك املوت من ذلك شيء.

عق وأبو الشيخ عن أنس ،قال عق :وال أصل له وأورده ابن اجلوزي يف املوضوعات.
 - 1940إن هلل تسعة وتسعني امسا ،كلهن يف القرآن من احصاها دخل اجلنة.
ابن جرير عن أيب هريرة.

زوائد تاريخ بغداد (موضوع).

ي
ك الممل ي
مك} اآلية.
 - 1943اسم هللا األعظم الذي إذا دعي به أجاب يف هذه اآلية {قُ يل اللَّ ُه َّم َمال َ ُ
طب عن ابن عباس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 1955من أنعم هللا عليه نعمة فأراد بقاءها فليكثر من قول ال حول وال قوة إال ابهلل.

طب عن عقبة بن عامر.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 1962أكثروا من قول ال حول وال قوة إال ابهلل فإهنا من كنز اجلنة ومن أكثر منه نظر هللا إليه ومن نظر هللا إليه

فقد أصاب خري الدنيا واآلخرة.
ابن عساكر عن أيب بكر.

ضعيف الجامع (موضوع).

 – 1983ما نزل من السماء ملك وال صعد إىل السماء ملك ،حىت يقول ال حول وال قوة إال ابهلل.
الديلمي من طريق صفوان بن سليم عن أنس بن مالك عن أيب بكر الصديق عن أيب هريرة.

الزيادات على الموضوعات.

 - 2009ما صيد صيد ،وال قطعت شجرة إال بتضييع من التسبيح.

حل عن أيب هريرة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 2020سبحان هللا واحلمد هلل وال إله إال هللا وهللا أكرب ،يف ذنب املسلم مثل اآل كلة يف جنب ابن آدم.

فر عن ابن عباس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 2029إذا قال العبد سبحان هللا قال هللا :صدق عبدي سبحاين وحبمدي ال ينبغي التسبيح إال يل.
الديلمي عن أيب الدرداء.

الغرائب الملتقطة (موضوع).
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 - 2058من قال سبحان هللا وحبمده غرس له ألف شجرة يف اجلنــة أصــلها مــن ذهــب وفرعهــا مــن درو طلعهــا كثــدي
األبكار ألني من الزبد ،وأحلى من الشهد كلما أخذ منها شيء عاد كما كان.

ك يف التاريخ والديلمي عن أنس.

المنار المنيف (.)39

 - 2074إن للقلوب صدأ كصدأ احلديد ،وجالءها االستغفار.
احلكيم عد عن أنس.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 - 2085خري الدعاء االستغفار.

ك يف اترخيه عن علي.

الزيادات على الموضوعات.

 - 2093يف األرض أماانن ،أان أمان واالستغفار أمان ،أان مذهوب يب ،ويبقى أمان االستغفار فعليكم ابالستغفار عند

كل حدث وذنب.

(الديلمي) عن عثمان بن أيب العاص.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 - 2095أداء احلقوق وحفــظ األمــاانت ديــين وديــن األنبيــاء مــن قبلــي وقــد أعطيــتم مــا مل يعــط أحــد مــن األمــم إن هللا
تع ــاىل جع ــل ق ــرابنكم االس ــتغفار ،وجع ــل ص ــالتكم اخلم ــس ابألذان واإلقام ــة ،ومل تص ــلها أم ــة ق ــبلكم ،فح ــافظوا عل ــى

صلواتكم ،وأي عبد صلى الفريضة مث استغفر هللا عشر مرات مل يقم من مقامه حىت تغفر له ذنوبه ،ولو كانت مثل رمــل

عاجل وجبال هتامة.

خط عن ابن عباس وقال :منكر جدا ،تفرد به أبو عمر والقاسم بن عمر بن عبد هللا بن مالك بن أيوب األنصاري.
 - 2101أكثروا من االستغفار يف شهر رجب فإن هلل يف كل ساعة منه عتقاء من النار ،وإن هلل مدائن ال يدخلها إال

من صام شهر رجب.
الديلمي عن علي.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 - 2112خري الدعاء االستغفار ،وخري العبادة قول ال إله إال هللا.

ك يف اترخيه عن علي.

السلسلة الضعيفة (موضوع)

 - 2165من صلى علي عند قربي مسعته ،ومن صلى علي انئبا أبلغته.

هب عن أيب هريرة.

ضعيف الجامع (موضوع).
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 - 2177إذا كان يوم اخلميس بعث هللا مالئكة معهم صحف من فضة وأقالم من ذهب يكتبون يوم اخلميس وليلة
اجلمعة أكثر الناس علي صالة.

ابن عساكر عن أيب هريرة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 2183عدهن يف يدي جربئيل :جربئيل هكذا أنزلت من عند رب العزة اللهم صل على حممد وعلى آل حممد كما

صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك محيد جميد اللهم ابرك على حممد وعلى آل حممد كما ابركت على إبراهيم
وعلى آل إبراهيم إنك محيد جميد ،اللهم وترحم على حممد وعلى آل حممد كما ترمحت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم

إنك محيد جميد ،اللهم وسلم على حممد وعلى آل حممد كما سلمت على إبراهيم ،وعلى آل إبراهيم ،إنك محيد جميد.

هب وضعفه الديلمي عن عمر.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 -2187قولوا اللهم صل على حممد ،وعلى آل حممد ،كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وارحم حممدا وآل حممد
كما رمحت إبراهيم وآل إبراهيم وابرك على حممد وآل حممد كما ابركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك محيد جميد ،وأما

السالم فقد عرفتم كيف هو .قالت :قالوا اي رسول هللا أمران أن نكثر الصالة عليك يف الليلة الغراء ،واليوم األزهر

وأحب ما صلينا عليك كما حتب قال :فذكره.

ابن عساكر عن احلكم بن عبد هللا عن القاسم عن عائشة واحلكم كذاب وقال أمحد أحاديثه كلها موضوعة.

 - 2196ما من عبد يسلم علي عند قربي ،إال وكل هللا به ملكا يبلغين ،وكفي أمر آخرته ودنياه ،وكنت له شهيدا أو

شفيعا يوم القيامة.

هب عن أيب هريرة.

محقق الشعب (إسناده تالف)

 - 2197من صلى علي عند قربي مسعته ومن صلى علي انئيا وكل هبا ملك يبلغين وكفي أمر دنياه وآخرته ،وكنت له

شهيدا أو شفيعا.

هب واخلطيب عن أيب هريرة.

زوائد تاريخ بغداد (موضوع).

 - 2242من صلى علي يف يوم اجلمعة وليلة اجلمعة مائة من الصالة قضى هللا له مائة حاجة سبعني من حوائج
اآلخرة وثالثني من حوائج الدنيا ووكل هللا بذلك ملكا يدخله قربي كما تدخل عليكم اهلدااي إن علمي بعد مويت كعلمي

يف احلياة.

الديلمي عن حكامة عن أبيها عن عثمان بن دينار عن أخيه مالك بن دينار عن أنس.

 - 2256ال تذكروين يف ثالث مواطن عند العطاس وعند الذبيحة وعند التعجب.
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السلسلة الضعيفة (موضوع).

ك يف اترخيه.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 - 2258إذا ختم العبد القرآن صلى عليه عند ختمه ستون ألف ملك.

فر عن عمرو بن

شعيب.ضعيف الجامع (موضوع).

 - 2259أشراف أميت محلة القرآن ،وأصحاب القرآن وأصحاب الليل.
عباس.ضعيف الجامع (موضوع).

طب هب عن ابن

 - 2262أعطوا أعينكم حظها من العبادة النظر يف املصحف والتفكر فيه واالعتبار عند عجائبه.
احلكيم حب عن أيب سعيد.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 2268ال خيرف قارئ القرآن.
ابن عساكر عن أنس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 2274أكرموا محلة القرآن ،فمن أكرمهم فقد أكرمين.

فر عن ابن عمر.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 2280إن لصاحب القرآن عند كل ختم دعوة مستجابة وشجرة يف اجلنة لو أن غرااب طار من أصلها مل ينته إىل

فرعها حىت يدركه اهلرم.

خط عن أنس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 2282إن ملكا موكل ابلقرآن ،فمن قرأ منه شيئا مل يقومه قومه امللك ورفعه.
أبو سعيد السمان يف مشيخته والرافعي يف اترخيه عن أنس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 2283إن ملكا موكل ابلقرآن فمن قرأه من أعجمي أو عريب فلم يقومه قومه امللك مث رفعه قواما.
الشريازي يف األلقاب عن أنس.

السلسلة الضعيفة (موضوع)

 - 2284إذا قرئ القارئ القرآن فأخطأ أو حلن أو كان أعجميا كتبه امللك كما أنزل.

فر عن ابن عباس.

الغرائب الملتقطة (موضوع).
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 - 2286كل مؤدب حيب أن يؤتى مأدبته ،ومأدبة هللا القرآن فال هتجروه.

هب عن مسرة.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 - 2290القراء عرفاء أهل اجلنة.

ابن مجيع يف معجمه والضياء عن أنس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 2293حامل كتاب هللا تعاىل له يف بيت مال املسلمني يف كل سنة مائتا دينار.

فر عن سليك الغطفاين.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 2294حامل القرآن حامل راية اإلسالم ومن أكرمه فقد أكرم هللا ومن أهانه عليه لعنة هللا.

فر عن أيب أمامة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 2295محلة القرآن أولياء هللا فمن عاداهم فقد عادى هللا ومن واالهم فقد واىل هللا.
فر وابن النجار عن ابن عمر.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 2298طوىب ملن يبعث يوم القيامة وجوفه حمشو ابلقرآن والقرائض والعلم.

فر عن أيب هريرة.

السلسلة الضعيفة (موضوع)

 - 2299فضل محلة القرآن على الذي مل حيمله كفضل اخلالق على املخلوق.

فر عن ابن عباس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 2300عليكم ابلقرآن فاختذوه إماما وقائدا ،فإنه كالم رب العاملني الذي هو منه وإليه يعود ،فآمنوا مبتشاهبه

واعتربوا أبمثاله.

ابن شاهني يف السنة وابن مردويه عن علي.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 2308القرآن ألف ألف حرف وسبعة وعشرون ألف حرف فمن قرأه صابرا حمتسبا كان له بكل حرف زوجة من

احلور العني.

طص عن عمر.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 2314مع كل ختمة دعوة مستجابة.
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هب عن أنس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 2318من مجع القرآن متعه هللا بعقله حىت ميوت.

عد عن أنس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 2341آل القرآن آل هللا.

خط يف رواية مالك من طريق حممد بن بزيع املدين عن مالك عن الزهري عن أنس وقال :ابن بزيع جمهول وقال :يف

امليزان هو ابطل.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 2344حامل القرآن حامل راية اإلسالم ،من أكرمه فقد أكرم هللا ومن أهانه فعليه لعنة هللا عز وجل.
الديلمي عن أيب أمامة وفيه الكدميي.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 - 2348من قرأ ثلث القرآن فقد أعطي النبوة ،ومن قرأ نصف القرآن فقد أعطي نصف النبوة ،ومن قرأ ثلثيه فقد
أعطي ثلثي النبوة ،ومن قرأ القرآن كله فقد أعطي النبوة كلها غري أنه ال يوحى إليه ،ويقال له يوم القيامة اقرأ وارقه

فيقرأ ويصعد بكل آية درجة حىت ينجز ما معه من القرآن مث يقال له اقبض فيقبض مث يقال له هل تدري ما يف يدك

فإذا يف يده اليمىن اخللد ويف يده األخرى النعيم.

ابن األنباري يف املصاحف هب ،وابن عساكر عن أيب أمامة وأورده ابن اجلوزي يف املوضوعات فلم يصب .واخلطيب

عن ابن عمر.

زوائد تاريخ بغداد (موضوع).

 - 2375أال من تعلم القرآن وعلمه وعمل مبا فيه فأان له سائق إىل اجلنة ودليل إىل اجلنة.
كر عن إبراهيم بن هدبة عن أنس.

[أبو هدبة كذاب].

 - 2376من تعلم القرآن وعلمه وأخذ مبا فيه كان له شفيعا ودليال إىل اجلنة.
ابن عساكر عن أيب هدبة عن أنس.

[أبو هدبة كذاب].

 - 2388إن ملكا موكال ابلقرآن فمن قرأ منه شيئا مل يقومه قومه امللك ورفعه.
أبو سعيد السمان يف مشيخته والرافعي عن أنس.

السلسلة الضعيفة (موضوع).
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 - 2392من قرأ القرآن فلم يعربه وكل به ملك يكتبه كما أنزل وله بكل حرف عشر حسنات فإن أعرب بعضه ومل
يعرب بعضه وكل به ملك ان يكتبان له بكل حرف عشرين حسنة فإن أعربه وكل به أربعة أمالك يكتبون له بكل حرف

سبعني حسنة.

ابن اإلنباري يف الوقف عن ابن عمر.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 - 2413من قرأ يف ليلة امل تنزيل السجدة واقرتبت الساعة وتبارك كن له حرزا من الشيطان وشركه ورفعه هللا يف
الدرجات يوم القيامة.

أبو الشيخ عن عائشة.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 - 2425درج اجلنة على قدر آي القرآن بكل آية درجة فتلك ستة آالف ومائتا آية وستة عشر آية بني كل درجتني
مقدار ما بني السماء واألرض فينتهى به إىل أعلى عليني هلا سبعون ألف ركن وهي ايقوتة تضيء مسرية أايم وليايل.

الديلمي عن ابن

عباس.السلسلة الضعيفة (موضوع).

 - 2426القرآن ألف ألف حرف وسبعة وعشرون ألف حرف فمن قرأه صابرا حمتسبا فله بكل حرف زوجة من احلور

العني.

طس وابن مردويه وأبو نصر السجزي يف االابنة عن عمر ،قال :أبو نصر غريب اإلسناد واملنت وفيه زايدة على ما بني

اللوحني وميكن محله على ما نسخ منه تالوة مع املثبت بني اللوحني اليوم.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 2448اي محلة القرآن إن أهل السموات تذكرونكم عند هللا فتحببوا إىل هللا بتوقري كتابه ليزداد لكم حبني حيببكم

إىل عباده.

أبو نعيم عن صهيب.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 - 2458ما من مؤمن وال مؤمنة إال وله وكيل يف اجلنة إن قرأ القرآن بىن له القصور وإن سبح غرس له األشجار وإن

كف كف.

ك يف اترخيه والديلمي عن أنس وفيه حيىي بن محيد الطويل قال ابن عدي :أحاديثه غري مستقيمة.

الغرائب الملتقطة

(موضوع).

 - 2483إن هللا ال يغضب فإذا غضب سبحت املالئكة لغضبه فإذا اطلع إىل أرض فنظر الولدان يقرؤون متأل رضا.
عد الشريازي يف األلقاب والديلمي وابن عساكر عن ابن عمر قال :عد منكر ،وأورده ابن اجلوزي يف املوضوعات.
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 - 2484إن هللا تعاىل ليغضب فتسلم املالئكة لغضبه فإذا نظر إىل محلة القرآن متأل رضا.
الديلمي عن ابن عمر.

الزيادات على الموضوعات.

 - 2486إذا كان يوم القيامة يقرأ هللا القرآن فكأهنم مل يسمعوه فيحفظ املؤمنون وينساه املنافقون.
الديلمي عن أيب هريرة.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 - 2487أكرموا القرآن وال تكتبوه على حجر وال مدر ولكن اكتبوه فيما ميحى وال متحوه ابلبزاق واحموه ابملاء.
الديلمي عن عائشة.

الزيادات على الموضوعات.

 - 2488إذا مات حامل القرآن أوحى هللا إىل األرض أن ال أتكلي حلمه قالت :إهلي كيف آكل حلمه ،وكالمك يف

جوفه.

الديلمي عن جابر.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 - 2499فاحتة الكتاب شفاء من السم.

ص حب عن أيب سعيد ،أبو الشيخ يف الثواب عن أيب هريرة وأيب سعيد معا.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 2525أفضل القرآن سورة البقرة ،وأفضل آي آية الكرسي.
البغوي يف معجمه عن ربيعة اجلرشي.

السلسلة الضعيفة (منكر جدا).

 - 2530اقرؤا سورة البقرة يف بيوتكم ،وال جتعلوها قبورا ،ومن قرأ سورة البقرة توج بتاج يف اجلنة

هب عن الصلصال بن دمهس .

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 - 2531من قرأ سورة البقرة توج بتاج يف اجلنة.

هب عن

الصلصال.ضعيف الجامع (موضوع).

 - 2532السورة اليت تذكر فيها البقر فسطاط القرآن ،فتعلموها ،فإن تعلمها بركة ،وتركها حسرة ،وال تستطيعها

البطلة

فر عن أيب سعيد.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 2536آية الكرسي ربع القرآن
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أبو الشيخ يف الثواب.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 - 2543من قرأ السورة اليت يذكر فيها آل عمران يوم اجلمعة صلى هللا عليه ومالئكته حىت جتب الشمس.

طب عن ابن مسعود.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 2552السورة اليت تذكر فيها البقرة فسطاط القرآن ،فتعلموها .فان تعلمها بركة ،وتركها حسرة ،وال تستطيعها

البطلة.

الديلمي عن أيب سعيد.

السلسلة الضعيفة (موضوع)

 - 2564من قرأ يف دبر كل صالة مكتوبة آية الكرسي حفظ إىل الصالة األخرى وال حيافظ عليها إال نيب أو صديق
أو شهيد.

هب وضعفه عن

أنس.السلسلة الضعيفة (موضوع).

 - 2566من قرأ آية الكرسي مل يتول قبض نفسه إال هللا تعاىل.
اخلطيب عن ابن عمرو.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 - 2567من قرأ آية الكرسي دبر كل صالة كان الذي يلي قبض روحه ذو اجلالل واإلكرام وكان كمن قاتل عن
أنبياء هللا ورسله حىت يستشهد.

احلكيم عن زيد املروزي معضال.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 - 2568من قرأ آية الكرسي دبر كل صالة مكتوبة كان الرب يتوىل قبض روحه بيده وكان مبنزلة من قاتل عن أنبياء
هللا ورسله حىت يستشهد

ابن السين والديلمي عن أيب

أمامة.السلسلة الضعيفة (موضوع).

 - 2622احلواميم ديباج القرآن.
أبو الشيخ يف الثواب عن أنس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 2624إن لكل شيء قلبا وقلب القرآن يس ومن قرأ يس كتب هللا له بقراءهتا قراءة القرآن عشر مرات.
الدارمي ت عن أنس.

ضعيف الجامع (موضوع).
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 - 2627من قرأ يس مرة فكأمنا قرأ القرآن مرتني.

هب عن أيب سعيد.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 2628من قرأ يس مرة فكأمنا قرأ القرآن عشر مرات.

هب عن أيب هريرة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 2631من قرأ حم الدخان يف ليلة أصبح يستغفر له سبعون ألف ملك.

ت عن أيب هريرة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 2682لو أن رجال موقنا قرأها على جبل لزال يعين {أَفَ َح يس مبـتُ مم أ ََّمنَا َخلَ مقنَا ُك مم َعبَثاً} إىل آخر السورة.

حل عن ابن مسعود .زوائد تاريخ بغداد (إسناده ضعيف .وقال أحمد بن حنبل :موضوع وتابعه الذهبي .وقال ابن حجر :غريب).
 - 2685اقرأوا يس فإن فيها عشر بركات ما قرأها جائع إال شبع وما قرأها عار إال اكتسى وما قرأها أعزب إال

تزوج وما قرأها خائف إال أمن وما قرأها حمزون إال فرح وما قرأها مسافر إال أعني على سفره وما قرأها رجل ضلت له

ضالة إال وجدها وما قرئت على ميت إال خفف عنه وما قرأها عطشان إال روي وما قرأها مريض إال بريء.
الديلمي عن علي وفيه مسعدة ابن اليسع كذاب.

 - 2686تدعى يف التوراة املعمة تعم صاحبها خبري الدنيا واآلخرة وتكابد عنه بلوى الدنيا واآلخرة وتدفع عنه أهاويل

اآلخرة وتدعى الدافعة والقاضية تدفع عن صاحبها كل سوء تقضي له كل حاجة ومن قرأها عدلت له عشرين حجة
ومن مسعها عدلت له ألف دينار يف سبيل هللا ومن كتبها مث شرهبا أدخلت يف جوفه ألف دواء وألف نور وألف يقني

وألف بركة وألف رمحة ونزع منه كل غل وداء.

احلكيم هب وضعفه عن أيب بكر.

زوائد تاريخ بغداد (موضوع).

 - 2688من كتب يس مث شرهبا دخل يف جوفه ألف نور وألف بركة وألف دواء وخرج منه ألف داء.
الرافعي عن علي.

السلسلة الضعيفة (موضوع)

 - 2692من قرأ يس مرة فكأمنا قرأ القرآن مرتني.

هب عن أيب

هريرة.ضعيف الجامع (موضوع).

 - 2710من قرأ {إي َّان أَنمـ َزلمنَاهُ ييف لَميـلَةي الم َق مدر} عدل بربع القرآن.
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الديلمي عن أنس.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 - 2730من قرأ قل هو هللا أحد ثالث مرات فكأمنا قرأ القرآن أمجع.

عق عن رجاء الغنوي.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 2734من قرأ قل هو هللا أحد مائة مرة بعد صالة الغداة قبل أن يتكلم رفع له ذلك اليوم عمل مخسني صديقا.
الرباء بن عازب وفيه سليمان بن الربيع وهو ضعيف عن كادح بن رمحة وهو كذاب.

 - 2738من قرأ قل هو هللا أحد مرة بورك عليه فإن قرأها مرتني بورك عليه وعلى أهله فإن قرأها ثالاث بورك عليه
وعلى أهله وجريانه وإن قرأها اثنيت عشرة مرة بىن هللا له هبا اثين عشر قصرا يف اجلنة وتقول احلفظة انطلقوا بنا ننظر إىل

قصور أخينا ،فإن قرأها مائة مرة كفر عنه ذنوب مخس وعشرين سنة ما خال الدماء واألموال فإن قرأها مائيت مرة كفر
عنه ذنوب مخسني سنة ما خال الدماء واألموال وإن قرأها ثالمثائة مرة كتب هللا له أجر أربع مائة شهيد كل قد عقر

جواده وأهريق دمه وإن قرأها ألف مرة مل ميت حىت يرى مكانه من اجلنة أو يرى له.

ابن عساكر عن اابن عن أنس.

السلسلة الضعيفة (موضوع)

 - 2784إذا ختم أحدكم فليقل :اللهم آنس وحشيت يف قربي.

فر عن أيب أمامة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 2842من أخذ على القرآن أجرا فذاك حظه من القرآن.

حل عن أيب هريرة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 2845الغرابء يف الدنيا أربعة قرآن يف جوف ظامل ،ومسجد يف اندي قوم ال يصلى فيه ومصحف يف بيت ال يقرأ

فيه ورجل صاحل مع قوم سوء.

فر عن أيب هريرة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 – 2870عل ــم القـ ــرآن علـ ــى ثالثـ ــة أجـ ـزاء حـ ــالل فاتبعـ ــه وحـ ـرام فاجتنبـ ــه ومتشـ ــابه يشـ ــكل عليـ ــك فكلـ ــه إىل عاملـ ــه.
(الديلمي) عن معاذ.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا أو موضوع).

 - 2882قراء القرآن ثالثة :رجل قرأ القرآن فاختذه بضاعة فاستحرمه امللوك واستمال به الناس ،ورجل قرأ القرآن

فأقام حروفه وضيع حدوده كثر هؤالء من قراء القرآن ال كثرهم هللا تعاىل ورجل قرأ القرآن فوضع دواء القرآن على داء
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قلبه فاسهر به ليله واظمأ به هناره وقاموا يف مساجدهم وحبوا به حتت برانسهم فهؤالء يدفع هللا هبم البالء ويزيل من
األعداء وينزل غيث السماء فوهللا هلؤالء من القراء أعز من الكربيت األمحر.

حب يف الضعفاء وأبو نصر السجزي يف االابنة والديلمي عن بريدة وقال السجزي :غريب مل يروه غري أمحد بن متيم

وفيه مقال،و هب عن احلسن قوله.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 - 2891القنطار ألف أوقية.

ك عن أنس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 2896الطوفان املوت.

ابن جرير وابن أيب حامت وابن مردويه عن عائشة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 2843من قرأ القرآن يتأكل به الناس جاء يوم القيامة ووجهه عظم ليس عليه حلم.

هب عن بريدة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 2871من فسر القرآن برأيه وهو على وضوء فليعد وضوءه.
الديلمي عن أيب هريرة.

الزيادات على الموضوعات.

 - 2881محلة العلم يف الدنيا خلفاء األنبياء ويف اآلخرة من الشهداء.
اخلطيب عن ابن عمر.

الزيادات على الموضوعات.

 - 2907سبحان زوال الشمس دلوكها.

فر عن ابن عمر.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 2931اقرتب آخر أربعاء يف الشهر يوم حنس مستمر.
وكيع يف الغرر وابن مردويه يف التفسري خط عن ابن عباس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 2942الطارق ضمن هللا خلقه أربعا :الصالة والزكاة وصوم رمضان والغسل من اجلنابة ،وهن السرائر ،اليت قال
الس َرائيُر} .
هللا{ :يَـ مو َم تُـمبـلَى َّ
هب عن أيب الدرداء.ضعيف الجامع (موضوع).
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 - 2961كالمي ال ينسخ كالم هللا ،وكالم هللا ينسخ كالمي ،وكالم هللا ينسخ بعضه بعضا.

عد قط عن جابر.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -3040الشورى اي عثمان ما سألين عنها أحد قبلك ،تفسريها ال إله إال هللا ،وهللا أكرب ،وسبحان هللا وحبمده،
واستغفر هللا وال حول وال قوة إال ابهلل األول واألخر والظاهر والباطن ،بيده اخلري حيي ومييت وهو على كل شيء قدير،

اي عثما ن من قال هذا إذا أصبح وإذا أمسى عشر مرات أعطاه هللا ست خصال :أما أوهلن فيحرس من إبليس وجنوده،
وأما الثانية فيعطى قنطارا من األجر .وأما الثالثة فرتفع له درجة يف اجلنة ،وأما الرابعة فيزوج من احلور العني ،وأما

اخلامسة فيحضرها اثنا عشر ألف ملك ،وأما السادسة فله من األجر كمن قرأ القرآن والتوراة واإلجنيل والزبور ،وله مع

هذا اي عثمان كمن حج واعتمر ،وقبلت حجته ،وعمرته ،فإن مات يف يومه طبع بطابع الشهداء.

يوسف القاضي يف سننه ع عق وابن أيب عاصم وأبو احلسن القطان يف الطوالت وابن املنذر وابن أيب حامت وابن السين

يف عمل يوم وليلة وابن مردويه ن يف األمساء عن عثمان أنه سأل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن تفسري قوله تعاىل:
ي
السماو ي
ات َو ماأل مَر ي
ض} قال :فذكره
{لَهُ َم َقالي ُد َّ َ َ
وأورده ابن اجلوزي يف املوضوعات وهو غري مسلم له.

األ مح ي ي ي
ي
سا ُن}.
 -3049أنزل هللا هذه اآلية مسجلة يف سورة الرمحن ،للكافر واملسلم َ
سان إ َّال ماأل مح َ
{ه مل َج َزاءُ م َ
أبو الشيخ وابن مردويه هب وضعفه عن ابن عباس.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 - 3111أال أعلمك كلمات ينفعك هللا هبن ،وتنفع من علمته صل ليلة اجلمعة أربعة ركعات ،تقرأ يف الركعة األوىل
بفاحتة الكتاب ويس ،ويف الثانية بفاحتة الكتاب وحبم الدخان ،ويف الثالثة بفاحتة الكتاب وآمل تنزيل السجدة ،ويف الرابعة

بفاحتة الكتاب وتبارك املفضل فإذا فرغت من التشهد فامحد هللا ،واثن عليه ،وصلي على النبيني ،واستغفر للمؤمنني ،مث

قل  :اللهم ارمحين برتك املعاصي أبدا ما أبقيتين ،وارمحين من أن أتكلف ماال يعنيين ،وارزقين حسن النظر فيما يرضيك
عين ،اللهم بديع السموات واألرض ذا اجلالل واإلكرام والعزة اليت ال ترام ،أسألك اي هللا اي رمحن جباللك ونور وجهك

أن تلزم قليب حفظ كتابك كما علمتين ،وارزقين أن أتلوه على النحو الذي يرضيك عين ،وأسألك أن تنور ابلكتاب
بصري ،وتطلق به لساين ،وتفرج به عن قليب ،وتشرح به صدري ،وتستعمل به بدين وتقويين على ذلك ،وتعينين عليه،

فإنه ال يعينين على اخلري غريك وال يوفق له إال أنت ،فافعل ذلك ثالث مجع أو مخسا أو سبعا حتفظه إبذن هللا وما أخطأ

مؤمنا قط.

ت طب ك عن ابن عباس وأورده ابن اجلوزي يف املوضوعات فلم يصب.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -3112اي أاب احلسن أفال أعلمك كلمات ينفعك هللا هبن وينفع هبن من علمته ويثبت ما تعلمت يف صدرك ،إذا كان
ليلة اجلمعة فإن استطعت أن تقوم يف ثلث الليل اآلخر فإهنا ساعة مشهودة ،والدعاء فيها مستجاب ،وقد قال أخي
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ف أَستـغم يفر لَ ُكم رييب إينَّه هو المغَ ُفور َّ ي
يم}  ،وقال :حىت أتيت ليلة اجلمعة ،فإن مل تستطع فقم يف
يعقوب لبنيهَ :
ُ
{س مو َ م َ ُ م َ ّ ُ ُ َ
الرح ُ
وسطها ،فإن مل تستطع ففي أوهلا ،فصل أربع ركعات ،تقرأ يف الركعة األوىل بفاحتة الكتاب وسورة يس ،ويف الركعة الثانية
بفاحتة الكتاب وحم الدخان ،ويف الركعة الثالثة بفاحتة الكتاب وآمل تنزيل السجدة ،ويف الركعة الرابعة بفاحتة الكتاب
وتبارك املفصل ،فإذا فرغت من التشهد فامحد هللا فأحسن الثناء على هللا ،وصل علي وأحسن ،وعلى سائر النبيني،

واستغفر هللا للمؤمنني واملؤمنات ،وإلخوانك الذين سبقوك ابإلميان ،مث قل يف آخر ذلك :اللهم ارمحين برتك املعاصي

أب دا ما أبقيتين ،وارمحين أن أتكلف ما اليعنيين ،وارزقين حسن النظر فيما يرضيك عين ،اللهم بديع السموات واألرض،
ذا اجلالل واإلكرام ،والعزة اليت ال ترام ،أسألك اي هللا اي رمحن ،جباللك ونور وجهك أن تلزم قليب حفظ كتابك كما

علمتين ،وارزقين أن أطلبه على النحو الذي يرضيك عين ،اللهم بديع السموات واألرض ،ذا اجلالل واإلكرام ،والعزة
اليت ال ترام ،أسألك اي هللا اي رمحن جباللك ونور وجهك ،أن تنور بكتابك بصري وأن تطلق به لساين ،وأن تفرج به عن

قليب ،وأن تشرح به صدري وأن تعمل به بدين ،فإنه ال يعينين على احلق غريك وال يؤتيه إال أنت ،وال حول وال قوة إال
ابهلل العلي العظيم ،اي أاب احلسن تفعل ذلك ثالث مجع أو مخسا أو سبعا إبذن هللا ،والذي بعثين ابحلق ما أخطأ مؤمنا

قط.

ت حسن غريب طب وابن السين يف عمل اليوم والليلة ك وتعقب عن ابن عباس وأورده ابن اجلوزي يف املوضوعات

فتعقب وقال الذهيب :هذا حديث منكر شاذ أخاف ال يكون مصنوعا وقد حريين وهللا جودة سنده أخرجه الرتمذي عن
ابن عباس عن علي أنه قال :أبيب أنت وأمي اي رسول هللا تفلت هذا القرآن من صدري فما أجدين أقدر عليه ،فقال

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :أفال أعلمك كلمات ينفعك هللا هبن ،وينفع هبن من علمته ،ويثبت ما تعلمت يف

صدرك ،قال أجل اي رسول هللا ،احلديث .ترتيب الموضوعات.

 - 3117الدعاء سالح املؤمن ،وعماد الدين ،ونور السموات واألرض.

ع ك عن علي.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 3119الدعاء جند من أجناد هللا جمندة يرد القضاء ،بعد أن يربم.
ابن عساكر عن منري بن أوس مرسال.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -3120أكثر من الدعاء ،فإن الدعاء يرد القضاء املربم.
أبو الشيخ عن

أنس.السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -3121الدعاء يرد البالء.

أبو الشيخ يف الثواب عن أيب هريرة.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا أو موضوع).

38

 - 3144ما أذن هللا لعبد يف الدعاء ،حىت أذن له يف االجابة.

خد عن انس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -3161اي أنس أكثر من الدعاء ،فإن الدعاء يرد القضاء املربم.
أبو الشيخ عن أنس.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -3162اي بين أكثر من الدعاء فإن الدعاء يرد القضاء املربم.

اخلطيب وابن عساكر واحلافظ أبو حممد عبد الصمد بن أمحد السليطي يف األحاديث السباعية والرافعي عن أنس.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 - 3188استكثر من الناس من دعاء اخلري لك ،فإن العبد ال يدري على لسان من يستجاب له ،أو يرحم.

خط يف رواة مالك عن أيب هريرة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 3190أفضل الدعاء دعاء املرء لنفسه.

ك عن

عائشة.ضعيف الجامع (موضوع).

 -3197الداعي واملؤمن يف األجر شريكان ،والقاري واملستمع يف األجر شريكان ،والعامل واملتعلم يف األجر شريكان.
فر عن ابن عباس.

السلسلة الضعيفة (موضوع)

 - 3206ورسول هللا معك حيب العافية.
طب عن أيب الدرداء.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -3212ما من دعاء أحب إىل هللا من أن يقول العبد :اللهم ارحم أمة حممد رمحة عامة.
خط عن أيب هريرة.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 - 3223إن الرجل ليطلب احلاجة ،فيزويها هللا تعاىل عنه ،ملا هو خري له ،فيتهم الناس ظاملا هلم ،فيقول :من سبعين؟

.

طب عن ابن عباس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -3251إذا دعا العبد ،فأشار إبصبعه ،قال هللا :أخلص عبدي.
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الديلمي عن أنس.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

ض َّرعُو َن}.
استَ َكانُوا ليَرّهبيي مم َوَما يَـتَ َ
 - 3256رفع اليدين من االستكانة ،اليت قال هللا تعاىل{ :فَ َما م

ك [هق] عن

علي.السلسلة الضعيفة (موضوع).

 - 3304أربع دعوات ال ترد :دعوة احلاج حىت يرجع ،ودعوة الغازي حىت يصدر ،ودعوة املريض حىت يربأ ودعوة
األخ ألخيه بظهر الغيب ،وأسرع هؤالء الدعوات إجابة دعوة األخ ألخيه بظهر الغيب.

فر عن ابن عباس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -3308فاغتنموا دعوة املؤمن املبتلى.
أبو الشيخ عن أيب الدرداء.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 - 3309مخس دعوات يستجاب هلن :دعوة املظلوم حىت ينتصر ،ودعوة احلاج حىت يصدر ،ودعوة الغازي حىت
يقفل ،ودعوة املريض حىت يربأ ،ودعوة األخ ألخيه بظهر الغيب ،وأسرع هذه الدعوات إجابة دعوة األخ بظهر الغيب.

هب عن ابن عباس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 3314دعاء الوالد لولده كدعاء النيب ألمته.

فر عن أنس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 3340عند كل ختمة دعوة مستجابة.

حل وابن عساكر عن أنس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -3414إذا خفت سلطاان أو غريه ،فقل :ال إله إال هللا احلليم الكرمي ،سبحان هللا رب السموات السبع ورب العرش
العظيم ،ال إله إال أنت ،عز جارك وجل ثناؤك وال إله غريك

ابن السين عن ابن عمر.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا أو موضوع( .

 - 3416إذا وقعت يف ورطة فقل :بسم هللا الرمحن الرحيم وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم ،فإن هللا تعاىل
يصرف هبا ما شاء من أنواع البالء.

ابن السين يف عمل يوم وليلة عن علي.

ضعيف الجامع (موضوع).
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 - 3438من قال ال إله إال هللا ،قبل كل شيء ،وال إله إال هللا بعد كل شيء وال إله إال هللا يبقى ،ويفىن كل شيء،

عويف من اهلم واحلزن.
طب عن ابن

عباس.السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -3441اي علي إذا حزبك أمر فقل :اللهم أحرسين بعينك اليت ال تنام ،واكنفين بكنفك الذي ال يرام ،واغفر يل
بقدرتك على فال أهلك وأنت رجائي ،رب كم من نعمة أنعمتها علي؟ قل لك عندها شكري وكم من بلية ابتليتين هبا؟

قل لك عندها صربي ،فيا من قل عند نعمته شكري فلم حيرمين ،واي من قل عند بليته صربي فلم خيذلين ،واي من رآين

على اخلطااي فلم يفضحين ،اي ذا املعروف الذي ال ينقضي أبدا واي ذا النعماء اليت ال حتصى أبدا ،أسألك أن تصلي

على حممد ،وعلى آل حممد ،وبك أدرأ يف حنور األعداء واجلبارين.

فر عن علي.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 - 3442اي علي إذا وقعت يف ورطة ،فقل :بسم هللا الرمحن الرحيم ال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم ،فإن هللا
يصرف هبا ما يشاء من أنواع البالء.

الديلمي عن علي وفيه عمرو بن مشر.

السلسلة الضعيفة (موضوع)

 -3476ما من عبد مؤمن يبسط كفيه يف دبر كل صالة ،مث يقول :اللهم إهلي وإله إبراهيم وإسحاق ويعقوب ،وإله
جربيل وميكائيل وإسرافيل أسألك :أن تستجيب دعويت فإين مضطر وأن تعصمين يف ديين فإين مبتلى ،وتنالين برمحتك

فإين مذنب ،وتنفي عين الفقر فإين مسكني إال كان حقا على هللا أن ال يرد يديه خائبتني.
ابن السين وأبو الشيخ والديلمي كر وابن النجار عن أنس وهو واه.

الزيادات على الموضوعات.

 -3535من قال :بعد صالة الصبح وهو اثن رجليه قبل أن يتكلم :ال إله إال هللا ،وحده ال شريك له ،له امللك وله

احلمد حيي ومييت بيده اخلري ،وهو على كل شيء قدير ،عشر مرات كتب له بكل مرة عشر حسنات ،وحمي عنه عشر

سيئات ،ورفع له عشر درجات وكن له يف يومه ذلك حرزا من كل مكروه ،وحرزا من الشيطان الرجيم وكان له بكل مرة
عتق رقبة من ولد إمساعيل عليه السالم ،مثن كل رقبة اثنا عشر ألفا ،ومل يلحقه يومئذ ذنب إال الشرك ابهلل تعاىل ،ومن

قال ذلك بعد صالة املغرب ،كان له مثل ذلك.
طب وابن عساكر عن أيب

الدرداء.السلسلة الضعيفة (موضوع).

 - 3546من صلى الصبح مث قرأ :قل هو هللا أحد ،مائة مرة قبل أن يتكلم فكلما قرأ :قل هو هللا أحد غفر له ذنب

سنة.

طب وابن السين عن واثلة.

السلسلة الضعيفة (موضوع).
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 - 3602من قال إذا أصبح :اللهم أصبحت منك يف نعمة وعافية وسرت ،فأمت علي نعمتك وعافيتك وسرتك يف الدنيا
واآلخرة ،ثالث مرات إذا أصبح وأمسى ،كان حقا على هللا عز وجل أن يتم عليه.

ابن السين عن ابن عباس.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 - 3676اللهم إنك لست إبله استحدثناه ،وال برب ابتدعناه وال كان لنا قبلك من إله نلجأ إليه ونذرك ،وال أعانك
على خلقنا أحد فنشركه فيك ،تباركت وتعاليت.

طب عن صهيب.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 3702أفضل الدعاء أن تقول :اللهم ارحم أمة حممد رمحة عامة.

ك يف اترخيه عن أيب هريرة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 3712أال أعلمك كلمات؟ من يرد هللا به خريا يعلمهن إايه مث ال ينسيه إايهن أبدا قل :اللهم إين ضعيف فقوي يف
رضاك ضعفي وخذ إىل اخلري بناصييت ،واجعل اإلسالم منتهى رضاي؛ اللهم إين ضعيف فقوين ،وإين ذليل فأعزين ،وإين

فقري فارزقين.

طب عن ابن عمر ع ك عن بريدة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 3736قل :اللهم إين ضعيف فقوين ،وإين ذليل فأعزين ،وإين فقري فارزقين.

ك عن بريدة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 3832اللهم إين ضعيف فقوين وذليل فأعزين ،وفقري فأغنين وارزقين.

كر عن

الرباء.السلسلة الضعيفة (موضوع).

 - 3840إن هلل حبرا من نور حوله مالئكة من نور على جبل من نور ،أبيديهم حراب من نور ،يسبحون حول ذلك

البحر ،سبحان ذي امللك وامللكوت ،سبحان ذي العزة واجلربوت ،سبحان احلي الذي ال ميوت ،سبوح قدوس رب

املالئكة والروح ،فمن قاهلا يف يوم مرة أو شهر أو سنة مرة ،أو يف عمره غفر هللا له ما تقدم من ذنبه وما أتخر ولو

كانت ذنوبه مثل زبد البحر أو مثل رمل عاجل ،أو فر من الزحف.

الديلمي عن أنس.

الزيادات على الموضوعات.
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 - 3845أميا عبد قال ال إله إال هللا الكرمي احلليم ،سبحان هللا رب العرش العظيم ،واحلمد هلل رب العاملني ،حق على
هللا أن حيرمه على النار.

الديلمي عن علي.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 -3855خلقت ربنا فسويت ،وقدرت ربنا فقضيت ،وعلى عرشك استويت ،وأمت وأحييت ،وأطعمت وأسقيت،
وأرويت ومحلت يف برك وحبرك ،على فلكك وعلى دوابك وعلى أنعامك ،فاجعل يل عندك وليجة ،واجعل يل عندك

زلفى وحسن مآب ،واجعلين ممن خياف مقامك ووعيدك ،ويرجو لقاءك ،واجعلين أتوب إليك توبة نصوحا ،وأسألك

عمال متقبال وعمال جنيحا وسعيا مشكورا ،وجتارة لن تبور.
الديلمي عن أيب هريرة.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا أو موضوع).

 - 3886من قال كل يوم مرة :سبحان القائم الدائم ،سبحان احلي القيوم ،سبحان احلي الذي ال ميوت ،سبحان هللا

العظيم وحبمده سبوح قدوس ،رب املالئكة والروح ،سبحان العلي األعلى سبحانه وتعاىل مل ميت حىت يرى مكانه من

اجلنة أو يرى له.

ابن شاهني يف الرتغيب وابن عساكر عن أابن عن أنس.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 - 3973علي عن علي رضي هللا عنه ،قال :من تعوذ من الشيطان عشر مرات يف دبر صالة الغداة ،بعث هللا إليه

ملكني حيرسان بيته حىت ميسي ومن قاهلا بعد املغرب فمثلها حىت يصبح.

أبو عمرو الزاهد حممد بن عبد الواحد يف فوائده وفيه احلارث بن عمران احلمصي اجلعفري قال حب :كان يضع

احلديث.

 - 3981من مسند الصديق عن أيب بكر قال كنت عند النيب صلى هللا عليه وسلم فجاءه رجل فسلم فرد عليه النيب
صلى هللا عليه وسلم ،وأطلق وجهه وأجلسه إىل جنبه ،فلما قضى الرجل حاجته ،هنض فقال النيب صلى هللا عليه

وسلم :اي أاب بكر هذا رجل يرفع له كل يوم كعمل أهل األرض قلت :ومل ذاك؟ قال ،إنه كلما أصبح صلى علي عشر

مرات كصالة اخللق أمجع ،قلت وما ذاك؟ قال :يقول اللهم صلى على حممد النيب عدد من صلى عليه من خلقك،

وصل على حممد النيب كما ينبغي لنا أن نصلي عليه وصل على حممد النيب كما أمرتنا أن نصلي عليه.

قط يف األفراد وابن النجار يف اترخيه قال قط غريب من حديث أيب بكر تفرد به سليمان بن الربيع النهدي عن كادح

بن روحة قال الذهيب يف امليزان :سليمان بن الربيع أحد املرتوكني ،وكادح قال األزدي وغريه كذاب زاد احلافظ ابن

حجر يف اللسان ،وقال ابن عدي :عامة أحاديثه غري حمفوظة وال يتابع يف أسانيده ،وال يف متونه ،وقال احلاكم وأبو نعيم

روى عنمسعر والثوري أحاديث موضوعة انتهى ،قلت :وقد أدخلت هذا احلديث يف كتاب املوضوعات ،فلينظر فإن

وجدان له متابعا أو شاهدا خرج عن حيز املوضوع.
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 - 4004ابن عمر عن ابن عمر قال :جاؤا برجل إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فشهدوا عليه أنه سرق انقة هلم،
فأمر به النيب صلى هللا عليه وسلم فوىل الرجل وهو يقول :اللهم صل على حممد حىت ال يبقى من صلواتك شيء،

وابرك على حممد حىت ال يبقى من بركاتك شيء ،وسلم على حممد حىت ال يبقى من سالمك شيء ،فتكلم اجلمل فقال:

اي حممد إنه بريء من سرقيت فقال النيب صلى هللا عليه وسلم :من أيتيين ابلرجل؟ فابتدره سبعون من أهل املسجد

فجاؤوا به إىل النيب صلى هللا عليه وسلم ،فقال :اي هذا ما قلت آنفا وأنت مدبر؟ فأخربه مبا قال ،فقال النيب صلى هللا

عليه وسلم لذلك نظرت إىل املالئكة خيرتقون سكك املدينة حىت كادوا حيولون بيين وبينك ،مث قال له :لرتدن على
الصراط ووجهك أضوء من القمر ليلة البدر  .طب يف الدعاء والديلمي.

الزيادات على الموضوعات.

 – 4027عن علي رضي هللا عنه قال :خطب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال ال خري يف العيش إال ملستمع واع

أو عامل انطق ،أيها الناس إنكم يف زمان هدنة ،وإن السري بكم سريع وقد رأيتم الليل والنهار يبليان كل جديد ،ويقرابن

كل بعيد ،وأيتيان بكل موعود ،فأعدوا اجلهاد لبعد املضمار ،فقال املقداد اي نيب هللا ما اهلدنة؟ قال :بالء وانقطاع،

فإذا التبست األمور عليكم كقطع الليل املظلم ،فعليكم ابلقرآن فإنه شافع مشفع وماحل مصدق ومن جعله إمامه قاده
إىل اجلنة ،ومن جعله خلفه قاده إىل النار ،وهو الدليل إىل خري سبيل ،وهو الفصل ليس ابهلزل له ظهر وبطن فظاهره

حكم ،وابطنه علم عميق ،حبره ال حتصى عجائبه وال يشبع منه علماؤه ،وهو حبل هللا املتني ،وهو الصراط املستقيم
وهو احلق الذي ال يعىن اجلن إذ مسعته أن قالوا{ :إي َّان َيمس معنَا قُـرآانً َعجباً يـ مه يدي إي َىل ُّ ي
آمنَّا بيهي} من قال به صدق،
الر مشد فَ َ
َ َ
م
ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ،ومن عمل به هدي إىل صراط مستقيم ،فيه مصابيح اهلدى ،ومنار احلكمة ودال

على احلجة.
العسكري.

الزيادات على الموضوعات.

 - 4039أبو ذر عن أيب ذر أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال ألصحابه :أي الناس أغىن؟ قالوا :سفيان بن حرب
قال آخر :عبد الرمحن بن عوف قال آخر :عثمان بن عفان ،فقال النيب صلى هللا عليه وسلم :أغىن الناس محلة القرآن

من جعله هللا يف جوفه .

كر.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 - 4047عن ابن عباس أن عثمان بن عفان سأل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن بسم هللا الرمحن الرحيم؟ فقال:
هو اسم من أمساء هللا تعاىل وما بينه وبني اسم هللا األكرب إال كما بني سواد العني وبياضها.

ابن النجار.

الغرائب الملتقطة (موضوع).
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 - 4059عن علي قال :ما أرى رجال أدرك عقله يبيت حىت يقرأ هذه اآليةَّ :
وم} ولو
{اَّللُ ال إيلَهَ إيَّال ُه َو ا محلَ ُّي الم َقيُّ ُ

تعلمون ما فيها ملا تركتموها على حال ،إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال :أعطيت آية الكرسي من كنز حتت

العرش ،ومل يؤهتا نيب قبلي ،قال علي :فما بت ليلة قط منذ مسعت هذا من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حىت أقرأها.

الديلمي وشيخ شيوخنا احلافظ مشس الدين بن اجلزري يف كتاب أسىن املطالب يف مناقب علي بن أيب طالب مسلسال

يقول كل راو من رواته ،ما تركت قراءهتا كل ليلة منذ بلغين هذا احلديث وقال صاحل اإلسناد.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 - 4069علي عن أيب الفضيل بزيع بن عبيد بن بزيع البزار املقرئ قال :قرأت على سليمان بن موسى فأخذ علي

مخسا يعقده بيده ،مث قال :حسبك؟ فقلت زدين ،فقال قرأت على سليم بن عيسى فأخذ علي مخسا مث قال يل
حسبك؟ فقلت زدين ،فقال يل قرأت على محزة بن حبيب الزايت فأخذ علي مخسا ،فقال يل حسبك؟ فقلت زدين،

فقال قرأت على سل يمان األعمش ،فأخذ علي مخسا ،فقال يل حسبك؟ فقلت زدين ،فقال :قرأت على حيىي بن واثب

فأخذ علي مخسا ،فقال يل حسبك؟ فقلت زدين فقال يل قرأت على أيب عبد الرمحن السلمي ،فأخذ علي مخسا مث قال
يل حسبك فقلت زدين ،فقال يل قرأت على علي بن أيب طالب ،فأخذ علي مخسا مث قال يل حسبك؟ فقلت اي أمري

املؤمنني زدين ،فقال يل حسبك هكذا أنزل القرآن مخسا مخسا ،ومن حفظ مخسا مخسا مل ينسه إال سورة األنعام ،فإهنا

نزلت مجلة يف ألف فشيعها من كل مساء سبعون ملكا ،حىت أدوها إىل النيب صلى هللا عليه وسلم ما قرئت على عليل

قط إال شفاه هللا عز وجل.

هب وقال يف إسناده من ال نعرفه خط وابن النجار قال يف امليزان هذا موضوع على سليم وبزيع ال يعرف.

 - 4074يس علي عن علي قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :من استمع إىل سورة يس عدلت له عشرين
دينارا يف سبيل هللا ،ومن قرأها عدلت له عشرين حجة متقبلة ،ومن كتبها وشرهبا أدخلت يف جوفه ألف نور ،وألف

رمحة ،وألف بركة ،ونزعت من قلبه كل غل وداء.

ابن مردويه وسنده واه.

زوائد تاريخ بغداد (موضوع).

 - 4080أنس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :يبعث رجل يوم القيامة مل يرتك شيئا من املعاصي إال ركبها؟

إال أنه كان يوحد هللا ومل يكن يقرأ من القرآن إال سورة واحدة فيؤمر به إىل النار فطار من جوفه شيء كالشهاب،

فقالت :اللهم إين مما أنزلت على نبيك وكان عبدك هذا يقرأين فما زالت تشفع له حىت أدخلته اجلنة وهي املنجية:
مك} .
ار َك الَّ يذي بييَ يدهي ال ُممل ُ
{تَـبَ َ
الديلمي .الغرائب الملتقطة (موضوع).
 - 4185عن علي قال :من ولد يف اإلسالم فقرأ القرآن فله يف بيت املال يف كل سنة مائتا دينار ،إن أخذها يف
الدنيا ،وإال أخذها يف اآلخرة.
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هب.السلسلة الضعيفة (موضوع).

 - 4198عن أنس قال :خرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ذات يوم فنادى أبعلى صوته :اي حامل القرآن أكحل

عينيك ابلبكاء ،إذا ضحك البطالون ،وقم ابلليل إذا انم النائمون ،وصم إذا أكل اآلكلون واعف عمن ظلمك ،وال

حتقد فيمن حيقد وال جتهل فيمن جيهل.
الديلمي وابن منده.

الزيادات على الموضوعات.

آدم يمن ربيهي َكليم ٍ
ات} فقال :إن هللا
 - 4237عن علي قال سألت النيب صلى هللا عليه وسلم عن قول هللا{ :فَـتَـلَ َّقى َ ُ م َّ َ

أهبط آدم ابهلند ،وحواء جبدة وإبليس مبيسان ،واحلية أبصبهان ،وكان للحية قوائم كقوائم البعري ومكث آدم ابهلند مائة

سنة ابكيا على خطيئته ،حىت بعث هللا تع اىل إليه جربيل وقال :اي آدم أمل أخلقك بيدي؟ أمل أنفخ فيك من روحي؟ أمل
أسجد لك مالئكيت؟ أمل أزوجك حواء أميت؟ قال بلى ،قال :فما هذا البكاء؟ قال :وما مينعين من البكاء وقد أخرجت

من جوار الرمحن ،قال فعليك هبذه الكلمات ،فإن هللا قابل توبتك وغافر ذنبك قل :اللهم إين أسألك حبق حممد وآل

حممد ،سبحانك ،ال إله إال أنت ،عملت سوءا وظلمت نفسي فتب علي إنك أنت التواب الرحيم ،اللهم إين أسألك

حبق حممد وآل حممد عملت سوءا وظلمت نفسي فتب علي إنك أنت التواب الرحيم ،فهؤالء الكلمات اليت تلقى

آدم.

الديلمي وسنده واه وفيه محاد بن عمر النصييب عن السري عن خالد واهيان.

 - 4314عن ابن عمر قال :تال رجل عند عمرُ { :كلَّما نَ ي
اه مم ُجلُوداً غَ مريََها} فقال كعب :عندي
ض َج م
ت ُجلُ ُ
ود ُه مم بَ َّدلمنَ ُ
َ

تفسري هذه اآلية فقال عمر :هاهتا اي كعب ،فإن جئت هبا كما مسعت من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صدقناك،

قال :تبدل يف الساعة الواحدة عشرين ومائة مرة فقال عمر :هكذا مسعت من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.

ابن مردويه.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 - 4377عن أنس قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،ملا جتلى هللا للجبل طارت لعظمته ستة أجبل ،فوقعت
ثالثة يف املدينة وثالثة مبكة فوقع ابملدينة أحد وورقان ورضوى ،ووقع مبكة ثبري ،وحراء وثور.

ابن

النجار.السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -4448عن علي أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ملا نزلت هذه اآلية{ :أَال بي يذ مك ير َّي ي
وب} قال ذاك
اَّلل تَط َممئ ُّن الم ُقلُ ُ
من أحب هللا ورسوله وأحب أهل بييت صادقا غري كاذب وأحب املؤمنني شاهدا وغائبا أال بذكر هللا يتحابون.

ابن مردويه وفيه حممد بن األشعث الكويف متهم.
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 - 4450عن حممد بن إسحاق العكاشي قال :حدثين األوزاعي قال :حدثين حممد بن علي بن احلسني قال :حدثين
حوا َّ
ت َو يع من َدهُ أُمُّ
اَّللُ َما يَ َ
شاءُ َويُـثمبي ُ
أيب عن جدي عن علي أنه سأل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن هذه اآلية {ميَم ُ
المكيتَ ي
اب} فقال رسول هللا صلى ال ه عليه وسلم :ألقرن عينيك بتفسريها ،وألقرن عيين أميت من بعدي بتفسريها ،الصدقة
على وجهها أي يريد هبا ما عند هللا وبر الوالدين ،واصطناع املعروف حيول الشقاء سعادة ،ويزيد يف العمر ويقي مصارع

السوء ،اي علي من كان فيه خصلة واحدة من هذه األشياء أعطاه هللا الثالث خصال.

ابن مردويه ،والعكاشي يضع.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

ري ماأل مَر ي
ض
 -4460عن علي قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف قوله تعاىل{ :يَـ مو َم تُـبَد ُ
َّل ماأل مَر ُ
ض غَ م َ
ت} قال :أرض بيضاء مل يعمل عليها خطيئة ،ومل يسفك عليها دم.
َو َّ
الس َم َاوا ُ
ابن مردويه وفيه سيف بن حممد ابن أخت سفيان الثوري كذاب.

 -4566عن حذيفة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :يبعث الناس ثالثة أصناف ،وذلك يف قول هللا عز
ي ي يي ي
ص ٌد ويم منـ ُهم سابي ٌق ياب مخلَ مري ي
ي
ي
ات} فالسابق ابخلريات يدخل اجلنة بغري حساب واملقتصد
وجل{ :فَم منـ ُه مم ظَاملٌ لنَـ مفسه َوم منـ ُه مم ُم مقتَ َ م َ
َ
حياسب حسااب يسريا ،والظامل لنفسه يدخل اجلنة برمحة هللا.
الديلمي.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

ي
السماو ي
ات
 -4582عن عثمان بن عفان قال :سألت النيب صلى هللا عليه وسلم عن قول هللا عز وجل{ :لَهُ َم َقالي ُد َّ َ َ
َو ماأل مَر ي
ض} فقال يل :اي عثمان لقد سألتين عن مسألة مل يسألين عنها أحد قبلك ،مقاليد السموات واألرض :ال إله إال

هللا ،وهللا أكرب ،وسبحان هللا ،واحلمد هلل ،وأستغفر هللا الذي ال إله إال هو األول واآلخر والظاهر والباطن ،حيي ومييت
وهو حي ال ميوت ،بيده اخلري ،وهو على كل شيء قدير ،اي عثمان من قاهلا يف كل يوم مائة مرة أعطي هبا عشر

خصال ،أما أوهلا :فيغفر له ما تقدم من ذنوبه ،وأما الثانية :فيكتب له براءة من النار ،وأما الثالثة :فيوكل به ملكان
حيفظانه يف ليله وهناره من اآلفات والعاهات ،وأما الرابعة :فيعطى قنطارا من األجر ،وأما اخلامسة :فيكون له أجر من

أعتق مائة رقبة حمررة من ولد إمساعيل عليه السالم ،وأما السادسة؟ وأما السابعة :فيبين له بيت يف اجلنة ،وأما الثامنة:

فيزوج من احلور العني ،وأما التاسعة :فيعقد على رأسه اتج الوقار ،وأما العاشرة :فيشفع يف سبعني رجال من أهل بيته،
اي عثمان إن استطعت فال تفوتنك يوما من الدهر تفز مع الفائزين ،وتسبق هبا األولني واآلخرين.

ابن مردويه ورواه ع وابن أيب عاصم وأبو احلسن القطان يف الطواالت ويوسف القاضي يف سننه وابن املنذر وابن أيب

حامت وابن السين عق والبي هقي يف األمساء والصفات بلفظ من قاهلا إذا أصبح وإذا أمسى عشر مرات أعطي ست

خصال ،أما أوهلن :فيحرس من إبليس وجنوده ،وأما الثانية :فيعطى قنطارا من األجر ،وأما الثالثة :فرتفع له درجة يف

اجلنة ،وأما الرابعة :فيزوج من احلور العني ،وأما اخلامسة :فيحضرها اثنا عشر ألف ملك ويف رواية إثنا عشر ملكا ،وأما

السادسة :فله من األجر كمن قرأ التوراة واإلجنيل والزبور والفرقان ،وله مع هذا اي عثمان من األجر كمن حج واعتمر
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فقبلت حجته وعمرته ،وإن مات من يومه طبع بطابع الشهداء .قال عق :يف إسناده نظر ،وقال املنذري :فيه نكارة.

وأورده ابن اجلوزي يف املوضوعات ،وقال يف امليزان :هذا موضوع فيما أرى ،وقال البوصريي :قد قيل إنه موضوع ،قال:
وليس ببعيد.

{ولَ َديمـنَا َم يزي ٌد} قال :يتجلى هلم الرب عز وجل.
 -4615عن علي عن النيب صلى هللا عليه وسلم يف قولهَ :
[هق] يف الرؤية والديلمي.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 -4718عن علي قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :جاءهتم طري أاببيل مثل احلدأ يف صورة السباع ،وإهنا
أحياء إىل اليوم ،تعيش يف اهلواء.

الديلمي.

الزيادات على الموضوعات.

ك َو ماحنَ مر} قال النيب صلى هللا
 -4721علي رضي هللا عنه عن علي قال :ملا نزلت{ :إي َّان أَ معطَميـنَ َ
ص يّل ليَربيّ َ
اك الم َك موثَـ َر فَ َ
عليه وسلم :جلربيل ما هذه النحرية اليت أمرين هبا ريب عز وجل؟ قال :ليست بنحرية ،ولكنه أيمرك إذا حترمت للصالة

أن ترفع يديك إذا كربت وإذا ركعت وإذا رفعت رأسك من الركوع فإنه من صالتنا وصالة املالئكة الذين يف السموات

السبع ،إن لكل شيء زينة ،وزينة الصالة رفع األيدي عند كل تكبرية ،وقال النيب صلى هللا عليه وسلم :رفع األيدي يف
ض َّرعُو َن} وهو
استَ َكانُوا ليَرّهبيي مم َوَما يَـتَ َ
الصالة من االستكانة قلت :فما االستكانة؟ قال :أال تقرأ هذه اآلية؟ {فَ َما م
اخلضوع.
ابن أيب حامت حب يف الضعفاء ك ومل يصححه ،ابن مردويه [هق] وقال ضعيف ،وقال ابن حجر :إسناده ضعيف جدا

وأورده ابن اجلوزي يف املوضوعات.

 -4955عن علي أنه مسع النيب صلى هللا عليه وسلم يقول :من سره أن ينسأ يف عمره ،وينصر على عدوه ،ويوسع
عليه يف رزقه ،ويوقى ميتة السوء فليقل حني ميسي ،وحني يصبح ثالث مرات :سبحان هللا ملء امليزان ومنتهى العلم،

ومبلغ الرضا ،وزنة العرش ،وال إله إال هللا ملء امليزان ومنتهى العلم ،ومبلغ الرضا ،وزنة العرش ،وهللا أكرب ملء امليزان

ومنتهى العلم ،ومبلغ الرضا ،وزنة العرش.

الديلمي ونظام الدين املسعودي يف األربعني.

الزيادات على الموضوعات.

 -5014علي بن احلسني عن عامر بن صاحل قال :مسعت الفضل بن الربيع حيدث عن أبيه الربيع ،قال :قدم املنصور

املدينة فأاته قوم فوشوا جبعفر بن حممد ،وقالوا :إنه ال يرى الصالة خلفك ،وال ينقصك وال يرى التسليم عليك ،فقال:

اي ربيع ائتين جبعفر بن حممد ،قتلين هللا إن مل أقتله ،فدعوت به ،فلما دخل عليه كلمه إىل أن زال عنه الغضب ،فلما
خرج قلت له اي أاب عبد هللا مهست بكالم أحببت أن أعرفه ،قال نعم كان جدي علي ابن احلسني يقول :من خاف من
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سلطان ظالمة أو تغطرسا فليقل :اللهم احرسين بعينك اليت ال تنام ،وأكنفين بكنفك الذي ال يرام واغفر يل بقدرتك
علي ،وإال هلكت وأنت رجائي ،فكم من نعمة قد أنعمت هبا علي قل لك عندها شكري؟ وكم من بلية قد ابتليتين هبا
قل لك عندها صربي ،اي من قل عند نعمته شكري فلم حيرمين ،واي من قل عند بليته صربي فلم خيذلين ،واي من رآين

على اخلطااي فلم يفضحين واي ذا النعماء اليت ال حتصى واي ذا األايدي اليت ال تنقضي ،أستدفع مكروه ما أان فيه ،وأعوذ
بك من شره اي أرحم الرامحني.

ابن النجار.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 -5056عن علي قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :إن فاحتة الكتاب وآية الكرسي واآليتني من آل عمران
ي
شاءُ بيغَ ميري يحس ٍ
{ َش يه َد َّ
اب} معلقات ابلعرش ما
{وتَـ مرُز ُق َم من تَ َ
اَّللُ أَنَّهُ ال إيلَهَ إيَّال ُه َو} و {قُ يل اللَّ ُه َّم َمالي َ
ك ال ُمملمك} إىل َ
َ
بينهن وبني هللا حجاب ،قلن هت بطنا إىل أرضك؟ وإىل من يعصيك؟ فقال هللا عز وجل :حلفت ال يقرأكن أحد من
عبادي دبر كل صالة إال جعلت اجلنة مثواه على ما كان منه ،وإال أسكنته حظرية القدس ،وإال نظرت إليه بعيين

املكنونة كل يوم سبعني نظرة وإال قضيت له كل يوم سبعني حاجة ،أدانها املغفرة ،وإال عذته من كل عدو ،ونصرته منه.

حب يف الضعفاء وابن السين يف عمل يوم وليلة وأبو منصور السحايب يف األربعني وأورده ابن اجلوزي يف املوضوعات

وقال :تفرد به احلارث ابن عمري وكان يروي املوضوعات عن األثبات ،وسئل احلافظ أبو الفضل العراقي عن هذا

احلديث؟ فقال رجال إسناده وثقه م املتقدمون ،وتكلم يف بعضهم املتأخرون ،وليس فيه حمل نظر إال حممد بن زنبور

املكي واحلارث بن عمري ،وكل منهما وثقه مجاعة من األئمة وضعف األول ابن خزمية ،والثاين "حب ك" وأورده ابن

حجر يف أماليه ،وقال :احلارث مل نر للمتقدمني فيه طعنا بل أثىن عليه محاد بن زيد وهو أكرب منه ،ووثقه النقاد ابن
معني ،وأبو حامت والنسائي وأخرج له "خ حب" تعليقا وأصحاب السنن ،وذكره "حب" يف الضعفاء فأفرط يف توهينه،
أما من فوقه فال يسأل عن حاهلم جلاللتهم ،قال :وقد أفرط ابن اجلوزي فذكر هذا احلديث يف املوضوعات ،ولعله

استعظم ما فيه من الثواب وإال فحال رواته كما ترى انتهى.

 -5087عن ابن مسعود قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :إليك ريب فحببين ،ويف نفسي لك ريب فذللين،
ويف أعني الناس فعظمين ،ومن سيء األخالق فجنبين.

ابن الل يف مكارم األخالق وسنده ضعيف.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 -5126عن ابن عمر قال :كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كثريا ما يقول لنا :معاشر أصحايب ما مينعكم أن
تكفروا ذنوبكم بكلمات يسرية؟ قالوا اي رسول هللا :وما هي؟ قال تقولون مقالة أخي اخلضر ،قلنا اي رسول هللا :ما كان

يقول؟ قال كان يقول :اللهم إين أستغفرك ملا تبت إليك منه  ،مث عدت فيه ،وأستغفرك ملا أعطيتك من نفسي مث مل أوف
لك به ،وأستغفرك للنعم اليت أنعمت هبا علي فتقويت هبا على معاصيك وأستغفرك لكل خري أردت به وجهك فخالطين

فيه ما ليس لك ،اللهم ال ختزين فإنك يب عامل ،وال تعذبين فإنك علي قادر .
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الديلمي.

الزيادات على الموضوعات.
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كتاب األخالق
 - 5140حسن اخللق خلق هللا األعظم.

طب عن عمار بن ايسر.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 5152إن أحسن احلسن اخللق احلسن.

املستغفري يف مسلسالته وابن عساكر عن احلسن بن علي.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -5157إنك امرؤ قد أحسن هللا خلقك فأحسن خلقك.
ابن عساكر عن جرير.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 - 5174رأس العقل بعد الدين التودد إىل الناس ،واصطناع اخلري إىل كل بر وفاجر.

هب عن علي.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 5187عليك حبسن اخللق فإن أحسن الناس خلقا أحسنهم دينا.

طب عن معاذ.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 5193من سعادة املرء حسن اخللق ،ومن شقاوته سوء اخللق.

هب عن

جابر.ضعيف الجامع (موضوع).

 -5233عليكم حبسن اخللق فإنه يف اجلنة ال حمالة.
ابن الل عن علي وفيه داود بن سليمان بن الغازي.

الزيادات على الموضوعات.

 - 5268طوىب للمخلصني أولئك مصابيح اهلدى ،تنجلي عنهم كل فتنة ظلماء.

حل عن ثوابن.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -5271من أخلص هلل أربعني يوما ظهرت ينابيع احلكمة من قلبه على لسانه.
حل عن أيب أيوب.

ترتيب الموضوعات.

 - 5312إن النفس ملولة ،وإن أحدكم ال يدري ما قدر املدة فلينظر من العبادة ما يطيق ،مث ليداوم عليه ،فإن أحب
األعمال إىل هللا ما دمي عليه وإن قل.
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طس عن ابن عمر.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 5336إن هللا تعاىل حيب أن تقبل رخصته ،كما حيب العبد مغفرته.
طب عن أيب الدرداء وواثلة وأيب أمامة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 5342إن هللا تعاىل حيب الفضل يف كل شيء ،حىت الصالة.
ابن عساكر عن ابن عمر.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -5354روحوا القلوب ساعة فساعة.

د يف مراسيله عن ابن شهاب مرسال أبو بكر املقري يف فوائده والقضاعي عنه عن أنس.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 -5392خذوا من العبادة ما تطيقون ،وإايكم أن يتعود أحدكم عبادة فريجع عنها ،فإنه ليس شيء أشد عن هللا من
أن يتعود الرجل العبادة مث يرجع عنها.

الديلمي عن ابن عباس.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا أو موضوع).

 -5430ما رأيتما إعراضي عن الرجل؟ فإين رأيت ملكني يدسان يف فيه من أمثار اجلنة ،فعلمت أنه مات جائعا.
حم عن جرير.

ترتيب الموضوعات.

 - 5434االقتصاد يف النفقة نصف املعيشة ،والتودد إىل الناس نصف العقل ،وحسن السؤال نصف العلم.
طب يف مكارم األخالق هب عن ابن عمر.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 5439من فقه الرجل أن يصلح معيشته ،وليس من حب الدنيا طلب ما يصلحك.

عد حب عن أيب الدرداء.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -5454إايكم والسرف يف املال والنفقة ،وعليكم ابالقتصاد فما افتقر قوم قط اقتصدوا.
الديلمي عن أيب أمامة.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 -5468إن من متام إميان العبد أن يستثين يف كل شيء.
طس عن أيب هريرة.

الآللئ المصنوعة.
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 -5470إن سليمان بن داود كان له أربعمائة امرأة وستمائة سرية فقال يوما :ألطوفن الليلة على ألف امرأة ،فتحمل
كل واحدة منهن بفارس جياهد يف سبيل هللا ،ومل يستثن ،فطاف عليهن فلم حتمل واحدة منهن إال امرأة واحدة جاءت

بشق إنسان ،والذي نفسي بيده لو استثىن فقال :إن شاء هللا لولد له ما قال فرسان ،وجلاهدوا يف سبيل هللا.

اخلطيب وابن عساكر عن أيب هريرة وفيه إسحاق بن بشر كذاب.
 -5472اي أيها الناس استثنوا ولو بعد شهر.
الديلمي عن ابن عمر.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 -5478لو صليتم حىت تكونوا كاحلنااي وصمتم حىت تكونوا كاألواتر مث كان اإلثنان أحب إليكم من الواحد مل تبلغوا
االستقامة.

أبو عبد هللا حممد بن إسحاق بن حيىي بن منده حدثنا حممد بن فارس البلخي حدثنا حامت األصم عن شقيق بن إبراهيم

البلخي عن إبراهيم بن أدهم عن مالك بن دينار عن أيب مسلم اخلوالين عن عمر وابن عساكر من طريقه وقال :مالك

ابن دينار مل يسمع من أيب مسلم والديلمي.

الزيادات على الموضوعات.

 -5516إن التارك لألمر ابملعروف والنهي عن املنكر ليس مؤمنا ابلقرآن وال يب.
خط عن زيد بن أرقم.

السلسلة الضعيفة (موضوع)

 - 5519غشيتكم السكراتن :سكرة حب العيش ،وحب اجلهل فعند ذلك ال أتمرون ابملعروف وال تنهون عن
املنكر ،والقائمون ابلكتاب والسنة كالسابقني األولني من املهاجرين واألنصار.

حل عن عائشة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 5539إذا خفيت اخلطيئة ال تضر إال صاحبها ،وإذا ظهرت فلم تغري ضرت العامة.

طس عن أيب هريرة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 5552اآلمر ابملعروف كفاعله.

يعقوب بن سفيان يف مشيخته فر عن عبد هللا بن جراد.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -5559وجب عليكم األمر ابملعروف والنهي عن املنكر ما مل ختافوا أن يؤتى إليكم مثل الذي هنيتم عنه ،فإذا خفتم
ذلك فقد حل لكم السكوت.

أبو النعيم والديلمي عن املسور.

الغرائب الملتقطة (موضوع).
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 - 5566إين ألعرف انسا ما هم أنبياء ،وال شهداء ،يغبطهم األنبياء والشهداء مبنزلتهم يوم القيامة ،الذين هم حيبون
هللا ،وحيببونه إىل خلقه ،أيمروهنم بطاعة هللا ،فإذا أطاعوه أحبهم.

بز عن أيب سعيد وضعف.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -5581إن من آية سخط هللا على العباد أن يسلط عليهم صبياهنم يف مساجدهم ،فينهون فال ينتهون.
الديلمي عن ابن عباس.

الزيادات على الموضوعات.

 -5582اخلطيئة إذا خفيت ال تضر إال صاحبها ،وإذا ظهرت فلم تغري ضرت العامة.
الديلمي عن أيب هريرة.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -5584بئس القوم قوم يستحلون احملرمات ابلشبهات ،وبئس القوم قوم ال أيمرون ابملعروف ،وال ينهون عن املنكر.
أبو الشيخ عن ابن مسعود.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 -5599من أعرض عن صاحب بدعة بغضا له مأل هللا قلبه أمنا وإمياان ،ومن انتهر صاحب بدعة آمنه هللا يوم الفزع
األكرب ،ومن أهان صاحب بدعة رفعه هللا يف اجلنة مائة درجة ،ومن سلم على صاحب بدعة أو لقيه ابلبشر واستقبله مبا

يسره فقد استخف مبا أنزل هللا على حممد.

اخلطيب عن ابن عمر وقال :تفرد به احلسن بن خالد أبو اجلنيد وغريه أوثق منه.

الفوائد المجموعة (قال ابن الجوزي،

والصنعاني :موضوع ،ورواه ابن عساكر بنحوه ،وروى بألفاظ ال يصح منها بشيء.).

 -5623اي أاب ذر إلبس اخلشن الضيق حىت ال جيد العز والفخر فيك مساغا.
ابن منده عن أنيس بن الضحاك السلمي وقال :غريب وفيه انقطاع.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 - 5627من أصبح ومهه التقوى مث أصاب فيما بني ذلك ذنبا غفر هللا له.
ابن عساكر عن ابن عباس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -5638لكل شيء معدن ،ومعدن التقوى قلوب العارفني.
طب عن ابن عمر هب عن عمر.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -5654املتقون سادة والفقهاء قادة ،واجللوس إليهم زايدة ،وعامل ينتفع بعلمه أفضل من ألف عابد.
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اخلليلي عن علي.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 - 5676إذا أردت أمرا فتدبر عاقبته ،فإن كان خريا فامضه ،وإن كان شرا فانته.
ابن مبارك يف الزهد عن أيب جعفر عبد هللا بن مسور اهلامشي

مرسال.ضعيف الجامع (موضوع).

 - 5690أوحى هللا إىل داود :ما من عبد يعتصم يب دون خلقي أعرف ذلك من نيته فتكيده السموات مبن فيها إال
جعلت له من بني ذلك خمرجا ،وما من عبد يعتصم مبخلوق دوين أعرف ذلك من نيته إال قطعت أسباب السموات بني

يديه ،وأرسخت اهلوى من حتت قدميه ،وما من عبد يطيعين إال وأان معطيه قبل أن يسألين ،وغافر له قبل أن يستغفرين.

ابن عساكر عن كعب بن مالك.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 5692أوحى هللا عز وجل إىل داود :وعزيت ما من عبد يعتصم يب دون خلقي أعرف ذلك من نيته فتكيده
السموات مبن فيها واألرض مبن فيها إال جعلت له ما بني ذلك خمرجا ،وما من عبد يعتصم مبخلوق دوين أعرف ذلك

من نيته إال قطعت أسباب السماء بني يديه وأرسخت اهلواء من حتت قدميه ،وما من عبد يطيعين إال وأان معطيه قبل أن
يسألين ومستجيب له قبل أن يدعوين ،وغافر له قبل أن يستغفرين.

متام وابن عساكر والديلمي عن عبد الرمحن بن كعب بن مالك عن أبيه وفيه يوسف بن السفر مرتوك يكذب وقال

البيهقي :هو يف عداد من يضع احلديث.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 5710فكرة ساعة خري من عبادة ستني سنة.
أبو الشيخ يف العظمة عن أيب هريرة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -5712التفكر يف عظمة هللا وجنته وانره ساعة خري من قيام ليلة وخري الناس املتفكرون يف ذات هللا ،وشرهم من ال
يتفكر يف ذات هللا.

أبو الشيخ عن هنشل عن الضحاك عن ابن عباس.

الزيادات على الموضوعات.

 - 5720إذا تواضع العبد رفعه هللا إىل السماء السابعة.
اخلرائطي يف مكارم األخالق عن ابن عباس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -5725تواضعوا وجالسوا املساكني تكونوا من كرباء هللا ،وخترجون من الكرب.
حل عن ابن عمر.

السلسلة الضعيفة (موضوع)
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 - 5726صاحب الشيء أحق بشيئه أن حيمله إال أن يكون ضعيفا يعجز عنه فيعينه عليه أخوه املسلم.
طس وابن عساكر عن أيب هريرة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 5727عليكم ابلتواضع فإن التواضع يف القلب ،وال يؤذين مسلم مسلما فلرب متضاعف يف أطمار لو أقسم على

هللا ألبره.

طب عن أيب أمامة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -5737من تواضع هلل رفعه هللا ،فهو يف نفسه ضعيف ،ويف أعني الناس عظيم ،ومن تكرب وضعه هللا ،فهو يف أعني
الناس صغري ،ويف نفسه كبري ،حىت هلو أهون عليهم من كلب أو خنزير.

أبو نعيم عن عمر.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 - 5748من التواضع أن يشرب الرجل من سؤر أخيه ،ومن شرب من سؤر أخيه رفعت له سبعون درجة ،وحميت

عنه سبعون خطيئة وكتبت له سبعون حسنة.

اخلطيب عن ابن عباس وفيه نوح بن أيب مرمي وأورده ابن اجلوزي يف

املوضوعات.السلسلة الضعيفة (موضوع).

 - 5754إن هللا إذا أراد أن يهلك عبدا نزع منه احلياء ،فإذا نزع منه احلياء مل تلقه إال مقيتا ممقتا ،فإذا مل تلقه إال

مقيتا ممقتا نزعت منه األمانة فإذا نزعت منه األمانة مل تلقه إال خائنا خموان نزعت منه الرمحة فإذا نزعت منه الرمحة مل

تلقه إال رحيما ملعنا نزعت منه ربقة اإلسالم.

هـ عن ابن عمر.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 5755إن احلياء واإلميان يف قرن ،فإذا سلب أحدمها تبعه اآلخر.

هب عن ابن عباس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 5766احلياء واإلميان يف قرن ،فإذا سلب أحدمها تبعه اآلخر.
طس عن ابن عباس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -5769احلياء عشرة أجزاء ،فتسعة يف النساء ،وواحد يف الرجال.
فر عن ابن عمر.

الغرائب الملتقطة (موضوع).
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 - 5773إن احلياء والعي من اإلميان ،ومها يقرابن من اجلنة ،ويبعدان من النار ،والفحش والبذاء من الشيطان ،ومها
يقرابن من النار ويبعدان من اجلنة.

طب عن أيب أمامة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -5777من ال يستحي من الناس ال يستحي من هللا تعاىل.
طب عن أنس.

السلسلة الضعيفة (موضوع)

 -5794من مل يستح مما قال أو قيل له فهو لغري رشدة محلت به أمه على غري طهر.
طب عن عبيد هللا بن عمر بن شويفع عن جده عن شويفع.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 - 5802احلدة تعرتي محلة القرآن لعزة القرآن يف أجوافهم.

عد عن معاذ.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 5803احلدة ال تكون إال يف صاحلي أميت وأبرارها ،مث يفئ.

فر عن أنس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 5804تعرتي احلدة خيار أميت.

طب عن عباس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 5805خيار أميت أحداؤهم الذين إذا غضبوا رجعوا.

طس عن علي.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 5806ليس أحد أحق ابحلدة من حامل القرآن لعزة القرآن يف جوفه.
أبو نصر السجزي يف االابنة فر عن أنس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 5821ما من جرعة أحب إىل هللا من جرعة غيظ يكظمها عبد ما كظمها عنه إال مأل هللا جوفه إمياان.
ابن أيب الدنيا يف ذم الغضب عن ابن

عباس.ضعيف الجامع (موضوع).

 - 5826وجبت حمبة هللا على من أغضب فحلم.
ابن عساكر عن عائشة.

ضعيف الجامع (موضوع).
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 -5840غريبتان :كلمة حكمة من سفيه فاقبلوها ،وكلمة سفه من حكيم فاغفروها ،فإنه ال حليم إال ذو عثرة ،وال
حكيم إال ذو جتربة.
الديلمي عن علي.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 - 5865إمنا يسلط هللا على ابن آدم من خافه ابن آدم ،ولو أن ابن آدم مل خيف غري هللا مل يسلط هللا عليه أحدا،
وإذا وكل ابن آدم ملن رجا ابن آدم ،ولو أن ابن آدم مل يرج إال هللا مل يكله هللا إىل غريه.

احلكيم عن ابن عمر.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 5869الفاجر الراجي لرمحة هللا تعاىل أقرب منها من العابد املقنط.
احلكيم والشريازي يف األلقاب عن ابن مسعود.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 5896جاءين جربيل وهو يبكي ،فقلت :ما يبكيك؟ قال :ما جفت يل عني منذ خلق هللا جهنم خمافة أن أعصيه

فيلقيين فيها.

هب عن أيب عمران اجلوين مرسال.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 - 5899إن التوبة تغسل احلوبة ،وإن احلسنات يذهنب السيئات وإذا ذكر العبد ربه يف الرخاء أجناه هللا من البالء،

وذلك أبن هللا تعاىل يقول :ال أمجع لعبدي أبدا أمنني ،وال أمجع له خوفني ،إن هو أمنين يف الدنيا خافين يوم أمجع فيه

عبادي ،وإن هو خافين يف الدنيا آمنته يوم أمجع فيه عبادي يف حظرية القدس ،فيدوم له أمنه وال أحمقه فيمن أحمق.

حل عن شداد بن أوس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -5909ما سلط هللا على ابن آدم إال من خافه ابن آدم ،ولو أن ابن آدم مل خيف إال هللا ما سلط هللا عليه غريه ،وال
وكل ابن آدم إال إىل من رجاه ،ولو أن ابن آدم مل يرج إال هللا ما وكل إىل غريه.

الديلمي عن ابن عمر.

السلسلة الضعيفة (موضوع)

 -5913لو شهدكم اليوم كل مؤمن عليه من الذنوب كأمثال اجلبال الرواسي لغفر هلم ببكاء هذا الرجل ،وذلك أن
املالئكة تبكي وتدعو له وتقول :اللهم شفع البكائني فيمن مل يبك.

هب عن اهليثم بن مالك مرسال.

السلسلة الضعيفة (منكر جدا).

 - 5915من خاف هللا أخاف هللا منه كل شيء ،ومن مل خيف هللا أخافه هللا من كل شيء.
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أبو الشيخ عن واثلة عبد الرمحن بن حممد بن عبد الكرمي الكرخي يف أماليه والرافعي عن ابن عمر.

ضعيف الجامع

(موضوع).

 - 5940كم من عاقل عقل عن هللا أمره ،وهو حقري عند الناس دميم املنظر ينجو غدا ،وكم من ظريف اللسان
مجيل املنظر عظيم الشأن هالك غدا يف يوم القيامة.

هب عن ابن عمر.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -5914من ترك معصية هلل خمافة هللا أرضاه هللا.
ابن الل عن علي.

الزيادات على الموضوعات.

 - 5981ليس منا من مل يرحم صغريان ومل يعرف حق كبريان ،وليس منا من غشنا ،وال يكون املؤمن مؤمنا حىت حيب
للمؤمنني ما حيب لنفسه.

طب عن ضمرة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -5991يقول هللا عز وجل :إن كنتم ترجون رمحيت فارمحوا خلقي.
أبو الشيخ كر والديلمي عن أيب بكر.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 - 6004إذا كان الغالم يتيما فامسحوا برأسه هكذا إىل قدام ،وإن كان له أب فامسحوا برأسه هكذا إىل خلف من

مقدمه.

طس عن ابن عباس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 6005امسح رأس اليتيم هكذا إىل مقدم رأسه ومن له أب هكذا إىل مؤخر رأسه.

خط ابن عساكر عن ابن عباس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 6006الصيب الذي له أب ميسح رأسه إىل خلف ،واليتيم ميسح رأسه إىل قدام.
تخ عن ابن عباس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -6009إن يف اجلنة دارا يقال هلا دار الفرح ،ال يدخلها إال من فرح الصبيان.
عد عن عائشة.

ترتيب الموضوعات.
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 - 6013إن من إجاليل توقري الشيخ من أميت.

خط يف اجلامع عن أنس.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -6039ما قعد يتيم مع قوم على قصعتهم فيقرب قصعتهم الشيطان.
احلارث طس عن أيب موسى وأورده ابن اجلوزي يف املوضوعات.

 -6050استوصوا ابلكهول خريا وارمحوا الشباب.
ك يف اترخيه والديلمي عن أيب

سعيد.السلسلة الضعيفة (موضوع).

 - 6065احذروا الدنيا ،فإهنا أسحر من هاروت وماروت.
ابن أيب الدنيا يف ذم الدنيا هب عن أيب الدرداء.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 6071الدنيا حرام على أهل اآلخرة ،واآلخرة حرام على أهل الدنيا ،والدنيا واآلخرة حرام على أهل هللا.

فر عن ابن عباس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -6077تفرغوا من مهوم الدنيا ما استطعتم ،فإنه من كانت الدنيا أكرب مهه أفشى هللا تعاىل ضيعته ،وجعل فقره بني

عينيه ،ومن كانت اآلخرة أكرب مهه مجع هللا تعاىل له أمره ،وجعل غناه يف قلبه ،وما أقبل عبد بقلبه إىل هللا إال جعل هللا

قلوب املؤمنني تغدوا إليه ابلود والرمحة ،وكان هللا تعاىل إليه بكل خري أسرع.
طب عن أيب الدرداء.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -6078ثالثة يدخلون اجلنة بغري حساب :رجل غسل ثيابه فلم جيد له خلفا ،ورجل مل ينصب على مستوقده قدران،
ورجل دعا بشراب فلم يقل له أيهما تريد؟
أبو الشيخ يف الثواب عن أيب سعيد.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 - 6089الدنيا ال تنبغي حملمد وال آلل حممد.
أبو عبد الرمحن السلمي يف الزهد عن عائشة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -6097إذا دعومت ألحد من اليهود والنصارى فقولوا أكثر هللا مالك وولدك.
عد وابن عساكر عن ابن عمر.

الغرائب الملتقطة (موضوع).
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 - 6100إن هللا تعاىل ملا خلق الدنيا أعرض عنها فلم ينظر إليها من هواهنا عليه.
ابن عساكر عن علي بن احلسني مرسال.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 6102إن هللا مل خيلق خلقا هو أبغض إليه من الدنيا ،وما نظر إليها منذ خلقها بغضا هلا.

ك يف التاريخ عن أيب هريرة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 6113ترك الدنيا أمر من الصرب ،وأشد من حطم السيوف يف سبيل هللا عز وجل.

فر عن ابن مسعود.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -6114حب الدنيا رأس كل خطيئة.
هب عن احلسن مرسال.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 - 6118ذو الدرمهني أشد حسااب من ذي الدرهم ،وذو الدينارين أشد حسااب من ذي الدينار.

ك يف اترخيه عن أيب هريرة هب عن أيب ذر موقوفا.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -6119ال يكون زاهدا حىت يكون متواضعا.
طب عن ابن

مسعود[ .الهيثمي :رواه الطبراني ،وفيه يعقوب :أبو يوسف ،وهو كذاب].

 - 6143ما من ذي غىن إال سيود يوم القيامة لو كان إمنا أويت من الدنيا قوات.

هناد عن أنس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -6149من زهد يف الدنيا علمه هللا بال تعلم وهداه بال هداية وجعله بصريا وكشف عنه العمى.
حل عن علي.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -6154أقلوا الدخول على األغنياء ،فإنه أحرى أن تزدروا نعم هللا عز وجل.
كر هب عن عبد هللا بن الشخري.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 -6193من زهد يف الدنيا أربعني يوما وأخلص فيها العبادة أجرى هللا على لسانه ينابيع احلكمة من قلبه.
عد عن أيب موسى .وأورده ابن اجلوزي يف املوضوعات ،وقال الذهيب يف امليزان ابطل.
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 -6196إتقوا الدنيا ،فوالذي نفسي بيده إهنا ألسحر من هاروت وماروت.
احلكيم عن عبد هللا بن بسر املازين.

السلسلة الضعيفة (ال أصل له).

 -6203اي أيها الناس إن هذه الدنيا دار التواء ال دار استواء ،ودار ترح ال دار فرح فمن عرفها مل يفرح لرخاء ،ومل
حيزن لشدة ،أال وإن هللا تعاىل خلق الدنيا دار بلوى ،واآلخرة دار عقىب ،فجعل بلوى الدنيا لثواب اآلخرة ،وثواب

اآلخرة من بلوى الدنيا عوضا ،فيأخذ ويبتلي ليجزي ،فاحذروا حالوة رضاعها ملرارة فطامها واحذروا لذيذ عاجلها

لكربة آجلها ،وال تسعوا يف عمران دار قد قضى هللا خراهبا ،وال تواصلوها وقد أراد منكم اجتناهبا فتكونوا لسخطه
متعرضني ولعقوبته مستحقني .الديلمي عن ابن عمر.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 -6250كيف تفلح والدنيا أحب إليك من أحىن الناس عليك؟
اخلطيب عن جابر.

ترتيب الموضوعات.

 -6267من أصبح والدنيا أكرب مهه فليس من هللا يف شيء ،ومن مل يتق هللا فليس من هللا يف شيء ،ومن مل يهتم
للمسلمني فليس منهم.

ك وتعقب عن حذيفة وأورده ابن اجلوزي يف املوضوعات.
 -6271من أصبح حمزوان على الدنيا أصبح ساخطا على ربه ومن أصبح يشكو مصيبة نزلت به فإمنا يشكو ربه،
ومن دخل على غين فتضعضع له ذهب ثلثا دينه ،ومن قرأ القرآن فدخل النار فهو ممن اختذ آايت هللا هزؤا.

اخلطيب عن ابن مسعود.

زوائد تاريخ بغداد (موضوع).

 -6305أصح هللا جسمك وأطاب حرثك وأكثر مالك .كر عن ابن عمر أن يهوداي قال للنيب صلى هللا عليه وسلم:
ادع يل قال :فذكره.

وفيه إمساعيل بن حيىي التيمي كذاب يضع.

 -6309إايكم والبطنة من الطعام ،فإن العبد لن يهلك حىت يؤثر شهوته على آخرته.
الديلمي عن ابن عباس.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 -6314ترك الدنيا أمر من الصرب ،وأشد من حطم السيوف يف سبيل هللا ،وال يرتكها أحد إال أعطاه هللا مثل ما يعطي

الشهداء ،وتركها قلة األكل والشبع ،وبغض الثناء من الناس ،فإنه من أحب الثناء من الناس أحب الدنيا ونعيمها ،ومن

سره النعيم كل النعيم ،فليدع الدنيا والثناء من الناس.
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الديلمي عن ابن مسعود.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 -6321لو صليتم حىت تكونوا كاحلنااي ،وصمتم حىت تكونوا كاألواتر مث كان اإلثنان أحب إليكم من الواحد مل تبلغوا
االستقامة.

أبو عبد هللا حممد بن إسحاق بن حيىي بن منده ،حدثنا حممد بن فارس البلخي ،ثنا حامت األصم عن شقيق بن إبراهيم

البلخي عن إبراهيم بن أدهم عن مالك بن دينار عن أيب مسلم اخلوالين عن عمرو وابن عساكر من طريقه وقال مالك

ابن دينار مل يسمع من أيب مسلم والديلمي.

الزيادات على الموضوعات.

 -6330جياء ابلدنيا مصورة يوم القيامة ،فتقول :اي رب اجعلين لرجل من أدىن أهل اجلنة منزلة ،فيقول هللا :أنت أننت
من ذلك ،بل أنت وأهلك يف النار .حل عن أنس.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 - 6334ليس خبريكم من ترك دنياه آلخرته وال آخرته لدنياه حىت يصيب منهما مجيعا ،فإن الدنيا بالغ إىل اآلخرة،

وال تكونوا كال على الناس.
ابن عساكر عن أنس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -6335نعم العون على الدين قوت سنة.
عن معاوية ابن حيدة.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 - 6336خريكم من مل يرتك آخرته لدنياه ،وال دنياه آلخرته ،ومل يكن كال على الناس.

ك عن أنس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 6337من استطاع منكم أن يقي دينه وعرضه مباله فليفعل.

د عن أيب سعيد.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -6338إن الفاقة ألصحايب سعادة ،وإن الغىن للمؤمن يف آخر الزمان سعادة.
الرافعي عن أنس عن ابن مسعود.

الزيادات على الموضوعات.

 -6342نعم العون على تقوى هللا املال.
ابن الل والديلمي عن جابر.

الغرائب الملتقطة (موضوع).
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 -6343ال تسبوا الدنيا ،فلنعم املطية للمؤمن ،عليها يبلغ اخلري وعليها ينجو من الشر.
الديلمي وابن النجار عن ابن مسعود.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -6345ال خري فيمن ال حيب املال يصل به رمحه ،ويؤدي به أمانته ويستغىن به عن خلق ربه.

حب يف الضعفاء وابن املبارك وابن الل ك يف اترخيه حب عن أنس ،قال حب :ال أصل له وأورده ابن اجلوزي يف

املوضوعات وقال هب :وإمنا يروى عن سعيد بن املسيب قوله.

 -6375ما أوحي إيل أن أكون من التاجرين ولكن أوحي إيل أن سبح حبمد ربك وكن من الساجدين {واعبد ربك
حىت أيتيك اليقني}.

حل عن أيب مسلم اخلوالين.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 -6405ما أنعم هللا على عبد نعمة فحمد هللا عليها إال كان ذلك احلمد أفضل من تلك النعمة وإن عظمت.
طب عن أيب أمامة.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 - 6406لو أن الدنيا كلها حبذافريها بيد رجل من أميت ،مث قال :احلمد هلل لكان احلمد هلل أفضل من ذلك كله.
ابن عساكر عن أنس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -6407ما أنعم هللا على عبد من نعمة فقال :احلمد هلل ،إال أدى شكرها ،فإن قاهلا اثنية جدد هللا له ثواهبا ،فإن قاهلا
اثلثة غفر هللا له ذنوبه.

ك هب عن جابر.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 - 6420رب طاعم شاكر أعظم أجرا من صائم صابر.
القضاعي عن أيب هريرة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -6450أكثروا من احلمد هلل ،فإن هلا عينني وجناحني تطري يف اجلنة تستغفر لقائلها إىل القيامة.
الديلمي عن ابن عمر.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

مت
{ول مَوال إي مذ َد َخل َ
 -6476من أنعم هللا عليه نعمة فأراد بقاءها فليكثر من قول :ال حول وال قوة إال ابهلل ،مث قرأَ :
مت َما َشاءَ َّ
اَّللُ ال قُـ َّوةَ إيَّال ياب ََّّللي}.
ك قُـل َ
َجنـَّتَ َ
طب عن عقبة بن عامر .السلسلة الضعيفة (موضوع).
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 -6496من شفع شفاعة يدفع هبا مغرما أو حيي هبا مغنما ثبت هللا تعاىل قدميه حني تدحض األقدام.
عق عن جابر.

الضعفاء الكبير (باطل ليس له أصل)

 -6507انتظار الفرج ابلصرب عبادة.

القضاعي عن ابن عمر وعن ابن عباس.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 - 6517اشتدي أزمة تنفرجي.
القضاعي فر عن علي.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -6520ثالث من كنوز الرب :كتمان الشكوى ،وكتمان املصيبة ،وكتمان الصدقة.
طب عن أنس.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 - 6529من ذهب بصره يف الدنيا جعل هللا له نورا يوم القيامة إن كان صاحلا.
طس عن ابن مسعود.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 6532ذهاب البصر مغفرة للذنوب ،وذهاب السمع مغفرة للذنوب ،وما نقص من اجلسد فعلى قدر ذلك.

خط عد عن ابن مسعود.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 6578إن أبغض عباد هللا إىل هللا العفريت النفريت الذي مل يرزأ يف مال وال ولد.

هب عن أيب عثمان النهدي مرسال.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -6587تعسري نزع الصيب متحيص للوالدين .ك يف اترخيه والديلمي عن أنس.

الزيادات على الموضوعات.

 - 6588احلمد هلل دفن البنات من املكرمات.

طب وابن عساكر عن ابن عباس .قال ملا عزي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اببنته رقية قال :فذكره وأورده ابن

اجلوزي يف املوضوعات.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 6696من أصيب مبصيبة يف ماله أو جسده وكتمها ،ومل يشكها إىل الناس ،كان حقا على هللا أن يغفر له.

طب عن ابن عباس.

السلسلة الضعيفة (موضوع).
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 - 6699ما من عثرة وال اختالج عرق ،وال خدش عود إال مبا قدمت أيديكم ،وما يغفر هللا أكثر.
ابن عساكر عن الرباء.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -6706يكتب أنني املريض ،فإن كان صابرا كان أنينه حسنات وإن كان أنينه جزعا كان هلوعا ال أجر له .أبو نعيم
عن علي.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 -6707اي محرياء أما شعرت أن األنني اسم من أمساء هللا يسرتيح إليه املريض.
الديلمي عن عائشة.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 - 6732مثل املريض إذا برئ وصح من مرضه كمثل الربدة تقع من السماء يف صفائها ولوهنا.
احلكيم والبزار والديلمي وابن عساكر عن أنس.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 - 6734من مرض ليلة فقبلها بقبوهلا وأدى احلق الذي يلزمه فيها كتب له عبادة سنة ،وما زاد فعلى قدر ذلك.

أبو الشيخ يف الثواب وابن النجار عن أيب هريرة.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 - 6741احلمى حظ أميت من جهنم.
طس عن أنس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 6774إن املؤمن يضرب وجهه ابلبالء كما يضرب وجه البعري.

خط عن ابن عباس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -6779أشد الناس بالء يف الدنيا نيب أو صفي.
تخ عن أزواج النيب صلى هللا عليه وسلم.

السلسلة الضعيفة (منكر جدا).

 - 6810ليس مبؤمن مستكمل اإلميان من مل يعد البالء نعمة والرخاء مصيبة.

طب عن ابن عباس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 6813إذا أحسن العبد فألصق هللا به البالء ،فإن هللا عز وجل يريد أن يصافيه.

حب هناد هب عن سعيد بن املسيب مرسال.

السلسلة الضعيفة (موضوع).
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 - 6854إن أشد الناس تصديقا للناس أصدقهم حديثا ،وإن أشد الناس تكذيبا أكذهبم حديثا.
أبو احلسن القزويين يف أماليه عن أيب أمامة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 6862عليكم ابلصدق ،فإنه ابب من أبواب اجلنة ،وإايكم والكذب فإنه ابب من أبواب النار.

خط عن أيب بكر.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -6876الواعد ابلعدة مثل الدين أو أشد.
الديلمي عن علي.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 - 6883الصمت سيد األخالق ،ومن مزح استخف به.

فر عن أنس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -6891العبادة عشرة أجزاء :تسعة منها يف الصمت ،والعاشر كسب اليد من احلالل.
الديلمي عن أنس.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 -6894رحم هللا من حفظ لسانه ،وعرف زمانه ،واستقامت طريقته.
ك يف اترخيه عن ابن عباس.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -6895رحم هللا امرءا أصلح من لسانه.

ابن األنباري يف الوقف واملرهيب يف العلم عد خط يف اجلامع والقضاعي والديلمي عن عمر ،ابن عساكر عن إبراهيم بن

هدبة عن أنس.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 - 6898ملا أهبط هللا آدم إىل األرض ،مكث فيها ما شاء هللا أن ميكث ،مث قال له بنوه :اي أابان تكلم ،فقام خطيبا
يف أربعني ألفا من ولده وولد ولده ،وولد ولد ولده ،فقال :إن هللا أمرين ،فقال :اي آدم أقل كالمك ترجع إىل جواري.

اخلطيب وابن عساكر عن أنس وفيه احلسن بن شبيب ،قال عد :حدث ابلبواطيل عن الثقات ،وقال قط :إخباري ليس
ابلقوي يعترب به ورواه اخلطيب وابن عساكر عن ابن عباس موقوفا.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 6930صلوا قراابتكم ،وال جتاوروهم ،فإن اجلوار يورث بينكم الضغائن.

عق عن أيب موسى.

ضعيف الجامع (موضوع).
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 -6940إن الرحم لتعلق ابلعرش يوم القيامة ،فتقول :اي رب قطع من قطعين ،وصل من وصلين.
ابن النجار عن أيب هدبة عن أنس.

[أبو هدبة كذاب].

 - 6974إن املالئكة ال تنزل على قوم فيهم قاطع رحم.
طب عن ابن أيب أوىف.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 6975اثنان ال ينظر هللا إليهما يوم القيامة :قاطع الرحم ،وجار السوء.

فر عن أنس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 6997العزلة سالمة.

فر عن أيب موسى.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 6999من عشق فعف مث مات ،مات شهيدا.

خط عن عائشة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 7000من عشق فكتم وعف فمات فهو شهيد.

خط عن ابن عباس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -7001خيار أميت الذين يعفون إذا آاتهم هللا من البالء شيئا ،قالوا :وأي البالء؟ قال :العشق.
الديلمي عن ابن عباس.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا أو موضوع).

 -7015إذا كان يوم القيامة اند مناد :أين العافون عن الناس؟ هلموا إىل ربكم ،وخذوا أجوركم ،وحق لكل مسلم إذا
عفا أن يدخل اجلنة.

أبو الشيخ يف الثواب عن ابن عباس.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 -7016رأيت ليلة أسري يب قصورا مستوية مشرفة على اجلنة ،فقلت :اي جربيل ملن هذا؟ فقال :للكاظمني الغيظ
والعافني عن الناس ،وهللا حيب احملسنني.

ابن الل والديلمي عن أنس.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا أو موضوع).
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 - 7033دين املرء عقله ،ومن ال عقل له ال دين له.

أبو الشيخ يف الثواب وابن النجار عن جابر.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 7034قوام املرء عقله وال دين ملن ال عقل له.

هب عن جابر.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 7039ما خلق هللا يف األرض شيئا أقل من العقل ،وإن العقل يف األرض أقل من الكربيت األمحر.
الروايين وابن عساكر عن معاذ.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 7040ابن آدم أطع ربك تسمى عاقال ،وال تعصه فتسمى جاهال.

حل عن أيب هريرة وأيب سعيد.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -7045خذ األمر ابلتدبري ،فإن رأيت يف عاقبته خريا فأمضه ،وإن خفت غيا فأمسك.
عب عد هب عن أنس.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا أو موضوع).

 -7048إن األمحق يصيب حبمقه أعظم من فجور الفاجر ،وإمنا يقرب الناس الزلف على قدر عقوهلم.
احلكيم عن أنس.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 -7050إن الرجل يصوم ويصلي وحيج ويعتمر ،فإذا كان يوم القيامة أعطي بقدر عقله.
خط وضعفه عن ابن

عمر.السلسلة الضعيفة (باطل).

 -7051إن هلل خواص يسكنهم رفيع الدرجات ،ألهنم كانوا يف الدنيا أعقل الناس ،كانت مهتهم املسابقة إىل الطاعة،
وهانت عليهم فضول الدنيا وزينتها.

اخلطيب يف املتفق واملفرتق وابن النجار عن الرباء.

الزيادات على الموضوعات.

 - 7070إن هللا تعاىل حيب من عباده الغيور.

طس عن علي.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -7076إين لغيور ،وهللا عز وجل أغري مين ،وإن هللا تعاىل حيب من عباده الغيور.
الديلمي عن علي.

الغرائب الملتقطة (موضوع).
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 - 7081ابن آدم عندك ما يكفيك ،وأنت تطلب ما يطغيك ،ابن آدم ال بقليل تقنع ،وال من كثري تشبع ،ابن آدم
إذا أصبحت معاىف يف جسدك آمنا يف سربك عندك قوت يومك ،فعلى الدنيا العفاء.

عد هب عن ابن عمر.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -7082إذا أصبحت آمنا يف سربك معاىف يف بدنك عندك قوت يومك فعلى الدنيا العفاء.
هب عن أيب هريرة.

السلسلة الضعيفة (منكر جدا).

 - 7086إذا اشتد كلب اجلوع فعليك برغيف وجرة من املاء القراح ،وقل على الدنيا وأهلها مين الدمار.

هب عد عن أيب هريرة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 7092إن الطري إذا أصبحت سبحت رهبا ،وسألته قوت يومها.

خط عن علي.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 7093إن أهل البيت ليقل طعمهم فتستنري بيوهتم.

طس عن أيب هريرة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -7094إذا أردت اللحوق يب فليكفك من الدنيا كزاد الراكب وإايك وجمالسة األغنياء ،وال تستخلقي ثواب حىت
ترقعيه.

ت ك عن عائشة.

ترتيب الموضوعات.

 - 7096خري الرزق ما كان يوما بيوم كفافا.

عد فر عن أنس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 7099طوىب ملن ابت حاجا ،وأصبح غازاي  ،رجل مستور ذو عيال ،متعفف قانع ابليسري من الدنيا ،يدخل عليهم
ضاحكا ،وخيرج عنهم ضاحكا ،فوالذي نفسي بيده إهنم هم احلاجوانلغازون يف سبيل هللا عز وجل.

فر عن أيب هريرة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 7102عليكم ابلقناعة ،فإن القناعة مال ال ينفد.

طس عن جابر.

ضعيف الجامع (موضوع).
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 -7113نعم العون على الدين قوت سنة.
فر عن معاوية ابن حيدة.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 - 7115ما من أحد يوم القيامة غين أو فقري إال ود أن ما كان أويت من الدنيا قوات.

حم هـ عن أنس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -7152اي عائشة إن أردت اللحوق يب فليكفك من الدنيا كزاد الراكب ،وإايك وجمالسة األغنياء ،وال تستخلقي ثواب
حىت ترقعيه.

ت وابن سعد ك وتعقب عن عائشة.

ترتيب الموضوعات.

 -7160من حسن ظنه ابلناس كثرت ندامته.
كر عن ابن

عباس.السلسلة الضعيفة (باطل).

 - 7169بعثت مبداراة الناس.

هب عن جابر.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 7174قوا أبموالكم عن أعراضكم ،وليصانع أحدكم بلسانه عن عرضه.

عد وقال منكر وابن عساكر عن عائشة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 7177من املروءة أن ينصت األخ ألخيه إذا حدثه ،ومن حسن املماشاة أن يقف األخ ألخيه إذا انقطع شسع

نعله.

خط عن أنس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 7180اسرتشدوا العاقل ترشدوا ،وال تعصوه فتندموا.

خط يف رواة مالك عن أيب هريرة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -7215من أغاث ملهوفا كتب هللا له ثالاث وسبعني مغفرة ،واحدة فيها صالح أمره كله ،وثنتان وسبعون له درجات
يوم القيامة.

تخ هب عن أنس.

السلسلة الضعيفة (موضوع).
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 - 7248النية احلسنة تدخل صاحبها اجلنة.

فر عن جابر.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 7249النية الصادقة معلقة ابلعرش ،فإذا صدق العبد نيته حترك العرش فيغفر له.

خط عن ابن عباس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -7259النية احلسنة تدخل صاحبها اجلنة ،واخللق احلسن يدخل صاحبه اجلنة ،واجلوار احلسن يدخل صاحبه اجلنة،
قال رجل :اي رسول هللا وإن كان رجل سوء ،قال :نعم على رغم أنفك.

الديلمي عن جابر.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 - 7270نية املؤمن خري من عمله ،وإن هللا عز وجل ليعطي العبد على نيته ما ال يعطيه على عمله ،وذلك أن النية

ال رايء فيها ،والعمل خيالطه الرايء.
الديلمي عن أيب

موسى.السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -7275انتهى اإلميان إىل الورع ،من قنع مبا رزقه هللا دخل اجلنة ومن أراد اجلنة ال شك فال خياف يف هللا لومة الئم.
قط يف األفراد عن ابن مسعود.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 7276اآلخذ ابلشبهات يستحل اخلمر ابلنبيذ ،والسحت ابهلدية والبخس ابلزكاة.

فر عن علي رضي هللا عنه.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 7281رأس الدين الورع.

عد عن أنس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 7282ركعتان من رجل ورع أفضل من ألف ركعة من خملط.

فر عن أنس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 7283الصالة خلف رجل ورع مقبولة ،واهلدية إىل رجل ورع مقبولة ،واجللوس مع رجل ورع من العبادة ،واملذاكرة

معه صدقة.

فر عن الرباء.

ضعيف الجامع (موضوع).
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 - 7284لكل شيء أس ،وأس اإلميان الورع ،ولكل شيء فرع وفرع اإلميان الصرب ،ولكل شيء سنام وسنام هذه

األمة عمي العباس ولكل أمة سبط وسبط هذه األمة احلسن واحلسني ،ولكل شيء جناح ،وجناح هذه األمة علي بن

أيب طالب.

خط وابن عساكر عن ابن عباس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 7287ما ترك عبد هلل أمرا ال يرتكه إال هلل إال عوضه هللا منه ما هو خري له منه يف دينه ودنياه.
ابن عساكر عن ابن عمر.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 7297دع ما يريبك إىل ما ال يريبك ،فإنك لن جتد فقد شيء تركته هلل.

حل خط عن ابن عمر.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 7298كل مشكل حرام ،وليس يف الدين إشكال.
طب عن متيم الداري.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -7321اآلخذ ابلشبهات يستحل اخلمر ابلنبيذ ،والسحت ابهلدية والبخس ابلزكاة.
الديلمي عن علي.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 - 7345سوء اخللق شؤم ،وشرراكم أسوؤكم خلقا.

خط عن عائشة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 7350إن هللا تعاىل يبغض املعبس يف وجوه إخوانه.

فر عن علي.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 7351إن لكل شيء توبة ،إال صاحب سوء اخللق ،فإنه ال يتوب من ذنب إال وقع يف شر منه.

خط عن عائشة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 7355ما من ذنب إال وله عند هللا توبة ،إال سوء اخللق فإنه ال يتوب من ذنب إال رجع إىل ما هو شر منه.
أبو الفتح الصابوين يف األربعني عن عائشة.

ضعيف الجامع (موضوع).
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 - 7366إن من السرف أن أتكل كل ما اشتهيت.

هـ عن أنس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 7376إن هللا تعاىل يبغض البخيل يف حياته السخي عند موته.

خط يف كتاب البخالء عن علي.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 - 7384طعام السخي دواء ،وطعام الشحيح داء.

خط يف كتاب البخالء وأبو القاسم اخلرقي يف فوائده عن ابن عمرو.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -7385قسم من هللا تعاىل :ال يدخل اجلنة خبيل.
ابن عساكر عن ابن عباس.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 - 7386ما حمق اإلسالم حمق الشح شيء.

د ع عن أنس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 7390الويل كل الويل ملن ترك عياله خبري وقدم على ربه بشر.

فر عن ابن عمر.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -7395إن إبليس يقول :أبغوا من بين آدم البغي واحلسد ،فإهنما يعدالن عند هللا الشرك .ك يف اترخيه والديلمي عن
علي.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 -7409خلقان يبغضهما هللا عز وجل :البخل ،وسوء اخللق.
الديلمي عن ابن عمرو.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا أو موضوع).

 -7412ال جيتمع اإلميان والبخل يف قلب رجل مؤمن أبدا.

عد عن عبد الغفور بن عبد العزيز بن سعيد األنصاري عن أبيه عن جده.

السلسلة الضعيفة (موضوع)

 - 7420ليس من أخالق املؤمن التملق ،وال احلسد ،إال يف طلب العلم.

هب عن معاذ.

ضعيف الجامع (موضوع).
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 -7430إذا كان يوم القيامة دعا هللا بعبد من عبيده ،فيقف بني يديه ،فيسأله عن جاهه كما يسأله عن ماله.
متام خط عن ابن عمر.

السلسلة الضعيفة (موضوع)

 - 7434أخشى ما خشيت على أميت كرب البطن ،ومداومة النوم والكسل وضعف اليقني.

قط يف األفراد عن جابر.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 7445ليس مين ذو حسد وال منيمة وال كهانة ،وال أان منه.
طب عن عبد هللا بن بسر.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 7483أبغض العباد إىل هللا تعاىل من كان ثوابه خريا من عمله ،أن تكون ثيابه ثياب األنبياء وعمله عمل اجلبارين.

عق فر عن عائشة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 7484إحذروا الشهرتني :الصوف واخلز.

أبو عبد الرمحن السلمي يف سنن الصوفية فر عن عائشة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 7485أشد الناس عذااب يوم القيامة من يرى الناس أن فيه خريا وال خري فيه.
أبو عبد الرمحن السلمي يف الربعني فر عن ابن عمر.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 7488إن األرض لتعج إىل هللا تعاىل من الذين يلبسون الصوف رايء.

فر عن ابن عباس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 7495من تزين بعمل اآلخرة وهو ال يريدها وال يطلبها لعن يف السموات واألرض.

طس عن أيب هريرة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -7496إذا تزين القوم ابآلخرة وجتملوا للدنيا فالنار مأواهم.
عد عن أيب هريرة ،وهو مما بيض له الديلمي.

السلسلة الضعيفة (موضوع)

 - 7498من قام مقام رايء ومسعة فإنه يف مقت هللا حىت جيلس.
طب عن عبد هللا اخلزاعي.

ضعيف الجامع (موضوع).
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 -7537يؤمر بناس من الناس يوم القيامة إىل اجلنة ،حىت إذا دنوا منها واستنشقوا رحيها ونظروا إىل قصورها ،وإىل ما
أعده هللا ألهلها فيها ،نودوا أن اصرفوهم عنها ،ال نصيب هلم فيها ،فريجعون حبسرة ما رجع األولون مبثلها ،فيقولون:

ربنا لو أدخلتنا النار قبل أن ترينا ما أريتنا من ثوابك ،وما أعددت فيها ألوليائك كان أهون علينا ،قال :ذاك أردت

منكم اي أشقياء ،كنتم إذا خلومت ابرزمتوين ابلعظائم ،وإذا لقيتم الناس لقيتموهم خمبتني ،تراؤن الناس خبالف ما تعظموين

من قلوبكم ،هبتم الناس ومل هتابوين ،وأجللتم الناس ومل جتلوين ،وتركتم للناس ومل ترتكوا يل فاليوم أذيقكم العذاب مع ما

حرمتم من الثواب.

طب حل هب كر وابن النجار عن عدي بن حامت.

ترتيب الموضوعات.

 - 7560إمنا األمل رمحة من هللا على أميت ،ولوال األمل ما أرضعت أم ولد ولدا ،وال غرس غارس شجرا.

خط عن أنس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 7569أليس الدهر كله غدا.

ابن سعد عن زيد بن أسلم مرسال.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 7576الطمع يذهب احلكمة من قلوب العلماء.

يف نسخة مسعان عن أنس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 7589الظلمة وأعواهنم يف النار.

فر عن حذيفة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 7593من أعان ظاملا سلطه هللا عليه.
ابن عساكر عن ابن مسعود.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 7625بني العبد وبني اجلنة سبع عقاب ،أهوهنا املوت وأصعبها الوقوف بني يدي هللا تعاىل إذا تعلق املظلومون

ابلظاملني.

أبو سعيد النقاش يف معجمه وابن النجار عن أنس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -7628يف جهنم واد ،يف الوادي بئر يقال هلا هبهب حق على هللا أن يسكنها كل جبار.
ك عن أيب موسى.

ترتيب الموضوعات.
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 -7639إايكم والظلم ،فإنه خيرب قلوبكم.
الديلمي عن علي.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 - 7669إن العجب ليحبط عمل سبعني سنة.

فر عن احلسن ابن علي.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -7697أشدكم من غلب نفسه الغضب ،وأحلمكم من عفا بعد القدرة.
ابن أيب الدنيا يف ذم الغضب عن علي.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 -7707من دفع غضبه دفع هللا عنه عذابه ،ومن حفظ لسانه سرت هللا عورته.
طس عن أنس.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 - 7730إن هللا يبغض البذخني الفرحني املرحني.

فر عن معاذ بن جبل.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 7731إن هللا يبغض ابن سبعني يف أهله ،ابن عشرين يف مشيته ومنظره.

طس عن أنس.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 - 7761اجلربوت يف القلب.

ابن الل عن جابر.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -7790إايكم والغلو يف الزهو فإن بين إسرائيل قد غال كثري منهم حىت كانت املرأة القصرية تتخذ خفني من خشب
فتحشومها ،مث توجل فيهما رجليها ،مث تقوم إىل جنب املرأة الطويلة فتمشي معها ،فإذا هي قد تساوت هبا وكانت أطول

منها.

بز طب عن مسرة.

[الهيثمي :رواه البزار ،وفيه يوسف بن خالد السمتي .قال ابن معين :كذاب خبيث].

 -7796من لبس الصوف ،وحلب الشاة ،وأكل مع ما ملكت ميينه فليس يف قلبه إن شاء هللا الكرب.
طب عن السائب بن يزيد.

[الهيثمي :رواه الطبراني في الكبير ،وفيه يزيد بن عبد الملك النوفلي ،منكر الحديث جدا].

 -7825ليس منا من غش مسلما أو ضره أو ما كره.
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الرافعي عن علي.

السلسلة الضعيفة (موضوع)

 - 7839إن آدم قام خطيبا يف أربعني ألفا من ولده وولد ولده! وقال :إن ريب عهد إيل فقال :اي آدم أقلل من
كالمك ترجع إىل جواري.

فر عن أنس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -7861رحم هللا من حفظ لسانه ،وعرف زمانه ،واستقامت طريقته.
فر عن ابن عباس.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 - 7875أفضل الصدقة حفظ اللسان.

فر عن معاذ بن جبل.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -7884إن البالء موكل ابلقول ،وما قال العبد لشيء وهللا ال أفعله أبدا إال ترك الشيطان كل عمل وولع بذلك حىت
يؤمثه.

خط عن أيب الدرداء.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 - 7913شرار أميت الذين ولدوا يف النعيم ،وغذوا به ،وأيكلون من الطعام ألواان ،ويلبسون من الثياب ألواان،
ويركبون من الدواب ألواان ويتشدقون يف الكالم.

ك عن عبد هللا بن جعفر.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 8025الغيبة تنقض الوضوء والصالة.

فر عن ابن عمر.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -8026إايكم والغيبة ،فإن الغيبة أشد من الزان ،إن الرجل قد يزين ويتوب فيتوب هللا عليه ،وإن صاحب الغيبة ال
يغفر له حىت يغفر له صاحبه.

ابن أيب الدنيا يف ذم الغيبة وأبو الشيخ يف التوبيخ عن جابر وأيب سعيد.

 - 8036كفارة من اغتبت أن تستغفر له.
ابن أيب الدنيا يف الصمت عن أنس.

ضعيف الجامع (موضوع).
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الغرائب الملتقطة (موضوع).

 - 8037إذا اغتاب أحدكم أخاه فليستغفر هللا فإهنا كفارة له.

عد عن سهل بن سعد.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -8039ال تغتابوا املسلمني فمن اغتاب أخاه املسلم جاء يوم القيامة ولسانه معقود إىل قفاه ال حيله إال عفو هللا عز
وجل أو عفو من اغتابه.

الديلمي عن سعد الساعدي.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 -8043الغيبة أشد من الزان ،إن الرجل يزين فيتوب فيتوب هللا عليه ،وإن صاحب الغيبة ال يغفر هللا له حىت يغفر له
صاحبه.

ابن النجار عن جابر ،الديلمي عن أيب سعيد.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 -8065من اغتاب أخاه املسلم ،فاستغفر  -يعين  -له فإهنا كفارة.

اخلطيب يف املتفق واملفرتق عن سهل بن سعد وفيه سليمان بن عمر النخعي كذاب.

 -8069أترعون عن ذكر الفاجر أن تذكروه؟ فاذكروه يعرفه الناس.
خط يف رواة مالك عن أيب هريرة.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -8070أترعون عن ذكر الفاجر حىت يعرفه الناس؟ فاذكروا الفاجر مبا فيه حيذره الناس.

ابن أيب الدنيا يف ذم الغيبة واحلكيم يف نوادر األصول واحلاكم يف الكىن والشريازي يف األلقاب عد طب هق خط عن

هبز بن حكيم عن أبيه عن جده.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -8071ليس للفاسق غيبة.
طب عن معاوية بن حيدة.

السلسلة الضعيفة (باطل).

 -8074حىت مىت ترعون عن ذكر الفاجر؟ اهتكوه حىت حيذره الناس.
طس عن معاوية بن حيدة.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -8192إن استطعت أن ال تلعن شيئا فافعل ،فإن اللعنة إذا خرجت من صاحبها فكان امللعون هلا أهال أصابته ،فإن
مل يكن هلا أهال وكان الالعن هلا أهال رجعت عليه ،وإن مل يكن هلا أهال أصابت يهوداي أو نصرانيا أو جموسيا ،فإن

استطعت أن ال تلعن شيئا أبدا فافعل.
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طب عن أيب موسى.

[الهيثمي :رواه الطبراني ،وفيه علي بن الجعد وثقه ابن حبان وقال ابن معين :يضع الحديث ،وكذبه غيره،

وفيه من لم أعرفه أيضا].

 - 8200الكذب كله إمث ما نفع به مسلم ،أو دفع به عن دين.
الروايين عن ثوابن.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 8201الكذب يسود الوجه ،والنميمة عذاب القرب.

هب عن أيب برزة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 8204أكذب الناس الصباغون ،والصواغون.

حم هـ عن أيب هريرة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 8212إن الكذب ابب من أبواب النفاق.
اخلرائطي يف مساوي األخالق عن أيب أمامة.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -8218أال إن الكذب يسود الوجه ،والنميمة من عذاب القرب.
ع طب عن أيب برزة.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -8220الكذب ينقص الرزق.

اخلرائطي يف مساوي األخالق عن أيب هريرة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -8227مهال اي عائشة ،أما علمت أن هذا من كذب األانمل .أبو نعيم عن عائشة ،قالت :دخل علي رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم وأان أفلي رأس أخي عبد الرمحن وأان أقصع أظفاري على غري شيء ،قال :فذكره.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 -8246أصلح بني الناس ولو  -يعين ابلكذب.
طب عن أيب كاهل.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -8253إن يف املعاريض ما يغين الرجل العاقل عن الكذب.
الديلمي عن علي.

الغرائب الملتقطة (موضوع).
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 - 8263اي أاب كاهل أصلح بني الناس ولو بكذا وكذا  -يعين الكذب.

طب عن أيب كاهل.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -8270كفوا عن أهل ال إله إال هللا ،ال تكفروهم بذنب ،فمن أكفر أهل ال إله إال هللا فهو إىل الكفر أقرب.
طب عن ابن عمر.

السلسلة الضعيفة (موضوع)

 -8311دعوا اجلدال واملراء لقلة خريمها ،فإن أحد الفريقني كاذب فيأمث الفريقان.
الديلمي عن معاذ.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا أو موضوع).

 -8312مهال اي أمة حممد :إمنا أهلك من كان قبلكم هذا ،ذروا املراء لقلة خريه ،ذروا املراء فإن املؤمن ال مياري،
ذروا املراء ،فإن املماري قد متت خسارته ،ذروا املراء فكفاك إمثا أن ال تزال مماراي ،ذروا املراء ،فإن املماري ال أشفع له

يوم القيامة ،ذروا املراء ،فإين زعيم بثالثة أبيات يف اجلنة ،يف رايضها ،ووسطها ،وأعالها ملن ترك املراء وهو صادق،

ذروا املراء ،فإن أول ما هناين عنه ريب بعد عبادة األواثن املراء ،فإن بين إسرائيل افرتقوا على إحدى وسبعني فرقة،

والنصارى على اثنتني وسبعني فرقة ،كلهم على الضاللة إال السواد األعظم ،قالوا اي رسول هللا :من السواد األعظم؟

قال :من كان على ما أان عليه وأصحايب ،مل ميار يف دين هللا ،ومن مل يكفر أحدا من أهل التوحيد بذنب غفر له ،إن
اإلسالم بدأ غريبا ،وسيعود غريبا فطوىب للغرابء قالوا اي رسول هللا :ومن الغرابء؟ قال :الذين يصلحون إذا فسد الناس،

وال ميارون يف دين هللا ،وال يكفرون أحدا من أهل التوحيد بذنب.
طب عن أيب الدرداء وأيب أمامة وواثلة بن األسقع وأنس.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 -8319اي أمة حممد :ال هتيجوا على أنفسكم وهج النار ،أهبذا أمرمت؟ أال أهنكم عن هذا ،أو ليس إمنا هلك من كان
قبلكم هبذا ؟ ذروا املراء ،فإن نفعه قليل ،ويهيج العداوة بني اإلخوان ،ذروا املراء أتمنوا فتنته ،ذروا املراء ،فإن املراء

يورث الشك ،وحيبط العمل ذروا املراء ،فإن املؤمن ال مياري ،ذروا املراء ،فإن املماري قد متت خسارته ،ذروا املراء،

فكفى بك إمثا أن ال تزال مماراي ،ذروا املراء فإن املماري ال أشفع له يوم القيامة ،ذروا املراء ،فإين زعيم بثالثة أبيات يف
اجلنة :يف ربضها ،وأعالها ،وأسفلها ،ملن ترك املراء وهو صادق ،ذروا املراء ،فإنه أول ما هناين عنه ريب بعد عبادة

األواثن ،وشرب اخلمر ،ذروا املراء ،فإن الشيطان قد أيس أن يعبد ،ولكن قد رضي ابلتحريش ،وهو املراء يف الدين،
ذروا املراء ،فإن بين إسرائيل افرتقوا على إحدى وسبعني فرقة ،والنصارى على اثنتني وسبعني فرقة ،وإن أميت ستفرتق

على ثالث وسبعني فرقة ،كلها على الضاللة ،إال السواد األعظم من كان على ما أان عليه وأصحايب ،من مل ميار يف

الدين دين هللا ،ومل يكفر أحدا من أهل التوحيد بذنب.
الديلمي عن أيب الدرداء وأيب أمامة وأنس وواثلة معا.

الغرائب الملتقطة (موضوع).
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 - 8326إن هللا تعاىل ال يؤاخذ املزاح الصادق يف مزاحه.
ابن عساكر عن عائشة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 8351كادت النميمة أن تكون سحرا.
ابن الل عن أنس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 8371من أحسن منكم أن يتكلم ابلعربية فال يتكلمن ابلفارسية فإنه يورث النفاق.

ك عن ابن عمر.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -8388من تكلم ابلفارسية زادت يف خبه ونقصت من مرؤته.
عد ك وتعقب عن أنس ،وأورده ابن اجلوزي يف املوضوعات.

 - 8398من استمع إىل قينة صب يف أذنيه اآلنك يوم القيامة.
ابن عساكر عن أنس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -8438عن علي رضي هللا عنه قال :كنا جلوسا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فطلع علينا رجل من أهل

العالية ،فقال :اي رسول هللا أخربين أبشد شيء يف هذا الدين وألينه ،فقال :ألينه شهادة أن ال إله إال هللا ،وأن حممدا

عبده ورسوله ،وأشده اي أخا العالية األمانة ،إنه ال دين ملن ال أمانة له ،وال صالة وال زكاة له ،اي أخا العالية ،إنه من
أصاب ماال من حرام ،فلبس جلبااب  -يعين قميصا  -مل تقبل صالته حىت ينحي ذلك اجللباب عنه إن هللا تعاىل أكرم

وأجل  -اي أخا العالية  -من أن يتقبل عمل رجل أو صالته وعليه جلباب من حرام.
البزار ،وفيه أبو اجلنوب ضعيف.

السلسلة الضعيفة (منكر جدا).

 -8473عن أيب هريرة قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :اي أاب هريرة ال تدخلن على أمري ،وإن غلبت على
ذلك ،فال جتاوز سنيت وال ختافن سيفه وسوطه ،أن أتمره بتقوى هللا وطاعته ،اي أاب هريرة إن كنت وزير أمري أو مشري أمري

أو داخال على أمري فال ختالفن سنيت وال سرييت ،فإن من خالف سنيت وسرييت جيء به يوم القيامة ،أتخذه النار من كل

مكان مث يصري إىل النار.

الديلمي.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 -8501أبو ذر رضي هللا عنه اي أاب ذر كن للعمل ابلتقوى أشد اهتماما منك ابلعمل ،اي أاب ذر إن هللا إذا أراد بعبد
خريا جعل الذنوب بني عينيه ممثلة ،اي أاب ذر إن املؤمن يرى ذنبه كأنه حتت صخرة ،خياف أن تقع عليه ،والكافر يرى
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ذنبه كأنه ذابب مير على أنفه ،اي أاب ذر ال تنظر إىل صغر اخلطيئة ،ولكن انظر إىل عظم من عصيت ،اي أاب ذر ال يكون

الرجل من املتقني حىت حياسب نفسه أشد من حماسبة الشريك لشريكه ،فيعلم من أين مطعمه ،ومن أين مشربه ،ومن

أين ملبسه؟ أمن حل ذلك ،أم من حرام؟

الديلمي.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 -8507عن مسعان بن املهدي عن أنس قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :يقول هللا تعاىل :ما من عبد من

عبادي تواضع يل عند خلقي إال وأان أدخله جنيت ،وما من عبد من عبادي تكرب عند خلقي إال وأان أدخله انري ،وما

من عبد من عبيدي استحيا من احلالل إال ابتاله هللا ابحلرام.

كر وقال منكر إسنادا ومتنا ،ويف سنده غري واحد من اجملهولني.

الزيادات على الموضوعات.

 -8534ابن عباس رضي هللا عنه عن صاحل الناجي قال :كنت عند حممد بن سليمان أمري البصرة ،فقال :حدثين أيب
عن جدي األكرب يعين ابن عباس أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال :امسح رأس اليتيم هكذا إىل مقدم رأسه ،ومن كان

له أب هكذا إىل مؤخره.

خط وقال ال حيفظ حملمد بن سليمان غريه كر.

زوائد تاريخ بغداد (موضوع).

 -8569عن علي أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ذكر فضل العلماء ،فقال :قلوهبم مألى من الداء وال داء أشد
من حب الدنيا ،وال دواء أكرب من تركها ،فاتركوا الدنيا تصلوا إىل روح اآلخرة.

الديلمي وفيه بكر بن األعنق قال يف املغىن :ال يصح حديثه.

الزيادات على الموضوعات.

 -8575الرباء بن عازب رضي هللا عنه أخربين عمر بن إبراهيم بن سعد الفقيه ،أان أبو احلسن عيسى بن حامد بن
بشر القاضي ،ثنا أبو عمرو مقاتل بن صاحل بن زمانة املرزوي :ثنا أبو العباس حممد بن نصر بن العباس ،ثنا حممود بن

غيالن ،ثنا حيىي بن آدم ،ثنا املفضل بن مهلهل ،عن حممد بن سليمان ،عن مكحول ،عن الرباء بن عازب قال :قال

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :إن هلل تعاىل خواص ،يسكنهم رفيع الدرجات ،ألهنم كانوا يف الدنيا أعقل الناس ،قيل:

وكيف كانوا أعقل الناس اي رسول هللا؟ قال :كانت مهتهم املسابقة إىل الطاعة ،وهانت عليهم فضول الدنيا وزينتها.

ابن النجار.

الزيادات على الموضوعات.

 -8580عن أمحد بن املغلس :حدثنا إمساعيل بن أيب أويس ،ثنا مالك عن انفع عن ابن عمر قال :أتى رجل النيب
صلى هللا عليه وسلم فقال :اي رسول هللا دلين على عمل إذا أان عملته أحبين هللا من السماء ،وأحبين الناس من األرض،

فقال له النيب صلى هللا عليه وسلم :ازهد يف الدنيا حيبك هللا ،وازهد فيما يف أيدي الناس حيبك الناس.

كر وأمحد بن املغلس يضع احلديث.
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 -8595أبو هريرة رضي هللا عنه عن حممد بن يونس :حدثنا عبد هللا بن داود التمار الواسطي ،حدثنا إمساعيل بن

عياش عن ثور بن يزيد عن مكحول عن أيب هريرة ،قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :اي أاب هريرة عليك بطريق

قدم إذا فزع الناس مل يفزعوا ،وإذا طلب الناس األمان مل خيافوا ،قوم من أميت يف آخر الزمان حيشرون يوم القيامة حمشر
األنبياء إذا نظر الناس إليهم ظنوا أهنم أنبياء مبا يرون من حاهلم فأعرفهم فأقول أميت فيقول اخلالئق :إهنم ليسوا أبنبياء؛

فيمرون مثل الربق والريح ،تغشى من نورهم أبصار أهل اجلمع ،فقلت :اي رسول هللا فمرين مبثل عملهم ،لعلي أحلق هبم،
فقال :اي أاب هريرة ركبوا طريقا صعب املدرجة ،مدرجة األنبياء ،طلبوا اجلوع بعد أن أشبعهم هللا تعاىل ،وطلبوا العرى بعد

أن كساهم هللا تعاىل ،وطلبوا العطش بعد أن أرواهم هللا تعاىل ،تركوا ذلك رجاء ما عند هللا ،تركوا احلالل خمافة حسابه،

وصاحبوا الدنيا فلم تشغل قلوهبم ،تعجب املالئكة من طواعيتهم لرهبم ،طوىب هلم ،ليت هللا عز وجل قد مجع بيين

وبينهم ،مث بكى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم شوقا إليهم ،فقال :اي أاب هريرة إذا أراد هللا أبهل األرض عذااب فنظر إىل

ما هبم من اجلوع والعطش كف ذلك العذاب عنهم ،فعليك اي أاب هريرة بطريقهم ،من خالف طريقهم بقي يف شدة
احلساب ،قال مكحول :فقد رأيت أاب هريرة وإنه ليتلوى من اجلوع والعطش ،فقلت له :رمحك هللا أرفق بنفسك ،فقد

كربت سنك ،فقال :اي بين إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ذكر قوما وأمرين بطريقهم ،فأخاف أن يقطع القوم

طريقهم ،ويبقى أبو هريرة يف شدة احلساب.

الديلمي قال يف امليزان :عبد هللا بن داود الواسطي التمار ،قال خ :فيه نظر ،وقال ن :ضعيف ،وقال أبو حامت :ليس

بقوي ويف أحاديثه مناكري ،وتكلم فيه حب ،وقال عد :هو ممن ال أبس به إن شاء هللا ،قال الذهيب :بل كل البأس به،

ورواايته تشهد بصحة ذلك ،وقد قال خ :فيه نظر وال يقول هذا إال فيمن يتهمه غالبا.

الزيادات على الموضوعات.

 -8601عن ابن عباس قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :اي جرير إين أحذرك الدنيا ،وحالوة رضاعها،
ومرارة فطامها.
الديلمي.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 -8659عن األشعث قال :حدثين موسى بن إمساعيل عن آابئه عن علي قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:
إن أول شيء كتبه هللا يف اللوح احملفوظ :بسم هللا الرمحن الرحيم ،إين أان هللا ال إله إال أان ،ال شريك يل ،إنه من استسلم

لقضائي ،وصرب على بالئي ،ورضي حلكمي كتبته صديقا وبعثته مع الصديقني يوم القيامة.

ابن النجار.

الزيادات على الموضوعات.

 -8707عن أنس قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :اي علي ال تكذب وعليك ابلصدق ،فإن ضرك يف
العاجل كان فرجا يف اآلجل.

ابن الل.

الغرائب الملتقطة (موضوع).
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 -8740عن أيب بكر الداهري عن ثور بن يزيد عن خالد بن مهاجر عن عمر بن اخلطاب قال :قال رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم :ابن آدم عندك ما يكفيك وأنت تطلب ما يطغيك ،ال بقليل تقنع ،وال بكثري تشبع ،ابن آدم إذا
أصبحت معاىف يف بدنك ،آمنا يف سربك ،عندك قوت يومك ،فعلى الدنيا العفاء.

أبو نعيم يف األربعني الصوفية.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -8745عن أيب الدرداء قال :ذرعنا املسجد ،مث أتينا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،فقال :عريش كعريش موســى؟
مثام وخشيبات ،واألمر أعجل من ذلك.
الديلمي وابن النجار.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا أو موضوع).

 -8746عن أيب هريرة ،قال له النيب صلى هللا عليه وسلم :ايأاب هريرة إذا سددت كلب اجلوع برغيف وكوز ماء
القراح فعلى الدنيا وأهلها الدمار.

الديلمي.السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -8790عن الثوري عن جابر عن الشعيب قال :قال عبد هللا :ما اجتمع حالل وحرام إال غلب احلرام احلالل.

عب.

السلسلة الضعيفة (ال أصل له).

 -8843عن أنس قال :وعظ النيب صلى هللا عليه وسلم يوما ،فإذا رجل قد صعق ،فقال النيب صلى هللا عليه وسلم:
من ذا امللبس علينا ديننا؟ إن كان صادقا فقد شهر نفسه ،وإن كان كاذاب حمقه هللا.

أبو بكر بن كامل يف معجمه وابن النجار.

الزيادات على الموضوعات.

 - 8862أنس بن مالك رض ي هللا عنه عن أيب هدبة عن أنس عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال :بني اجلنة والعبد
سبع عقاب ،أهوهنا املوت قال أنس قلت :اي رسول هللا فما أصعبها؛ قال :الوقوف بني يدي هللا عز وجل إذا تعلق

املظلومون ابلظاملني.

ابن النجار.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -8887عن علي قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :إن أصحاب الكبائر من موحدي األمم كلها الذين ماتوا
على كبائرهم غري اندمني وال اتئبني ،من دخل منهم جهنم ال تزرق أعينهم ،وال تسود وجــوههم ،وال يقرنــون ابلشــياطني،

وال يغلــون ابلسالســل ،وال جيرعــون احلمــيم ،وال يلبســون القط ـران ،حــرم هللا أجســادهم علــى اخللــود مــن أجــل التوحيــد،
وصورهم على النار من أجل السجود ،فمنهم من أتخذه النار إىل قدميه ،ومنهم من أتخــذه النــار إىل عقبيــه ،ومــنهم مــن
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أتخذه النار إىل فخذيه ،ومنهم من أتخذه النار إىل حجزته ،ومنهم من أتخذه النار إىل عنقه ،على قدر ذنوهبم وأعماهلم،
ومنهم من ميكث فيهــا شــهرا ،مث خيــرج منهــا ،ومــنهم مــن ميكــث فيهــا ســنة مث خيــرج منهــا ،ومــنهم أطـوهلم فيهــا مكثــا بقــدر

الدنيا منذ يوم خلقت إىل أن تفىن ،فإذا أراد هللا أن خيرجهم منها قالت اليهود والنصارى :ومن يف النار من أهل األداين

واألواثن ملن يف النار من أهل التوحيد :آمنتم ابهلل وكتبه ورسله ،فنحن وأنتم اليوم يف النار سواء ،فيغضــب هلــم غضــبا مل
يغضــبه لشــيء فيمــا مضــى ،فيخــرجهم إىل عــني بــني اجلنــة والص ـراط ،فينبتــون فيهــا نبــات الطراثيــث يف محيــل الســيل ،مث

يدخلون اجلنة ،مكتوب يف جباههم هؤالء اجلهنميون عتقاء الرمحن ،فيمكثون يف اجلنة ما شاء هللا أن ميكثوا ،مث يســألون
هللا أن ميحو ذلك اإلسم عنهم ،فيبعث هللا ملكــا فيمحــوه ،مث يبعــث هللا مالئكــة معهــم مســامري مــن انر ،فيطبقوهنــا علــى

من بقي فيها ،يســمروهنا بتلــك املســامري ،فينســاهم هللا علــى عرشــه ،ويشــتغل عــنهم أهــل اجلنــة بنعــيمهم ولــذاهتم ،وذلــك
ي
ي
ني}.
ين َك َف ُروا ل مَو َكانُوا ُم مسل يم َ
قوله تعاىلُ :
{رمبََا يَـ َو ُّد الَّذ َ
ابن أيب حامت وابن شاهني يف السنة والديلمي .زوائد تاريخ بغداد (منكر .وقال الذهبي :أظنه موضوعا).
 -8994ابن جرير :حدثين عمر بن إمساعيل اهلمداين ،ثنا يعلى بن األشدق عن عبد هللا بن جراد قال :قال أبو

الدرداء :اي رسول هللا هل يسرق املؤمن؟ قال :قد يكون ذلك ،قال فهل يزين املؤمن؟ قال :بلى وإن كره أبو الدرداء،

قال :هل يكذب املؤمن؟ قال إمنا يفرتي الكذب من ال يؤمن إن العبد يزل الزلة مث يرجع إىل ربه فيتوب فيتوب هللا

عليه.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -9004عن عائشة قالت :دخل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأان أفلي رأس أخي عبد الرمحن ،وأان أقصع
أظفاري على غري شيء ،فقال :مهال اي عائشة أما علمت أن هذا من كذب األانمل.

الديلمي وفيه مسلمة بن علي مرتوك.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 -9025أنس رضي هللا عنه عن عبد هللا ب ن يزيد بن آدم السلمي الدمشقي ،قال :حدثين أبو الدرداء وأبو أمامة
الباهلي وأنس بن مالك وواثلة بن األسقع ،قالوا :خرج إلينا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وحنن نتمارى يف أمر الدين،

فغضب غضبا شديدا مل يغضب مثله ،مث قال :مه مه اي أمة حممد ال هتيجوا على أنفسكم وهج النار ،مث قال :أهبذا

أمرمت؟ أو ليس عن هذا هنيتم؟ أو ليس إمنا هلك من كان قبلكم هبذا؟ مث قال :ذروا املراء لقلة خريه ،فإن نفعه قليل،

ويهيج العداوة بني اإلخوان ،ذروا املراء فإن املراء ال تؤمن فتنته .وال تعقل حكمته ،ذروا املراء فإنه يورث الشك وحيبط

العمل ،ذروا املراء فكفاك إمثا أن ال تزال مماراي ،ذروا املراء فإن املؤمن ال مياري ،ذروا املراء فإن املماري قد متت
خسارته ذروا املراءفأان زعيم بثالثة أبيات يف اجلنة :يف ربضها ،ووسطها ،وأعالها ،ملن ترك املراء وهو صادق ،ذروا املراء

فإن املماري ال أشفع له يوم القيامة ،ذروا املراء فإن أول ما هناين عنه ريب بعد عبادة األواثن ،املراء ،وشرب اخلمر ،ذروا
املراء فإن الشيطان قد يئس أن تعبدوه ،ولكن رضي منكم ابلتحريش ،وهو املراء يف دين هللا ،ذروا املراء فإن بين
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إسرائيل افرتقوا على إحدى وسبعني فرقة ،كلها ضالة إال السواد األعظم ،قال :اي رسول هللا وما السواد األعظم؟ قال:

من ال مياري يف دين هللا ،ومن كان على ما أان عليه اليوم وأصحايب ،ومل يكفر أحدا من أهل التوحيد بذنب ،مث قال :إن

اإلسالم بدأ غريبا وسيعود غريبا ،فطوىب للغرابء ،قالوا :اي رسول هللا وما الغرابء؟ قال :الذين يصلحون إذا فسد الناس،

وال ميارون يف دين هللا ،وال يكفرون أحدا من أهل التوحيد ابلذنب.

الديلمي كر وقال :قال حم عبد هللا بن يزيد بن آدم أحاديثه موضوعة ،وقال إبراهيم بن يعقوب السعدي :أحاديثه

منكرة أعوذ ابهلل أن أذكر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف حديثه.
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حرف الباء
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كتاب البيوع
 - 9197قل ما يوجد يف أميت آخر الزمان درهم حالل واخ يوثق به.

عد وابن عساكر عن عمر.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 - 9200إن هللا تعاىل حيب أن يرى عبده تعبا يف طلب احلالل.

فر عن علي.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 9218التاجر الصدوق حتت ظل العرش يوم القيامة.
األصبهاين يف الرتغيب فر عن أنس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 9220أزكى األعمال كسب املرء بيده.

هب عن علي.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 9254قل ما يوجد يف آخر أميت درهم من حالل أو أخ يوثق به.

كر عن ابن عمر.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -9293التاجر اجلبان حمروم ،والتاجر اجلسور مرزوق.
القضاعي عن أنس.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 - 9343عند اختاذ األغنياء الدجاج أيذن هللا هبالك القرى.

هـ ـ عن أيب هريرة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 9347عمل األبرار من الرجال اخلياطة ،وعمل األبرار من النساء الغزل.
متام خط وابن الل وابن عساكر عن سهل بن سعد.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -9362اي بين إذا ملكت مثن عبد فاشرت به عبدا فإن اجلدود يف نواصي الرجال.
أبو نعيم عن سهل بن صخر وفيه يوسف بن خالد السميت.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 -9398إذا كان يوم القيامة اندى مناد أين خونة هللا يف األرض؟ فيؤتى ابلنخاسني والصيارفة واحلاكة.
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الديلمي عن ابن عمر.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 - 9410بئس الكسب أجرة الزمارة ،ومثن الكلب.
أبو بكر ابن مقسم يف جزئه ك حم عن أيب هريرة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -9591غنب املسرتسل راب.
هق عن أنس عن

جابر.السلسلة الضعيفة (باطل).

 - 9654العربون ملن عربن.

خط يف رواة مالك عن ابن عمر.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -9703من اشرتى شيئا مل يره فهو ابخليار ،إذا رآه إن شاء أخذه ،وإن شاء تركه.
قط [هق] وضعفاه عن أيب هريرة.

محقق سنن البيهقي :باطل.

 - 9720من احتكر طعاما على أميت أربعني يوما وتصدق به مل تقبل منه.
ابن عساكر عن معاذ.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 9721من متىن على أميت الغالء ليلة واحدة أحبط هللا عمله أربعني سنة.
ابن عساكر ك عن ابن عمر.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -9733من احتكر طعاما أو تربص به أربعني يوما مث طحنه وخبزه وتصدق به مل يقبل هللا منه.

كر ابن النجار عن دينار بن أيب مكيس عن أنس ودينار متهم ،قال حب :روى عن أنس أشياء موضوعة.

الضعيفة (موضوع).

 -9735من حبس طعاما أربعني يوما مث أخرجه فطحنه وخبزه مث تصدق به مل يقبل منه.
اخلطيب عن دينار عن

أنس.السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -9739حيشر احلكارون وقتلة األنفس إىل جهنم يف درجة.

عد وابن الل وابن عساكر عن أيب هريرة وأورده ابن اجلوزي يف املوضوعات.
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السلسلة

 -9747الغالء والرخص جندان من جنود هللا تعاىل ،اسم أحدمها الرغبة ،واسم اآلخر الرهبة ،فإذا أراد هللا أن يغليه

قذف هللا الرغبة يف صدور التجار فرغبوا فيه فحبسوه ،وإذا أراد هللا أن يرخصه قذف هللا الرهبة يف صدور التجار

فأخرجوه من أيديهم.

عق واخلطيب والرافعي والديلمي عن عبد هللا بن املثىن عن عمه مثامة عن جد أنس وأورده ابن اجلوزي يف املوضوعات.
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حرف التاء
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كتاب التوبة
 -10172إن التوبة تغسل احلوبة ،وإن احلسنات يذهنب السيئآت وإذا ذكر العبد ربه يف الرجاء أجناه يف البالء،
وذلك ألن هللا يقول :ال أمجع لعبدي أبدا أمنني ،وال أمجع له خوفني ،إن هو أمنين يف الدنيا خافين يوم أمجع فيه

عبادي ،وإن هو خافين يف الدنيا أمنته يوم أمجع فيه عبادي يف حظرية القدس ،فيدوم له أمنه ،وال أحمقه فيمن أحمق.

حل عن شداد بن أوس.

السلسلة الضعيفة (موضوع)

 - 10186إن هللا تعاىل حيب العبد املؤمن املفنت التواب.

حم عن علي.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 10208التسويف شعار الشيطان يلقيه يف قلوب املؤمنني.

فر عن عبد الرمحن بن عوف.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 10209حقيق ابملرء أن يكون له جمالس خيلو فيها ،ويذكر ذنوبه فيستغفر هللا منها.

هب عن مسروق مرسال.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -10212صاحب اليمني أمري على صاحب الشمال ،فإذا عمل عبد حسنة كتبها بعشر أمثاهلا ،فإذا عمل سيئة

فأراد صاحب الشمال أن يكتبها قال له صاحب اليمني :أمسك ،فيمسك ست ساعات ،فإن استغفر هللا منها مل

يكتب عليه شيئا ،وإن مل يستغفر هللا كتبت عليه سيئة واحدة.

طب عن أيب أمامة.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -10213الطابع معلق بقائمة العرش ،فإذا انتهكت احلرمة وعمل ابملعاصي واجرتئ على هللا بعث هللا الطابع فيطبع
هللا على قلبه فال يعقل بعد ذلك شيئا.

البزار هب عن ابن عمر.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 - 10231ما علم هللا من عبد ندامة على ذنب إال غفر له من قبل أن يستغفر منه.

ك عن عائشة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 10235ما من مسلم يعمل ذنبا إال أوقفه امللك ثالث ساعات فإن استغفر عن ذنبه مل يوقف عليه ،ومل يعذب يوم

القيامة.
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ك عن أم عصمة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 10237من أذنب ذنبا وهو يضحك دخل النار وهو يبكي.

حل عن ابن عباس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 10243من أذنب ذنبا فعلم أن له راب إن شاء أن يغفر له غفر له ،وإن شاء أن يعذبه عذبه ،كان حقا على هللا أن

يغفر له.

ك حل عن أنس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 10245من أذنب ذنبا فعلم أن هللا قد اطلع عليه غفر له ،وإن مل يستغفر.

طص عن ابن مسعود.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -10256الفقراء أصدقاء هللا ،واملرضى أحباء هللا ،فمن مات على التوبة فله اجلنة فتوبوا وال تيأسوا فإن ابب التوبة
مفتوح من قبل املغرب ال ينسد حىت تطلع الشمس منه ،احلديث.
جعفر يف كتاب العروس والديلمي عن علي.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 -10281ما أذنب عبد ذنبا فندم إال كتب هللا له مغفرته قبل أن يستغفر.
أبو الشيخ عن عائشة.

ترتيب الموضوعات.

 - 10283التوبة النصوح الندم على الذنب حني يفرط منك ،وتستغفر هللا بندامتك عند احلافر مث ال تعود إليه أبدا.
ابن أيب حامت وابن مردويه هب وضعفه عن أيب بن كعب الديلمي عن ابن عمر.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -10289الطابع معلق ابلعرش ،فإذا انتهكت احلرمة واجرتئ على اخلطااي وعمل ابملعاصي بعث هللا الطابع فيطبع

على القلب فال يعقل بعد ذلك.
الديلمي عن ابن عمر.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -10290إذا قال العبد استغفر هللا وأتوب إليه فقاهلا ،مث عاد ،مث قاهلا ،مث عاد ،كتبه هللا يف الرابعة من الكذابني.
الديلمي عن أيب هريرة.

الغرائب الملتقطة (موضوع).
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 -10296يقول هللا عز وجل :من أعظم مين جودا؟ أكألهم يف مضاجعهم كأهنم مل يعصوين ،ومن كرمي أن أقبل توبة

التائب حىت كأنه مل يزل اتئبا ،من ذا الذي يقرع ابيب فلم أفتح له؟ من ذا الذي سألين فلم أعطه؟ أخبيل أان فيبخلين

عبدي؟.

الديلمي عن أيب هدبة عن أنس.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 -10302التوبة النصوح الندم على الذنب حني يفرط منك فتستغفر هللا ،مث ال تعود إليه أبدا.
ابن أيب حامت وابن مردويه عن أيب.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -10329إذا أتى على العبد أربعون سنة جيب عليه أن خياف هللا وحيذره.

فر عن علي.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 -10413إن الرب لينظر إىل عباده كل يوم ثلثمائة وستني مرة يبدئ ويعيد ذلك ،وذلك من حبه خللقه .الديلمي

عن أنس.

الزيادات على الموضوعات.

 -10414إن هللا تعاىل لينظر إىل عباده كل يوم ثلثمائة وستني مرة يبديء ويعيد ،وذلك من حبه خللقه .والديلمي عن
أيب هدبة عن أنس.

الزيادات على الموضوعات.

 -10417بعث هللا تعاىل يوم القيامة عبدا ال ذنب له فيقول هللا عز وجل أبي األمرين أحب إليك أن أجزيك؟
بعملك؟ أم بنعميت عندك قال :اي رب أنت تعلم أين مل أعصك ،قال :خذوا عبدي بنعمة من نعمي ،فما يبقى له حسنة
إال استفرغتها تلك النعمة ،فيقول :اي رب بنعمتك ورمحتك ،فيقول بنعميت ورمحيت ،ويؤتى بعبد حمسن يف نفسه ال يرى

أن له سيئة ،فيقال له :هل كنت توايل أوليائي؟ قال :اي رب كنت من الناس سلما ،قال :فهل كنت تعادي أعدائي؟

قال :اي رب مل أكن أحب أ ن يكون بيين وبني أحد شيء ،فيقول هللا تعاىل :وعزيت وجاليل ال ينال رمحيت من مل يوال
أوليائي ،ويعاد أعدائي.

احلكيم طب عن واثلة.

[الهيثمي :رواه الطبراني ،وفيه بشر بن عون ،وهو متهم بالوضع].

 -10452عن أنس أن أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم شكوا إليه :إان نصيب من الذنوب ،فقال هلم :ولوال أنكم
تذنبون جلاء هللا بقوم يذنبون فيستغفرون هللا فيغفر هلم.

كر وفيه مبارك بن سحيم قال يف املغىن :له نسخة موضوعة.

95

حرف اجليم
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كتاب اجلهاد
 - 10485إذا رجف قلب املؤمن يف سبيل هللا حتاتت خطاايه كما حتات عذق النخلة.

طب حل عن سلمان.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 10572حرس ليلة يف سبيل هللا على ساحل البحر أفضل من صيام رجل وقيامه يف أهله ألف سنة السنة ثلثمائة
يوم ،اليوم كألف سنة .هـ عن أنس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 10604الغزو خري لوديك.

فر عن أيب الدرداء.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -10606يف اخليل وأبواهلا وأرواثها كف من مسك اجلنة.
ابن أيب عاصم يف اجلهاد عن عريب املليكي.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -10629من أسلم على يديه رجل وجبت له اجلنة .طب عن عقبة بن عامر.

زوائد تاريخ بغداد (منكر جدا .وقال اإلمام أحمد بن حنبل :موضوع .وقال ابن معين :ليس له أصل)

 - 10630من اعتقل رحما يف سبيل هللا عقله هللا من الذنوب يوم القيامة.
طب عن أيب هريرة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 10718من حرس ليلة على ساحل البحر كان أفضل من عبادة رجل يف أهله ألف سنة السنة ثلثمائة وستون
يوما ،كل يوم ألف سنة.

ع كر عن أنس وفيه حممد بن شعيب عن سابور عن سعيد بن خالد بن أيب الطويل.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -10720من رابط ليلة حارسا من وراء املسلمني كان له مثل أجر من خلفه ممن صام وصلى.
ابن زجنويه قط يف األفراد عن أنس.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -10729املرابطون بقزوين والروم وسائر املرابطني يف البالد خيتم لكل من رابط منهم يف كل يــوم وليلــة أجــر قتيــل يف
سبيل هللا متشحط يف دمه .اخلطيب يف فضائل قزوين والرافعي عن أيب الدرداء.
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الزيادات على الموضوعات.

 -10744ألن أحرس ثالث ليال مرابطا من وراء بيضة املسلمني أحب إيل من أن تصيبين ليلة القدر يف أحد
املسجدين املدينة أو بيت املقدس.

أبو الشيخ عن أنس ابن شاهني هب عن أيب أمامة

.السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -10745لرابط يوم يف سبيل هللا من وراء عورة املسلمني حمتسبا من غري شهر رمضان أعظم أجرا من عبادة مائة سنة

صيامها وقيامها ورابط يوم يف سبيل هللا من وراء عورة املسلمني حمتسبا من شهر رمضان أفضل عند هللا وأعظم أجرا من

عبادة ألف سنة صيامها وقيامها فإن رده هللا إىل أهله ساملا مل يكتب عليه سيئة ألف سنة ويكتب له احلسنات وجيرى له

أجر الرابط إىل يوم القيامة.

د عن أيب بن كعب قال املنذري يف الرتغيب آاثر الوضع عليه الئحة ،وكيف ال وهو من رواية عمر بن صبيح وقال ابن

كثري :أخلق هبذا احلديث أن يكون موضوعا ملا فيه من اجملازفة وألنه من رواية عمر بن صبيح أحد الكذابني بني

املعروفني بوضع احلديث.

 -10771من كرب تكبرية عند الغروب على ساحل البحر رافعا صوته أعطاه هللا من األجــر بعــدد كــل قطــرة يف البحــر
عشر حسنات ،وحما عنه عشر سيئآت ،ورفع له عشر درجات ما بني كل درجتني مسرية مائة عام للفرس املسرع.

طب حل ك عن إايس بن معاوية بن قرة عن أبيه عن جده قال الذهيب هذا منكر جدا ويف إسناده من يتهم.

 -10772من غزا يف البحر غزوة يف سبيل هللا وهللا أعلم مبن يغزو يف سبيل هللا فقد أدى إىل هللا طاعته كلها ،وطلب
اجلنة كل مطلب وهرب من النار كل مهرب.

طب وابن عساكر عن عمران بن حصني وفيه عمر بن صبح كذاب.
 -10787إن هللا عز وجل يباهي ابملتقلد سيفه يف سبيل هللا مالئكته وهم يصلون عليه ما دام متقلده.
اخلطيب عن علي.

زوائد تاريخ بغداد (موضوع).

 -10788من تقلد سيفا يف سبيل هللا قلده هللا وشاحا يف اجلنة ال تقوم هلا الدنيا منذ خلقها هللا إىل يوم يفنيها ،وإن
هللا ليباهي بسيف الغازي ورحمه وسالحه ،وإذا ابهى هللا بعبد مل يعذبه أبدا.

أبو الشيخ واملخلص يف فوائده عن أيب هريرة وهو واه.

الزيادات على الموضوعات.

 -10789من تقلد سيفا يف سبيل هللا قلده هللا يوم القيامة وشاحني من اجلنة ال تقوم هلما الدنيا وما فيها ،من يوم
خلقها إىل يوم يفنيها ،وصلت عليه املالئكة حىت يضعه عنه ،وإن هللا ليباهي مالئكته بسيف الغازي ورحمه وسالحه،

وإذا ابهى هللا بعبد من عباده مل يعذبه بعد ذلك أبدا.
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ابن النجار عن أيب هريرة.

الزيادات على الموضوعات.

 - 10795ال تغالوا يف أمثان السيوف ،فإهنا مأمورة.
الديلمي عن عبد هللا بن بسر.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -10796من اختذ مغفرا جملاهدته يف سبيل هللا غفر هللا له ،ومن اختذ بيضة بيض هللا وجهه يوم القيامة ،ومن اختذ
درعا كانت له سرتا من النار يوم القيامة.
اخلطيب عن احلسن وسنده ضعيف.

زوائد تاريخ بغداد (موضوع).

 -10814استعتبوا اخليل تعتب.

عد وابن عساكر عن أيب أمامة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 10816عاتبوا اخليل فإهنا تعتب.
طب والضياء عن أيب أمامة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -10839الرمي خري ما هلومت به.

عن ابن عمر.

السلسلة الضعيفة (موضوع)

 -10864من اختذ قوسا يف بيته نفى هللا عنه الفقر أربعني سنة.
الشريازي يف األلقاب واخلطيب عن أنس.

زوائد تاريخ بغداد (موضوع).

 -10894اي أكثم اغز مع غري قومك حتسن خلقك ،وتكرم على رفقائك ،اي أكثم خري الرفقاء أربعة ،وخري الطالئع
أربعون ،وخري السرااي أربعمائة ،وخري اجليوش أربعة آالف ولن يغلب اثنا عشر ألفا من قلة.

هـ عن أنس.

السلسلة الضعيفة (باطل).

 -10913من آذى ذميا فأان خصمه ،ومن كنت خصمه خصمته يوم القيامة.
خط عن ابن مسعود.

ترتيب الموضوعات.

 -10916منعين ريب أن أظلم معاهدا وال غريه.

ك عن علي.

السلسلة الضعيفة (موضوع).
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 - 10934اتركوا الرتك ما تركوكم ،فإن أول من يسلب أميت ملكهم وما خوهلم هللا بنو قنطوراء.

طب عن ابن مسعود.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 10963العنرب ليس بركاز ،بل هو ملن وجده.
ابن النجار عن جابر.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -10989عشر مباحة لكم يف الغزو :الطعام واإلدام ،والثمار ،والشجر واخلل ،والزيت والرتاب ،واحلجر ،والعود

غري منحوت ،واجللد الطري.

طب وابن عساكر عن عائشة وفيه أبو مسلمة العاملي مرتوك.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 - 11113شهيد البحر مثل شهيد الرب ،واملائد يف البحر كاملتشحط يف دمه يف الرب ،وما بني املوجتني يف البحر
كقاطع الدنيا يف طاعة هللا ،وأن هللا عز وجل وكل ملك املوت بقبض األرواح ،إال شهداء البحر فإنه يتوىل قبض
أرواحهم ويغفر لشهيد الرب الذنوب كلها إال الدين ،ويغفر لشهيد البحر الذنوب كلها والدين.

هـ طب عن أيب أمامة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -11141إن أول قطرة تنزل من دم الشهيد يكفر هبا ذنوبه والثانية :يكسى من حلل اإلميان ،والثالثة :يزوج من

حور العني.

طب عن أيب أمامة.

[الهيثمي :رواه الطبراني وفيه جعفر بن الزبير وهو كذاب].

 -11155ما قطر يف األرض قطرة أحب إىل هللا تعاىل من دم رجل مسلم يف سبيل هللا ،أو قطرة دمع يف سواد الليل
من خشية هللا حيث ال يراه أحد إال هللا عز وجل.

الديلمي عن أيب أمامة.

الزيادات على الموضوعات.

 - 11179من عشق فعف ،مث مات ،مات شهيدا.

خط عن عائشة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -11181احلمى شهادة.

فر عن أنس.

السلسلة الضعيفة (موضوع)
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 -11193من مات مرابطا مات شهيدا ،ووقي فتنة القرب ،وغدي عليه وريح عليه برزقه من اجلنة.

هـ عن أيب هريرة.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 - 11203من عشق فكتم وعف فمات فهو شهيد.

خط عن ابن عباس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 11206موت الغريب شهادة.

هـ عن ابن عباس.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -11223من مات مرابطا مات شهيدا ،ووقي فتنة القرب وغدي وريح عليه برزقه من اجلنة.

حل عن أيب هريرة.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -11299القتال قتاالن :فقتال املشركني حىت يؤمنوا أو يعطوا اجلزية عن يد وهم صاغرون ،وقتال الفئة الباغية حىت
تفيء إىل أمر هللا ،فإن فاءت أعطيت العدل.

ابن عساكر عن بشر بن عون عن بكار بن متيم عن مكحول عن أيب أمامة قال الذهيب يف امليزان :بكار جمهول وذا سند

نسخة ابطلة.

 -11353عن أيب الدرداء :أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال لرجل من بين حارثة :أال تغزو اي فالن؟ قال :اي
رسول هللا غرست وداي يل وإين أخاف إن غزوت أن يضيع ،فقال :الغزو خري لوديك ،قال :فغزا الرجل فوجد وديه

كأحسن الودي وأجوده.
الديلمي.

السلسلة الضعيفة (موضوع)

 -11382عن علي قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :ملا أراد هللا أن خيلق اخليل قال :لريح اجلنوب إين
خالق منك خلقا اجعله عزا ألوليائي ومذلة على أعدائي ،ومجاال ألهل طاعيت ،فقالت الريح :اخلق ،فقبض منها قبضة

فخلق فرسا ،فقال :خلقتك فرسا ،وجعلتك عربيا ،وجعلت اخلري معقودا بناصيتك ،والغنائم حمتازة على ظهرك،
وجعلتك تطري بال جناح ،فأنت للطلب ،وأنت للهرب ،وسأجعل على ظهرك ،رجاال يسبحوين وحيمدوين ويهللوين
ويكربوين ،فلما مسعت املالئكة الصفة وخلق الفرس قالت املالئكة :اي رب حنن مالئكتك نسبح لك وحنمدك وهنللك

فماذا لنا؟ فخلق هللا خيال بلقا ،أعناقها كأعناق البخت ميد هبا من يشاء من أنبيائه ورسله ،وأرسل الفرس يف األرض،
فلما استوت قدماه على األرض مسح الرمحن بيده على عرف ظهره ،قال :أذل بصهيلك املشركني ،إمأل منه آذاهنم،

وأذل به أعناقهم وأرعب به قلوهبم ،فلما عرض هللا على آدم من كل شيء ما خلق ،قال له :اخرت من خلقي ما شئت،
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فاختار الفرس فقيل له :اخرتت عزك وعز ولدك خالدا ما خلدوا ،وابقيا ما بقوا ،يلقح فينتج منه أوالدا أبد اآلبدين،

ودهر الداهرين ،بركيت عليك وعليهم ،ما خلقت خلقا أحب إيل منك.

ك يف اترخيه والثعليب يف تفسريه والديلمي وأورده ابن اجلوزي يف املوضوعات وأعله ابحلسن بن زيد بن احلسن بن علي

بن أيب طالب ضعيف روى عن أبيه معضالت ومناكري قلت ذكره حب يف الثقات وهو والد السيدة نفسية وله شواهد

أتيت.

 - 11558قال البيهقي :وأنبأان أبو عبد هللا احلافظ :أنبأان أبو بكر حممد بن داود بن سليمان الصويف ،قال :قرئ
على أيب علي حممد بن حممد ابن األشعث الكويف مبصر وأان أمسع ،قال :حدثين أبو احلسن موسى بن إمساعيل بن موسى

بن جعفر بن حممد بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب :حدثنا أيب إمساعيل عن أبيه عن جده جعفر بن حممد عن
أبيه عن جده علي بن احلسني عن أبيه احلسني عن أبيه علي بن أيب طالب قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:

ليس للعبد من الغنيمة إال خرثي املتاع ،وأمانه جائز وأمان املرأة جائز إذا هي أعطت القوم األمان.

قلت :إيرا د هق هلذا احلديث من ابن األشعث عن أهل البيت فيه فائدة جليلة فإن هق التزم أن ال خيرج يف تصانيفه

حديثا يعلمه موضوعا خصوصا أنه أورده يف السنن الكربى اليت هي من أجل كتبه ،وهي على أبواب األحكام اليت ال

يتساهل يف أحاديثها ،وقد كنت أتوقى األحاديث اليت يف سنن ابن األشعث ألهنم تكلموا فيه وفيها.

قال الذهيب يف امليزان :حممد بن حممد بن األشعث الكويف أبو احلسن نزيل مصر قال عد :كتبت عنه هبا محله شدة

تشيعه أن أخرج إلينا نسخة قريبا من ألف حديث عن موسى بن إمساعيل بن موسى بن جعفر بن حممد عن أبيه عن

جده عن آابئه خبط طري عامتها مناكري ،فذكران ذلك للحسني بن علي بن احلسني العلوي شيخ أهل البيت مبصر،

فقال :كان موسى هذا جاري ابملدينة أربعني سنة ما ذكر قط أن عنده رواية ال عن أبيه وال عن غريه ،فمن النسخة :أن

النيب صلى هللا عليه وسلم قال :نعم الفص البلور ومنها شر البقاع دور األمراء الذين ال يقضون ابحلق ومنها ثالثة

ذهبت منهم الرمحة :الصياد ،والقصاب ،وابئع احليوان ،ومنها ال خيل أبقى من الدهم ،وال امرأة كابنة العم ،ومنها اشتد
غضب هللا على من أهراق دمي وآذاين يف عرتيت ،وساق له عد مجلة موضوعات قال السهمي :سألت قط عنه فقال:

آية من آايت هللا وضع ذلك الكتاب يعين العلوايت ،انتهى ما يف امليزان ،قال احلافظ ابن حجر يف اللسان :وقد وقفت
على بعض الكتاب املذكور ومساه السنن ،ورتبه على األبواب وكله بسند واحد انتهى.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -11734عن أنس قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :الشهداء ثالثة رجل خرج بنفسه وماله حمتسبا يف
سبيل هللا يريد أن ال يقتل وال يقتل وال يقاتل يكثر سواد املسلمني ،فإن مات أو قتل غفرت له ذنوبه كلها وأجري من

عذاب القرب ومن الفزع األكرب وزوج من احلور العني وحلت عليه حلة الكرامة ووضع على رأسه اتج الوقار واخللد،
والثاين رجل خرج بنفسه وماله حمتسبا يريد أن يقتل وال يقتل فإن مات أو قتل كانت ركبته مع ركبة إبراهيم خليل

الرمحن بني يدي هللا يف مقعد صدق عند مليك مقتدر ،والثالث :رجل خرج بنفسه وماله حمتسبا يريد أن يقتل ويقتل

فإن مات أو قتل جاء يوم القيامة شاهرا سيفه واضعه على عاتقه والناس جاثون على الركب يقولون :أال افسحوا لنا
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مرتني فإان قد بذلنا دماءان وأموالنا هلل والذي نفسي بيده لو قالوا ذلك إلبراهيم خليل الرمحن أو لنيب من األنبياء لتنحى

هلم عن الطريق مبا يرى من واجب حقهم حىت أيتوا منابر من نور عن ميني العرش فيجلسون فينظرون كيف يقضى بني

الناس ال جيدون غم املوت وال يغتنمون يف الربزخ وال تفزعهم الصيحة وال يهمهم احلساب وامليزان وال الصراط ،ينظرون

كيف يقضى بني الناس وال يسألون شيئا إال أعطوه وال يشفعون يف شيء إال شفعوا فيه ويعطى من اجلنة ما أحب وينزل

من اجلنة حيث أحب.

هب وضعفه.

السلسلة الضعيفة (موضوع).
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حرف احلاء
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كتاب احلج والعمرة
 - 11790إن املالئكة لتصافح ركاب احلجاج وتعتنق املشاة.

هـ عن عائشة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -11798خري ما ميوت عليه العبد أن يكون قافال من حج أو مفطرا من رمضان.

فر عن جابر.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا أو موضوع).

 - 11799كثرة احلج والعمرة متنع العيلة.
احملاملي يف أماليه عن أم سلمة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 11812احلاج يف ضمان هللا مقبال ومدبرا.

فر عن أيب أمامة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 11819حجوا قبل أن ال حتجوا فكأين انظر إىل حبشي أصمع أفدع بيده معول يهدمها حجرا حجرا.

ك هق عن علي.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 11820حجوا قبل أن ال حتجوا تقعد أعراهبا على أذانب أوديتها فال يصل إىل احلج أحد.

ك هق عن أيب هريرة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 11821حجوا فإن احلج يغسل الذنوب كما يغسل املاء الدرن.
طس عن عبد هللا بن جراد.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 11823إذا لقيت احلاج فسلم عليه وصافحه ومره أن يستغفر لك قبل أن يدخل بيته فإنه مغفور له.

حم عن ابن عمر.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 11825إذا خرج احلاج من أهله فسار ثالثة أايم أو ثالث ليال خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه وكان سائر أايمه

درجات ومن كفن ميتا كساه هللا من ثياب اجلنة ومن غسل ميتا خرج من ذنوبه ومن حثا عليه الرتاب يف قربه كانت له
بكل هباءة أثقل يف ميزانه من جبل من اجلبال.

هب عن أيب ذر.

ضعيف الجامع (موضوع).
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 - 11839من خرج حاجا أو معتمرا فله بكل خطوة حىت يؤوب إىل رحله ألف ألف حسنة وميحي عنه ،ألف ألف
سيئة ،ويرفع له ألف ألف درجة.

ابن عساكر عن أيب هريرة وابن عباس.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -11840احلاج يف ضمان هللا مقبال ومدبرا فإن أصابه يف سفره تعب أو نصب غفر هللا له بذلك سيئاته وكان له
بكل قدم يرفعه ألف ألف درجة يف اجلنة وبكل قطرة تصيبه من مطر أجر شهيد.

الديلمي عن أيب أمامة.

السلسلة الضعيفة (موضوع)

 - 11849من مات يف طريق مكة مل يعرضه هللا يوم القيامة ومل حياسبه.

هب عن عائشة عد عن جابر.

السلسلة الضعيفة (موضوع)

 -11866ما كرب مكرب يف بر وال حبر إال مأل تكبريه ما بني السماء واألرض.
أبو الشيخ عن أيب الدرداء.

الزيادات على الموضوعات.

 - 11880احلج قبل التزويج.

فر عن أيب هريرة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -11916إذا أحرم أحدكم فليؤمن على دعائه إذا قال :اللهم اغفر يل فليقل آمني ،وال يلعن هبيمة وال إنساان ،فإن
دعاءه مستجاب ،ومن عم بدعائه املؤمنني واملؤمنات استجيب له.

الديلمي عن ابن عباس.

الزيادات على الموضوعات.

 - 12019ينزل هللا تعاىل يف كل يوم عشرين ومائة رمحة ،ستون منها على الطائفني ،وأربعون للعاكفني حول البيت،
وعشرون منها للناظرين إىل البيت.

طب عن ابن عباس.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -12022بين هذا البيت على سبع وركعتني.
الديلمي عن ابن عباس.

الغرائب الملتقطة (موضوع).
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 -12024أبلغوا أهل مكة واجملاورين أن خيلوا بني احلجاج وبني الطواف واحلجر األسود ومقام إبراهيم والصف األول
من عشرين بقني من ذي القعدة إىل يوم الصدر.

الديلمي عن أنس.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 -12025إن سفينة نوح طافت ابلبيت سبعا ،وصلت خلف املقام ركعتني.
الديلمي عن عبد الرمحن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده.

الزيادات على الموضوعات.

 -12036من طاف ابلبيت فليستلم األركان كلها.

ابن عساكر عن ابن عباس وفيه إسحاق بن بشري أبو حذيفة كذاب.

 - 12050كل عرفة موقف ،وارتفعوا عن بطن عرنة ،وكل مزدلفة موقف وارتفعوا عن بطن حمسر ،وكل مىن منحر،
إال ما وراء العقبة.

هـ عن جابر.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 12076من أحيا الليايل األربع وجبت له اجلنة ليلة الرتوية ،وليلة عرفة ،وليلة النحر ،وليلة الفطر.
ابن عساكر عن معاذ.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 12077من أحيا ليلة الفطر ،وليلة األضحى مل ميت قلبه يوم متوت القلوب.

طب عن عبادة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 12087صوم يوم الرتوية كفارة سنة ،وصوم يوم عرفة كفارة سنتني.
أبو الشيخ يف الثواب وابن النجار عن ابن عباس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 12094ال يبقى يوم عرفة خلق من خلق هللا عز وجل يف قلبه مثقال ذرة من اإلميان إال غفر هللا له ،قيل :اي
رسول هللا ألهل عرفات أم للناس عامة؟ قال :ال بل للناس عامة.

ابن أيب الدنيا يف فضل عشر ذي احلجة وابن النجار عن ابن عمر وفيه الوليد بن القاسم بن الوليد ،قال ابن حبان :ال

حيتج به.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -12096إذا كان يوم عرفة غفر هللا للحاج اخلالص ،فإذا كانت ليلة مزدلفة غفر هللا للتجار ،وإذا كان يوم مىن غفر
هللا للجمالني ،فإذا كان يوم رمي مجرة العقبة ،غفر هللا للسؤال ،فال خلق حيضر ذلك املوقف إال غفر هللا له.

107

حب يف الضعفاء عد قط يف غرائب مالك كر والديلمي عن أيب هريرة قال قط :منكر تفرد به احلسن بن علي أبو عبد

الغين األزدي ،وقال حب :احلسن هذا يضع عن الثقات ،وقال عد :روى أحاديث ال يتابع عليها ،وقال كر مل أر له من

األحاديث غريمخسة أحاديث وما رواه حيتمل وكم جمهول يريد أن يكذب يف مخسة أحاديث ،وأورده ابن اجلوزي هذا

احلديث يف املوضوعات.

 - 12154من ضحى طيبة هبا نفسه حمتسبا ألضحيته كانت له حجااب من النار.

طب عن احلسن بن علي.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 12170عجب ربنا من ذحبكم الضأن يف يوم عيدكم.

هب عن أيب هريرة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 12187هنى أن يضحي ليال.

طب عن ابن عباس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 12237اي فاطمة ،قومي واشهدي أضحيتك ،أما إن لك أبول قطرة تقطر من دمها مغفرة لكل ذنب ،أما إنه جياء
هبا يوم القيامة بلحومها ودمائها سبعني ضعفا حىت توضع يف ميزانك هي آلل حممد والناس عامة.

[هق] عن علي.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -12285اي علي كرب يف دبر صالة الفجر من يوم عرفة إىل آخر أايم التشريق صالة العصر.
الديلمي عن علي.

السلسلة الضعيفة (موضوع)

 -12361اي معشر قريش اتقوا هللا وال متنعوا من احلاج شيئا مما ينتفع به فإن فعلتم فأان خصمكم يوم القيامة .أبو
نعيم عن ابن عباس.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 - 12368من حج فزار قربي بعد وفايت كان كمن زارين يف حيايت.
أبو الشيخ طب عد هق عن ابن عمر.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 12369من حج البيت ومل يزرين فقد جفاين.

حب يف الضعفاء والديلمي عن ابن عمرو وأورده ابن اجلوزي يف املوضوعات فلم يصب.
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ضعيف الجامع (موضوع).

 -12390عن احلارث بن سويد عن علي قال :حجوا قبل أن ال حتجوا فكأين أنظر إىل حبشي أصمع أفدع بيده

معول يهدمها حجرا حجرا فقيل له :شيء تقوله برأيك؟ أو مسعته من النيب صلى هللا عليه وسلم؟ قال :ال والذي فلق

احلبة وبرأ النسمة ولكن مسعته من نبيكم صلى هللا عليه وسلم.

احلارث حل هق وفيه حصني بن عمر األمحسي ضعفوه.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -12398عن جابر قال :دفت الكعبة بيت هللا احلرام إىل قربي فتقول :السالم عليك اي حممد فأقول :وعليك

السالم اي بيت هللا ،ما صنع بك أميت من بعدي فتقول :من أاتين فأان أكفئه وأكون له شفيعا ،ومن مل أيتين فأنت تكفئه

وتكون له شفيعا.

الديلمي وفيه حممد بن سعيد البورقي كذاب وضاع

 -12568عن علي قال :جيتمع يف كل يوم عرفة بعرفات جربيل وميكائيل وإسرافيل واخلضر فيقول جربيل :ما شاء

هللا ال قوة إال ابهلل ،ويرد عليه ميكائيل ويقول :ما شاء هللا كل نعمة من هللا ،فريد عليهما إسرافيل فيقول :ما شاء هللا

اخلري كله بيد هللا ،فريد عليهم اخلضر ف يقول :ما شاء هللا ال يدفع السوء إال هللا ،مث يتفرقون ،فال جيتمعون إال إىل قابل

يف مثل ذلك اليوم .ابن النجار.

الغرائب الملتقطة (موضوع).
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كتاب احلدود
 -12977إن هللا حيب أن يعفى عن ذنب السري
ابن أيب الدنيا يف ذم الغضب وابن الل عن عائشة.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 -12982جتافوا عن ذنب السخي ،فإن هللا تعاىل أخذ بيده كلما عثر.

قط يف األفراد عن ابن مسعود.

ترتيب الموضوعات.

 - 12989الزان يورث الفقر.
القضاعي هب عن ابن عمر.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 12998من زىن زين به ولو حبيطان داره.
ابن النجار عن أنس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 13007إايكم والزان ،فإن فيه أربع خصال :يذهب البهاء عن الوجه ،ويقطع الرزق ،ويسخط الرمحن واخللود يف

النار.

طس عد عن ابن عباس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 13012عفوا تعف نساؤكم وبروا آابءكم تربكم أبناؤكم ومن اعتذر على أخيه املسلم من شيء بلغه منه ،فلم يقبل

عذره مل يرد علي احلوض.
طس عن عائشة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 13014عشر خصال عملها قوم لوط هبا أهلكوا وتزيدها أميت خبلة واخلذف ولعبهم ابحلمام وضرب الدفوف،
وشرب اخلمور ،وقص اللحية ،وطول الشارب والصفري والتصفيق ،ولباس احلرير ،ويزيدها أميت خبلة إتيان النساء

بعضهن بعضا.

ابن عساكر عن احلسن مرسال.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 13017الزان يورث الفقر.

هب عد ك يف اترخيه والقضاعي عن ابن عمر.

ضعيف الجامع (موضوع).
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 -13035إايك واخللوة ابلنساء ،فو الذي نفسي بيده ما خال رجل ابمرأة إال دخل الشيطان بينهما ،وليزحم رجل
خنزيرا متلطخا بطني أو محأة خري له من أن يزحم منكبه منكب امرأة ال حتل له.

طب عن أيب أمامة.

السلسلة الضعيفة (منكر جدا).

 - 13054إذا رأى أحدكم امرأة حسناء فأعجبته فليأت أهله فإن البضع واحد ومعها مثل الذي معها.

خط عن عمر.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 13073النظرة األوىل خطأ ،والثانية عمد ،والثالثة تدمر ،ونظر املؤمن يف حماسن املرأة سهم من سهام إبليس
مسموم ،من تركها من خشية هللا ورجاء ما عنده آاته هللا بذلك عبادة تبلغه لذهتا.

حل عن ابن

عمر.السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -13076النظرة إىل حماسن املرأة سهم من سهام إبليس مسمومة فمن صرف بصره عنها رزقه هللا عبادة جيد

حالوهتا.

* احلكيم عن علي.

[ذكره العجلوني في كشف الخفاء رقم  3053قال في الآللئ :موضوع].

 -13077ال متلئوا أعينكم من أبناء امللوك ،فإن هلم فتنة أشد من فتنة العذارى.

عد وابن عساكر عن أيب هريرة وفيه عمرو بن عمرو الطحان حدث ابلبواطيل عن الثقات قال عد هذا احلديث موضوع

وقال يف امليزان هو من بالايه.

 -13078من نظر إىل عورة أخيه متعمدا مل يقبل هللا له صالة أربعني ليلة.
ابن عساكر عن أيب هريرة.

الزيادات على الموضوعات.

 -13079نظر الرجل إىل عورة أخيه كنظره إىل الفرج احلرام.
احلاكم يف الكىن والديلمي عن ابن عمر.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 - 13081كان خطيئة داود النظر.
الديلمي عن مسرة.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 - 13100اإلحصان إحصاانن :إحصان نكاح ،وإحصان عفاف.
ابن أيب حامت طس وابن عساكر عن أيب هريرة عن عبد هللا.

ضعيف الجامع (موضوع).
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 - 13133سيكون يف آخر الزمان أقوام يقال هلم اللوطية على ثالثة أصناف :فصنف ينظرون ويتكلمون ،وصنف
يصافحون ويعانقون وصنف يعملون ذلك العمل ،فلعنة هللا عليهم إال أن يتوبوا فمن اتب اتب هللا عليه.

الديلمي عن أيب سعيد.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 - 13173خدر الوجه من النبيذ تتناثر منه احلسنات.
البغوي وابن قانع عد طب عن شيبة بن كثري األشجعي.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 13214إذا تناول العبد كأس اخلمر بيده انشده اإلميان ابهلل ال تدخله علي فإين ال أستقر أان وهو يف وعاء واحد،

فإن أىب وشربه نفر اإلميان منه نفرة لن يعود إليه أربعني صباحا فإن اتب اتب هللا عليه وسلبه من عقله شيئا ال يعود إليه

أبدا.

الديلمي عن أيب

هريرة.السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -13222من حبس العنب زمن القطاف حىت يبيعه من يهودي أو نصراين أو ممن يعلم أنه يتخذه مخرا ،فقد تقدم يف
النار على بصرية.

هب عن

بريدة.السلسلة الضعيفة (باطل).

 -13231من شرب اخلمر بعد أن حرمها هللا تعاىل على لساين فليس له أن يزوج إذا خطب ،وال يشفع إذا شفع،
وال يصدق إذا حدث وال يؤمتن على أمانة ،فإن اؤمتن أمانة فأكلها أو استأكلها ،فليس لصاحبها على هللا أن أيجره وال

حيلف عليه.

ابن النجار عن علي.

الزيادات على الموضوعات.

 -13247اخلمر تعلو اخلطااي كما أن شجرها يعلو الشجر.
الديلمي عن أنس.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا أو موضوع).

 -13313من شرب نبيذا فاقشعر منه مفرق رأسه ،فاحلسوة منه حرام.
اخلطيب عن عائشة.

زوائد تاريخ بغداد (موضوع).

 -13253خيرج شارب اخلمر من قربه يوم القيامة متورم بطنه متورم شدقاه مدلع لسانه ،يسيل لعابه على بطنه انر يف
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بطنه أتكله حىت يفرغ من اخلالئق.

الشريازي يف األلقاب عن ابن عباس وفيه أبو حذيفة إسحاق بن بشر.

[إسحاق بن بشر متهم بالكذب].

 - 13317حذر الوجه من النبيذ تتناثر منه احلسنات.

البغوي وابن قانع طب عد عن عمر بن شيبة بن أيب بكري األشجعي عن أبيه.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 13361من قذف ذميا حد له يوم القيامة بسياط من انر.

طب عن واثلة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -13636عن عمر قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :ما من رجل يدخل بصره يف منزل قوم إال قال امللك

املوكل به :أف لك آذيت وعصيت ،مث توقد النار عليه إىل يوم القيامة ،فإذا خرج من قربه ضرب هبا امللك وجهه حمماة

فما ترونه يلقى بعد ذلك.

الديلمي وفيه اابن ابن سفيان متهم.
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حرف اخلاء
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كتاب اخلالفة ،واإلمارة ،والقضاء
 -14243عن زافر عن رجل عن احلارث بن حممد عن أيب الطفيل عامر بن واثلة قال :كنت على الباب يوم
الشورى ،فارتفعت األصوات بينهم فسمعت عليا يقول :ابيع الناس أليب بكر وأان وهللا أوىل ابألمر منه ،وأحق به منه،

فسمعت وأطعت خمافة أن يرجع الناس كفارا يضرب بعضهم رقاب بعض ابلسيف ،مث ابيع الناس عمر وأان وهللا أوىل
ابألمر منه وأحق به منه فسمعت وأطعت خمافة أن يرجع الناس كفارا يضرب بعضهم رقاب بعض ابلسيف ،مث أنتم

تريدون أن تبايعوا عثمان إذا أمسع وأطيع ،إن عمر جعلين يف مخسة نفر أان سادسهم ال يعرف يل فضال عليهم يف

الصالح وال يعرفونه يل كلنا فيه شرع سواء وامي هللا لو أشاء أن أتكلم مث ال يستطيع عربيهم وال عجميهم وال املعاهد
منهم وال املشرك رد خصلة منها لفعلت ،مث قال :نشدتكم ابهلل أيها النفر مجيعا أفيكم أحد آخى رسول هللا صلى هللا

عليه وسلم غريي؟ قالوا :اللهم ال ،مث قال :نشدتكم هللا أيها النفر مجيعا أفيكم أحد له عم مثل عمي محزة أسد هللا
وأسد رسوله وسيد الشهداء؟ قالوا :اللهم ال ،مث قال :أفيكم أحد له أخ مثل أخي جعفر ذي اجلناحني املوشى ابجلوهر

يطري هبما يف اجلنة حيث شاء؟ قالوا :اللهم ال ،قال :فهل أحد له سبط مثل سبطي احلسن واحلسني سيدي شباب أهل
اجلنة؟ قالوا :اللهم ال ،قال :أفيكم أحد له زوجة مثل زوجيت فاطمة بنت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؟ قالوا :اللهم

ال .قال :أفيكم أحد كان أقتل ملشركي قريش عند كل شديدة تنزل برسول هللا صلى هللا عليه وسلم مين؟ قالوا :اللهم

ال ،قال :أفيكم أحد كان أعظم غىن عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حني اضطجعت على فراشه ووقيته بنفسي
وبذلت له مهجة دمي؟ قالوا :اللهم ال ،قال :أفيكم أحد كان أيخذ اخلمس غريي وغري فاطمة؟ قال :اللهم ال ،قال:

أفيكم أحد كان له سهم يف احلاضر وسهم يف الغائب غريي؟ قالوا :اللهم ال ،قال :أكان أحد مطهرا يف كتاب هللا غريي

حني سد النيب صلى هللا عليه وسلم أبواب املهاجرين وفتح ابيب فقام إليه عماه محزة والعباس فقاال :اي رسول هللا

سددت أبوابنا وفتحت ابب علي ،فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :ما أان فتحت اببه وال سددت أبوابكم بل هللا
فتح اببه وسد أبوابكم؟ قالوا :اللهم ال ،قال :أفيكم أحد متم هللا نوره من السماء غريي حني قال{ :و ي
آت ذَا الم ُق مرَىب
َ
َح َّقهُ} قالوا :اللهم ال ،قال :أفيكم أحد انجاه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اثىن عشرة مرة غريي حني قال هللا تعاىل:
ي
ص َدقَةً} قالوا :اللهم ال ،قال :أفيكم أحد توىل غمض
الر ُس َ
آمنُوا إيذَا َان َج ميـتُ ُم َّ
ول فَـ َق ّيد ُموا بَ مَ
ني يَ َد مي َمجن َوا ُك مم َ
ين َ
َ
{اي أَيُّـ َها الَّذ َ
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم غريي؟ قالوا :اللهم ال ،قال :أفيكم أحد آخر عهده برسول هللا صلى هللا عليه وسلم
حني وضعه يف حفرته غريي؟ قالوا :اللهم ال.

عق وقال :ال أصل له عن علي وفيه رجالن جمهوالن رجل مل يسمه زافر واحلارث بن حممد حدثين آدم بن موسى قال
مسعت خ قال احلارث ابن حممد عن أيب الطفيل كنت على الباب يوم الشورى مل يتابع زافر عليه انتهى ،وأورده ابن

اجلوزي يف املوضوعات وقال زافر مطعون فيه ورواه عن مبهم ،وقال الذهيب يف امليزان :هذا خرب منكر غري صحيح،

وقال ابن حجر يف اللسان :لعل اآلفة يف هذا احلديث من زافر مع أنه قال يف أماليه :أن زافرا مل يتهم بكذب وأنه إذا

توبع على حديث كان حسنا.
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 -14382عن أيب هريرة قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :اي أاب هريرة ال تلعن الوالة فإن هللا تعاىل أدخل

جهنم أمة بلعنهم والهتم .الديلمي.

الزيادات على الموضوعات.

 -14407عن سويد بن غفلة قال :مسعت أاب موسى األشعري يقول :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :سيكون

يف هذه األمة حكمان ضاالن ضال من اتبعهما فقلت :اي أاب موسى انظر ال تكون أحدمها قال :فوهللا ما مات حىت

رأيته أحدمها.

طب وقال هذا عندي ابطل ألن جعفر بن علي شيخ جمهول ال يعرف.

[الهيثمي :رواه الطبراني ،وقال :هذا عندي باطل ألن

جعفر بن علي شيخ مجهول ال يعرف ،قلت :إنما ضعفه من علي بن عابس األسدي فإنه متروك].

 -14447عن سعيد بن املسيب أن عمر اختصم إليه مسلم ويهودي فرأى أن احلق لليهودي فقضى له ،فقال له

اليهودي :وهللا لقد قضيت يل ابحلق فضربه عمر ابلدرة مث قال :وما يدريك؟ قال :إان جند أنه ليس قاض يقضي ابحلق

إال كا ن عن ميينه ملك وعن يساره ملك يسددانه ويوفقانه للحق ما دام مع احلق ترك احلق عرجا وتركاه.
مالك وابن عبد احلكم يف فتوح مصر.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -14508عن ابن عباس قال :وردت على عمر بن اخلطاب واردة قام منها وقعد وتغري وتربد ومجع هلا أصحاب

النيب صلى هللا عليه وسلم فعرضها عليهم ،وقال :أشريوا علي ،فقالوا مجيعا :اي أمري املؤمنني أنت املفزع وأنت املنزع

فغضب عمر وقال :اتقوا هللا وقولوا قوال سديدا يصلح لكم أعمالكم فقالوا :اي أمري املؤمنني ما عندان مما تسأل عنه

شيء ،فقال :أما وهللا إين ألعرف أاب جبدهتا وابن جبدهتا وأين مفزعها وأين منزعها فقالوا :كأنك تعين ابن أيب طالب،
فقال عمر :هلل هو وهل طفحت حرة مبثله وأبرعته اهنضوا بنا إليه فقالوا :اي أمري املؤمنني أتصري إليه أيتيك ،فقال:

هيهات هناك شجنة من بين هاشم وشجنة من الرسول وأثرة من علم يؤتى هلا وال أييت ،يف بيته يؤيت احلكم فاعطفوا
َحيس ي
دى} ويرددها ويبكي فقال عمر لشريح :حدث أاب
سا ُن أَ من يُ مرتَ َك ُس ً
حنوه ،فألفوه يف حائط له وهو يقرأ{ :أ َم َ ُ
ب ماألنم َ
حسن ابلذي حدثتنا به ف قال شريح :كنت يف جملس احلكم فأتى هذا الرجل فذكر أن رجال أودعه امراتني حرة مهرية وأم
ولد فقال له :أنفق عليهما حىت أقدم فلما كان يف هذه الليلة وضعتا مجيعا إحدامها ابنا واألخرى بنتا وكلتامها تدعى

االبن وتنتفي من البنت من أجل املرياث ،فقال له :مب قضيت بينهما؟ فقال شريح :لو كان عندي ما أقضى به بينهما مل
آتكم هبما فأخذ علي تبنة من األرض فرفعها فقال :إن القضاء يف هذا أيسر من هذه مث دعا بقدح فقال إلحدى

املرأتني احليب فحلبت فوزنه مث قال لألخرى احليب فحلبت فوزنه فوجده على النصف من لنب األوىل فقال هلا :خذي

أنت ابنتك وقال لألخرى :خذي أنت ابنك ،مث قال لشريح :أما علمت أن لنب اجلارية على النصف من لنب الغالم وأن
مرياثها نصف مرياثه وأن عقلها نصف عقله وأن شهادهتا نصف شهادته وإن ديتها نصف ديته وهي على النصف يف كل

شيء فأعجب به عمر إعجااب شديدا مث قال :أاب حسن ال أبقاين هللا لشدة لست هلا وال يف بلد لست فيه.
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أبو طالب علي بن أمحد الكاتب يف جزء من حديثه وفيه حيىي بن عبد احلميد احلماين قال يف املغين :وثقه ابن معني

وغريه ،وقال د :ضعيف وقال :حممد بن عبد هللا بن منري كذاب ،وقال حب :كان يكذب جهارا ويسرق األحاديث،

وقال عد أرجو أنه ال أبس به ،قال الذهيب :وأما تشيعه فقل ما شئت كان يكفر معاوية.

 - 14581السلطان ظل هللا يف األرض أيوي إليه كل مظلوم من عباده فإن عدل كان له األجر وكان على الرعية
الشكر ،وإن جار أو خان أو ظلم ،كان عليه الوزر وعلى الرعية الصرب ،وإذا جارت الوالة قحطت السماء ،وإذا منعت

الزكاة هلكت املواشي ،وإذا ظهر الزان ظهر الفقر واملسكنة وإذا أخفرت الذمة أديل.

احلكيم والبزار هب عن ابن عمر.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 14583السلطان ظل هللا يف األرض ،فمن غشه ضل ،ومن نصحه اهتدى.

هب عن أنس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 14585السلطان ظل الرمحن يف األرض أيوي إليه كل مظلوم من عباده ،فإن عدل كان له األجر وعلى الرعية
الشكر ،وإن جار أو حاف وظلم كان عليه اإلصر وعلى الرعية الصرب.

فر عن ابن عمر.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 14589السلطان العادل املتواضع ظل هللا ورحمه يف األرض ،ويرفع له عمل سبعني صديقا.
أبو الشيخ عن أيب بكر.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 14590أحسنوا إذا وليتم ،واعفوا عما ملكتم.
اخلرائطي يف مكارم األخالق عن أيب سعيد.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 14594إذا أراد هللا بعبد خريا صري حوائج الناس إليه.

فر عن أنس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 14596إذا أراد هللا أن خيلق خلقا للخالفة مسح انصيته بيده.

عق عد خط فر عن أيب هريرة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 14600إن هللا إذا أراد أن جيعل عبدا للخالفة مسح بيده على جبهته.

خط عن أنس.

ضعيف الجامع (موضوع).
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 - 14601إن هللا إذا أراد أن خيلق خلقا للخالفة مسح يده على انصيته فال تقع عليه عني إال أحبته.

ك عن ابن عباس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -14615السلطان العادل املتواضع ظل هللا ورحمه يف األرض ،ويرفع للوايل العادل املتواضع يف كل يوم وليلة عمل

ستني صديقا كلهم عابد جمتهد.
أبو الشيخ عن أيب بكر.

السلسلة الضعيفة (موضوع)

 - 14617السنة سنتان :سنة من نيب مرسل ،وسنة من إمام عادل.
الديلمي عن ابن عباس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -14623عدل يوم أفضل من عبادة ستني سنة.
كر عن أيب هريرة.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 - 14662أميا راع اسرتعي رعية فلم حيطها ابألمانة والنصيحة ضاقت عليه رمحة هللا اليت وسعت كل شيء.

خط عن عبد الرمحن بن مسرة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -14703أول من يدخل النار سلطان مسلط مل يعدل يف سلطانه أطغاه كربه وأبطرته قدرته.

ك يف اترخيه والديلمي عن أنس.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 - 14708صنفان من أميت إذا صلحوا صلحت األمة :األمراء والفقهاء.

حل وابن النجار عن ابن عباس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 14777إذا بعثت إيل بريدا فاجعله جسيما وسيما حسن الوجه.
اخلرائطي يف اعتالل القلوب عن أيب أمامة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 14887اتقوا أبواب السلطان وحواشيها فإن أقرب الناس منها أبعدهم من هللا ومن آثر سلطاان على هللا جعل هللا
الفتنة يف قلبه ظاهرة وابطنة وأذهب عنه الورع وتركه حريان.

احلسن بن سفيان فر عن ابن عمر.

ضعيف الجامع (موضوع).
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 - 14888من أرضى سلطاان مبا يسخط ربه خرج من دين هللا.

ك عن جابر.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -14916إين لست استعمل أحدا حىت أشارطه.
الديلمي عن عائشة.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 -14944لعن هللا سهيال فإنه كان يعشر الناس يف األرض فمسخه هللا شهااب.
طب وابن السين يف عمل يوم وليلة عن أيب الطفيل عن علي.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -14959يقال للجلواز يوم القيامة ضع سوطك وادخل النار.
الديلمي عن عبد الرمحن بن مسرة.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 - 14973إذا أراد هللا بقوم سوءا جعل أمرهم إىل مرتفيهم.

فر عن علي.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -14984أبعد الناس عند هللا يوم القيامة القاضي الذي خيالف إىل غري ما أمر به.

فر عن أيب هريرة.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 - 14991عج حجر إىل هللا فقال :إهلي وسيدي عبدتك كذا وكذا سنة ،مث جعلتين يف أس كنيف فقال :أما ترضى
أن عزلت بك عن جمالس القضاة.

متام وابن عساكر عن أيب هريرة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 14993ما من قاض من قضاة املسلمني إال ومعه ملكان يسددانه إىل احلق ما مل يرد غريه ،فإذا أراد غريه وجار
متعمدا تربأ منه امللكان ووكاله إىل نفسه.

طب عن عمران.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 15014اقض بينهم فإن هللا مع القاضي ما مل حيف عمدا.

طب ك عن معقل بن يسار.

ضعيف الجامع (موضوع).
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 - 15015إذا جلس القاضي يف جملسه هبط عليه ملكان يسددانه ويوفقانه ويرشدانه ما مل جير فإذا جار عرجا

وتركاه.

هق عن ابن عباس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 15017إن هللا مع القاضي ما مل حيف عمدا يسدده للجنة ما مل يرد غريه.
طب عن زيد بن أرقم.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 15027ال تقضني وال تفصلن إال مبا تعلم ،وإن أشكل عليك أمر فقف حىت تبينه أو تكتب إيل فيه.

هـ عن معاذ.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -15037ال يضيفن ذو سلطان خصما وال يدنيه منه وال يسمع منه إال وخصمه معه.
الديلمي عن ابن عمر ،وفيه العالء بن هالل يضع احلديث.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 - 15058هتادوا الطعام بينكم فإن ذلك توسعة يف أرزاقكم.

عد عن ابن عباس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 15064اهلدية تعور عني احلكيم.

فر عن ابن عباس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 15066نعم الشيء اهلدية إمام احلاجة.

طب عن احلسني بن علي.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -15087نعم العون اهلدية يف طلب احلاجة.

ك يف اترخيه عن عائشة.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 -15088نعم املفتاح اهلدية أمام احلاجة.
الديلمي عن عائشة.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -15089نعم مفتاح احلاجة اهلدية بني يديها.
اخلطيب عن عائشة.

السلسلة الضعيفة (موضوع).
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كتاب خلق العال
 -15127إن هللا تعاىل خلق آدم من طني اجلابية وعجنه مباء من ماء اجلنة.
ابن مردويه عن أيب هريرة.

السلسلة الضعيفة (موضوع)

 -15128إن هللا خلق آدم من تراب اجلابية وعجنه مباء اجلنة.
احلكيم عد عن أيب هريرة.

السلسلة الضعيفة (موضوع)

 - 15133لو أن بكاء داود وبكاء مجيع أهل األرض يعدل ببكاء آدم ما عدله.

ابن عساكر عن بريدة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -15135إن هللا تعاىل مل خيلق بيده إال ثالثة أشياء وقال لسائر األشياء :كن فكان خلق القلم وآدم والفردوس بيده
وقال هلا :وعزيت وجاليل ال جياورين فيك خبيل وال شم رحيك ديوث .

الديلمي عن علي.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 - 15166خلق هللا تعاىل مججمة جربيل على قدر الغوطة .

ابن عساكر عن عائشة قال الذهيب يف امليزان :هذا حديث منكر.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -15174إن هلل تعاىل ملكا نصف جسده األعلى ثلج ،ونصفه األسفل انر ينادي بصوت رفيع له سبحان هللا الذي
كف حر النار فال تذيب هذا الثلج وكف برد هذا الثلج فال يطفئ حر هذه النار ،اللهم اي مؤلف بني الثلج والنار ألف

بني قلوب عبادك املؤمنني على طاعتك.

الديلمي عن ابن عباس.

الزيادات على الموضوعات.

 - 15176ملكا الليل غري ملكي النهار.

ك يف اترخيه عن ابن

عباس.السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -15191اجملرة اليت يف السماء هي من عرق األفعى اليت حتت العرش.

طب كر عن معاذ بن جبل.

الفوائد المجموعة.
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 -15194إن هللا خلق لوحا حمفوظا من درة بيضاء صفحاهتا من ايقوتة محراء قلمه نور وكتابه نور هلل يف كل يوم
ستون وثالث مائة حلظة خيلق ويرزق ومييت وحيي ويعز ويذل ويفعل ما يشاء.

طب عن ابن عباس.

الزيادات على الموضوعات.

 -15195العرش من ايقوتة محراء.

أبو الشيخ يف العظمة عن الشعيب ،مرسال.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 - 15196الكرسي لؤلؤ ،والقلم لؤلؤ ،وطول القلم سبع مائة سنة وطول الكرسي حيث ال يعلمه العاملون.
احلسن بن سفيان حل عن حممد بن احلنفية ،مرسال.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 15199وكل ابلشمس تسعة أمالك يرموهنا ابلثلج كل يوم ولوال ذلك ما أتت على شيء إال أحرقته.
طب عن أيب أمامة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 15206إن هللا خلق يف اجلنة رحيا بعد الريح سبع سنني وهلا ابب مغلق وإمنا أيتيك الروح من خلل ذلك الباب،
ولو فتح ذلك الباب ألذرت ما بني السماء واألرض وهي عند هللا األزيب وعندكم اجلنوب.

ش وابن راهويه والروايين هق والضياء عن أيب ذر.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -15214الدنيا كلها سبعة أايم من أايم اآلخرة.
الديلمي عن أنس.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 - 15218كلم هللا عز وجل البحر الشامي فقال :اي حبر أمل أخلقك فأحسنت خلقك وأكثرت فيك من املاء .قال:

بلى اي رب ،قال :فكيف تصنع إذا محلت فيك عبادي يهللوين وحيمدوين ويسبحوين ويكربوين؟ قال :أغرقهم ،قال:

فإين جاعل أبسك يف نواحيك وحاملهم على يدي مث كلم هللا البحر اهلندي فقال :اي حبر أمل أخلقك فأحسنت خلقك
وأكثرت فيك من املاء ،قال :بلى اي رب قال :فكيف تصنع إذا محلت فيك عبادي يهللوين وحيمدوين ويسبحوين

ويكربوين؟ قال :أهللك معهم وأسبحك معهم وأكربك معهم وأمحلهم بني ظهري وبطين ،فأعطاه هللا احللية والصيد

الطيب.

أبو الشيخ يف العظ مة واخلطيب والديلمي عن أيب هريرة بز عنه موقوفا ،ابن أيب حامت واخلطيب عن ابن عمرو عن كعب

األحبار موقوفا.

السلسلة الضعيفة (موضوع).
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 -15248عن جابر قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :اي معاذ إين مرسلك إىل قوم من أهل الكتاب ،فإذا
سئلت عن اجملرة اليت يف السماء فقل :لعاب حية حتت العرش.

عن عد وأبو نعيم وأورده ابن اجلوزي يف املوضوعات.

 -15249عن علي قال :ملا خلق هللا األرض قمصت وقالت :أي رب جتعل علي بين آدم يعملون اخلطااي وجيعلون

علي اخلبث فأرسى هللا فيها من اجلبال ما ترون فكان قرارها كاللحم يرجرج.

* ابن جرير .

ذكره ابن كثير في البداية والنهاية  39/1فقال :حديث منكر جدا بل األشبه أنه موضوع.
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حرف الدال
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كتاب الدين والسلم
 - 15395إذا كان للرجل على رجل حق فأخره إىل أجل كان له صدقة فإن أخره بعد أجله كان له بكل يوم صدقة.

طب عن عمران بن حصني.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -15461من مشى إىل غرميه حبقه صلت عليه دواب األرض ونون املاء ويكتب له بكل خطوة شجرة تغرس يف اجلنة

وذنب يغفر.

اخلطيب والديلمي عن ابن عباس.

زوائد تاريخ بغداد (موضوع).

 - 15476الدين شني الدين.

أبو نعيم يف املعرفة عن مالك بن خيامر ،القضاعي عنه عن

معاذ.السلسلة الضعيفة (موضوع).

 - 15478الدين راية هللا يف األرض فإذا أراد أن يذل عبدا وضعها يف عنقه.

ك عن ابن عمر.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 15480الدين ينقص من الدين واحلسب.

فر عن عائشة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -15567عن أيب البخرتي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وعن ثور بن زيد عن خالد بن معدان وعن جعفر
بن حممد عن أبيه عن علي قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف اخلمري يقرتض ال أبس به.

احلاكم يف الكىن وقال قال حيىي بن معني :أبو البخرتي كذاب
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حرف الراء
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كتاب الرضاع
 -15612اسم هللا على كل مسلم.

عد هق عن أيب هريرة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 15629شيئان ال أذكر فيهما الذبيحة والعطاس مها خملصان هلل.

فر عن ابن عباس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 15636هنى عن ذابئح اجلن.

هق عن الزهري مرسال.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -15653الرضاع يغري الطباع.

هـ والقضاعي عن ابن عباس.

السلسلة الضعيفة (منكر جدا).
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كتاب الرهن
 -15752عن عبد املؤمن بن خلف النسفي قال :سألت أاب صاحل بن حممد عن حديث إمساعيل بن أمية الذراع عن

هاشم بن زايد حدثنا محيد الطويل عن أنس عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال :الرهن مبا فيه .فقال :هذا ابطل كذب

وهشام بن زايد ضعيف ،فسألت أاب علي عن إمساعيل ،فقال :ال يعرف.

خ ط يف املتفق وقال إمساعيل هذا من أهل البصرة يروى أحاديث منكرة يقال له إمساعيل بن أمية أيضا.
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حرف الزاي
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كتاب الزكاة
 -15808ظهرت هلم الصالة فقبلوها وخفيت هلم الزكاة فمنعوها أولئك املنافقون.
البزار عن ابن عمر.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -15823إن هللا عز وجل فرض للفقراء يف مال األغنياء قدر ما يسعهم فإن منعوهم حىت جيوعوا أو يعروا أو جيهدوا
حاسبهم هللا حسااب شديدا وعذهبم عذااب نكرا.

اخلطيب يف اترخيه وابن النجار عن علي وفيه حممد بن سعيد البورقي كذاب يضع.

 - 15841يف اخليل السائمة يف كل فرس دينار.

قط هق عن جابر.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -15872الزكاة يف مخس يف الرب والشعري والعنب والنخيل والزيتون.

ك يف اترخيه عن عائشة.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا أو موضوع).

 - 15932ردوا هدمة السائل ولو مبثل رأس ذابب.

عق عن عائشة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 15947خري الناس مؤمن فقري يعطي جهده.

فر عن ابن عمر.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -15951خريكن أطولكن يدا.

ع عن أيب برزة.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 - 15971املعروف ابب من أبواب اجلنة وهو يدفع مصارع السوء.
أبو الشيخ عن ابن عمر.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -15985اجلنة دار األسخياء.

عد والقضاعي عن عائشة.

ترتيب الموضوعات.
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 - 15989إن هللا تعاىل استخلص هذا الدين لنفسه وال يصلح لدينكم إال السخاء وحسن اخللق أال فزينوا دينكم

هبما.

طب عن عمران بن حصني.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 16004إن ابب الرزق مفتوح من لدن العرش إىل قرار بطن األرض ويرزق هللا كل عبد على قدر مهته وهنمته .حل

عن الزبري.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -16009إن مفاتيح الرزق متوجهة حنو العرش وينزل هللا على الناس أرزاقهم على قدر نفقاهتم فمن كثر كثر له ومن

قلل قلل له.

قط يف األفراد عن أنس.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 - 16012تداركوا الغموم واهلموم ابلصدقات يكشف هللا تعاىل ضركم وينصركم على عدوكم.

فر عن أيب هريرة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 16014خلقان حيبهما هللا وخلقان يبغضهما هللا فأما اللذان حيبهما هللا فالسخاء والسماحة ،وأما اللذان يبغضهما
هللا تعاىل فسوء اخللق والبخل وإذا أراد هللا بعبد خريا استعمله على قضاء حوائج الناس.

هب عن ابن عمرو.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 16043من أطعم أخاه اخلبز حىت يشبع وسقاه من املاء حىت يرويه بعده هللا من النار سبع خنادق كل خندق سبع

مائة عام.

ن ك عن ابن عمر.

السلسة الضعيفة (موضوع).

 -16060السماح رابح والعسر شؤم.
القضاعي عن ابن عمر فر عن أيب هريرة.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 - 16061شاب سخي حسن اخللق أحب إىل هللا تعاىل من شيخ خبيل عابد سيئ اخللق.

ك يف اترخيه فر عن ابن عباس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 16066قبضات التمر للمساكني مهور احلور العني.

قط يف األفراد عن أيب أمامة.

ضعيف الجامع (موضوع).
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 - 16067قوا أبموالكم أعراضكم وليصانع أحدكم بلسانه عن دينه.

عد وابن عساكر عن عائشة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -16069كم من حوراء عيناء ما كان مهرها إال قبضة من حنطة أو مثلها من متر.

عق عن ابن عمر.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -16104ما من عبد تصدق بصدقة يبتغي هبا وجه هللا إال قال هللا له يوم القيامة :عبدي رجوتين فلن أحقرك حرمت

جسدك على النار ،وادخل من أي أبواب اجلنة شئت.
ابن الل والديلمي عن أيب هريرة.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 -16106كان فيمن كان قبلكم رجل مسرف على نفسه وكان مسلما كان إذا أكل طعامه طرح ثفال الطعام على

مزبلة وكان أيوي إليها عابد فإن وجد كسرة أكلها ،وإن وجد بقلة أكلها ،وإن وجد عرقا تعرقه ،فلم يزل كذلك حىت

قبض هللا عز وجل ذلك امللك فأدخله النار بذنوبه ،فخرج العابد إىل الصحراء مقتصرا على مائها وبقلها ،مث إن هللا عز
وجل قبض ذلك العابد ،فقال :هل ألحد عندك معروف تكافئه؟ قال :ال اي رب ،قال :فمن أين كان معاشك وهو

أعلم بذلك؟ قال :كنت آوي إىل مزبلة ملك فإن وجدت كسرة أكلتها وإن وجدت بقلة أكلتها وإن وجدت عرقا

تعرقته فقبضته فخرجت إىل الربية مقتصرا على بقلها ،فأمر هللا عز وجل بذلك امللك فأخرج من النار محمة ،فقال :اي
رب هذا الذي كنت آكل من مزبلته ،فقال هللا عز وجل :خذ بيده فأدخله اجلنة من معروف كان منه إليك أما لو علم

به ما أدخلته النار.

متام وابن عساكر وقال :غريب ،وابن النجار عن أيب سعيد.

السلسلة الضعيفة (باطل).

 -16107إنه لينادي املنادي يوم القيامة أين فقراء أمة حممد قوموا فتصفحوا صفوف القيامة أال من أطعمكم يف
أكلة أو أسقاكم يف شربة أو كساكم يف خلقا أو جديدا خذوا بيده فأدخلوه اجلنة فال يزال صاحب قد تعلق بصاحبه

وهو يقول :اي رب هذا أشبعين ويقول اآلخر :اي رب العاملني هذا أرواين فال يبقى من فقراء أمة حممد ممن فعل ذلك

صغري وال كبري إال أدخلهم هللا مجيعا اجلنة.

ابن عساكر عن إبراهيم بن هدبة عن أنس.

[أبو هدبة كذاب].

 -16128ابب الرزق مفتوح إىل ابب العرش ينزل هللا إىل عباده أرزاقهم على قدر نفقاهتم فمن قلل قلل له ،ومن كثر

كثر له.

الديلمي عن أنس.

الغرائب الملتقطة (موضوع).
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 - 16168إن للمساكني دولة إذا كان يوم القيامة قيل هلم :انظروا من أطعمكم يف هللا لقمة أو كساكم ثواب أو

سقاكم شربة فأدخلوه اجلنة.

عد وقال :منكر ،وابن عساكر عن ابن عباس.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 - 16169اطلبوا األايدي عند فقراء املسلمني فإن هلم دولة يوم القيامة.
حل عن أيب الربيع السائح ،معضال.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -16173تعبد عابد من بين إسرائيل فعبد هللا يف صومعته ستني عاما فأمطرت األرض فاخضرت فأشرف الراهب من
صومعته فقال :لو نزلت فذكرت هللا الزددت خريا فنزل ومعه رغيف أو رغيفان ،فبينما هو يف األرض لقيته امرأة فلم

يزل يكلمها وتكلمه حىت غشيها ،مث أغمى عليه فنزل الغدير يستحم فجاء إليه سائل فأومى إليه أن أيخذ الرغيف أو
الرغيفني ،مث مات فوزنت عبادة ستني سنة بتلك الزنية ،فرجحت الزنية حبسناته مث وضع الرغيف أو الرغيفان مع

حسناته فرجحت حسناته فغفر له.

حب عن أيب ذر .قال احلافظ ابن حجر يف أطرافه :رواه حم يف الزهد عن مغيث بن مسي مقطوعا وهو أشبه ،ومغيث

اتبعي أخذ عن كعب األحبار وغريه.

السلسلة الضعيفة (منكر جدا).

 -16182اي بالل رددت السائل وهذا التمر عندك إن أردت أن تلقى هللا عز وجل وهو عنك راض فال ختبئ شيئا

رزقته وال متنع شيئا سئلته.
اخلطيب عن عائشة.

ترتيب الموضوعات.

 -16192يصيح صائح يوم القيامة أين الذين أكرموا الفقراء واملساكني ادخلوا اجلنة ال خوف عليكم وال أنتم
حتزنون ،ويصيح صائح يوم القيامة أين الذين عادوا مرضى الفقراء واملساكني يف الدنيا ،فيجلسون على منابر من نور

حيدثون هللا والناس يف شدة احلساب.

ابن عساكر عن عمر ،الشريازي يف األلقاب والرافعي عن ابن عمر.

الزيادات على الموضوعات.

 -16204ما جبل هللا وليا إال على السخاء.

كر عن عروة مرسال كر والديلمي عن عائشة.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 -16206ما جبل ويل هلل عز وجل إال على السخاء وحسن اخللق.
الديلمي عن عائشة.

الغرائب الملتقطة (موضوع).
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 -16214مسعت جربيل يقول :مسعت ميكائيل يقول :مسعت إسرافيل يقول :قال هللا تعاىل :هذا دين أرتضيه لنفسي
ولن يصلحه إال السخاء وحسن اخللق أال فأكرموه هبما ما صحبتموه.

الرافعي عن أنس وقال قال أبو عبد هللا الدقاق :هذا حسن من هذا الطريق.

السلسلة الضعيفة (باطل).

 -16217اجلود من جود هللا فجودوا جيد هللا عليكم ،أال إن هللا خلق اجلود فجعله يف صورة رجل وجعل أسه راسخا
يف أصل شجرة طوىب وشد أغصاهنا أبغصان سدرة املنتهى ودىل بعض أغصاهنا إىل الدنيا فمن تعلق بغصن منها أدخله

اجلنة أال إن السخاء من اإلميان ،واإلميان يف اجلنة وخلق البخل من مقته وجعل أصله راسخا يف أصل شجرة الزقوم ودىل
بعض أغصاهنا إىل الدنيا فمن تعلق بغصن منها أدخله النار أال إن البخل من الكفر والكفر يف النار .اخلطيب يف كتاب

البخالء عن ابن عباس ،ويف سنده أبو بكر النقاش صاحب مناكري.

الزيادات على الموضوعات.

 - 16241إذا أعطيتم الزكاة فال تنسوا ثواهبا أن تقولوا :اللهم اجعلها مغنما وال جتعلها مغرما.

هـ ع عن أيب هريرة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -16253إذا رددت على السائل ثالاث فلم يذهب فال أبس أن تزبره .
قط يف األفراد عن ابن عباس طس عن أيب هريرة.

ترتيب الموضوعات.

 -16288إن أاتك سائل على فرس ابسط كفيه فقد وجب احلق ولو بشق مترة.
الديلمي وابن النجار عن أيب هدبة عن أنس.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 -16293من أودع كرميا معروفا فقد اسرتقه ومن أوىل لئيما معروفا فقد استجلب عداوته أال وإن الصنائع ألهل

السعادة.

ابن النجار عن علي.

الزيادات على الموضوعات.

 - 16361أفضل الصدقة حفظ اللسان.

طب عن معاذ بن جبل.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 16373من أطعم أخاه من اخلبز حىت يشبعه وسقاه من املاء حىت يرويه بعده هللا من النار سبع خنادق كل خندق
مسرية سبع مائة عام.
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ن طب ك هب واخلرائطي يف مكارم األخالق عن ابن عمرو ولفظ ك :بعد ما بني خندقني مسرية مخس مائة سنة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -16383من سقى املاء يف موضع يقدر على املاء فله بكل شربة يشرهبا برا كان أو فاجرا عشر حسنات تكتب له،
وعشر درجات ترفع له ،وعشر سيئات حتط عنه ،وإن شربه العطشان فعتق نسمة وإن شربه العطشان الذي قد هجم

على املوت فعتق ستني نسمة ومن سقى املاء يف موضع ال يقدر على املاء فكأمنا أحيا الناس مجيعا.

اخلطيب عن أنس ،قال :منكر.

ترتيب الموضوعات.

 -16386اي عائشة من سقى املاء حيث يوجد فكأمنا أعتق نفسا ومن سقى املاء حيث ال يوجد فكأمنا أحيا نفسا
ومن أخذ من منزله ملح فطيب به طعام كان كمن تصدق بذلك الطعام على أهله ومن أخذت من منزله انر مل ينتفع من

تلك النار بشيء إال كان له صدقة .ابن زجنويه وابن عساكر عن عائشة أهنا قالت :اي رسول هللا ما الشيء الذي ال
حيل منعه؟ قال :املاء وامللح والنار قالت :هذا املاء قد عرفته فما ابل امللح والنار قال :فذكره،

ويف سنده متهم.

 - 16457من قضى ألخيه املسلم حاجة كان له من األجر كمن خدم هللا عمره.

ابن أيب الدنيا يف قضاء احلوائج ،واخلرائطي يف مكارم األخالق حل واخلطيب وابن النجار عن أنس.

ضعيف الجامع

(موضوع).

 -16459من قضى حاجة املسلم يف هللا كتب هللا له عمر الدنيا سبعة آالف سنة صيام هناره وقيام ليله.

(ابن عساكر عن أنس وفيه احلسني بن داود البلخي قال اخلطيب :ليس بثقة حديثه موضوع.

 -16460من كان وصلة ألخيه املسلم إىل ذي سلطان يف مبلغ بر وإدخال السرور رفعه هللا يف الدرجات العلى من

اجلنة.

طب ،وابن عساكر عن أيب

الدرداء.السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -16470من أغاث ملهوفا كتب هللا له ثالاث وسبعني حسنة ،واحدة منها يصلح هللا هبا أمر دنياه وآخرته واثنني
وسبعني له درجات يوم القيامة.

ت ع عق وابن عساكر عن زايد بن حسان عن أنس وزايد مرتوك وقال ك عن أنس :أحاديثه موضوعة ،وأورده ابن

اجلوزي يف املوضوعات.
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 -16471من أغاث ملهوفا غفر هللا له ثالاث وسبعني مغفرة ،واحدة يف الدنيا واثنني وسبعني يف الدرجات العلى من
اجلنة ،ومن قال :أشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له ،أحد صمد مل يلد ومل يولد ومل يكن له كفوا أحد كتب هللا له

هبا أربعني ألف ألف حسنة .

ابن عساكر عن عبد هللا بن عبد الرمحن بن أيب احلسني املالكي عن أنس.

ترتيب الموضوعات.

 -16472من فرج عن مؤمن كربة جعل هللا له يوم القيامة شعبتني من نور على الصراط يستضئ بضوءمها عامل ال
حيصيهم إال رب العزة عز وجل.

ك يف اترخيه واخلطيب عن أيب هريرة.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -16479من مشى يف حاجة أخيه املسلم كتب هللا له بكل خطوة خيطوها سبعني حسنة وحما عنه سبعني سيئة إىل أن
يرجع من حيث فارقه فإن قضيت حاجته على يديه خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه ،وإن هلك فيما بني ذلك دخل

اجلنة بغري حساب.

ع عد وأبو الشيخ واخلرائطي يف مكارم األخالق واخلطيب كر عن أنس وهو ضعيف ،وأورده ابن اجلوزي يف

املوضوعات.

 -16550الغىن ستون ألفا فمن مل ميلك ستني ألفا فهو فقري.
جعفر بن حممد بن جعفر يف كتاب العروس والديلمي عن أنس.

الزيادات على الموضوعات.

 - 16585اجللوس مع الفقراء من التواضع وهو من أفضل اجلهاد.

فر عن أنس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -16586خري الناس مؤمن فقري يعطي جهده.

فر عن ابن عمر.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 - 16587لكل شيء مفتاح ،ومفتاح اجلنة حب املساكني والفقراء.
ابن الل عن ابن عمر.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -16592اللهم أحيين مسكينا وأمتين مسكينا واحشرين يف زمرة املساكني.
عبد بن محيد ،هـ عن أيب سعيد ،طب ،والضياء عن عبادة بن الصامت.
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ترتيب الموضوعات.

 -16593اللهم أحييين مسكينا وتوفين مسكينا واحشرين يف زمرة املساكني ،وإن أشقى األشقياء من اجتمع عليه
فقر الدنيا وعذاب اآلخرة.

ك عن أيب سعيد.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -16594الفقر أزين على املؤمن من العذار احلسن على خد الفرس.

طب عن عمر.

الزيادات على الموضوعات.

 - 16595الفقر شني عند الناس وزين عند هللا يوم القيامة.

فر عن أنس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 16600إن من الذنوب ذنواب ال تكفرها الصالة وال الصيام وال احلج وال العمرة ،تكفرها اهلموم يف طلب املعيشة.

حل وابن عساكر عن أيب هريرة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 16602إذا رأيتم العبد أمل هللا به الفقر واملرض فإن هللا يريد أن يصافيه.

فر عن علي.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 16603رحم هللا رجال غسلته امرأته وكفن يف أخالقه.

عق عن عائشة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 16610إن الرزق ال تنقصه املعصية وال تزيده احلسنة وترك الدعاء معصية.

طص عن أيب سعيد.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -16640إن من الذنوب ذنواب ال تكفرها الصالة وال الوضوء وال احلج وال العمرة ،قيل :فما يكفرها اي رسول هللا؟

قال :اهلموم يف طلب املعيشة.

ابن عساكر عن أيب هريرة ،وقال :غريب جدا وفيه :حممد بن يوسف بن يعقوب الرقي ضعيف.

السلسلة الضعيفة

(موضوع).

 -16642أولياء هللا من خلقه أهل اجلوع والعطش ،فمن آذاهم انتقم هللا منه وهتك سرته وحرم عليه عيشه من

جنته.

ابن النجار عن ابن عباس.

الزيادات على الموضوعات.
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 -16643ال تبك اي أاب هريرة فإن شدة احلساب يوم القيامة ال يصيب اجلائع إذا احتسب يف دار الدنيا .حل
واخلطيب وابن عساكر عن أيب هريرة.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 - 16670اللهم توفين إليك فقريا وال توفين غنيا واحشرين يف زمرة املساكني يوم القيامة فإن أشقى األشقياء من

اجتمع عليه فقر الدنيا وعذاب اآلخرة.

طس وأبو الشيخ يف الثواب عن أيب سعيد.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 16683أشقى األشقياء من اجتمع عليه فقر الدنيا وعذاب اآلخرة.

طس عن أيب سعيد.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -16724ليجيئن أقوام يوم القيامة ليست يف وجوههم مزعة من حلم قد أخلقوها.

طب عن ابن

عمر.السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -16782من جاع أو احتاج فكتمه الناس حىت أفضى به إىل هللا عز وجل فتح هللا له رزق سنة من حالل.

حب يف الضعفاء عق طس وسليم الرازي يف فوائده هب عن أيب هريرة .قال حب :ابطل ،فيه :إمساعيل بن رجاء

احلصين وقال هب :ضعيف ،تفرد به إمساعيل بن رجاء عن موسى بن أعني وهو ضعيف انتهى ،وإمساعيل ضعفه

الدارقطين وابن عدي والساجي ووثقه العجلي واحلاكم وقال أبو حامت :صدوق.

ترتيب الموضوعات.

 -16783من جاع أو احتاج فكتمه الناس وأفضى به إىل هللا تعاىل كان حقا على هللا أن يفتح له قوت سنة من

حالل.

اخلطيب يف املتفق واملفرتق عن أيب هريرة ،وقال :غريب تفرد به موسى بن أعني عن األعمش ومل يكتبه إال من رواية

إمساعيل بن رجاء عن موسى.

ترتيب الموضوعات.

 -16791إذا رددت على السائل ثالاث فلم يرجع فال عليك أن تزبره .
طس وابن النجار عن أيب هريرة.

ترتيب الموضوعات.

 - 16792ابتغوا اخلري عند حسان الوجوه.

قط يف األفراد عن أيب هريرة.

ضعيف الجامع (موضوع).
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 -16795اطلبوا اخلري عند حسان الوجوه.

تخ وابن أيب الدنيا يف قضاء احلوائج ،ع طب عن عائشة ،طب هب عن ابن عباس عد عن ابن عمر ،ابن عساكر عن

أنس طس عن جابر ،متام ،خط يف رواة مالك عن أيب هريرة ،متام عن أيب بكرة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -16796التمسوا اخلري عند حسان الوجوه.
طب عن أيب خصيفة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 16802ال تصلح الصنيعة إال عند ذي حسب أو دين.

البزار عن عائشة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 16811اطلبوا احلوائج عند حسان الوجوه.

ابن أيب الدنيا عن ابن عمر واخلرائطي يف إعتالل القلوب ،ومتام عن جابر طس عن أيب هريرة ،اخلرائطي عن عائشة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -16960عن ابن النجار أنبأان أبو القاسم حيىي بن سعد بن حيىي بن يرشن التاجر أنبأان أبو طالب عبد القادر بن
حممد بن يوسف أنبأان أبو حممد احلسن بن علي بن حممد اجلوهري أنبأان سهل بن أمحد بن عبد هللا بن سهل الديباجي

ثنا أبو احلسن ابلرملة ثنا عبد الرمحن بن عبد هللا بن قريب وزيد بن أخرم قاال :ثنا سفيان بن عيينة عن جعفر بن حممد

أنه دخل على أيب جعفر املنصور وعنده رجل من ولد الزبري بن العوام وقد سأله وقد أمر له بشيء فتسخطه الزبريي

فاستقله فأغضب املنصور ذلك من الزبريي حىت ابن فيه الغضب ،فأقبل عليه جعفر فقال :اي أمري املؤمنني حدثين أيب

عن أبيه علي بن احلسني عن أبيه عن علي قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :من أعطى عطية طيبة هبا نفسه

بورك للمعطي واملعطى .فقال أبو جعفر :وهللا لقد أعطيته وأان غري طيب النفس هبا ولقد طابت حبديثك هذا ،مث أقبل

على الزبريي فقال :حدثين أيب عن أبيه عن جده عن أمري املؤمنني علي قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :من

استقل قليل الرزق حرمه هللا كثريه .فقال الزبريي :وهللا لقد كان عندي قليال ولقد كثر عندي حبديثك هذا ،قال سفيان:

فلقيت الزبريي فسألته عن تلك العطية فقال :لقد كانت نزرة قليلة فقبلتها فبلغت يف يدي مخسني ألف درهم ،وكان

سفيان بن عيينة يقول :مثل هؤالء القوم مثل الغيث حيث وقع نفع.

قال الذهيب :سهل بن أمحد الديباجي ،قال األزهري :كذاب رافضي.
 -16997أخربان أبو القاسم زاهر بن طاعر أنبأان أبو سعيد حممد بن عبد الرمحن :أنبأان أبو بكر حممد بن الطرازي:
أنبأان أبو العباس أمحد بن عيسى بن املسكني البلدي ثنا هاشم بن القاسم احلراين أنبأان يعلي بن األشدق أنبأان عمي

عبد هللا بن جراد قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :إن يف اجلنة شجرة تسمى السخاء منها خيرج السخاء ،ويف
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النار شجرة تسمى الشح منها خيرج الشح ولن يلج اجلنة شحيح.
كر.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 -17032عن علي أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال :من أودع كرميا معروفا فقد اسرتقه ومن أوىل لئيما معروفا فقد
استجلب عداوته أال وإن الصنائع ألهل السعادة.

ابن النجار.

الزيادات على الموضوعات.

 -17044عن ابن عباس قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :أال أنبئكم أبكرم اخللق على هللا يوم القيامة؟
قالوا :بلى اي رسول هللا ،قال :أكرم الناس على هللا رجل نظر إىل امرئ هو دونه فقضى حاجته.

الديلمي ،وفيه داود بن احملرب.

[داود بن المحبر وضاع].
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كتاب الزينة والتجمل
 - 17181إن هللا يبغض الوسخ والشعث.

هب عن عائشة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 17212سيد األدهان دهن البنفسج ،وإن فضل البنفسج على سائر األدهان كفضلي على سائر الرجال.
الشريازي يف األلقاب عن أنس وهو أمثل طرقه.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 17213من ادَّهن ومل يسم ادهن معه سبعون شيطاان.

ابن السين يف عمل يوم وليلة عن دويد بن انفع القرشي مرسال.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -17214ادهنوا ابللبان فإنه أحظى لكم عند نسائكم وادهنوا ابلبنفسج فإنه ابرد يف الصيف حار يف الشتاء.

عد والديلمي عن علي.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 - 17241من قلم أظفاره يوم اجلمعة وقي من السوء إىل مثلها.

طب عن عائشة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 17245ادفنوا دماءكم وأشعاركم وأظفاركم ال تلعب هبا السحرة.

فر عن جابر.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -17249أول من قص شاربه إبراهيم.
الديلمي عن ابن عمر.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 -17258التقليم يوم اجلمعة يدخل الشفاء وخيرج الداء ،والوضوء قبل الطعام وبعده جيلب اليسر وينفي الفقر.

أبو الشيخ عن ابن عباس.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 -17280أميا رجل نتف شعرة بيضاء متعمدا صارت رحما يوم القيامة يطعن به.
الديلمي عن أنس.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 - 17285ختتموا ابلعقيق فإنه مبارك.
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عق وابن الل يف مكارم األخالق ،ك يف اترخيه ،هب طب وابن عساكر فر عن عائشة رضي هللا تعاىل عنها.
الجامع (موضوع).

 - 17286ختتموا ابلعقيق فإنه ينفي الفقر.

عد عن أنس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 17304اختضبوا ابحلناء فإنه يزيد يف شبابكم ومجالكم ونكاحكم.
البزار وأبو نعيم يف الطب عن أنس ،وأبو نعيم يف املعرفة عن درهم.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 17305اختضبوا وأفرقوا وخالفوا اليهود.

عد عن ابن عمر.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 17306اختضبوا ابحلناء فإن املالئكة تستبشر خبضاب املؤمن.

عد عن ابن عباس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 17315الصفرة خضاب املؤمن واحلمرة خضاب املسلم ،والسواد خضاب الكافر.
طب ك عن ابن عمر.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 17316عليكم بسيد اخلضاب احلناء يطيب البشرة ويزيد يف اجلماع.
ابن السين وأبو نعيم عن أيب رافع.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -17325عليكم بسيد اخلضاب احلناء فإنه يطيب البشر ويزيد يف اجلماع.
ابن السين وأبو نعيم والديلمي عن أيب رافع.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 - 17334من شاب شيبة يف اإلسالم كانت له نورا ما مل يغريها.
احلاكم يف الكىن عن أم سلمة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -17352إذا أتى أحدكم ابلطيب فليمس منه وإذا أيت ابحللوى فليصب منها.

طس هب عن أيب هريرة ،وقال هب :تفرد فضالة بن احلصني العطار وكان متهما هبذا احلديث.
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ضعيف

حرف السي
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كتاب السفر
 - 17473إذا خرج أحدكم إىل سفر فليودع إخوانه فإن هللا تعاىل جاعل له يف دعائهم الربكة.
ابن عساكر فر عن زيد بن أرقم.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 17476إذا أراد أحدكم سفرا فليسلم على إخوانه فإهنم يزيدون بدعائهم إىل دعائه خريا.

حم [هق] عن أيب هريرة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 17490سافروا مع ذوي اجلدود وامليسرة.

فر عن معاذ.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 17506إذا قدم أحدكم من سفر فليقدم معه هبدية ولو أن يلقي يف خمالته حجرا.
ابن عساكر عن أيب الدرداء.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -17509إذا قدم أحدكم من سفر فال يدخل ليال وليضع يف خرجه ولو حجرا.

فر عن ابن عمر.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 - 17510إذا كنتم يف سفر فأقلوا املكث يف املنازل.
أبو نعيم عن ابن عباس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 17511إذا نزل أحدكم منزال فقال فيه فال يرحل حىت يصلي ركعتني.

عد عن أيب هريرة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 17513أمان ألميت من الغرق إذا ركبوا يف البحر أن يقولوا{ :بيس يم َّي
{وَما قَ َد ُروا َّ
اها َوُم مر َس َ
اَّلل َمجم َر َ
اَّللَ
اها} اآليةَ ،
م
َح َّق قَ مد يرهي} اآلية.
ع وابن السين عن احلسني.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -17537أمان أميت من الغرق إذا ركبوا البحر أن يقولوا{ :بيس يم َّي
{وَما قَ َد ُروا َّ
اَّللَ َح َّق
اها َوُم مر َس َ
اَّلل َمجم َر َ
اها} اآلية َ
م
قَ مد يرهي} اآلية.
ع كر عن احلسني.

السلسلة الضعيفة (موضوع).
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{جمراها ومرساها إي َّن رييب لَغَ ُف ي
 -17538ما من رجل يقول إذا ركب السفينة{ :بيس يم َّي
يم}
َّ
اَّلل} امللك الرمحن َم َ َ َ ُ م َ َ
ٌ
ور َرح ٌ
م
اآلية ،إال أعطاه هللا أماان من الغرق حىت خيرج منها.
أبو الشيخ عن ابن عباس.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -17649عن جبري بن مطعم قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :اي جبري أحتب إذا خرجت سفرا أن تكون
صر َّي
ي
ح} و
اَّلل َوالم َف مت ُ
من أفضل أصحابك وأكثرهم زادا؟ اقرأ هذه السور اخلمس {قُ مل َاي أَيُّـ َها الم َكاف ُرو َن} و {إيذَا َجاءَ نَ م ُ
ب الن ي
{قُ مل ُه َو َّ
َّاس} وافتتح كل سورة ببسم هللا الرمحن الرحيم،
ب الم َفلَ يق} و {قُ مل أَعُوذُ بيَر يّ
َح ٌد} و {قُ مل أَعُوذُ بيَر يّ
اَّللُ أ َ
واختتم ببسم هللا الرمحن الرحيم ،قال جبري :وكنت غري كثري املال فما زلت أقرؤهن يف سفري وإقاميت حىت ما كان أحد
من أصحايب مثلي.

أبو الشيخ وابن حبان يف الثواب ،وفيه :احلكم بن عبد هللا بن سعد األيلي متهم.
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الغرائب الملتقطة (موضوع).

كتاب السحر والعي والكهانة
 - 17652لعن هللا الزهرة فإمنا هي اليت فتنت امللكني هاروت وماروت.
ابن راهويه وابن مردويه عن علي.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 17666نصف ما حيفر ألميت من القبور من العني.
طب عن أمساء بنت عميس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -17671لن يلج الدرجات العلى من تكهن أو استقسم أو رجع من سفره تطريا.
طب عن أيب

الدرداء[ .الهيثمي :رواه الطبراني في األوسط ،وفيه محمد بن الحسن بن أبي يزيد ،وهو كذاب].
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حرف الشي
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كتاب الشهادات
 - 17739شاهد الزور مع العشار يف النار.

فر عن املغرية.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -17738شاهد الزور ال تزول قدماه حىت يوجب هللا له النار.

حل كر عن ابن عمر.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 - 17740لن تزول قدما شاهد الزور حىت يوجب هللا له النار.

هـ عن ابن عمر.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 17746شهادة املسلمني بعضهم على بعض جائزة وال جتوز شهادة العلماء بعضهم على بعض ألهنم حسد.

ك يف اترخيه عن جبري بن مطعم.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -17760أال من زين نفسه للقضاة بشهادة الزور زينه هللا تعاىل يوم القيامة بسرابل من قطران وأجلمه بلجام من انر.
كر عن إبراهيم بن هدبة عن أنس.

الزيادات على الموضوعات.

 -17764شاهد الزور ال تزول قدماه حىت توجب له النار.
أبو سعيد النقاش عن أنس [هق] ك عن ابن عمر.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -17765شاهد الزور ال تزول قدماه حىت يتبوأ مقعده من النار.
أبو سعيد النقاش يف القضاة عن ابن عمر.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -17766شاهد الزور ال تزول قدماه حىت يؤمر به إىل النار.

النقاش كر عنه.

السلسلة الضعيفة (موضوع).
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كتاب الشمائل
 - 17856كان ال يتوضأ من موطأ
طب عن أيب أمامة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 17908كان قراءته املد ليس فيها ترجيع.
طب عن أيب بكرة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 17960كان إذا مسع املؤذن قال :حي على الفالح ،قال :اللهم اجعلنا مفلحني.
ابن السين عن معاوية.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -17966كان يركع قبل اجلمعة أربعا وبعدها أربعا ال يفصل يف شيء منهن.

هـ عن ابن عباس.

السلسلة الضعيفة (باطل).

 - 17968كان رمبا اغتسل يوم اجلمعة ورمبا تركه أحياان.

طب عن ابن عباس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 18039كان يتعوذ من موت الفجأة وكان يعجبه أن ميرض قبل أن ميوت.
طب عن أيب أمامة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 18048كان إذا نظر إىل اهلالل قال :اللهم اجعله هالل مين ورشد آمنت ابهلل الذي خلقك فعدلك فتبارك هللا
أحسن اخلالقني.

ابن السين عن أنس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 18067كان ال جييز على شهادة اإلفطار إال رجلني.

عق عن ابن عباس وابن عمر.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 18112كان إذا نظر إىل البيت قال :اللهم زد بيتك هذا تشريفا وتعظيما وتكرميا وبرا ومهابة.
طب عن حذيفة بن أسيد.

ضعيف الجامع (موضوع).
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 - 18138كان له سيف حملى قائمته من فضة ،ونعله من فضة وفيه حلق من فضة ،وكان يسمى ذا الفقار ،وكان له

قوس تسمى ذا السداد وكان له كنانة تسمى ذا اجلمع ،وكان له درع موشحة بنحاس تسمى ذات الفضول ،وكان له

حربة تسمى النبعاء ،وكان له جمن يسمى الذقن ،وكان له فرس أشقر يسمى املرجتز ،وكان له فرس أدهم يسمى السكب
وكان له سرج يسمى الراح ،وكان له بغلة شهباء تسمى الدلدل ،وكان له انقة تسمى القصوى ،وكان له محار يسمى

يعفور وكان له بساط يسمى الكز ،وكان له عنزة تسمى النمر ،وكان له ركوة تسمى الصادر ،وكان له مرآة تسمى

ابملدلة ،وكان له مقراض يسمى اجلامع ،وكان له قضيب شوحط يسمى املمشوق.

طب عن ابن عباس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 18173كان إذا أيت بطعام أكل مما يليه ،وإذا أيت ابلثمر جالت يده.

خط عن عائشة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 18193كان أيكل العنب خرطا.

طب عن ابن عباس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 18200كان أيكل بثالث أصابع ويستعني ابلرابعة.

طب عن عامر بن ربيعة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 18268كان إذا استجد ثواب لبسه يوم اجلمعة.

خط عن أنس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 18289كان إذا أيت مبدهن الطيب لعق منه مث ادهن.

ابن عساكر عن سامل بن عبد هللا بن عمر ،والقاسم مرسال.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 - 18318كان أيخذ من حليته من عرضها وطوهلا.

ت عن ابن عمرو.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -18325كان إذا خطب املرأة قال :اذكروا هلا جفنة سعد بن عبادة.

ابن سعد عن أيب بكر بن حممد بن حممد بن عمرو بن حزم وعن عاصم بن عمر بن قتادة ،مرسال.

(موضوع).
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السلسلة الضعيفة

 - 18326كان إذا خطب فرد مل يعد ،فخطب امراة فأبت ،مث عادت فقال :قد التحفنا حلافا غريك.
ابن سعد عن جماهد مرسال.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -18329كان إذا زوج أو تزوج امرأة نثر مترا.

هق عن عائشة.

محقق سنن البيهقي :موضوع.

 - 18342كان إذا رمدت عني امرأة من نسائه مل أيهتا حىت تربأ عينها.
أبو نعيم يف الطب عن أم سلمة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 18349كان إذا اشتكى تقمح كفا من شونيز وشرب ماء وعسال.

خط عن أنس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 18360كان يكتحل كل ليلة ،وحيتجم كل شهر ،ويشرب الدواء كل سنة.

عد عن عائشة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 18442كان يكره أن يرى الرجل جهريا رفيع الصوت ،وكان حيب أن يراه خفيض الصوت.
طب عن أيب أمامة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 18454كان إذا أشفق من احلاجة ينساها ربط يف خنصره أو يف خامته اخليط.
ابن سعد واحلكيم عن ابن عمر.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 18455كان إذا انتسب مل جياوز يف نسبته معد بن عدانن بن أدد مث ميسك ويقول :كذب النسابون قال هللا تعاىل:

{وقروان بني ذلك كثريا}.
ابن سعد عن ابن عباس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -18457كان إذا رأى سهيال قال :لعن هللا سهيال فإنه كان عشارا فمسخ.
ابن السين عن علي

.السلسلة الضعيفة (موضوع).
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 - 18460كان يعجبه النظر إىل األترج ،وكان يعجبه النظر إىل احلمام األمحر.

طب وابن السين وأبو نعيم يف الطب عن أيب كبشة؛ ابن السين وأبو نعيم عن علي؛ وأبو نعيم عن عائشة.

ضعيف الجامع

(موضوع).

 - 18476كان إذا جلس جلس إليه أصحابه حلقا حلقا.
البزار عن قرة ابن إايس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 18477كان إذا جلس جملسا فأراد أن يقوم استغفر هللا عشرا إىل مخس عشرة.
ابن السين عن أيب أمامة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 18480كان ال يقعد يف بيت مظلم حىت يضاء له ابلسراج.
ابن سعد عن عائشة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 18483كان إذا فقد الرجل من إخوانه ثالثة أايم سأل عنه ،فإن كان غائبا دعا له ،وإن كان شاهدا زاره ،وإن كان

مريضا عاده.
ع عن أنس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 18485كان ال يعود مريضا إال بعد ثالث.

هـ عن أنس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 18516كان إذا مر ابملقابر قال :السالم عليكم أهل الداير من املؤمنني واملؤمنات واملسلمني واملسلمات
والصاحلني والصاحلات ،وإان إن شاء هللا بكم الحقون.

ابن السين عن أيب هريرة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 18519كان يرى ابلليل يف الظلمة كما يرى ابلنهار يف الضوء.
البيهقي يف الدالئل عن ابن عباس ،عد عن عائشة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -18583عن أنس كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يذكر بني كل خطوتني.

ابن شاهني يف الرتغيب يف الذكر؛ وفيه بشر بن احلسني عن الزبري بن عدي؛ قال الذهيب :بشر بن احلسني األصبهاين له

عن الزبري بن عدي نسخة ابطلة.
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 -18628عن أيب هريرة قال :دخلت على النيب صلى هللا عليه وسلم وهو يصلي جالسا ،فقلت :اي رسول هللا أراك

تصلي جالسا ،فما أصابك؟ قال :اجلوع اي أاب هريرة ،فبكيت ،فقال :ال تبك اي أاب هريرة فإن شدة احلساب يوم

القيامة ،ال تصيب اجلائع إذا احتسب يف دار الدنيا.

حل خط ،كر.

الغ ارئب الملتقطة (موضوع).

 -18720عن شقيق عن جابر عن أم حممد عن عائشة أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان ال يقعد يف بيت مظلم حىت
يضاء له بسراج.

ابن النجار.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -18790عن علي قال ،قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف مرضه :ادعوا يل أخي فدعي له فقال :ادن مين

فدنوت منه ،فاستند إيل فلم يزل مستندا إيل وإنه يكلمين حىت أن بعض ريق النيب صلى هللا عليه وسلم ليصيبين ،مث نزل

برسول هللا صلى هللا عليه وسلم وثقل يف حجري ،فصحت اي عباس أدركين ،فإين هالك ،فجاء العباس فكان جهدمها

مجيعا أن أضجعاه.

ابن سعد ،وسنده ضعيف.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -18791عن أيب غطفان قال :سألت ابن عباس أرأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تويف ورأسه يف حجر أحد؟

قال :تويف وهو إىل صدر علي؟ قلت :فإن عروة حدثين عن عائشة أهنا قالت :تويف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بني
سحري وحنري ،فقال ابن عباس :أتعقل وهللا لتويف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو مستند إىل صدر علي وهو

الذي غسله وأخي الفضل بن عباس وأىب أيب أن حيضر وقال :إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان أيمران أن نسترت

فكان عند السرتة.

ابن سعد ،وسنده ضعيف.

السلسلة الضعيفة (موضوع).
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حرف الصاد
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كتاب الصالة
 - 18907إن الصالة قرابن املؤمن.

عد عن أنس.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -18934إذا سجد العبد طهر سجوده ما حتت جبهته إىل سبع أرضني.

طس عن

عائشة[ .الهيثمي :رواه الطبراني في األوسط ،وبزيغ اتهم بالوضع].

 -19009اي عائشة أما علمت أن العبد إذا سجد هلل سجدة طهر هللا موضع سجوده إىل سبع أرضني.
أبو احلسن القطان يف منتخباته ،طس عن عائشة.

ترتيب الموضوعات.

 -19019من صلى ركعتني يف خأل ال يراه إال هللا واملالئكة كتب له براءة من النار.

ص عن جابر.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -19038إن هللا تعاىل مل يفرتض شيئا أفضل من التوحيد والصالة ولو كان شيء أفضل منهما الفرتضه هللا على
مالئكته منهم راكع ومنهم ساجد .الديلمي عن أيب سعيد.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 -19040من أدى فريضة ،فله عند هللا دعوة مستجابة.
الديلمي عن علي.

الزيادات على الموضوعات.

 - 19111غطوا حرمة عورته فإن حرمة عورة الصغري كحرمة عورة الكبري ،وال ينظر هللا إىل كاشف عورة.

ك عن حممد بن عياض الزهري.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -19151لو أين أقدر أن أواري عوريت عن شعاري لفعلت .الديلمي عن أيب
 -19116إذا بدا خف املرأة بدا ساقها .فر عن عائشة.
الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا ان لم يكن موضوعا( .

 - 19198هنى عن الصالة يف احلمام وعن السالم على ابدي العورة.

عق عن أنس.

ضعيف الجامع (موضوع).
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هريرة.السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -19232جيزيء من السرتة مثل مؤخرة الرحل ولو بدقة شعرة.

ك وابن عساكر عن أيب هريرة.

السلسلة الضعيفة (باطل).

 - 19266فضل الوقت األول من الصالة على الوقت اآلخر ،كفضل اآلخرة على الدنيا.
أبو الشيخ عن ابن عمر.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 19278صبحوا ابلصبح ،فإنه أعظم لألجر.

أبو بكر بن كامل يف معجمه وابن النجار عن بالل.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -19290من نور ابلفجر نور هللا يف قربه وقلبه وقبل صالته.
الديلمي عن أنس.

ترتيب الموضوعات.

 - 19292ال تزال أميت على الفطرة ما أسفروا بصالة الفجر.
البزار طس عن أيب هريرة.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 - 19351إذا كان الفيء ذراعا ونصفا إىل ذراعني فصلوا الظهر.

عق عن ابن عمر.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 19359أربع ركعات تركعهن حىت تزول الشمس عن كبد السماء تعدل إحياء ليلة يف يوم حرام من شهر حرام.
أبو الشيخ يف الثواب عن حذيفة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -19425عليكم ابلصالة بني العشائني فإهنا تذهب مبالغاة النهار.

فر عن سلمان.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 - 19428من صلى بني املغرب والعشاء عشرين ركعة بىن هللا له بيتا يف اجلنة.

هـ عن عائشة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -19439ال تزال أميت يف فسحة من دينها ما مل يؤخروا املغرب إىل اشتباك النجوم ،وما مل يؤخروا صالة الفجر إىل
إحماق النجوم ومل يكلوا اجلنائز إىل أهلها.
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اخلطيب عن حممد بن الضوء بن الصلصال بن الدهلمس عن أبيه عن جده وقال :هذا احلديث حيفظ بغري هذا اإلسناد

وحممد بن الضوء ليس مبحل ألن يؤخذ عنه العلم ألنه كان كذااب متهتكا بشرب اخلمر جماهرا ابلفجور.

 -19447من صلى بني املغرب والعشاء عشرين ركعة يقرأ يف كل ركعة {ا محلَ مم ُد} و {قُ مل ُه َو َّ
َح ٌد} مخس عشرة
اَّللُ أ َ

مرة ،بىن هللا له يف اجلنة قصرين ال فصل فيهما وال وصم ومن صلى بعد العشاء اآلخرة ركعتني يقرأ يف كل ركعة

{ا محلَ مم ُد} و {قُ مل ُه َو َّ
َح ٌد} مخس عشرة مرة بىن هللا له قصرا يف اجلنة.
اَّللُ أ َ

أبو حممد السمرقندي يف فضائل {قُ مل ُه َو َّ
َح ٌد} عن جرير ،وفيه أمحد بن عبيد ،صدوق له مناكري.
اَّللُ أ َ

الزيادات على

الموضوعات.

 -19449عليكم ابلصالة فيما بني العشائني ،فإهنا تذهب مبالغاة أول النهار ومهدرة آخره.
الديلمي عن سلمان.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -19453من صلى عشرين ركعة بني املغرب والعشاء يقرأ يف كل ركعة فاحتة الكتاب و {قُ مل ُه َو َّ
َح ٌد} حفظه هللا
اَّللُ أ َ
يف نفسه وأهله وماله ودنياه وآخرته.

نظام امللك يف السداسيات عن أيب هدبة عن أنس.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 - 19474من صلى العشاء يف مجاعة فقد أخذ حبظه من ليلة القدر.
طب عن أيب أمامة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 19535من مل يوتر فال صالة له.

طس عن أيب

هريرة.ضعيف الجامع (موضوع).

 - 19637إذا كرب العبد سرتت تكبريته ما بني السماء واألرض من شيء.

خط عن أيب الدرداء.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -19541الوتر علي فريضة وهو لكم تطوع ،واألضحى علي فريضة وهو لكم تطوع ،والغسل يوم اجلمعة علي

فريضة وهو لكم تطوع.

عامر بن حممد البسطامي يف معجمه والديلمي وابن النجار عن ابن عباس.

 -19544الوتر يقضى ولو إىل سنة.
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الغرائب الملتقطة (موضوع).

الديلمي عن معاذ.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 -19649التكبرية األوىل يدركها الرجل مع اإلمام خري له من ألف بدنة يهديها.
الديلمي عن ابن عمر.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 - 19658طول القنوت يف الصالة خيفف سكرات املوت.

فر عن أيب هريرة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -19750الصالة ثالثة أثالث :الوضوء ثلث ،وثلث الركوع ،وثلث السجود فمن حافظ عليهن قبلت منه ،ومن

ضيعهن ردت عليه وما سواهن.
الديلمي عن ابن عباس.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا أو موضوع).

 -19762إذا سجد العبد طهر سجوده ما حتت جبهته إىل سبع أرضني.

طس عن عائشة.

[الهيثمي :رواه الطبراني في األوسط ،وبزيغ اتهم بالوضع].

 - 19773السجود على اجلبهة والكفني والركبتني وصدور القدمني من مل ميكن شيئا منه من األرض أحرقه هللا ابلنار.

قط يف األفراد عن ابن عمر.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 - 19779إذا قام أحدكم إىل الصالة فليسو موضع سجوده وال يدعه حىت إذا هوى ليسجد نفخ ،مث سجد ،فألن
يسجد على مجرة خري له من أن يسجد على نفخته.

طس عن أيب هريرة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 19782إذا رفعت رأسك من السجود فال تقع كما يقعي الكلب ،ضع أليتيك بني قدميك ،والزق ظاهر قدميك

ابألرض.

هـ عن أنس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -19816إذا رفعت رأسك من السجود فال تقع كما يقعي الكلب ضع ألييك بني قدميك والزق ظاهر قدميك

ابألرض.

هـ عن أنس.

سنن ابن ماجه (بشار :موضوع).
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 - 19835سجدات السهو بعد التسليم وفيهما تشهد وسالم.

فر عن أيب هريرة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 19839إن اإلمام يكفي من وراءه ،فإن سها اإلمام فعليه سجدات السهو وعلى من وراءه أن يسجدوا معه ،فإن
سها أحد ممن خلفه فليس عليه أن يسجد واإلمام يكفيه.

هق عن عمر.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 19973إذا قام أحدكم إىل الصالة فليقبل عليها حىت يفرغ منها ،وإايكم واإللتفات يف الصالة ،فإن أحدكم
يناجي ربه ما دام يف الصالة.

طس عن أيب هريرة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -20010لو كان ألحدكم هذه السارية لكره أن خيدع كيف يعمد أحدكم فيخدع صالته اليت هي هلل؟ فأمتوا صالتكم

فإن هللا ال يقبل إال اتما.

طس عن أيب هريرة.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -20044ال يغطني أحدكم حليته يف الصالة فإن اللحية من الوجه.
الديلمي عن ابن عمر.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 -20077إذا صلى أحدكم فليصل صالة مودع ،صالة من ال يظن أنه يرجع إليها أبدا.

فر عن أم سلمة.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 - 20082إذا قام أحدكم إىل الصالة فليسكن أطرافه ،وال يتميل كما يتميل اليهود ،فإن تسكني األطراف يف
الصالة من متام الصالة.

عد حل عن أيب بكر.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -20083من مل تنهه صالته عن الفحشاء واملنكر مل يزدد من هللا إال بعدا.

طب عن ابن

عباس.السلسلة الضعيفة (باطل).

 - 20088ال صالة ملن ال يتخشع يف صالته.
الديلمي عن أيب سعيد.

السلسلة الضعيفة (موضوع).
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 -20089تعوذوا ابهلل من خشوع النفاق خشوع البدن ونفاق القلب.
احلكيم هب عن أيب بكر؛ ك يف اترخيه عن ابن عمر.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 -20096إذا قام أحدكم يف صالته فليسكن أطرافه وال مييل كما متيل اليهود ،فإن سكون األطراف يف الصالة من

متام الصالة.

احلكيم حل ك عن أمساء بنت أيب بكر عن أم رومان عن أيب بكر وقال ك :غريب وفيه ثالثة من الصحابة.

السلسلة

الضعيفة (موضوع).

 -20105إذا قام أحدكم إىل الصالة فليغسل يديه من الغمر فإنه ليس شيء أشد على امللك من ريح الغمر ،ما قام
عبد إىل الصالة قط إال التقم فاه ملك ،وال خيرج من فيه آية إال تدخل يف يف امللك.

الديلمي عن عبد هللا بن جعفر.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 - 20106ال صالة ملن ال يطيع الصالة ،وطاعة صالة أن تنهى عن الفحشاء واملنكر.
الديلمي عن ابن مسعود.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 - 20109نعم املذكر السبحة ،وإن أفضل ما تسجد عليه األرض ،وما أنبتته األرض.
الديلمي عن علي.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -20112نزل علي جربيل فقال :إن خري الدعاء أن تقول يف الصالة :اللهم لك احلمد كله ،ولك امللك كله ،ولك
اخللق كله ،وإليك يرجع األمر كله ،أسألك من اخلري كله ،وأعوذ بك من الشر كله.

هب والديلمي عن أيب سعيد.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 - 20116عد اآلي يف الفريضة والتطوع.

خط عن واثلة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -20131أيها الناس إمنا خلعت نعلي راحة لرجلي ،فمن أراد أن خيلعها فليخلعها ،ومن أراد أن يصلي فيها فليصل

فيها.

الديلمي عن ابن عمر.

الغرائب الملتقطة (موضوع).
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 -20141عد اآلي يف الفريضة والتطوع.
اخلطيب عن واثلة.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 - 20186اي أهل مكة ال تقصروا الصالة يف أدىن من أربعة برد من مكة إىل عسفان.

طب عن ابن عباس.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -20203إذا جلست املرأة يف الصالة وضعت فخذها على فخذها األخرى فإذا سجدت ألصقت بطنها يف فخذيها
كأسرت ما يكون هلا ،وإن هللا تعاىل ينظر إليها ويقول :اي مالئكيت أشهدكم أين قد غفرت هلا.

عد [هق] وضعفه عن ابن عمر.

محقق سنن البيهقي :باطل.

 - 20225اثنان خري من واحد ،وثالث خري من اثنني ،وأربعة خري من ثالثة فعليكم ابجلماعة ،فإن هللا لن جيمع أميت

إال على هدى.

حم عن أيب ذر.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -20243إن هللا يستحيي من عبده إذا صلى يف مجاعة ،مث سأل حاجته أن ينصرف حىت يقضيها.
ابن النجار عن أيب سعيد.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -20283من صلى أربعني يوما يف مجاعة ،مث انفتل عن صالة املغرب فأتى بركعتني قرأ يف أول ركعة بفاحتة الكتاب و
{قُ مل َاي أَيُّـ َها الم َكافي ُرو َن} ويف الثانية بفاحتة الكتاب و {قُ مل ُه َو َّ
َح ٌد} خرج من ذنوبه كما خترج احلية من سلخها.
اَّللُ أ َ
اخلطيب عن أنس وهو واه .زوائد تاريخ بغداد (موضوع).
 -20291إذا نزلت الرمحة على أهل املسجد بدأت ابإلمام ،مث أخذت ميينا مث عطفت على الصفوف.
الديلمي عن أيب هريرة.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 -20302االختالف إىل املساجد رمحة ،واالجتناب عنها نفاق.
الديلمي عن ابن عباس.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 -20303من أدمن االختالف إىل املساجد أصاب أخا مستفادا يف هللا ،أو علما مستظرفا ،أو كلمة تدله على
اهلدى ،أو أخرى تصده عن الردى وترك الذنوب حياء وخشية ،أو نعمة أو رمحة منتظرة.
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طب وابن عساكر عن سعد بن طريف عن عمري بن املأمون عن احلسن بن علي وعمري ال شيء وسعد مرتوك.

السلسلة

الضعيفة (موضوع).

 - 20316من توضأ مث توجه إىل املسجد يصلي فيه الصالة كانت له بكل خطوة حسنة ،ومتحى عنه سيئة ،واحلسنة
بعشر ،فإذا صلى مث انصرف عند طلوع الشمس كتبت له بكل شعرة يف جسده حسنة ،وانقلب حبجة مربورة وليس كل

حاج مربورا ،فإن جلس حىت يركع كتبت له بكل ركعة ألفا ألف حسنة ،ومن صلى صالة الفجر فله مثل ذلك وانقلب
بعمرة مربورة وليس كل معتمر مربورا.

ابن عساكر عن حممد بن شعيب بن شابور عن سعيد بن خالد بن أيب طويل عن أنس و سعيد قال أبو حامت :منكر
احلديث ال يشبه حديثه حديث أهل الصدق وأحاديثه عن أنس ال تعرف؛ وقال أبو زرعة :حدث عن أنس مبناكري،

وقال روى عن أنس ما ال يتابع عليه و حممد بن شعيب ال

شيء.السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -20347املساجد بيوت هللا واملؤمنون زوار هللا ،وحق على املزور أن يكرم زائره.

ك يف اترخيه عن ابن عباس.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 -20378إذا كانوا ثالثة فليؤمهم أقرؤهم لكتاب هللا ،فإن كــانوا يف القـراءة ســواء فــأكربهم ســنا ،وإن كــانوا يف الســن

سواء فأحسنهم وجها.

[هق] عن أيب زيد األنصاري.

السلسلة الضعيفة (ال أصل له).

 -20381يؤمكم أقرؤكم وإن كان ولد زان.

ابن حزم يف كتاب األعراب والديلمي عن ابن عمر.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 - 20410إذا فسدت صالة اإلمام فسدت صالة من خلفه.
خط يف املتفق واملفرتق عن أيب هريرة.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 - 20412ليؤمكم أحسنكم وجها ،فإنه أحرى أن يكون أحسنكم خلقا.

عد عن عائشة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -20439ال يؤم املتيمم املتوضئني.

قط وضعفه عن جابر.

محقق سنن البيهقي :موضوع.
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 -20440ال حيل الصالة خلف األقلف.

اخلطيب يف املتفق واملفرتق عن أيب الدرداء وفيه مهدي بن هالل متهم ابلوضع.

 - 20583زين الصالة احلذاء.

ع عن علي.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 20596اصطفوا وليتقدمكم يف الصالة أفضلكم ،فإن هللا عز وجل يصطفي من املالئكة رسال ومن الناس.

طب عن واثلة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -20647من ترك الصف األول خمافة أن يؤذي مسلما فصلى يف الصف الثاين أو الثالث أضعف هللا له أجر الصف

األول.

طس وابن النجار عن ابن عباس.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -20696إذا دخل أحدكم املسجد واإلمام يف التشهد فليكرب وليجلس كذلك معه فإذا سلم فليقم إىل صالته ،فإنه

قد أدرك فضل اجلماعة.
الديلمي عن ابن عمر.

الغرائب الملتقطة (إسناده واه جدا( .

 - 20722الغدو والرواح إىل املساجد من اجلهاد يف سبيل هللا.
أبو مسعود األصبهاين يف معجمه وابن النجار ،فر عن ابن عباس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 20745تذهب األرضون كلها يوم القيامة إال املساجد فإهنا ينضم بعضها إىل بعض.
طس عد عن ابن عباس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -20755من بىن هلل مسجدا بىن هللا له قصرا يف اجلنة من در وايقوت وزبرجد.
ابن النجار عن أيب هدبة عن أنس.

[أبو هدبة كذاب].

 -20767من بىن هلل مسجدا بىن هللا له بيتا يف اجلنة ،ومن علق فيه قنديال صلى عليه سبعون ألف ملك حىت يطفأ
ذلك القنديل ،ومن بسط فيه حصريا صلى عليه سبعون ألف ملك حىت ينقطع ذلك احلصري ،ومن أخذ منه قذاة كان

له كفالن من األجر.

الرافعي عن معاذ بن جبل.

السلسلة الضعيفة (موضوع).
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 -20768من علق يف مسجد قنديال صلى عليه سبعون ألف ملك حىت ينطفئ ذلك القنديل.
ابن النجار عن معاذ.

الزيادات على الموضوعات.

 - 20799تعاهدوا نعالكم عند أبواب املساجد.

طب عن ابن عمر.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 20801قوموا ال ترقدوا يف املسجد.

عب عن جابر.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -20811إذا هم العبد أن يبزق يف املسجد اضطربت أركانه وانزوى كما تنزوي اجللدة يف النار ،فإن هو ابتلعها
أخرج هللا منه اثنني وسبعني داء وكتب له هبا ألفي ألف حسنة.

الديلمي عن أنس.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 - 20826الضحك يف املسجد ظلمة يف القرب.

فر عن أنس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 20837جنبوا صناعكم مساجدكم.
الديلمي عن

عثمان.السلسلة الضعيفة (موضوع).

 - 20879إن هللا ال أيذن لشيء من أهل األرض إال ألذان املؤذنني والصوت احلسن ابلقرآن.

خط عن معقل بن يسار.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -20881إن املؤذنني وامللبني خيرجون من قبورهم ،يؤذن املؤذن ويليب املليب.

طس عن جابر.

ترتيب الموضوعات.

 - 20892إذا أخذ املؤذن يف أذانه وضع الرب يده فوق رأسه ،فال يزال كذلك حىت يفرغ من أذانه ،وإنه ليغفر له
مد صوته ،فإذا فرغ قال الرب :صدق عبدي ،وشهدت بشهادة احلق فأبشر.

ك يف التاريخ فر عن أنس.

ضعيف الجامع (موضوع).
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 -20898إن أهل السماء ال يسمعون شيئا من أهل األرض إال األذان.
أبو أمية الطرسوسي يف مسنده عد عن ابن عمر.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 - 20900دخلت اجلنة فرأيت فيها جنابذ من اللؤلؤ تراهبا املسك فقلت :ملن هذا اي جربيل؟ قال :للمؤذنني واألئمة
من أمتك اي حممد.

ع عن أيب.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -20907من أذن سنة ال يطلب عليه أجرا دعي يوم القيامة ووقف على ابب اجلنة فقيل له :اشفع ملن شئت.
ابن عساكر عن أنس.

الزيادات على الموضوعات.

 - 20908من حافظ على األذان سنة وجبت له اجلنة.

هب عن ثوابن.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 20909خصلتان معلقتان يف أعناق املؤذنني للمسلمني :صيامهم وصالهتم.

هـ عن ابن عمر.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -20932ال أيذن هللا لشيء إذنه ألذان املؤذنني والصوت احلسن ابلقرآن.
طب عن معقل بن يسار.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -20936من أذن سنة من نية صادقة ال يطلب عليه أجرا دعي يوم القيامة ووقف على ابب اجلنة فقيل له :اشفع
ملن شئت.

أبو عبد هللا احلسني بن جعفر اجلرجاين يف أماليه ومحزة بن يوسف السهمي يف معجمه وابن عساكر والرافعي وابن

النجار عن موسى الطويل.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -20958إن األذان مسح سهل فإن كان أذانك سهال مسحا وإال فال تؤذن.

قط عن ابن عباس.

ترتيب الموضوعات.

 -20940حيشر املؤذنون يوم القيامة على نوق من نوق اجلنة ،يقدمهم بالل رافعي أصواهتم ابألذان ينظر إليهم
اجلمع فيقال :من هؤالء فيقال :مؤذنوا أمة حممد خياف الناس وال خيافون ،وحيزن الناس وال حيزنون.

اخلطيب وابن عساكر عن أنس وفيه داود الزبرقان مرتوك.

السلسلة الضعيفة (موضوع).
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 -20991إذا مسعنت أذان هذا احلبشي وإقامته فقلن كما يقول.

طب عن ميمونة.

السلسلة الضعيفة (منكر جدا).

 - 21001إذا مسعتم النداء فقوموا ،فإهنا عزمة من هللا.

حل عن عثمان.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -21010اي معشر النساء إذا مسعنت أذان هذا احلبشي وإقامته ،فقلن كما يقول فإن لكن بكل حرف ألف ألف
درجة؛ قال عمر :هذا للنساء فما للرجال؟ قال :للرجال ضعفان اي عمر.

طب عن ميمونة.

السلسلة الضعيفة (منكر جدا).

 -21023من قال حني يسمع املؤذن يؤذن :مرحبا ابلقائلني عدال مرحبا ابلصالة وأهال كتب هللا له ألفي ألف
حسنة ،وحما عنه ألفي ألف سيئة ،ورفع له ألفي ألف درجة.
اخلطيب عن موسى بن جعفر عن أبيه عن جده.

زوائد تاريخ بغداد (موضوع).

 - 21031اجلمعة حج املساكني.

ابن زجنويه يف ترغيبه والقضاعي عن ابن عباس.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 - 21032اجلمعة حج الفقراء.

القضاعي وابن عساكر عن ابن عباس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 21035إن هللا يسعر جهنم كل يوم يف نصف النهار ،وخيبيها يوم اجلمعة.

طب عن واثلة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -21040فضل اجلمعة يف رمضان كفضل رمضان على الشهور.

فر عن جابر.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 - 21043إذا راح منا سبعون رجال إىل اجلمعة كانوا كسبعني موسى الذين وفدوا إىل رهبم أو أفضل.
طس عن أنس.

ضعيف الجامع (موضوع).

166

 - 21046ال يرتك هللا أحدا يوم اجلمعة إال غفر له.

خط عن أيب هريرة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 21049إذا سلمت اجلمعة سلمت األايم ،وإذا سلم رمضان سلمت السنة.

قط يف األفراد عن عائشة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 21053إن هللا ليس بتارك أحدا من املسلمني يوم اجلمعة إال غفر له.

طس عن أنس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 21057تضاعف احلسنات يوم اجلمعة.

طس عن أيب هريرة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -21064إذا كان يوم اجلمعة اندت الطري الطري ،والوحش الوحش والسباع السباع سالم عليكم هذا يوم اجلمعة.
الديلمي عن علي.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 -21073تضاعف احلسنات يوم اجلمعة.

طس عن أيب هريرة.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -21087املسلم يوم اجلمعة حمرم ،فإن صلى اجلمعة فقد أحل ،فإن جلس إىل أن يصلي العصر كان كمن أتى حبجة
وعمرة .أبو إسحاق إبراهيم بن أمحد بن سافال يف معجمه وابن النجار عن ابن عمر.

الزيادات على الموضوعات.

 - 21097اجلمعة على اخلمسني رجال وليس على ما دون اخلمسني مجعة.
طب عن أيب أمامة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 21098إذا راح منا سبعون رجال إىل اجلمعة كانوا كسبعني موسى الذين وفدوا إىل رهبم أو أفضل.
طس عن أنس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 21099اجلمعة واجبة على كل قرية ،وإن مل يكن فيها إال أربعة.
قط هق عن أم عبد هللا الدوسية.

ضعيف الجامع (موضوع).
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 - 21101إذا أذن املؤذن يوم اجلمعة حرم العمل.

فر عن أنس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 21105على اخلمسني مجعة ليس فيما دون ذلك.

قط عن أيب أمامة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 21106على النساء ما على الرجال إال اجلمعة واجلنائز واجلهاد.

عب عن احلسن مرسال.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 21166إن هللا تعاىل ومالئكته يصلون على أصحاب العمائم يوم اجلمعة.

طب عن أيب الدرداء.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 21173إن لكم يف كل مجعة حجة ،وعمرة ،فاحلجة اهلجرية للجمعة ،والعمرة انتظار العصر بعد اجلمعة.

هب عن سهل بن سعد.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 - 21174إن لكم يف كل مجعة حجة وعمرة ،فاحلجة التهجري للجمعة والعمرة انتظار العصر بعد اجلمعة.

عد [هق] وضعفه عن سهل بن سعد.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -21179مثل اجلمعة مثل قوم غشوا ملكا فنحر هلم اجلزور مث جاء قوم فذبح هلم البقر ،مث جاء قوم فذبح هلم
الغنم ،مث جاء قوم فذبح هلم النعام ،مث جاء قوم فذبح هلم الوز ،مث جاء قوم فذبح هلم الدجاج مث جاء قوم فذبح هلم

العصافري.

ابن عساكر عن بشر بن عوف الدمشقي القرشي عن بكار بن متيم عن مكحول عن واثلة ،قال الذهيب يف امليزان عن

ابن حبان :هذه نسخة حنو مائة حديث كلها موضوعة.

 -21193مثل اجلمعة مثل قوم غشوا ملكا فنحر هلم اجلزور ،مث جاء قوم فذبح هلم البقر ،مث جاء قوم فذبح هلم
الغنم ،مث جاء قوم فذبح هلم النعام ،مث جاء قوم فذبح هلم الوز ،مث جاء قوم فذبح هلم الدجاج مث جاء قوم فذبح هلم

العصافري.

ابن عساكر عن بشر بن عون الدمشقي القرشي عن بكار بن متيم عن مكحول عن واثلة؛ قال الذهيب يف امليزان عن

ابن حبان :هذه نسخة حنو مائة حديث كلها موضوعة.
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 - 21241غسل يوم اجلمعة واجب كوجوب غسل اجلنابة.
الرافعي عن أيب سعيد.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 21243اغتسلوا يوم اجلمعة ولو كأسا بدينار.

عد عن أنس ش عن أيب هريرة موقوفا.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 21261اغتسلوا يوم اجلمعة ،ولو كأسا بدينار.

عد والديلمي عن أنس؛ ش عن أيب هريرة موقوفا.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 21306لو دعا هبذا الدعاء على شيء بني املشرق واملغرب يف ساعة من يوم اجلمعة ألستجيب لصاحبه :ال إله
إال أنت اي حنان اي منان اي بديع السموات واألرض اي ذا اجلالل واإلكرام.

خط عن جابر.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 21326السنة سنتان :سنة يف فريضة ،وسنة يف غري فريضة ،السنة اليت يف الفريضة ،أصلها يف كتاب هللا تعاىل
أخذها هدى وتركها ضاللة ،والسنة اليت أصلها ليس يف كتاب هللا ،األخذ هبا فضيلة وتركها ليس خبطيئة.

طس عن أيب هريرة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 21335من صلى ركعتني يف خالء ال يراه الناس إال هللا واملالئكة كتب له براءة من النار.

ابن عساكر عن جابر.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -21394من كثرت صالته ابلليل حسن وجهه ابلنهار.

هـ عن جابر.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 - 21386قيام الليل فريضة على حامل القرآن ولو ركعتني.

فر عن جابر.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 21419إن أحب ما يقول العبد إذا استيقظ من نومه :سبحان الذي حييي املوتى وهو على كل شيء قدير.

خط عن ابن عمر.

ضعيف الجامع (موضوع).
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 -21447اي بنية قومي اشهدي رزق ربك ،وال تكوين من الغافلني ،فإن هللا تعاىل يقسم أرزاق الناس ما بني طلوع
الفجر إىل طلوع الشمس.

هب وضعفه عن فاطمة وعلي.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -21448إذا انم أحدكم وهو يريد أن يصلي من الليل فليضع عن ميينه قبضة من الرتاب ،فإذا انتبه فليقبض منه
بيمينه فليحصب عن مشاله.

حب يف الضعفاء؛ طب عن النعمان بن بشري ،وأورده ابن اجلوزي يف املوضوعات.

 -21450إذا قمت من الليل تصلي فارفع صوتك قليال تفزع الشيطان وتوقظ اجلريان ،وترضي الرمحن.
الديلمي عن أنس.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 - 21491ركعتان من الضحى تعدالن عند هللا حبجة وعمرة متقبلتني.
أبو الشيخ يف الثواب عن أنس.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

الش مم ي
{و َّ
ُّحى}.
س َو ُ
ض َح َ
{والض َ
اها} َ
 - 21494صلوا ركعيت الضحى بسورتيهما َ

فر هب عن عقبة بن

عامر.ضعيف الجامع (موضوع).

 - 21505املنافق ال يصلي صالة الضحى وال يقرأ قل اي أيها الكافرون.

فر عن عبد هللا بن جراد.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -21521إن للجنة اباب يقال له الضحى ال يدخل منه إال أصحاب صالة الضحى حتن الضحى إىل صاحبها كما حتن
الناقة إىل فصيلها.

ابن عساكر عن أنس وفيه يعقوب بن اجلهم متهم.

 - 21532ما خاب من استخار ،وال ندم من استشار ،وال عال من اقتصد.
طس عن أنس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 21561إن الشمس والقمر إذا رأى أحدمها من عظمة هللا تعاىل شيئا حاد عن جمراه فانكسف.
ابن النجار عن أنس.

ضعيف الجامع (موضوع).
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 - 21581إذا وقعت كبرية أو هاجت ريح مظلمة فعليكم ابلتكبري فإنه جيلي العجاج األسود.
ابن السين عن جابر.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -21606اللهم جللنا سحااب كثيفا قصيفا دلوقا حلوقا ضحوكا زبرجا متطران منه رذاذا قطقطا سجال عاقا اي ذا
اجلالل واإلكرام.

ابن صصرى والديلمي عن أيب سعيد.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 - 22535مسند الصديق رضي هللا عنه عن احلكم بن عبد هللا عن القاسم بن حممد عن أمساء بنت أيب بكر عن أم
رومان قالت :رآين أبو بكر أميل يف الصالة فزجرين زجرة كدت أنصرف من صاليت ،مث قال :مسعت رسول هللا صلى هللا

عليه وسلم يقول :إذا قام أحدكم يف الصالة فليسكن أطرافه وال مييل ميل اليهود فإن تسكني األطراف من متام

الصالة.

عد ،حل ،كر.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -22551عن أيب سعيد أن رجال قال :اي رسول هللا أي الدعاء خري أدعو به يف صاليت؟ قال :قل اللهم لك احلمد
كله ،ولك الشكر كله ولك امللك كله ،ولك اخللق كله ،بيدك اخلري كله ،وإليك يرجع األمر كله ،أسألك من اخلري كله،

وأعوذ بك من الشر كله.

ابن تركان يف الدعاء والديلمي.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 -22952أنبأان القاضي أبو عمر حممد بن احلسني بن حممد بن اهليثم أنبأان أبو احلسن عبد الواحد بن احلسن جبند

يسابور حدثنا احلسن بن بيان العسكري حدثنا عبد هللا بن محاد حدثنا سليمان بن سلمة عن حممد بن إسحاق
األندلسي حدثنا مالك بن أنس عن حيىي بن سعيد األنصاري عن سعيد ابن املسيب عن النواس بن مسعان قال :صليت

مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صالة الظهر ،وكان عن مييين رجل من األنصار ،فقرأ خلف النيب صلى هللا عليه

وسلم ،وعلى يساري رجل من مزينة يلعب ابحلصى ،فلما قضى صالته فقال :من قرأ خلفي؟ فقال األنصاري :اان اي

رسول هللا ،قال :فال تفعل ،من كان له إمام فإن قراءة اإلمام له قراءة ،وقال للذي يلعب ابحلصى :هذا حظك.

قال [هق] :هذا إسناد ابطل ،وفيه :من ال يعرف ،وحممد بن إسحاق هذا إن كان العكاشي فهو كذاب يضع احلديث
على األوزاعي وغريه من األئمة.

 -22953عن أيب أمامة قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :من مل يقرأ خلف اإلمام فصالته خداج.

[هق] يف القراءة.

السلسلة الضعيفة (موضوع).
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 - 23090عن علي قال :مررت مع عثمان على مسجد فرأى فيه خياطا ،فأمر إبخراجه ،فقلت :اي أمري املؤمنني إنه
يقم املسجد أحياان ويرشه ويغلق أبوابه ،فقال :اي أاب احلسن مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول :جنبوا

مساجدكم صناعكم.

خط يف تلخيص املتشابه ،كر – وفيه انق طاع ،وفيه :حممد بن جميب بن حمبوب الثقفي الكويف قال أبو حامت :ذاهب

احلديث.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -23126مسند جابر ،أاتان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وحنن مضطجعون يف مسجده فضربنا بعسيب كان يف
يده وقال :قوموا ال ترقدوا يف املسجد.

عب وفيه :حرام بن عثمان األنصاري مرتوك ابتفاق.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -23214مسند ابن عمرو ،إن هللا ال أيذن لشيء من أهل األرض إال ألذان املؤذنني والصوت احلسن ابلقرآن.
اخلطيب عن معقل بن يسار.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -23215عن إبراهيم النخعي قال :األذان جزم ،والتكبري جزم والتسليم جزم والقرآن جزم.

ص.

السلسلة الضعيفة (ال أصل له).

 -23293مسند ابن شريك :كان بالل إذا أراد أن يقيم الصالة قال :السالم عليك أيها النيب ورمحة هللا وبركاته

الصالة يرمحك هللا.

الطرباين يف األوسط عن أيب هريرة.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -23340عن عمرو بن مشر عن سعد بن طريف عن األصبغ بن نباتة عن علي قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم :إذا كان يوم اجلمعة نزل أمني هللا جربيل إىل املسجد احلرام فركز لواءه ابملسجد اجلرام ،وغدا سائر املالئكة إىل

املساجد اليت جيمع فيها يوم اجلمعة ،فركزوا ألويتهم وراايهتم أببواب املساجد مث نشروا قراطيس من فضة وأقالما من

ذهب ،مث كتبوا األول فاألول ممن بكر إىل اجلمعة ،فاذا بلغ من يف املسجد سبعني رجال قد بكروا طووا القراطيس فكان
أولئك السبعني كالذين اختارهم موسى من قومه والذين اختارهم موسى من قومه كانوا أنبياء.

ابن مردويه وعمرو وسعد واالصبغ الثالثة مرتوكون .األوزاعي :حدثين من مسع عمري بن هانئ.
 -23550عن يعلى بن األشدق عن عبد هللا بن جراد قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :اللهم ال تطع اتجرا
وال مسافرا فإن مسافران يدعو هللا كي ال ميطر وإن اتجران يتمىن شدة الزمان وغالء السعر.

الديلمي.

الغرائب الملتقطة (موضوع).
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كتاب الصوم
 -23562نوم الصائم عبادة ،وصمته تسبيح ،وعمله مضاعف ودعاؤه مستجاب ،وذنبه مغفور.

هب عن عبد هللا بن أيب أوىف.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 - 23601من صام يوما تطوعا مل يطلع عليه أحد مل يرض هللا تبارك وتعاىل له بثواب دون اجلنة.

خط عن سهل بن سعد.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -23604ثالث ليس عليهم حساب فيما طعموا إذا كان حالال :الصائم واملتسحر ،واملرابط يف سبيل هللا عز وجل.

طب عن ابن عباس.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -23607الصائم يف عبادة وإن كان انئما على فراشه.

فر عن أنس.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 -23637ثالثة ال يسألون عن نعيم :املطعم واملشرب ،واملتسحر ،وصاحب الضيف ،وثالثة ال يالمون عن سوء
اخللق :املريض ،والصائم حىت يفطر ،واإلمام العادل.

الديلمي عن أيب هريرة.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -23640إن هللا عز وجل يوحي إىل احلفظة أن ال تكتبوا على صوام عبيدي بعد العصر سيئة.
ك يف اترخيه خط عن أنس.

السلسلة الضعيفة (باطل).

 -23645يوضع للصائمني مائدة يوم القيامة من ذهب أيكلون منها والناس ينظرون.
أبو الشيخ والديلمي عن ابن عباس.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 - 23676ذاكر هللا يف رمضان مغفور له وسائل هللا فيه ال خييب.

طس هب عن عمر.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 23688إمنا مسي الرمضان ألنه يرمض الذنوب.

حممد بن منصور السمعاين وأبو زكراي حيىي بن منده يف أماليهما عن أنس.
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ضعيف الجامع (موضوع).

 -23689جاءكم شهر رمضان املبارك فقدموا فيه النية ووسعوا فيه النفقة.
الديلمي عن ابن مسعود.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا او موضوع).

 -23690قد جاءكم الشهر املبارك فقدموا فيه النية ووسعوا فيه النفقة فإن الشقي من شقي يف بطن أمه ،والسعيد
من سعد يف بطن أمه وفيه ليلة القدر خري من ألف شهر ال حيرم خريها إال كل حمروم.
ابن صصرى يف أماليه عن ابن مسعود.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا او موضوع).

 -23706إذا كان أول ليلة من رمضان فتحت أبواب السماء فال يغلق منها ابب حىت يكون آخر ليلة من رمضان،
وليس من عبد مؤمن يصلي يف ليلة منها إال كتب هللا له ألفا ومخس مائة حسنة بكل سجدة ،وبىن له بيتا يف اجلنة من

ايقوتة محراء هلا ستون ألف ابب منها قصر من ذهب موشح بياقوتة محراء ،فإذا صام أول يوم من رمضان غفر له ما

تقدم من ذنبه إىل مثل ذلك اليوم من شهر رمضان واستغفر له كل يوم سبعون ألف ملك من صالة الغداة إىل أن توارى

ابحلجاب ،وكان له بكل سجدة يسجدها يف شهر رمضان بليل أو هنار شجرة يسري الراكب يف ظلها مخس مائة عام.

هب عن أيب سعيد.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 - 23707إذا كان أول ليلة من شهر رمضان نظر هللا إىل خلقه وإذا نظر هللا إىل عبد مل يعذبه أبدا ،وهلل يف كل ليلة

ويوم ألف الف عتيق من النار ،فإذا كانت ليلة تسع وعشرين أعتق هللا فيها مثل مجيع ما أعتق يف كل الشهر ،فإذا كان

ليلة الفطر ارجتت املالئكة وجتلى اجلبار بنوره مع أنه ال يصفه الواصفون فيقول املالئكة وهم يف عيدهم من الغد :اي

معشر املالئكة يوحي إليهم ما جزاء األجري إذا وىف عمله؟ تقول املالئكة :يوىف أجره فيقول هللا تعاىل :أشهدكم أين قد

غفرت هلم.

ابن صصرى يف أماليه عن أيب هريرة.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -23710إذا كان أول يوم من شهر رمضان اندى منادي هللا عز وجل رضوان خازن اجلنان يقول :اي رضوان فيقول:
لبيك سيدي وسعديك فيقول :زين اجلنان للصائمني والقائمني من أمة حممد ،وال تغلقها حىت ينقضي شهرهم ،فإذا كان
اليوم الثاين :أوحى هللا إىل مالك خازن النار ،اي مالك أغلق أبواب النريان عن الصائمني والقائمني من أمة حممد ،مث ال

تفتح حىت ينقضي شهرهم ،مث إذا كان اليوم الثالث ،أوحى هللا إىل جربيل اي جربيل اهبط إىل األرض فغل مردة الشياطني

وعتاة اجل ن حىت ال يفسدوا على عبادي صومهم ،وإن هلل ملكا رأسه حتت العرش ورجاله يف ختوم األرض السابعة
السفلى وله جناحان أحدمها ابملشرق واآلخر ابملغرب ،أحدمها من ايقوتة محراء واآلخر من زبرجد أخضر ينادي يف كل

ليلة من شهر رمضان؛ هل من اتئب يتاب عليه؟ هل من مستغفر يغفر له؟ هل من صاحب حاجة فيشفع حلاجته؟ اي
طالب اخلري أبشر اي طالب الشر أقصر وأبصر ،أال وإن هللا عز وجل يف كل ليلة عند السحر واإلفطار سبعة آالف
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عتيق من النار قد استوجبوا العذاب من رب العاملني ،فإذا كان ليلة القدر هبط جربيل يف كبكبة من املالئكة له جناحان
وح
أخضران منظومان ابلدر والياقوت ال ينشرمها جربيل يف كل سنة إال ليلة واحدة وذلك قوله{ :تَـنَـز ُ
َّل ال َممالئي َكةُ َو ُّ
الر ُ
يها إبيي مذ ين َرّهبيي مم} وأما املالئكة فهو حتت سدرة املنتهى ،وأما الروح فهو جربيل ميسح جبناحه ،فيسلم على الصائم والقائم
في َ
واملصلي يف الرب والبحر ،السالم عليك اي مؤمن السالم عليك اي مؤمن حىت إذا طلع الفجر صعد جربيل ومعه املالئكة
فيتلقاه أهل السموات فيقولون له :اي جربيل ما فعل الرمحن عز وجل أبهل ال إله إال هللا؟ فيقول جربيل :خريا ،مث يتلقاه

الكروبيون فيقولون له :ما فعل الرمحن ابلصائمني شهر رمضان؟ فيقول جربيل :خريا ،مث يسجد جربيل ومن معه من
املالئكة فيقول اجلبار عز وجل :اي مالئكيت ارفعوا رؤوسكم أشهدكم أين قد غفرت للصائمني شهر رمضان إال ملن أىب

أن يسلم عليه جربيل ،وجربيل ال يسلم تلك الليلة على مدمن مخر وال عشار وال ساحر وال صاحب كوبة وال عرطبة

وال عاق لوالديه ،فإذا كان يوم الفطر نزلت املالئكة فوقفت على أفواه الطريق يقولون :اي أمة حممد اغدوا إىل رب كرمي،
فإذا صاروا يف املصلى اندى اجلبار اي مالئكيت ما جزاء األجري إذا فرغ من عمله؟ قالوا :ربنا جزاؤه أن يوىف أجره ،قال:

هؤالء عبادي وبنو عبادي أمرهتم ابلصيام فصاموا ،وأطاعوين وقضوا فريضيت فينادي املنادي اي أمة حممد ارجعوا

راشدين قد غفر لكم.

ابن شاهني يف الرتغيب عن أنس ،وفيه :عباد بن عبد الصمد ،قال عق  :يروي عن أنس نسخة عامتها مناكري وله طريق
اثن عن أنس رواه حب يف الضعفاء وفيه أصرم بن حوشب كذاب .وأورده ابن اجلوزي يف املوضوعات من هذا الطريق
وأشار إىل طريق عباد وله طريق اثلث عن أنس .رواه الديلمي وفيه :أابن مرتوك.

 -23712إن اجلنة لتزين من احلول إىل احلول لشهر رمضان ،وإن حور العني لتزين من احلول إىل احلول لصوام
رمضان فإذا دخل رمضان قالت اجلنة :اللهم اجعل يل يف هذا الشهر من عبادك ،ويقلن احلور العني :اللهم اجعل لنا يف

هذا الشهر من عبادك أزواجا ،فمن مل يقذف فيه مسلما ببهتان ،ومل يشرب فيه مسكرا كفر هللا عنه ذنوبه ،ومن قذف
فيه مسلما أو شرب فيه مسكرا أحبط هللا عمله لسنة ،فاتقوا شهر رمضان فإنه شهر هللا جعل لكم أحد عشر شهرا

أتكلون فيهن وتشربون وتلذذون ،وجعل لنفسه شهرا فاتقوا شهر رمضان فإنه شهر هللا تبارك وتعاىل.

هب كر عن ابن عباس.

محقق الشعب (إسناده تالف)

 -23713إن اجلنة تزين من احلول إىل احلول لشهر رمضان من صان نفسه ودينه يف شهر رمضان زوجه هللا من احلور
العني وأعطاه قصرا من قصور اجلنة ،ومن عمل سيئة أو رمى مؤمنا ببهتان أو شرب مسكرا يف شهر رمضان أحبط هللا

عمله سنة ،فاتقوا شهر رمضان فإنه شهر هللا جعل هللا لكم أحد عشر شهرا أتكلون فيها وتروون ،وشهر رمضان شهر

هللا فاحفظوا فيه أنفسكم.

ابن صصرى يف أماليه عن أيب أمامة وواثلة وعبد هللا بن بسر معا.

الزيادات على الموضوعات.
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 -23716إذا دخل شهر رمضان أمر هللا محلة العرش أن يكفوا عن التسبيح ويستغفروا ألمة حممد واملؤمنني.
الديلمي عن علي.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 -23723اتقوا شهر رمضان ،فإنه شهر هللا جعل لكم أحد عشر شهرا تشبعون فيه وتروون ،وشهر رمضان شهر هللا

فاحفظوا فيه أنفسكم.

الديلمي من طريق مكحول عن أيب أمامة وواثلة بن األسقع وعبد هللا بن بسر.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 -23732من صام يوما من رمضان إبنصات وسكون وتكبري وهتليل وحتميد حيل حالله وحيرم حرامه غفر هللا ما تقدم

من ذنبه.

الديلمي عن ابن عمر.

الزيادات على الموضوعات.

 -23737فضل اجلمعة يف شهر رمضان على سائر اجلمع كفضل رمضان على سائر الشهور.
الديلمي عن جابر.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 - 23738لو أن هللا تبارك وتعاىل أذن للسموات واألرض أن يتكلما لبشرات صائمي رمضان ابجلنة.
الديلمي وابن عساكر عن أيب هدبة عن أنس.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 - 23739لو أذن هللا تبارك وتعاىل للسموات واألرض أن يتكلما لبشرات صائمي رمضان ابجلنة.

خط يف املتفق عن أيب هدبة عن أنس.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -23743ال تقولوا رمضان فإن رمضان اسم من أمساء هللا تعاىل ،ولكن قولوا :شهر رمضان.

عد وأبو الشيخ[ ،هق] :وضعفه والديلمي عن أيب هريرة.

السلسلة الضعيفة (باطل).

 - 23785ال يتم شهران ستني يوما.

طب عن مسرة.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -23788إذا غاب القمر يف احلمرة فهو لليلة ،وإذا غاب يف البياض فهو لليلتني.
خط يف املتفق واملفرتق عن ابن عمر ،وفيه :محاد بن الوليد ساقط متهم.

 - 23795من أفطر يوما من رمضان يف احلضر فليهد بدنة.

176

قط عن جابر.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 23813مخس خصال يفطرن الصائم وينقضن الوضوء :الكذب ،والغيبة ،والنميمة ،والنظر ابلشهوة ،واليمني

الكاذبة.

األزدي يف الضعفاء ،فر عن أنس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -23820مخس يفطرن الصائم وينقضن الوضوء :الكذب ،والغيبة ،والنميمة ،والنظر بشهوة ،واليمني الكاذبة.
الديلمي عن أنس.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا أو موضوع).

 -23824من أفطر يوما من رمضان يف احلضر فليهد بدنة.

قط :وضعفه عن جابر.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 - 23863الصائم يف عبادة من حني يصبح إىل أن ميسي ما مل يغتب ،فإذا اغتاب خرق صومه.

فر عن ابن عباس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 23881ال تزال أميت على سنيت ما مل ينتظروا بفطرهم طلوع النجم.
طب عن أيب الدرداء.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 23970تسحروا ولو بشربة من ماء وأفطروا ولو على شربة من ماء.

عد عن علي.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 24006من اعتكف عشرا يف رمضان كان كحجتني وعمرتني.

هب عن احلسني بن علي.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 24008اعتكاف عشر يف رمضان كحجتني وعمرتني.

طب عن احلسني بن علي.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 24009كل مسجد فيه إمام ومؤذن فاالعتكاف فيه يصلح.

قط عن حذيفة.

ضعيف الجامع (موضوع).
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 - 24011املعتكف يتبع اجلنازة ويعود املريض.

هـ عن أنس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 24041إن هللا تعاىل وهب ألميت ليلة القدر ،ومل يعطها من كان قبلكم.

فر عن أنس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -24089من صلى ليلة القدر العشاء والفجر يف مجاعة فقد أخذ من ليلة القدر ابلنصيب الوافر.
اخلطيب عن أنس.

زوائد تاريخ بغداد (موضوع).

 - 24095زينوا العيدين ابلتهليل والتكبري والتحميد والتقديس.
زاهر بن طاهر يف حتفة عيد الفطر ،حل عن أنس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 24096العيدان واجبان على كل حامل من ذكر أو أنثى.

فر عن ابن عباس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 24104إن هللا تعاىل يطلع يف العيدين إىل األرض ،فابرزوا من املنازل تلحقكم الرمحة.
ابن عساكر عن أنس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 24108من صلى ليلة الفطر واألضحى مل ميت قلبه يوم متوت القلوب.
طس عن عبادة بن الصامت.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -24111ال صالة يف العيدين قبل صالة اإلمام ،وال ذبح يوم النحر حىت يصلي اإلمام.
الديلمي عن مقاتل بن سليمان عن جرير بن عبد هللا بن جرير البجلي عن أبيه عن جده.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 -24142الصائم بعد رمضان كالكار بعد الفار .

هب عن ابن عباس.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -24156من صام يوما تطوعا فلو أعطي ملء األرض ذهبا ما ويف أجره دون يوم احلساب.
ابن عساكر وابن النجار عن خراس عن أنس.

الزيادات على الموضوعات.
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 -24193إن آدم ملا عصى وأكل من الشجرة أوحى هللا تعاىل إليه اي آدم اهبط من جواري وعزيت ال جياورين من

عصاين ،فهبط إىل األرض مسودا فبكت املالئكة وضجت وقالوا :اي رب خلق خلقته بيدك وأسكنته جنتك وأسجدت

له مالئكتك ،يف ذنب واحد حولت بياضه فأوحى هللا تعاىل إىل آدم :اي آدم صم يل هذا اليوم يوم ثالثة عشر فصامه،
فأصبح ثلثه أبيض ،مث أوحى هللا تعاىل إليه اي آدم صم يل هذا اليوم يوم أربعة عشر فصامه ،فأصبح ثلثاه أبيض ،مث

أوحى هللا تعاىل إليه اي آدم صم يل هذا اليوم يوم مخسة عشر فصامه فأصبح كله أبيض ،فسميت أايم البيض.

اخلطيب يف أماليه وابن عساكر عن ابن مسعود ،مرفوعا وموقوفا ،وأورده ابن اجلوزي يف املوضوعات ،وقال :يف إسناده

جمهولون.

 -24234عاشوراء يوم التاسع.

حل عن ابن عباس.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 - 24235فلق البحر لبين إسرائيل يوم عاشوراء.

ع وابن مردويه عن أنس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 24236من صام يوما من احملرم فله بكل يوم ثالثون حسنة.

طب عن ابن عباس.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -24256إن نوحا هبط من السفينة على اجلودي يوم عاشوراء فصام نوح وأمر من معه بصيامه شكرا هلل تعاىل ويف

يوم عاشوراء اتب هللا تعاىل على آدم وعلى أهل مدينه يونس ،وفيه فلق البحر لبين إسرائيل ،وفيه ولد إبراهيم وابن

مرمي.

أبو الشيخ يف الثواب عن عبد الغفور بن عبد العزيز ابن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل عن أبيه عن جده.

السلسلة

الضعيفة (موضوع).

 - 24260إن يف اجلنة هنرا يقال له رجب أشد بياضا من اللنب وأحلى من العسل من صام يوما من رجب سقاه هللا
تعاىل من ذلك النهر.

الشريازي يف األلقاب ،هب عن أنس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -24261صوم أول يوم من رجب كفارة ثالث سنني ،والثاين كفارة سنتني ،والثالث كفارة سنة ،مث كل يوم شهرا .أبو
حممد اخلالل يف فضائل رجب عن ابن عباس.

المنار المنيف (.)170 ،169 ،168 ،167
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 -24262من صام أول يوم من رجب عدل ذلك بصيام سنة ،ومن صام سبعة أايم أغلق عنه سبعة أبواب النار ،ومن
صام من رجب عشرة أايم اندى مناد من السماء أن سل تعطه.
أبو نعيم وابن عساكر عن ابن عمر.

المنار المنيف (.)170 ،169 ،168 ،167

 -24263من صام يوما من رجب عدل صيام شهر ،ومن صام منه سبعة أايم غلقت عنه أبواب اجلحيم السبعة ،ومن

صام منه مثانية أايم فتحت له أبواب اجلنة الثمانية ،ومن صام منه عشرة أايم بدل هللا تعاىل ســيئاته حســنات ،ومــن صــام

منه مثانية عشر يوما اندى مناد إن هللا تعاىل غفر لك ما مضى فاستأنف العمل.

اخلطيب عن أيب ذر.

المنار المنيف (.)170 ،169 ،168 ،167

 -24264من صام يوما من رجب كان كصيام سنة ،ومن صام سبعة أايم غلقت عنــه ســبعة أبــواب جهــنم ،ومــن صــام
مثانية أايم فتحت له مثانية أبواب اجلنة ،ومن صام عشرة أايم مل يسأل هللا تعاىل شــيئا إال أعطــاه ،ومــن صــام مخســة عشــر

يوما اندى مناد من السماء قد غفر لك ما سلف فاستأنف العمل ،قد بدلت سيئاتك حسنات ،ومن زاد زاده هللا تعاىل،
ويف رجب محل نوح يف السفينة فصام نوح فأمر من معه أن يصوموا ،وجرت هبم السفينة ستة أشهر إىل آخر ذلك لعشر

خلون من احملرم.
هب عن أنس.

المنار المنيف (.)170 ،169 ،168 ،167

 -24269مسند عمر رضي هللا عنه عن عمر قال :كان النيب صلى هللا عليه وسلم إذا كان قبل رمضان خطب الناس
مث قال :أاتكم شهر رمضان فشمروا له وأحسنوا نياتكم فيه ،وعظموا حرمته ،فإن حرمته عند هللا من أعظم احلرمات

فال تنتهكوا فإن احلسنات والسيئات تضاعف فيه.

الديلمي ،وفيه :إسحاق بن جنيح.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 -24293عن أنس قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :تدرون مل مسي شعبان شعبان ألنه يتشعب فيه لرمضان
خري كثري ،تدرون مل مسي رمضان رمضان ألنه يرمض الذنوب ،وإن يف رمضان ثالث ليال من فاتته فاته خري كثري ليلة

سبع عشرة وليلة إحدى وعشرين وآخرها ليلة فقال عمر :اي رسول هللا هي سوى ليلة القدر؟ قال :نعم ومن مل يغفر له
يف شهر رمضان فأي شهر يغفر له.

أبو الشيخ يف الثواب والديلمي؛ وفيه :زايد بن ميمون صاحب الفاكهة كذاب.

 -24341عن ابن عمر عن أبيه قال :خرجت مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف مثاين عشرة ليلة خلت من شهر
رمضان ،فإذا برجل حيتجم ،فلما رآه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال :أفطر احلاجم واحملجوم ،فقلت :اي رسول هللا
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صلى هللا عليك أفال آخذ بعنقه حىت أكسره؟ قال :ذره فما لزمه من الكفارة أعظم مما تريد به ،قلت :وما كفارة ذلك اي
رسول هللا؟ قال :يوم مثله ،قلت إذا ال جيده ،قال :إذا ال أابيل.

ابن جرير ،وقال :خرب ابطل ال جيوز االحتجاج به يف الدين وذلك أنه ال يعرف له خمرج عن عمر عن النيب صلى هللا

عليه وسلم إال من هذا الوجه وفيه أبو بكر العبسي ممن ال يعتمد على روايته وال يلزم بنقله حجة.

 - 24493مسند ابن عمر رضي هللا عنهما إن هللا تبارك وتعاىل وهب ألميت ليلة القدر ومل يعطها من كان قبلكم.
الديلمي عن أنس.

ضعيف الجامع (موضوع).
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كتاب الصحبة
 - 24640املتحابون يف هللا على كراسي من ايقوت حول العرش.

طب عن أيب أيوب.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 24643أكثروا من املعارف من املؤمنني فإن لكل مؤمن شفاعة عند هللا يوم القيامة.

حل ،ك يف اترخيه عن أنس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 24644أان شفيع لكل أخوين حتااب يف هللا من مبعثي إىل يوم القيامة.

حل عن سلمان.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 24649ما حتاب رجالن يف هللا تعاىل ،إال وضع هللا هلما كرسيا فأجلسا عليه حىت يفرغ هللا من احلساب.

طب عن أيب عبيدة ومعاذ.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 24665الزائر أخاه املسلم أعظم أجرا من املزور.

فر عن أنس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 24666الزائر أخاه يف بيته اآلكل من طعامه ،أرفع درجة من املطعم له.

خط عن أنس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 24674ما ضاق جملس مبتحابني.

خط عن أنس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -24688احلب يف هللا فريضة ،والبغض يف هللا فريضة.
الديلمي عن أنس.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 -24730من أحب قوما على أعماهلم حشر يوم القيامة يف زمرهتم فحوسب حبساهبم وإن مل يعمل أعماهلم .اخلطيب

عن جابر.

زوائد تاريخ بغداد (موضوع).
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 - 24750إذا أحببت رجال فال متاره وال تشاره وال تسأل عنه أحدا فعسى أن توايف عدوا فيخربك مبا ليس فيه

فيفرق ما بينك وما بينه.

حل عن معاذ.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 24810إذا أحببت رجال فال متاره وال جتاره وال تشاره وال تسأل عنه أحدا؛ فعسى أن توايف له عدوا فيخربك مبا

ليس فيه ،فيفرق ما بينك وبينه.

ابن السين يف عمل يوم وليلة ،حل عن معاذ بن جبل.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -24816إذا دخل أحدكم على أخيه املسلم ،فال خيلع نعليه إال إبذنه.
الديلمي عن أنس.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 -24817إذا دخل قوم منزل رجل كان رب املنزل أمريهم حىت خيرجوا من منزله وطاعته عليهم واجبة.
الديلمي عن أيب هريرة.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -24818إذا رأيتم أهل اجلوع والتفكر فاقرتبوا منهم فإنه جتري احلكمة معهم.

ك يف اترخيه والديلمي عن ابن عمر.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 -24821املرء على دين خليله ،وال خري يف صحبة من ال يرى لك من اخلري مثل الذي ترى له.
العسكري يف األمثال عن أنس.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 -24823الناس سواء كأسنان املشط وإمنا يتفاضلون ابلعافية ،واملرء يكثر إبخوانه املسلمني ،وال خري يف صحبة من

ال يرى لك مثل الذي ترى له ،عليك إبخوان الصدق تعش يف أكنافهم ،فإهنم زينة يف الرخاء وعدة يف البالء.
احلسن بن سفيان وابن بشر الدواليب والعسكري يف األمثال ،كر عن سهل بن سعد؛ عد عن أنس.

الغرائب الملتقطة

(موضوع).

 -24825إذا قال الرجل ألخيه املسلم :مرحبا بك ،قالت املالئكة مرحبا بك ،وإذا قال ألخيه :ال مرحبا بك قالت
املالئكة :ال مرحبا بك ،إن العبد ليقطب يف وجه أخيه فتلعنه املالئكة.

خط يف املتفق واملفرتق عن أنس؛ وفيه جماشع بن عمرو أبو يوسف.
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[مجاشع بن عمرو متهم بالوضع].

 -24826إن من مكارم أخالق النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني البشاشة إذا تزاوروا ،واملصافحة والرتحيب

إذا التقوا.

ابن الل يف مكارم األخالق عن جابر.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 -24843انظروا دور من تعمرون وأرض من تسكنون ويف طريق من متشون.
الديلمي عن أيب بكر.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 - 24844إايك وقرين السوء فإنك به تعرف.
ابن عساكر عن أنس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 24845اصرم األمحق.

هب عن يسري األنصاري.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 - 24847رب عابد جاهل ،ورب عامل فاجر ،فاحذروا اجلهال من العباد والفجار من العلماء.

عد ،فر عن أيب أمامة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -24853إن هللا تعاىل ليبغض الذين يكنزون البغضاء إلخواهنم يف صدورهم فإذا لقوهم ختلقوا هلم.
الديلمي عن واثلة.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 -24857إن قوما أحبوا قوما حىت هلكوا يف حبهم فال تكونوا مثلهم ،وإن قوما بغضوا قوما حىت هلكوا يف بغضهم

فال تكونوا مثلهم.

الديلمي عن عبد هللا بن جعفر.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 -24891اجلريان ثالثة :فجار له حق واحد وهو أدىن اجلريان حقا ،وجار له حقان ،وجار له ثالثة حقوق ،فأما الذي

له حق واحد فجار مشرك ال رحم له ،له حق اجلوار ،وأما الذي له حقان فجار مسلم له حق اإلسالم وحق اجلوار ،وأما

الذي له ثالثة حقوق فجار مسلم ذو رحم حق اإلسالم وحق اجلوار وحق الرحم.

البزار وأبو الشيخ يف الثواب ،حل عن جابر.

[الهيثمي :فيه عبد هللا بن محمد الحارثي وهو وضاع].
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 - 24900كنت بني شر جارين بني أيب هلب وعقبة بن أيب معيط ،إن كان ليأتيانبالفروث فيطرحاهنا على ابيب حىت
إهنم ليأتون ببعض ما يطرحون من األذى فيطرحونه على ابيب.

ابن سعد عن عائشة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -24930إذا كان يوم القيامة تعلق اجلار ابجلار فيقول :اي رب سل هذا فيم أغلق اببه دوين ومنعين طعامه .الديلمي

عن أيب هدبة عن أنس.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 -24954إذا ركبتم هذه الدواب فأعطوها حقها من املنازل وال تكونوا عليها شياطني.

قط يف األفراد عن أيب هريرة.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 - 24966شر احلمري القصري األسود.

عق عن ابن عمر.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 25015اشرتوا الرقيق وشاركوهم يف أرزاقهم ،وإايكم والزنج فإهنم قصرية أعمارهم قليلة أرزاقهم.

طب عن ابن عباس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 25025من فرق فليس منا.
طب عن معقل بن

يسار.ضعيف الجامع (موضوع).

 - 25034أميا عبد أو امرأة قالت لوليدهتا :اي زانية ومل تطلع منها على زان جلدهتا وليدهتا يوم القيامة ألنه ال حد هلن

يف الدنيا.

ك عن عمرو بن العاص.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 25035األكل مع اخلادم من التواضع.

فر عن أم سلمة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 25038عاقبوا أرقاءكم على قدر عقوهلم.

قط يف األفراد عن ابن عباس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 25056من ابتاع مملوكا فليحمد هللا وليكن أول ما يطعمه احللوى فإنه أطيب لنفسه.
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ابن النجار عن عائشة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -25060اشرتوا الرقيق وشاركوهم يف أرزاقهم يعين كسبهم وإايكم والزنج فإنه قصرية أعمارهم قليلة أرزاقهم.

طب عن ابن عباس.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -25069األكل مع اخلادم من التواضع فمن أكل معه اشتاقت إليه اجلنة.

أبو الفضل جعفر بن حممد بن جعفر يف كتاب العروس والديلمي عن أم سلمة.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -25073ال تستخدموا أرقاءكم ابلليل فإن الليل هلم والنهار لكم.
الديلمي عن عائشة ،وفيه حبر بن كثري جممع على تركه.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 -25093شر الرقيق الزجني إذا شبعوا زنوا ،وإذا جاعوا سرقوا.
أبو نعيم عن عباد بن عبيد هللا بن أيب رافع عن أبيه عن جده.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 -25094ال خري يف احلبش إذا جاعوا سرقوا وإن شبعوا زنوا ،وإن فيهم خللتني حسنتني :إطعام الطعام وأبس عند

البأس.

طب عن ابن عباس.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 - 25097ال أبس أن يقلب الرجل اجلارية إذا أراد أن يشرتيها وينظر إليها ما خال عورهتا ما بني ركبتيها إىل معقد

إزارها.

طب ،عد هق وضعفه عن ابن عباس.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 - 25098إمنا األسود لبطنه وفرجه.

عق طب عن أم أمين.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 25099دعوين من السودان فإمنا األسود لبطنه وفرجه.

طب عن ابن عباس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 25100الزجني إذا شبع زىن وإذا جاع سرق وإن فيهم لسماحة وجندة.

عد عن عائشة.

ضعيف الجامع (موضوع).
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 - 25101شر املال يف آخر الزمان املماليك.

حل عن ابن عمر.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -25138إذا عاد أحدكم مريضا فال أيكل عنده شيئا فإنه حظه من عيادته.

فر عن أيب أمامة.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 - 25147عودوا املرضى ومروهم فليدعوا لكم ،فإن دعوة املريض مستجابة وذنبه مغفور.

طس عن أنس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 25148عودوا املريض واتبعوا اجلنائز والعيادة غبا أو ربعا إال أن يكون مغلواب فال يعاد والتعزية مرة.
البغوي يف مسند عثمان عن أنس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 25158ثالث ال يعاد صاحبهن :الرمد وصاحب الضرس ،وصاحب الدمل
طس عد عن أيب هريرة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -25161أغبوا يف العيادة وأربعوا ،وخري العيادة أخفها إال أن يكون مغلواب فال يعاد والتعزية مرة.
ابن أيب الدنيا وابن صصرى يف أماليه وحسنه ،ع هب وضعفه ،واخلطيب عن جابر.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -25187عودوا املريض وأجيبوا الداعي ،وأغبوا يف العيادة إال أن يكون مغلواب فال يعاد والعيادة بعد ثالث ،وخري
العيادة أخفها قياما والتعزية مرة.

الديلمي عن أنس.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -25185رحم هللا رجال صلى الغداة مث خرج يعود مريضا يريد به وجه هللا والدار اآلخرة يكتب هللا تعاىل له بكل
قدم حسنة وميحو عنه سيئة فإذا جلس عند رأس املريض غرق يف األجر.

ك يف اترخيه هب عن أنس.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 - 25188ال يعاد املريض إال بعد ثالث.

طس عن أيب هريرة.

السلسلة الضعيفة (موضوع).
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 - 25189ثالثة ال يعادون صاحب الرمد وصاحب الضرس وصاحب الدمل.
عد واخلليلي يف مشيخته والرافعي يف اترخيه ،هب وضعفه عن أيب هريرة.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 - 25221االستئناس أن تدعو خلادم حىت يستأنس أهل البيت الذين تسلم عليهم.
طب عن أيب أيوب.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 - 25242السالم حتية مللتنا وأمان لذمتنا.
القضاعي عن أنس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 25244السالم اسم من أمساء هللا عظيم جعله ذمة بني خلقه فإذا سلم املسلم على املسلم فقد حرم عليه أن
يذكره إال خبري .فر ،عن ابن عباس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 25252إذا مررمت أبهل الشرة فسلموا عليهم تطفأ عنكم شرهتم وانئرهتم.

هب عن أنس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 25285إذا لقي أحدكم أخاه يف اليوم مرارا فليسلم عليه وليسأله فإن النعمة رمبا حدثت يف الساعة.
خط يف املتفق واملفرتق عن ابن عمر؛ وفيه حيىي بن عقبة بن أيب العيزار قال أبو حامت :كان يفتعل احلديث.

الضعيفة (موضوع).

 - 25290السالم قبل الكالم وال تدعوا أحدا إىل الطعام حىت يسلم.

ت عن جابر.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 25291السالم قبل الكالم.

ت عن جابر.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 25329يسلم الرجال على النساء ،وال تسلم النساء على الرجال.
ابن السين يف عمل يوم وليلة عن واثلة.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 - 25349هنى أن يصافح املشركون أو يكنوا أو يرحب هبم.

حل عن جابر.

ضعيف الجامع (موضوع).
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السلسلة

 -25367تقبيل املسلم يد أخيه املصافحة.
الديلمي عن احلسن بن علي.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 - 25375ما من رجل أييت قوما ويوسعون له حىت يرضى إال كان حقا على هللا رضاهم.
طب عن أيب موسى.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -25376من ختطى حلقة قوم بغري إذهنم فهو عاص.
طب عن أيب أمامة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا أو موضوع).

 -25377اجملالس ابألمانة.

خط عن علي.

الزيادات على الموضوعات.

 - 25400إايكم واجللوس يف الشمس فإهنا تبلي الثوب وتننت الريح وتظهر الداء الدفني.

ك عن ابن عباس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 25402أفضل احلسنات تكرمة اجللساء.
القضاعي عن ابن مسعود.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 25415زينوا جمالسكم ابلصالة علي فإن صالتكم علي نور لكم يوم القيامة.

فر عن ابن عمر.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 25416شر اجملالس األسواق ابلطرق ،وخري اجملالس املساجد فإن مل جتلس يف املسجد فالزم بيتك.

طب عن واثلة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -25501من أخذ بركاب رجل ال يرجوه وال خيافه غفر له.
ابن عساكر عن ابن

عباس.السلسلة الضعيفة (باطل).

 -25503جبلوا املشايخ فإن تبجيل املشايخ من إجالل هللا ،فمن مل يبجلهم فليس منا.
حب يف التاريخ ،عد والديلمي عن أنس ،وأورده ابن اجلوزي يف املوضوعات.
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 -25504من أكرم ذا سن يف اإلسالم كأنه قد أكرم نوحا ومن أكرم نوحا يف قومه فقد أكرم هللا.

أبو نعيم والديلمي واخلطيب وابن عساكر عن أنس ،وفيه يعقوب بن حتية الواسطي ال شيء وبكر بن أمحد بن حيىي

الواسطي جمهول وأورده ابن اجلوزي يف املوضوعات.

 - 25512إن هللا يكره رفع الصوت ابلعطاس والتثاؤب.
ابن السين عن ابن الزبري.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 25523أصدق احلديث ما عطس عنده.
طس عن أنس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 25524من حدث حبديث فعطس عنده فهو حق.
احلكيم عن أيب هريرة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 25525العطاس عند الدعاء شاهد صدق.
أبو نعيم عن أيب هريرة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 25537إذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه ،وال يعوي فإن الشيطان يضحك منه.

هـ عن أيب هريرة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -25542من عطس أو جتشأ فقال :احلمد هلل على كل حال من األحوال ،دفع عنه هبا سبعون داء أهوهنا اجلذام.
اخلطيب وابن النجار عن ابن عمرو؛ وأورده ابن اجلوزي يف املوضوعات.

 -25544إذا عطس العاطس فابدؤوه ابحلمد فإن ذلك دواء من كل داء ومن وجع اخلاصرة.

ك يف اترخيه والديلمي عن ابن عمر.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 -25555أخربان أبو القاسم إمساعيل بن أمحد أخربان أمحد بن حممد ابن النقور أنبأان عيسى بن علي أخربان عبد هللا
بن حممد حدثنا احلسني بن حممد الدارع النقوي حدثنا عبد املؤمن بن عباد العبدي حدثنا يزيد بن معن عن عبد هللا بن
شرحبيل عن زيد بن أيب أوىف قال :وحدثين حممد بن علي اجلوزجاين حدثنا نصر بن علي بن اجلهضمي حدثنا اجلهضمي

حدثنا عبد املؤمن بن عباد العبدي حدثين يزيد بن معن عن عبد هللا بن شرحبيل عن رجل من قريش عن زيد بن أيب
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أوىف قال :دخلت على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مسجده فقال :أين فالن؟ فجعل ينظر يف وجوه أصحابه

ويتفقدهم ويبعث إليهم حىت توافوا عنده ،فلما توافوا عنده محد هللا وأثىن عليه مث قال :إين حمدثكم حديثا فاحفظوه
وعوه وحدثوا به من بعدكم إن هللا عز وجل اصطفى من خلقه خلقا ،مث تالَّ :
صطَيفي يم َن ال َممالئي َكةي ُر ُسالً َويم َن
{اَّللُ يَ م
الن ي
َّاس} خلقا يدخلهم اجلنة وإين أصطفي منكم من أحب أن أصطفيه ،ومؤاخ بينكم كما آخى هللا عز وجل بني
مالئكته ،قم اي أاب بكر فاجث بني يدي فإن لك عندي يدا هللا جيزيك هبا ،فلو كنت متخذا خليال الختذتك خليال

فأنت مين مبنزلة قميصي من جسدي ،مث تنحى أبو بكر ،مث قال :ادن اي عمر فدان منه فقال :لقد كنت شديد الشغب

علينا أاب حفص ،فدعوت هللا عز وجل أن يعز اإلسالم بك أو أبيب جهل بن هشام ففعل هللا ذلك بك ،وكنت أحبهم

إىل هللا ،فأنت معي يف اجلنة اثلث ثالثة من هذه األمة ،مث تنحى عمر ،مث آخى بينه وبني أيب بكر ،مث دعا عثمان فقال:

ادن أاب عمرو ادن أاب عمرو فلم يزل يدنو منه حىت ألصق ركبتيه بركبتيه فنظر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل

السماء فقال :سبحان هللا العظيم  -ثالث مرات  -مث نظر إىل عثمان وكانت أزراره حملولة فزرها رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم بيده مث قال :امجع عطفي ردائك على حنرك ،مث قال :إن لك شأان يف أهل السماء أنت ممن يرد على حوضي

وأوداجك تشخب دما فأقول :من فعل بك هذا؟ فتقول :فالن وفالن وذلك كالم جربيل إذا هاتف يهتف من السماء

فقال :أال إن عثمان أمري على كل خمذول .مث تنحى عثمان ،مث دعا عبد الرمحن بن عوف فقال :ادن اي أمني هللا أنت

أمني هللا ولتسمى يف السماء األمني يسلطك هللا على ما لك ابحلق ،أما إن لك عندي دعوة قد وعدتكها وقد أخرهتا،
قال :أخره يل اي رسول هللا ،قال :محلتين اي عبد الرمحن أمانة ،مث قال :إن لك لشأان اي عبد الرمحن أما إنه أكثر هللا

مالك  -وجعل يقول بيده هكذا وهكذا ووصف لنا حسني بن حممد جعل حيثو بيده  -مث تنحى عبد الرمحن مث آخى

بينه وبني عثمان ،مث دعا طلحة والزبري ،مث قال هلما :ادنوا مين فدنوا منه فقال هلما :أنتما حواري كحواري عيسى ابن

مرمي مث آخى بينهما ،مث دعا عمار بن ايسر وسعدا وقال :اي عمار تقتلك الفئة الباغية ،مث آخى بينه وبني سعد ،مث دعا
عومير بن زيد أاب الدرداء وسلمان الفارسي فقال :اي سلمان أنت منا أهل البيت وقد آاتك هللا العلم األول واآلخر

والكتاب األول والكتاب اآلخر ،مث قال :أال أرشدك اي أاب الدرداء؟ قال :بلى أبيب أنت وأمي اي رسول هللا ،قال :إن

تنقدهم ينقدوك وإن ترتكهم ال يرتكوك ،وإن هترب منهم يدركوك فأقرضهم عرضك ليوم فقرك واعلم أن اجلزاء أمامك مث

آخى بينه وبني سلمان ،مث نظر يف وجوه أصحابه فقال :أبشروا وقروا عينا أنتم أول من يرد على حوضي ،وأنتم يف أعلى
الغرف مث نظر إىل عبد هللا بن عمر فقال :احلمد هلل الذي يهدي من الضاللة ويكتب الضاللة على من حيب .فقال

علي :اي رسول هللا لقد ذهب روحي وانقطع ظهري حني رأيتك فعلت هذا أبصحابك ما فعلت غريي فإن كان هذا من

سخط علي فلك العتىب والكرامة ،فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :والذي بعثين ابحلق ما أخرتك إال لنفسي وأنت
مين مبنزلة هارون من موسى غري أنه ال نيب بعدي وأنت أخي ووارثي ،قال :وما أرث منك اي رسول هللا؟ قال :ما ورثت

األنبياء من قبلي؟ قال :وما ورثت األنبياء من قبلك؟ قال :كتاب رهبم وسنة نبيهم وأنت معي يف قصري يف اجلنة مع
ي
ني} املتحابني يف هللا
فاطمة ابنيت ،وأنت أخي ورفيقي ،مث تال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم{ :إي مخ َواانً َعلَى ُس ُر ٍر ُمتَـ َقابيل َ
ينظر بعضهم إىل بعض.
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قلت :قال الشيخ جالل الدين السيوطي :هذا احلديث أخرجه مجاعة من األئمة كالبغوي والطرباين يف معجميهما

والباوردي يف املعرفة وابن عدي وكان يف نفسي شيء مث رأيت أاب أمحد احلاكم يف الكىن نقل عن البخاري أنه قال:

حدثنا حسان بن حسان حدثنا إبراهيم بن بشري أبو عمرو عن حيىي بن معن حدثين إبراهيم القرشي عن سعد بن

شرحبيل عن زيد بن أيب أوىف به وقال :هذا إسناد جمهول ال يتابع عليه وال يعرف مساع بعضهم من بعض .انتهى.
السلسلة الضعيفة (منكر جدا).

 -25561عن أنس قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اي أنس أكثر من األصدقاء فإنكم شفعاء بعضكم يف

بعض.

الديلمي.

الفوائد المجموعة.

 -25586عن ابن عباس قال :قلنا اي رسول هللا من جنالس؟ قال :من يزيد يف علمكم منطقه ،ويرغبكم يف اآلخرة

عمله ،ويزهدكم يف الدنيا فعله.

ابن النجار؛ وفيه مبارك بن حسان قال األزدي رمى ابلكذب.
 -25600مسند أنس عن أيب سلمة العاملي عن الزهري عن أنس أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال ألكثم بن
اجلون اخلزاعي :اغز مع غري قومك حبسن خلقك وتكرم على رفقائك ،اي أكثم خري الرفقاء أربعة وخري الطالئع أربعون

وخري السرااي أربع مائة وخري اجليوش أربعة آالف ولن يؤتى اثين عشر من قلة.

هـ وابن أيب حامت يف العلل والعسكري يف األمثال والبغوي والباوردي وابن منده وأبو نعيم؛ والعاملي مرتوك ورواه كر من
طريق العاملي وأيب بشر قاال :ثنا الزهري به وقال أبو بشر هذا هو عبد الوليد ابن حممد املوقدي.

السلسلة الضعيفة

(باطل).

 -25613مسند عبد هللا بن عمرو بن العاص أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال :من أغلق اببه دون جاره خمافة

على أهله وماله فليس ذلك مبؤمن وليس مبؤمن من مل أيمن جاره بوائقه ،أتدري ما حق اجلار؟ إذا استعانه أعنته ،وإذا

استقرضك أقرضته ،وإذا افتقر عدت إليه ،وإذا مرض عدته ،وإذا أصابه خري هنيته ،وإذا أصابته مصيبة عزيته ،وإذا
مات اتبعت جنازته ،وال تستطيل عليه ابلبناء حتجب عنه الريح إال إبذنه ،وال تؤذيه بقتار قدرك إال أن تغرف له منها،

وإن اشرتيت فاكهة فأهد له فإن مل تفعل فأدخلها سرا وال خيرج هبا ولدك ليغيظ هبا ولده أتدرون ما حق اجلار؟ والذي
نفسي بيده ما يبلغ حق اجلار إال قليل ممن رحم هللا فما زال يوصيهم ابجلار حىت ظنوا أنه سيورثه .مث قال رسول هللا

صلى هللا عليه وسلم :اجلريان ثالثة :فمنهم من له ثالثة حقوق ،ومنهم من له حقان ،ومنهم له حق ،فأما الذي له ثالثة

حقوق فاجلار املسلم القريب له حق اجلوار وحق اإلسالم وحق القرابة ،وأما الذي له حقان فاجلار املسلم له حق اجلوار
وحق اإلسالم ،والذي له حق واحد فاجلار الكافر له حق اجلوار ،قلنا :اي رسول هللا فنطعمهم من نسكنا قال :ال

تطعموا املشركني شيئا من النسك.
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عد هب وقال :فيه سويد بن عبد العزيز عن عثمان بن عطاء اخلراساين عن أبيه والثالثة ضعفاء غري أهنم متهمني

ابلوضع.

 -25683عن سليمان بن عطاء اجلزري عن مسلمة بن عبد هللا اجلهين عن عمه أيب مشجعة قال :عدان مع عثمان
بن عفان مريضا فقال له عثمان :قل ال إله إال هللا ،فقاهلا ،فقال :والذي نفسي بيده لقد رمى هبا خطاايه فحطمها

حطما فقلت له :أو شيء تقوله أو شيء مسعته من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؟ فقال :بل مسعته من رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم ،فقلنا :اي رسول هللا هذا هي للمريض فكيف هي للصحيح؟ قال :هي للصحيح أعظم وأعظم.

ابن أيب الدنيا يف ذكر املوت ،حل؛ سليمان بن عطاء اجلزري قال يف املغين :متهم ابلوضع واه.
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حرف الضاد
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كتاب الضيافة
 - 25835الضيف أييت برزقه ،ويرحتل بذنوب القوم ،ميحص عنهم ذنوهبم.
أبو الشيخ عن أيب الدرداء.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 25852من أطعم أخاه املسلم شهوته حرمه هللا على النار.

هب عن أيب هريرة.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 - 25853من ذبح لضيفه ذبيحة كانت فداه من النار.

ك يف اترخيه عن جابر.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -25856أكرموا الضيوف ،وأقروا الضيوف فإنه أول ما يقدم برزقه جربيل مع رزق أهل البيت.
الديلمي عن ابن عباس؛ وفيه عمرو بن هارون.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 - 25941إذا دخل أحدكم على أخيه فهو أمري عليه حىت خيرج من عنده.

عد عن أيب أمامة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -25974عن عزة بنت أيب قرصافة عن أيب قرصافة قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :إذا أراد هللا بعبد خريا
أهدى له هدية قيل :اي رسول هللا وما تلك اهلدية؟ قال :ضيف ينزل به برزقه ويرحل وقد غفر ألهل املنزل.
أبو نعيم.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 -25975مسند علي قال الشيخ مشس الدين ابن اجلزري يف كتاب أسىن املطالب يف مناقب علي بن أيب طالب:

أضافين الشيخ حممد بن مسعود الكازروين يف املشعر احلرام أبحد األسودين التمر واملاء .قال :أضافين والدي أبحد

األسودين :التمر واملاء قال :أضافين شيخي أبو الفضائل إمساعيل بن املظفر ابن حممد أبحد األسودين التمر واملاء،
قال :أضافنا أبو املفاخر عمر بن املظفر أبحد األسودين التمر واملاء ،قال :أضافنا أبو بكر عبد هللا بن حممد بن سابور
أبحد األسودين التمر واملاء ،قال :أضافنا أبو املبارك عبد العزيز بن حممد بن منصور ابألسودين التمر واملاء ،قال:

أضافنا أبو مسعود سليمان بن إبراهيم ابن حممد ابألسودين التمر واملاء ،قال :أضافنا أبو مسعود عبد هللا بن إبراهيم
ابن عيسى املالكي ابألسودين التمر واملاء قال :أضافنا أبو احلسن علي بن احلسن الصيقلي أبحد األسودين التمر

واملاء قال :أضافنا أبو شيبة أمحد بن إبراهيم املخرمي العطار على أحد األسودين التمر واملاء ،قال :أضافنا جعفر بن
حممد ابن عاصم الدمشقي على األسودين التمر واملاء ،قال :أضافنا نوفل بن إهاب على األسودين التمر واملاء ،قال:
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أضافنا عبد هللا بن ميمون القداح على األسودين التمر واملاء ،قال :أضافين جعفر بن حممد الصادق على األسودين
التمر واملاء ،قال :أضافنا حممد بن علي الباقر على األسودين .التمر واملاء ،قال :أضافين علي بن احلسن على
األسودين التمر واملاء ،قال :أضافين احلسني ابن علي على األسودين التمر واملاء ،وقال :أضافين علي بن أيب طالب

على األسودين التمر واملاء ،قال :أضافين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على األسودين التمر واملاء ،وقال :من
أضاف مؤمنا فكأمنا أضاف آدم ،ومن أضاف اثنني فكأمنا أضاف آدم وحواء ،ومن أضاف ثالثة فكأمنا أضاف جربيل

وميكائيل وإسرافيل.

قال ابن اجلزري :غريب جدا مل يقع لنا هبذا اإلسناد قلت :قال الشيخ جالل الدين السيوطي رمحه هللا عبد هللا بن

ميمون القداح مرتوك.
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حرف الطاء
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كتاب الطهارة
 - 26000إن هللا حيب الناسك النظيف.

خط عن جابر.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 26001اإلسالم نظيف ،فتنظفوا فإنه ال يدخل اجلنة إال نظيف.

طس عن عائشة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -26002تنظفوا بكل ما استطعتم ،فإن هللا تعاىل بىن اإلسالم على النظافة ،ولن يدخل اجلنة إال كل نظيف.
أبو الصعاليك الطرسوسي يف جزئه عن أيب هريرة.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 - 26004غسل اإلانء ،وطهارة الفناء ،يوراثن الغناء.

خط عن أنس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 26007إن اإلسالم نظيف فتنظفوا؛ فإنه ال يدخل اجلنة إال نظيف.

خط عن عائشة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -26009اي عائشة اغسلي هذين الثوبني أما علمت أن الثوب يسبح ،فإذا اتسخ انقطع تسبيحه.
اخلطيب وقال منكر وابن عساكر عن عائشة.

الغرائب الملتقطة (باطل).

 -26023إذا تطهر أحدكم فليذكر اسم هللا فإنه يطهر جسده كله ،وإن مل يذكر أحدكم اسم هللا على طهوره مل يطهر
إال ما مر عليه املاء ،فإذا فرغ أحدكم من طهوره فليشهد أن ال إله إال هللا وأن حممدا عبده ورسوله .مث ليصل علي فإذا

قال ذلك فتحت له أبواب الرمحة.

الشريازي يف األلقاب [هق] وضعفه عن ابن مسعود.

محقق سنن البيهقي( :موضوع).

 -26039من أسبغ الوضوء يف الربد الشديد كان له من األجر كفالن.

طس عن

علي.السلسلة الضعيفة (موضوع).
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 -26059من أسبغ الوضوء يف الربد الشديد كان له من األجر كفالن ،ومن أسبغ الوضوء يف احلر الشديد كان له

أجر كفل.

اخلطيب وابن النجار عن علي وضعف.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 - 26078إذا فرغ أحدكم من طهوره فليقل :أشهد أن ال إله إال هللا وأن حممدا عبده ورسوله مث ليصل علي فإذا

قال ذلك فتحت له أبواب الرمحة.

أبو الشيخ يف الثواب عن أيب مسعود.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -26090من قرأ يف إثر وضوئه :إان أنزلناه يف ليلة القدر واحدة كان من الصديقني ،ومن قرأها مرتني كان يف ديوان
الشهداء ،ومن قرأها ثالاث حيشره هللا حمشر األنبياء.

الديلمي عن أنس.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 - 26092ختللوا فإنه نظافة ،والنظافة تدعو إىل اإلميان مع صاحبه يف اجلنة.
طس عن ابن مسعود.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 26101خللوا حلاكم ،وقصوا أظفاركم فإن الشيطان جيري ما بني اللحم والظفر.

خط يف اجلامع وابن عساكر عن جابر.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 26138إذ توضأمت فأشربوا أعينكم املاء من الوضوء ،وال تنفضوا أيديكم فإهنا مراوح الشيطان.
الديلمي عن أيب هريرة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -26140ال توضؤا يف الكنيف الذي تبولون فيه فإن وضوء املؤمن يوزن مع حسناته.
الديلمي وابن النجار عن أنس.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 - 26142من توضأ ومسح يديه على عنقه أمن من الغل يوم القيامة.
أبو نعيم عن ابن عمر.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -26143الشرب من فضل وضوء املؤمن فيه شفاء من سبعني داء أدانها اهلم.
الديلمي عن أيب أمامة وعبد هللا بن بسر وفيه حممد بن إسحاق العكاشي كذاب.
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 -26144ابطن األذنني من الوجه وظاهرمها من الرأس.
الديلمي عن أيب هريرة.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 - 26162السواك يزيد الرجل فصاحة.

عق عد خط يف اجلامع عن أيب هريرة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 26180ركعتان بسواك أفضل من سبعني ركعة بغري سواك ودعوة يف السر أفضل من سبعني دعوة يف العالنية،
وصدقة يف السر أفضل من سبعني صدقة يف العالنية.

ابن النجار فر عن أيب هريرة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -26228نعم السواك الزيتون من شجرة مباركة يطيب الفم ،ويذهب ابجلفر ،وهو سواكي وسواك األنبياء من قبلي.

طس عن

معاذ.السلسلة الضعيفة (موضوع).

 - 26229الطهور ثالاث ثالاث واجبة ومسح الرأس واحدة.

فر عن علي.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 26236إذا صليتم خلف أئمتكم فأحسنوا طهوركم فإمنا يرتج على القارئ قراءته بسوء طهر املصلي خلفه.

فر عن حذيفة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -26240أترعوا الطسوس وخالفوا اجملوس.

هب خط فر عن ابن عمر.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 - 26250ال تسرف ال تسرف.
ه عن ابن عمر.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 26255إذا توضأ أحدكم فال يغسل أسفل رجليه بيده اليمىن.

عن أيب هريرة وهو مما بيض له الديلمي.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 26256أشربوا أعينكم من املاء عند الوضوء ،وال تنفضوا أيديكم من املاء فإهنا مراوح الشيطان.

ع عد عن أيب هريرة.

ضعيف الجامع (موضوع).

200

 -26264ال أحب أن يعينين على وضوئي أحد.

البزار عن عمر.

السلسلة الضعيفة (منكر جدا).

 -26283الوضوء مما خرج وليس مما دخل.

هق عن ابن عباس.

محقق سنن البيهقي( :موضوع).

 -26360يعاد الوضوء من الرعاف السائل.

عد وابن عساكر عن نعيم بن سامل عن أنس ،قال عق :عند نعيم عن أنس نسخة أكثرها مناكري وقال حب :كان يضع

عن أنس.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -26362اتقوا البول فإنه أول ما حياسب به العبد يف القرب.
طب عن أيب أمامة.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 - 26391عليكم إبنقاء الدبر فإنه يذهب ابلباسور.

ع عن ابن عمر.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 26392عليكم بغسل الدبر فإنه مذهبة للباسور.
ابن السين وأبو نعيم عن ابن عمر.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -26474من جلس يبول قبالة القبلة فذكر فتحرف عنها إجالال هلا مل يقم من جملسه حىت يغفر له.
الطربي يف هتذيبه عن احلسن مرسال وفيه كذاب.

 -26504ال أبس ببول احلمار ،وكل ما أكل حلمه.
اخلطيب عن علي.

تنزيه الشريعة (ف يه محمد بن موسى بن عبد الرحمن النخعي عن أبيه ،وهما مجهوالن وفيه إسحاق بن محمد

النخعي وهو المتهم به).

 - 26510الدم مقدار الدرهم يغسل وتعاد منه الصالة.

خط عن أيب هريرة.

ضعيف الجامع (موضوع).
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 - 26511تعاد الصالة من مقدار الدرهم من الدم.

عد ،هق عن أيب هريرة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 26644نعم البيت يدخله الرجل املسلم بيت احلمام وذلك أنه إذا دخله سأل هللا اجلنة واستعاذ ابهلل من النار،
وبئس البيت يدخله الرجل املسلم بيت العروس وذلك أنه يرغبه يف الدنيا وينسيه اآلخرة.

احلكيم وابن السين يف عمل يوم وليلة وابن عساكر عن أيب هريرة.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 - 26661إذا بلغ املاء أربعني قلة فإنه ال حيمل اخلبث.

عد عق قط عن جابر.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -26989مسند ابن عمر الديلمي :أان أمحد بن نضر حدثنا أمحد ابن نيال ثنا احلسني بن عمر حدثنا حممد بن عبد

هللا الشافعي حدثنا حممد بن سليمان الباغندي ،حدثنا مقاتل ،حدثنا فضل بن عبيد عن سفيان الثوري عن عبيد هللا

العمري عن انفع عن ابن عمر رفعه :من قرأ آية الكرسي على أثر وضوئه أعطاه هللا عز وجل ثواب أربعني عاملا ورفع له

أربعني درجة وزوجه أربعني حوراء

الزيادات على الموضوعات.

 -26990عن احلسن عن علي قال :علمين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ثواب الوضوء فقال :اي علي إذا قدمت
وضوءك فقل :بسم هللا العظيم واحلمد هلل على اإلسالم ،فإذا غسلت فرجك فقل :اللهم حصن فرجي واجعلين من
التوابني واجعلين من املتطهرين واجعلين من الذين إذا ابتليتهم صربوا وإذا أعطيتهم شكروا ،وإذا متضمضت فقل :اللهم
أعين على تالوة ذكرك ،وإذا استنشقت فقل :اللهم ال حترمين رائحة اجلنة ،وإذا غسلت وجهك فقل :اللهم بيض

وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ،وإذا غسلت ذراعك اليمىن فقل :اللهم أعطين كتايب بيميىن وحاسبين حسااب
يسريا ،وإذا غسلت ذراعك اليسرى فقل :اللهم ال تعطين كتايب بشمايل وال من وراء ظهري ،وإذا مسحت برأسك

فقل :اللهم غشين برمحتك وإذا مسحت أذنيك فقل :اللهم اجعلين ممن يستمع القول فيتبع أحسنه ،وإذا غسلت

رجليك فقل :اللهم اجعله سعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعمال متقبال اللهم اجعلين من التوابني واجعلين من املتطهرين،
اللهم إين أستغفرك وأتوب إليك ،مث ارفع رأسك إىل السماء فقل :احلمد هلل الذي رفعها بغري عمد وامللك قائم على

رأسك يكتب ما تقول وخيتم خبامته ،مث يعرج إىل السماء فيضعه حتت العرش ،فال يفك ذلك اخلامت إىل يوم القيامة.

أبو القاسم بن منده يف كتاب الوضوء والديلمي واملستغفري يف الدعوات وابن النجار ،قال احلافظ ابن حجر يف أماليه:

هذا حديث غريب ورواته معروفون لكن فيه خارجة بن مصعب تركه اجلمهور وكذبه ابن معني ،وقال حب :كان يدلس

عن الكذابني أحاديث رووها عن الثقات الذين لقيهم فوقعت املوضوعات يف روايته.
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الزيادات على الموضوعات.

 -26992عن حممد ابن احلنفية قال :دخلت على والدي علي بن أيب طالب وإذا عن ميينه إانء من ماء فسمى مث
سكب على ميينه ،مث استنجى وقال :اللهم حصن فرجي واسرت عوريت وال تشمت يب األعداء ،مث متضمض واستنشق

وقال :اللهم لقين حجيت وال حترمين رائحة اجلنة ،مث غسل وجهه وقال :اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه وتسود

وجوه ،مث سكب على ميينه وقال :اللهم أعطين كتايب بيميين واخللد بشمايل ،مث سكب على مشاله وقال :اللهم ال تعطين

كتايب بشمايل وال جتعلها مغلولة إىل عنقي ،مث مسح برأسه وقال :اللهم غشنا برمحتك فإان خنشى عذابك ،اللهم ال جتمع

بني نواصين ا وأقدامنا ،مث مسح عنقه وقال :اللهم جننا من مقطعات النريان واغالهلا ،مث غسل رجليه مث قال :اللهم ثبت
قدمي على الصراط يوم تزل فيه األقدام ،مث استوى قائما مث قال :اللهم كما طهرتنا ابملاء فطهران من الذنوب ،مث قال

بيده هكذا يقطر املاء من أانمله ،مث قال :اي بين افعل كفعلي هذا فإنه ما من قطرة تقطر من أانملك إال خلق هللا منها

ملكا يستغفر لك إىل يوم القيامة ،اي بين من فعل كفعلي هذا تساقط عنه الذنوب كما تتساقط الورق عن الشجر يوم

الريح العاصف.

كر يف أماليه وفيه اصرم بن حوشب كان يضع احلديث.

 -26991عن أيب إسحاق السبيعي رفعه إىل علي بن أيب طالب :علمين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كلمات

أقوهلن عند الوضوء فلم أنسهن ،كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا أيت مباء فغسل يديه قال :بسم هللا العظيم

واحلمد هلل على اإلسالم ،اللهم اجعلين من التوابني واجعلين من املتطهرين ،واجعلين من الذين إذا أعطيتهم شكروا وإذا
ابتليتهم صربوا ،فإذا غسل فرجه قال :اللهم حصن فرجي ثالاث ،وإذا متضمض قال :اللهم أعين على تالوة ذكرك ،وإذا
استنشق قال :اللهم أرحين رائحة اجلنة ،وإذا غسل وجهه قال :اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ،وإذا

غسل ميينه قال :اللهم آتين كتايب بيميين وحاسبين حسااب يسريا ،وإذا غسل مشاله قال :اللهم ال تعطين كتايب بشمايل وال

من وراء ظهري ،وإذا مسح رأسه قال :اللهم غشين برمحتك؛ وإذا مسح أذنيه قال :اللهم اجعلين من الذين يستمعون

القول فيتبعون أحسنه ،وإذا غسل رجليه قال :اللهم اجعل يل سعيا مشكورا وذنبا مغفورا وجتارة لن تبور ،مث رفع رأسه
إىل السماء فقال :احلمد هلل الذي رفعها بغري عمد ،قال النيب صلى هللا عليه وسلم :وامللك قائم على رأسه يكتب ما

يقول يف ورقة مث خيتمه فريفعه فيضعه حتت العرش فال يفك خامته إىل يوم القيامة.

املست غفري يف الدعوات وأورده ابن دقيق يف االقرتاح وقال أبو إسحاق عن علي منقطع ويف إسناده غري واحد حيتاج إىل
معرفته والكشف عن حاله قال ابن امللقن يف ختريج أحاديث الوسيط وهو كما قال فقد حبثت عن أمسائهم يف كتب

األمساء فلم أر إال أمحد بن مصعب املروزي قال يف اللسان :هو متهم بوضع احلديث والراوي عنه أبو مقاتل سليمان بن

حممد بن الفضل ضعيف.

 -26993عن جعفر بن حممد عن أبيه عن جده علي قال :قال يل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :اي علي إذا

توضأت فقل :بسم هللا اللهم أسألك متام الوضوء ومتام الصالة ومتام رضوانك ومتام مغفرتك فهذا زكاة الوضوء -

احلديث.
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احلارث ومل يسق بقيته وفيه محاد بن عمرو النصييب كان يضع احلديث.
 -27222عن علي أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان إذا دخل اخلالء حول خامته يف ميينه فإذا خرج وتوضأ

حوله يف يساره.

ابن اجلوزي يف الواهيات وقال ال يصح فيه عمرو بن خالد الواسطي كذاب يضع احلديث.

 - 27571عن ابن عباس قال :من السنة أن ال يصلي الرجل ابلتيمم إال صالة واحدة ،مث يتيمم للصالة األخرى.

عب.

السلسلة الضعيفة (موضوع).
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كتاب الطالق
 -27776من طلق للبدعة ألزمناه بدعته.

هق عن معاذ.

محقق سنن البيهقي :موضوع.

 -27805إذا قال الرجل المرأته :أنت طالق مبشيئة هللا أو إبرادة هللا؛ املشيئة هي خاصة هلل ال يقع الطالق واإلرادة

يقع الطالق.

خط عن ابن مسعود.

زوائد تاريخ الخطيب( :منكر جدا).

 -27807أما اتقى هللا جدك ،أما ثالثة فله ،وأما تسعمائة وسبع وتسعون فعدوان وظلم ،إن شاء هللا عذبه ،وإن شاء
هللا غفر له.

طب عن ع بادة بن الصامت قال :طلق جدي امرأة له ألف تطليقة فسألت عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال-فذكره.
الغرائب الملتقطة (موضوع).

 -27855أميا رجل طلق امرأته ثالاث عند كل طهر تطليقة أو عند رأس كل طهر تطليقة ،أو طلق ثالاث مل حتل له حىت

تنكح زوجا غريه.

قط يف األفراد والديلمي عن احلسن بن علي.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 -27863من طلق البتة اختذ دين هللا هزوا ولعبا وألزمناه ثالاث مل حتل له حىت تنكح زوجا غريه.
أبو نعيم وابن النجار عن علي.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 - 27874تزوجوا وال تطلقوا فإن الطالق يهتز منه العرش.

عد عن علي.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -27879ما أحل هللا عز وجل حالال أحب إليه من النكاح وال أحل حالال أكره إليه من الطالق.

ابن الل والديلمي عن ابن عمرو.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -28055عن علي قال :مسع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رجال طلق البتة فغضب وقال :تتخذون دين هللا هزوا
ولعبا ،من طلق البتة ألزمناه ثالاث ال حتل له حىت تنكح زوجا غريه.

قط وابن النجار.

السلسلة الضعيفة (موضوع).
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كتاب الطب والرقي والطاعون
 - 28106من مل يستشف ابلقرآن فال شفاه هللا.

قط يف األفراد عن أيب هريرة.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 - 28108احلجامة يوم الثالاثء لسبع عشرة من الشهر دواء لداء سنة.
ابن سعد ،طب ،عد عن معقل بن يسار.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -28111احلجامة تنفع من كل داء أال فاحتجموا.

فر عن أيب هريرة.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -28112احلجامة يوم األحد شفاء.

فر عن جابر بن عبد امللك ابن حبيب يف الطب النبوي عن عبد الكرمي احلضرمي معضال.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا

أو موضوع).

 -28117من احتجم يف يوم اخلميس فمرض فيه مات فيه.

ابن عساكر عن ابن

عباس.السلسلة الضعيفة (منكر جدا).

 - 28119استعينوا على شدة احلر ابحلجامة فإن الدم رمبا يتبيغ ابلرجل فيقتله.

ك يف اترخيه عن ابن عباس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 28124قطع العرق مسقمة واحلجامة خري منه.

فر عبد هللا بن جراد.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 28127إذا اشتد احلر فاستعينوا ابحلجامة ال يتبيغ الدم أبحدكم فيقتله.

ك عن أنس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 28128احلجامة يف الرأس شفاء عن سبع إذا ما نوى صاحبها من اجلنون والصداع واجلذام والربص والنعاس
ووجع الضرس وظلمة جيدها يف عينيه.

طب وأبو نعيم عن ابن

عباس.ضعيف الجامع (موضوع).
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 - 28130إن يف اجلمعة ساعة ال حيتجم فيها أحد إال مات.

ع عن احلسني بن علي.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -28152احلجامة يف نقرة الرأس تورث النسيان ،فتجنبوا ذلك وأكثروا من قول ال إله إال هللا واالستغفار فإهنما أمان
يف الدنيا من الذل ويف اآلخرة جنة من النار.

الديلمي عن أنس.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 -28156من وافق حجامته يوم الثالاثء لسبع عشرة مضت من الشهر كان كدواء سنة.
الرافعي عن ابن شهاب.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -28157من وافق حجامته يوم الثالاثء لسبع عشرة مضت من الشهر فال جياوزها حىت حيتجم.
حب يف الضعفاء ،طب عن ابن عباس ،وأورده ابن اجلوزي يف املوضوعات.

 -28160إن يف اجلمعة ساعة ال حيتجم فيها أحد إال مات.
ع عن السيد احلسني وضعفه.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 - 28168ما طلب الدواء بشيء أفضل من شربة عسل.
أبو نعيم يف الطب عن عائشة.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -28169من لعق العسل ثالث غدوات كل شهر مل يصبه عظيم من البالء.

هـ عن أيب هريرة.

ترتيب الموضوعات.

 - 28182داووا مرضاكم ابلصدقة فإهنا تدفع عنكم األمراض واألعراض.

فر عن ابن عمر.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -28183داووا مرضاكم ابلصدقة وحصنوا أموالكم ابلزكاة فإهنا تدفع عنكم األعراض واألمراض.
الديلمي عن ابن عمر.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -28195أكل التمر أمان من القولنج.
أبو نعيم يف الطب عن أيب هريرة.

ضعيف الجامع (موضوع).
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 - 28197كلوا التمر على الريق فإنه يقتل الدود.
أبو بكر يف الغيالنيات ،فر عن ابن عباس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 28198كلوا البلح ابلتمر ،كلوا اخللق ابجلديد فإن الشيطان إذا رآه غضب وقال :عاش ابن آدم حىت أكل اخللق

ابجلديد.

ت ،هـ ك عن عائشة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -28248املعدة حوض البدن ،والعروق إليها واردة ،فإذا صحت املعدة صدرت العروق ابلصحة ،وإذا سقمت
املعدة صدرت العروق ابلسقم.

طس ،عق وابن السين وأبو نعيم يف الطب  ،هب وضعفه عن أيب هريرة وقال عق :ابطل ال أصل له ،وقال الذهيب منكر،

وأورده ابن اجلوزي يف املوضوعات.

 - 28261أكل السفرجل يذهب بطخاء القلب.
القايل يف أماليه عن أنس.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -28266نعم الطعام الزبيب يشد العصب ويذهب ابلوصب .ويطيب النكهة ويذهب ابلبلغم ويصفي اللون.

ابن السين وأبو نعيم يف الطب واخلطيب يف التلخيص والديلمي وابن عساكر عن سعيد بن زايد بن فائد بن زايد بن أيب

هند الداري عن أبيه عن جده عن أبيه زايد عن أيب هند.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 - 28275عليكم ابلقرع فإنه يزيد يف الدماغ ،وعليكم ابلعدس فإنه قدس على لسان سبعني نبيا.

طب عن واثلة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 28277الدابء يكثر الدماغ ويزيد يف العقل.

فر عن أنس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 28278الدابء يكثر الدماغ ويزيد يف العقل.

الديلمي عن أنس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 28279ما للنفساء عندي شفاء مثل الرطب وال للمريض مثل العسل.
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أبو الشيخ وأبو نعيم يف الطب عن أيب هريرة.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 - 28282عليكم ابحلناء فإنه ينور رؤوسكم ويطهر قلوبكم ويزيد يف اجلماع وهو شاهد يف القرب.

ابن عساكر عن واثلة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 28283عليكم ابإلهليلج األسود فاشربوه فإنه من شجر اجلنة طعمه مر وهو شفاء من كل داء.

ك عن أيب هريرة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 28284عليكم ابهلندابء فإنه ما من يوم إال وهو يقطر عليه قطر من قطر اجلنة.
أبو نعيم عن ابن

عباس.ضعيف الجامع (موضوع).

 - 28287البطيخ قبل الطعام يغسل البطن غسال ويذهب ابلداء أصال.

ابن عساكر عن بعض عمات النيب صلى هللا عليه وسلم وقال إسناده ال يصح.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 28288يف البطيخ عشر خصال هو طعام وشراب ورحيان وفاكهة وأشنان ويغسل البطن ويكثر ماء الظهر ويزيد
يف اجلماع ويقطع األبردة وينقى البشرة.

الرافعي ،فر عن ابن عباس ،أبو عمرو النوفاين يف كتاب البطيخ عنه

موقوفا.ضعيف الجامع (موضوع).

 -28293خري املاء الشبم وخري املال الغنم ،وخري املرعى األراك والسلم .
ابن قتيبة يف غريب احلديث عن ابن عباس.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 - 28294خري الغداء بواكره ،وأطيبه أوله.

فر عن أنس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 28296عليكم هبذه الشجرة املباركة زيت الزيتون فتداووا به فإنه مضحة من الباسور.

طب وأبو نعيم عن عقبة بن عامر.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -28300غسل القدمني ابملاء البارد بعد اخلروج من احلمام أمان من الصداع.
أبو نعيم يف الطب عن أيب

هريرة.السلسلة الضعيفة (موضوع).
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 - 28313ثالث جيلني البصر :النظر إىل اخلضرة ،وإىل املاء اجلاري ،وإىل الوجه احلسن.

ك يف اترخيه عن علي وعن ابن عمر؛ وأبو نعيم يف الطب عن عائشة؛ واخلرائطي يف اعتالل القلوب عن أيب سعيد.
السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -28322إن النار ال تشفي أحدا.

طب عن سلمة بن األكوع.

السلسلة الضعيفة (منكر جدا).

 - 28332اتقوا صاحب اجلذام كما يتقى السبع ،إذا هبط واداي فاهبطوا غريه.

ابن سعد عن عبد هللا بن جعفر.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 28333إن كان شيء من الداء يعدي فهو هذا يعين اجلذام.

عد عن ابن عمر.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 28334ما من أحد إال ويف رأسه عرق من اجلذام ينعر فإذا هاج سلط هللا تعاىل عليه الزكام فال تداووا له.

ك عن عائشة.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 - 28335نبات الشعر يف األنف أمان من اجلذام.

ع ،طس عن عائشة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -28337ما من آدمي إال وفيه عرق من اجلذام ،فإذا حترك ذلك العرق سلط هللا عليه الزكام فيسكنه.

الديلمي عن جرير.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 - 28373ضع السبابة على ضرسك مث اقرأ يس.

فر عن ابن عباس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 28376ضعي يدك عليه قويل ثالث مرات بسم هللا اللهم اذهب عين شر ما أجد بدعوة نبيك الطيب املبارك
املكني عندك بسم هللا.

اخلرائطي يف مكارم األخالق وابن عساكر عن أمساء بنت أيب بكر.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -28389العني والنفس كادا يسبقان القدر فتعوذوا ابهلل من النفس والعني.
الديلمي عن عبد هللا بن جراد.

الغرائب الملتقطة (موضوع).
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 -28480حدثنا يوسف بن عمر قال قرئ على أمحد بن عيسى قيل له حدثكم هاشم يعين ابن القاسم حدثنا يعلى
عن عبد هللا بن جراد قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :قطع العروق مسقمة واحلجامة خري منه .

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -28508عن ابن عمر قال :كنا مع النيب صلى هللا عليه وسلم يف طريق بني مكة واملدينة فمر بعسفان فرأى
اجملذومني ،ويف لفظ :وادي اجملذومني فأسرع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم السري وقال :إن كان شيء من الداء يعدي

فهو هذا.

ابن النجار وقال فيه اخلليل بن زكراي الشيباين عامة أحاديثه مناكري مل يتابع عليها.
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السلسلة الضعيفة (موضوع).

حرف العي
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كتاب العلم
 - 28655طلب العلم أفضل عند هللا من الصالة والصيام واحلج واجلهاد يف سبيل هللا تعاىل.
طب وابن عبد الرب عن أنس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 28656طلب العلم ساعة خري من قيام ليلة ،وطلب العلم يوما خري من صيام ثالثة أشهر.

فرعن ابن عباس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 28658العلم أفضل من العمل ،وخري األعمال أوسطها ،ودين هللا تعاىل بني القاسي والغايل واحلسنة بني السيئتني
ال يناهلا إال ابهلل ،وشر السري احلقحقة.

هب عن بعض الصحابة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 28662العلم خزائن ،ومفتاحها السؤال :فاسألوا يرمحكم هللا فإنه يؤجر فيه أربعة :السائل ،واملعلم ،واملستمع،

والسامع واحملب هلم.

حل عن علي.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 28663العلم خليل املؤمن ،والعقل دليله ،والعمل قيمه ،واحللم وزيره ،والبصر أمري جنوده ،والرفق والده واللني

أخوه.

هب عن احلسن مرسال.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 28668العلم مرياثي ومرياث األنبياء قبلي.

فر عن أم هانئ.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -28670العلم ال حيل منعه.
فر عن أيب هريرة.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا أو موضوع).

 - 28674العامل والعلم والعمل يف اجلنة ،فإذا مل يعمل العامل مبا يعلم كان العلم والعمل يف اجلنة وكان العامل يف النار.

فر عن أيب هريرة.

ضعيف الجامع (موضوع).
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 -28676العلماء أمناء أميت.
فر عن عثمان.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا أو موضوع).

 -28677العلماء مصابيح األرض ،وخلفاء األنبياء وورثيت وورثة األنبياء.
عد عن علي.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 - 28678العلماء قادة ،واملتقون سادة وجمالستهم زايدة.

ابن النجار عن أنس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 28680العلماء ثالثة رجل عاش بعلمه وعاش الناس به ورجل عاش الناس به فأهلك نفسه ورجل عاش بعلمه ومل

يعش به غريه.

فر أنس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 28681اتبعوا العلماء فإهنم سرج الدنيا ومصابيح اآلخرة.

فر عن أنس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -28684أجوع الناس طالب العلم وأشبعهم الذي ال يبتغيه.
أبو نعيم يف كتاب العلم ،فر عن ابن عمر.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 - 28685احبسوا على املؤمنني ضالتهم العلم.

فر وابن النجار يف اترخيه عن أنس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 28686اختالف أميت رمحة.

نصر املقدسي يف احلجة والبيهقي يف رسالة األشعرية بغري سند وأورده احلليمي والقاضي حسني وإمام احلرمني وغريهم

ولعله خرج به يف بعض كتب احلفاظ اليت مل تصل إلينا .ضعيف الجامع (موضوع)..

 - 28687إذا أتى علي يوم ال أزداد فيه علما يقربين إىل هللا تعاىل فال بورك يل يف طلوع مشس ذلك اليوم.
طس ،عد ،حل عن عائشة.

ضعيف الجامع (موضوع).
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 -28688إذا اجتمع العامل والعابد على الصراط؛ قيل للعابد :ادخل اجلنة وتنعم بعبادتك ،وقيل للعامل :قف هنا
واشفع ملن أحببت فإنك ال تشفع ألحد إال شفعت فقام مقام األنبياء.

أبو الشيخ يف الثواب ،فر عن ابن عباس.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 -28689إذا أراد هللا بعبد خريا فقهه يف الدين وزهده يف الدنيا وبصره عيوبه.
هب عن أنس وعن حممد بن كعب القرظي مرسال.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 - 28691إذا أراد هللا أبهل بيت خريا فقههم يف الدين ووقر صغريهم كبريهم ورزقهم الرفق يف معيشتهم والقصد يف
نفقاهتم وبصرهم عيوهبم فيتوبوا منها وإذا أراد هبم غري ذلك تركهم مهال.

قط يف األفراد عن أنس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 28694إذا قرأ الرجل القرآن واحتشى من أحاديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وكانت هناك غريزة كان

خليفة من خلفاء األنبياء.

الرافعي يف اترخيه عن أيب أمامة.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 - 28696أشد الناس حسرة يوم القيامة رجل أمكنه طلب العلم يف الدنيا فلم يطلبه ،ورجل علم عاما فانتفع به من

مسعه منه دونه.

ابن عساكر عن أنس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 28697اطلبوا العلم ولو ابلصني فإن طلب العلم فريضة على كل مسلم.

عق ،عد ،هب وابن عبد الرب يف العلم.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 28698اطلبوا العلم ولو ابلصني ،فإن طلب العلم فريضة على كل مسلم إن املالئكة تضع أجنحتها لطالب العلم

رضى مبا يطلب.

ابن عبد الرب عن أنس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 28700من طلب العلم كان كفارة ملا مضى.

ت عن خمربة.

ضعيف الجامع (موضوع).
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 - 28701من طلب العلم تكفل هللا له برزقه.

خط عن زايد بن احلارث الصدائي.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 28706من غدا أو راح وهو يف تعليم دينه فهو يف اجلنة.

حل عن أيب سعيد.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 28709املتعبد بغري فقه كاحلمار يف الطاحون.

حل عن واثلة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 28712الناس رجالن عامل ومتعلم وال خري فيما سوامها.

طب عن ابن مسعود.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -28714وزن حرب العلماء بدم الشهداء فرجح عليه.

خط عن ابن عمر.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 - 28715يوزن يوم القيامة مداد العلماء ودم الشهداء فريجح عليهم مداد العلماء على دم الشهداء.

الشريازي عن أنس؛ املرهي عن عمران بن حصني؛ ابن عبد الرب يف العلم عن أيب الدرداء؛ ابن اجلوزي يف العلل عن

النعمان بن بشري.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 28723عامل ينتفع به خري من ألف عابد.

فر عن علي.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 28724ضالة املسلم العلم كلما قيد حديثا طلب إليه آخر.

فر عن علي.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 28727طالب العلم أفضل عند هللا تعاىل من اجملاهد يف سبيل هللا.

فر عن أنس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -28728طالب العلم هلل كالغادي والرائح يف سبيل هللا.

فر عن عمار وأنس.

السلسلة الضعيفة (موضوع).
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 - 28730اغد عاملا أو متعلما أو مستمعا أو حمبا وال تكن اخلامس فتهلك.
البزار ،طس عن أيب بكر.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 28731أفضل األعمال العلم ابهلل ،إن العلم ينفعك معه قليل العمل وكثريه ،وإن اجلهل ال ينفعك معه قليل
العمل وال كثريه.

احلكيم عن أنس.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 - 28733اكتبوا العلم قبل ذهاب العلماء ،وإمنا ذهاب العلم مبوت العلماء.

ابن النجار عن حذيفة.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 - 28749إنه سيأتيكم أقوام يطلبون العلم فرحبوا هبم وحيوهم وعلموهم.

هـ عن أيب هريرة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 28752ما عبد هللا تعاىل بشيء أفضل من الفقه يف الدين ولفقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد ،ولكل

شيء عماد وعماد هذا الدين الفقه.
طس ،هب عن أيب هريرة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 28755ما من شيء أقطع لظهر إبليس من عامل خيرج يف قبيلة.

فر عن واثلة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 28760موت العامل ثلمة يف اإلسالم ال تسد ما اختلف الليل والنهار.

البزار عن عائشة؛ ابن الل عن ابن عمر وعن جابر.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 28764أكرموا العلماء فإهنم ورثة النبياء ،فمن أكرمهم فقد أكرم هللا ورسوله.

خط عن جابر.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 28765أكرموا العلماء فإهنم ورثة األنبياء.

ابن عساكر عن ابن عباس.

ضعيف الجامع (موضوع).
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 - 28767إن أهل اجلنة ليحتاجون إىل العلماء يف اجلنة وذلك أهنم يزورون هللا تعاىل يف كل مجعة فيقول هلم :متنوا

علي ما شئتم فيلتفتون إىل العلماء فيقولون :ماذا نتمىن؟ فيقولون :متنوا عليه كذا وكذا فهم حيتاجون إليهم يف اجلنة كما

حيتاجون إليهم يف الدنيا.

ابن عساكر عن جابر.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 28770أول من يشفع يوم القيامة األنبياء مث العلماء مث الشهداء.
املرهيب يف فضل العلم ،خط عن عثمان.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 28772أال أدلكم على اخللفاء مين ومن أصحايب ومن األنبياء قبلي؟ وهم محلة القرآن واألحاديث عين وعنهم يف
هللا وهلل .السجزي يف اإلابنة،

خط يف شرف أصحاب احلديث عن علي.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -28775مجال الرجال فصاحة لسانه.
القضاعي عن جابر.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 - 28778خيار أميت علماؤها ،وخري علماءها رمحاؤها أال وإن هللا تعاىل ليغفر للعامل أربعني ذنبا قبل أن يغفر

للجاهل ذنبا واحدا ،أال وإن العامل الرحيم جييء يوم القيامة وإن نوره قد أضاء ميشي فيه ما بني املشرق واملغرب كما

يضيء الكوكب الدري.

حل ،خط عن أيب هريرة؛ القضاعي عن ابن عمر.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 28783خري سليمان بني املال وامللك والعلم فاختار العلم فأعطي امللك واملال الختياره العلم.
ابن عساكر ،فر عن ابن عباس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 28789ساعة من عامل متكئ على فراشه ينظر يف علمه خري من عبادة العابد سبعني عاما.

فر عن جابر.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 28793فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد.

ت هـ عن ابن عباس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 28798فضل العامل على غريه كفضل النيب على أمته.
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خط عن أنس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 28800قليل العمل ينفع مع العلم وكثري العمل ال ينفع مع اجلهل.

فر عن أنس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 28806ما اسرتذل هللا تعاىل عبدا إال حظر عليه العلم واألدب.
ابن النجار عن أيب هريرة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 28807ما اسرتذل هللا تعاىل عبدا إال حرم العلم.

عبدان يف الصحابة وأبو موسى يف الذيل عن بشري بن النهاس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 28812ما قبض هللا تعاىل عاملا من هذه األمة إال كان ثغرة يف اإلسالم ال تسد ثلمته إىل يوم القيامة.
السجزي يف اإلابنة واملرهيب يف العلم –عن ابن عمر.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 28815من أدى إىل أميت حديثا لتقام به سنة أو تثلم به بدعة فهو يف اجلنة.

حل عن ابن عباس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 28816من انتقل ليتعلم علما غفر له قبل أن خيطو.

الشريازي عن

عائشة.ضعيف الجامع (موضوع).

 - 28817من حفظ على أميت أربعني حديثا من سنيت أدخلته يوم القيامة يف شفاعيت.

ابن النجار عن أيب سعيد.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 28818من محل من أميت أربعني حديثا بعثه هللا يوم القيامة فقيها عاملا.

عن أنس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 28820علم الباطن سر من أسرار هللا عز وجل ،وحكم من حكم هللا يقذفه يف قلوب من شاء من عباده.

فر عن علي.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -28821أفضل العبادة طلب العلم.
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الديلمي عن أيب هريرة.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 -28825طلب الفقه حتم واجب على كل مسلم.

ك يف اترخيه عن أنس.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 -28828مسألة واحدة يتعلمها املؤمن خري له من عبادة سنة وخري له من عتق رقبة من ولد إمساعيل ،وإن طالب
العلم واملرأة املطيعة لزوجها والولد البار بوالديه يدخلون اجلنة مع األنبياء بغري حساب.

أبو بكر النقاش والرافعي يف اترخيه عن أيب أيوب.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 - 28837من طلب اباب من العلم ليصلح به نفسه أو ملن بعده كتب هللا له من األجر بعدد رمل عاجل.

ابن عساكر عن أابن عن أنس.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -28841من غدا يطلب العلم صلت عليه املالئكة وبورك له يف معيشته ومل ينتقص من رزقه وكان مباركا عليه .عق

عن أيب سعيد.

الزيادات على الموضوعات.

 -28844الغدو والرواح يف طلب العلم أفضل عند هللا من اجلهاد يف سبيل هللا عز وجل.

ابن النجار عن ليث عن جماهد عن ابن عباس؛ ك يف اترخيه عن هنشل عن الضحاك عن ابن عباس.

الغرائب الملتقطة

(موضوع).

 -28845ما انتعل عبد قط وال ختفف ولبس ثواب ليغدو يف طلب العلم إال غفرت له ذنوبه حيث خيطو عتبة ابب

بيته.

أبو نعيم عن علي.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -28846ما انتعل عبد قط وال ختفف وال لبس ثواب ليغدو يف طلب العلم يتعلمه إال غفرت له ذنوبه حيث خيطو

عتبة ابب بيته.

طس ومتام وابن عساكر عن أيب الطفيل عن علي ،وفيه إمساعيل بن حيىي التيمي كذاب يضع.
 - 28852من تعلم اباب من العلم عمل به أو مل يعمل به كان أفضل من صالة ألف ركعة فإذا هو عمل به أو علمه
كان له ثوابه وثواب من يعمل به إىل يوم القيامة.

اخلطيب وابن النجار عن ابن عباس.

السلسلة الضعيفة (موضوع).
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 -28855من تفقه يف دين هللا كفاه هللا مهه ورزقه من حيث ال حيتسب.

الرافعي عن أيب يوسف عن أيب حنيفة عن أنس؛ اخلطيب وابن النجار عن أيب يوسف عن أيب حنيفة عن عبد هللا بن جزء
الزبيدي.

الزيادات على الموضوعات.

 -28866تعلموا العلم قبل أن يرفع ،فإن أحدكم ال يدري مىت يفتقر إىل ما عنده.

الديلمي عن أيب هريرة.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 -28870الناس رجالن :عامل أو متعلم مها يف األجر سواء وال خري فيما بينهما من الناس.
طس عن ابن مسعود.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -28882محلة العلم يف الدنيا خلفاء األنبياء يف اآلخرة من الشهداء.
اخلطيب عن ابن عمر.

زوائد تاريخ بغداد (موضوع).

 -28890نعم الفائدة للعبد ونعم اهلدية الكلمة من كالم احلكمة يسمعها الرجل فيلتوي عليها حىت يهديها إىل أخيه

املسلم.

هناد وابن عمشليق يف جزئه عن عبد الرمحن بن يزيد عن أبيه؛ أبو نعيم عن ابن عباس.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 -28891إن أفضل اهلدية أو أفضل العطية الكلمة من كالم احلكمة يسمعها العبد مث يتعلمها مث يعلمها أخاه خري
له من عبادة سنة على نيتها.

متام وابن عساكر عن أنس ،وفيه عبد العزيز بن عبد الرمحن البالسي متهم.
 -28893اتبعوا العلماء فإهنم سرج الدنيا ومصابيح اآلخرة.

الديلمي عن أنس.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -28894إذا كان يوم القيامة مجع هللا العلماء فقال :إين مل أستودع حكميت قلوبكم وأان أريد أن أعذبكم ادخلوا

اجلنة.

عد كر عن أيب أمامة وواثلة معا.

موضوعات ابن الجوزي (ال يصح).
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 -28895يقول هللا تبارك وتعاىل للعلماء يوم القيامة إذا قعد على كرسيه لقضاء عباده :إين مل أجعل علمي وحلمي
فيكم إال وأان أريد أن أغفر لكم على ما كان منكم وال أابيل.

طب وأبو نعيم عن ثعلبة بن احلكم الليثي وحسن.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -28907نعم الرجل الفقيه إن احتيج إليه انتفع به ،وإن استغين عنه أغىن نفسه.

ابن عساكر عن علي.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -28910خري سليمان بني املال وامللك والعلم فاختار العلم فأعطي امللك واملال الختياره العلم.
ابن عساكر والديلمي عن ابن عباس وسنده ضعيف.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -28913عامل ينتفع به خري من ألف عابد.

الديلمي عن علي.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -28917ال قراءة إال بتدبر ،وال عبادة إال بفقه ،وجملس فقه خري من عبادة ستني سنة.
قط يف األفراد عن ابن عمر ،وهو ضعيف.

الزيادات على الموضوعات.

 - 28924لكل شيء دعامة ،ودعامة اإلسالم الفقه يف الدين ،ولفقيه أشد على الشيطان من ألف عابد.

عد عن أيب هريرة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -28927ما اسرتذل هللا عبدا إال حظر عليه العمل واألدب.

ابن النجار عن أيب هريرة.

السلسلة الضعيفة (باطل).

 - 28938ال حسد وال ملق إال يف طلب العلم.

عد ،هب واخلطيب عن أيب هريرة.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -28940أفضل العلم العلم ابهلل ،قليل العمل ينفع مع العلم وكثري العمل ال ينفع مع اجلهل.
الديلمي عن مؤمل بن عبد الرمحن الثقفي عن عبادة بن عبد الصمد ومها ضعيفان عن أنس.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -28941العلماء ثالثة :رجل عاش به الناس وعاش بعلمه ،ورجل عاش به الناس وأهلك نفسه ،ورجل عاش بعلمه
ومل يعش به أحد غريه .الديلمي عن أنس.

السلسلة الضعيفة (موضوع).
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 - 28954آفة الدين ثالثة :فقيه فاجر ،وإمام جائر ،وجمتهد جاهل.

فر عن ابن عباس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -28964أبعد الناس من هللا يوم القيامة القاص الذي خيالف ما أمر به.

فر عن أيب هريرة.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 - 28967أخاف على أميت ثالاث :ضاللة األهواء ،واتباع الشهوات يف البطون والفروج ،والغفلة بعد املعرفة.
احلكيم والبغوي وابن منده وابن قانع وابن شاهني وأبو نعيم ،اخلمسة يف كتب الصحابة عن أفلح.

ضعيف الجامع

(موضوع).

 - 28974إذا علم العامل فلم يعمل كان كاملصباح يضيء للناس وحيرق نفسه.
ابن قانع يف معجمه عن سليك الغطفاين.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 28978أكثر ما أختوف على أميت من بعدي رجل يتأول القرآن يضعه على غري مواضعه ،ورجل يرى أنه أحق

هبذا األمر من غريه.

طس عن عمر.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -28983إن هللا تبارك وتعاىل يسأل العبد عن فضل علمه كما يسأل عن فضل ماله.
طس عن ابن عمر.

السلسلة الضعيفة (ال أصل له).

 - 28985إن أبغض اخللق إىل هللا تعاىل العامل يزور العمال.

ابن الل عن أيب هريرة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 28997كامت العلم يلعنه كل شيء حىت احلوت يف البحر والطري يف السماء.
ابن اجلوزي يف العلل عن أيب سعيد.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -28999تناصحوا يف العلم ،وال يكتم بعضكم بعضا فإن خيانة يف العلم أشد من خيانة يف املال.

حل عن ابن عباس.

السلسلة الضعيفة (موضوع).
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 -29000ما آتى هللا تعاىل عاملا علما إال أخذ عليه امليثاق أن ال يكتمه.
ابن النظيف يف جزئه وابن اجلوزي عن أيب هريرة.

الزيادات على الموضوعات.

 - 29007صنفان من الناس إذا صلحا صلح الناس ،وإذا فسدا فسد الناس :العلماء واألمراء.

حل عن ابن عباس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -29088سيكون يف آخر أميت أقوام يزخرفون مساجدهم وخيربون قلوهبم يتقى أحدهم على ثوبه ما ال يتقى على
دينه ال يبايل أحدهم إذا سلمت له دنياه ما كان من أمر دينه.

ك يف أترخيه عن ابن عباس.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 -29091علم هللا تعاىل آدم ألف حرفة من احلرف وقال لــه :قــل لولــدك وذريتــك :إن مل تصــربوا فــاطلبوا الــدنيا هبــذه
احلرف وال تطلبوها ابلدين ،فإن الدين يل وحدي خالصا ،ويل ملن طلب الدنيا ابلدين ويل له.

ك يف أترخيه عن عطية بن بشر املازين.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 -29100إن يف جهنم رحى تطحن علماء السوء طحنا.

عد وابن عساكر عن أنس.

لسان الميزان (باطل).

 -29101إن يف جهنم رحي تطحن جبابرة العلماء طحنا.

ابن عساكر عن ابن عمر؛ وفيه :إبراهيم بن عبد هللا بن مهام كذاب.
 -29109العامل بغري عمل كاملصباح حيرق نفسه ويضيء للناس.
الديلمي عن جندب.

السلسلة الضعيفة (موضوع)

 -29110العامل والعلم والعمل يف اجلنة؛ فإذا مل يعمل العامل مبا يعلم كان العلم والعمل يف اجلنة والعامل يف النار.
أبو نعيم عن أيب هريرة.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 -29112يوشك أن يظهر العلم وخيزن العمل ويتواصل الناس أبلسنتهم ويتباعدون بقلوهبم؛ فإذا فعلوا ذلك طبع هللا

على قلوهبم وعلى مسعهم وعلى أبصارهم.
الديلمي عن ابن عمر.

الغرائب الملتقطة (موضوع).
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 -29119أييت على الناس زمان حيسد الفقهاء بعضهم بعضا ويغار بعضهم على بعض كتغائر التيوس بعضها على

بعض.

ك يف أترخيه واخلطيب عن ابن عمر.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 -29127إن سليمان بن داود أوثق شياطني يف البحر ،فإذا كان سنة مخس وثالثني خرجوا يف صور اإلنس
وأبشارهم ،فجالسوهم يف اجملالس واملساجد وانزعوهم القرآن واحلديث.

الشريازي يف األلقاب عن ابن عمر.

اللؤلؤ المرصوع (موضوع)

 -29128إذا كان سنة مخس وثالثني ومائة خرج مردة الشياطني الذين كان حبسهم سليمان بن داود يف جزائر
البحور فيذهب منهم تسعة أعشارهم إىل العراق جيادلوهنم يف القرآن ويبقى عشرهم ابلشام.

عق عد وأبو نصر السجزي يف اإلابنة كر عن أيب سعيد .قال عق :ال أصل هلذا احلديث .قال أبو نصر :غريب اإلسناد
واملنت .وأورده ابن اجلوزي يف املوضوعات.

 -29131انظروا من جتالسون وعمن أتخذون دينكم فإن الشياطني يتصورون يف آخر الزمان يف صور الرجال
فيقولون :حدثنا وأخربان ،وإذا جلستم إىل رجل فاسألوه عن امسه وأبيه وعشريته فتفقدونه إذا غاب.

ك يف أترخيه ،الديلمي عن ابن مسعود.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 -29140إذا ظهرت البدع ولعن آخر هذه األمة أوهلا ،فمن كان عنده علم فلينشره؛ فإن كامت العلم يومئذ ككامت ما
أنزل هللا على حممد.

كر عن معاذ.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 - 29154رب معلم حروف أيب جاد دارس يف النجوم ليس له عند هللا خالق يوم القيامة.

طب عن ابن عباس.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

ك َكثيرياً}.
ني ذَلي َ
{وقُـ ُروانً بَ مَ
 - 29157كذب النسابون قال هللا تعاىلَ :
ابن سعد وابن عساكر عن ابن عباس .ضعيف الجامع (موضوع).
 - 29167اللهم ارحم خلفائي الذين أيتون من بعدي يروون أحاديثي وسنيت ويعلموهنا الناس.

طس عن علي.

ضعيف الجامع (موضوع).
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 - 29174إذا كتبتم احلديث فاكتبوه إبسناده ،فإن يك حقا كنتم شركاء يف األجر ،وإن يك ابطال كان وزره عليه.

ك وأبو نعيم وابن عساكر عن علي.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 29179ال أبس يف احلديث قدمت فيه أو أخرت إذا أصبت معناه.

احلكيم عن واثلة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 29180ال أتخذوا احلديث إال عمن جتيزون شهادته.
السجزي ،خط عن ابن عباس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -29208اللهم ارحم خلفائي الذين أيتون من بعدي يروون أحاديثي وسنيت ويعلموهنا الناس.

طس والرامهرمزي يف احملدث الفاصل واخلطيب يف شرف أصحاب احلديث وابن النجار عن ابن عباس عن علي؛ قال

طس :تفرد به أمحد بن عيسى أبو طاهر العلوي ،قال يف امليزان :قال الدارقطين :كذاب واحلديث ابطل ،و يف اللسان:

ذكره ابن أيب حامت ومل يذكر فيه جرحا وال تعديال.

السلسلة الضعيفة (باطل).

 -29210إذا حدثتم عين حبديث يوافق احلق فخذوا به حدثت به أو مل أحدث به.
عق عن أيب هريرة؛ وقال ،منكر وليس هلذا اللفظ إسناد يصح.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -29212إذا حدثتم عين حبديث يوافق احلق فأان قلته.
بز عن أيب هريرة؛ وضعف.

كشف الخفاء (موضوع).

 -29244من حدث حديثا كما مسع فإن كان برا وصدقا فلك وله ،وإن كان كذاب فعلى من بدأ.
طب عن أيب أمامة.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -29268اطلبوا العلم كل اثنني ومخيس فإنه ميسر ملن طلب ،فإذا أراد أحدكم حاجة فليبكر إليها ،فإين سألت ريب
أن يبارك ألميت يف بكورها.

عد عن جابر.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -29269إذا جلستم إىل العلم أو يف جملس العلم فادنوا ،وليجلس بعضكم خلف بعض ،وال جتلسوا متفرقني كما
جيلس أهل اجلاهلية .أبو نعيم يف آداب العامل واملتعلم،

الديلمي عن أيب هريرة.

الزيادات على الموضوعات.
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 -29285تناصحوا يف العلم فإن خيانة أحدكم يف علمه أشد من خيانة يف ماله وإن هللا سائلكم يوم القيامة.

طب عن ابن عباس.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -29286تناصحوا يف العلم وال يكتم بعضكم بعضا فإن خيانة يف العلم أشد من خيانة املال.
حل عن ابن عباس.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 - 29293إن جلواب الكتاب حقا كرد السالم.

فر عن ابن عباس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 29294رد جواب الكتاب حق كرد السالم.

عد عن أنس ،ابن الل عن ابن عباس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -29295كرامة الكتاب ختمه.

طب عن ابن عباس.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 - 29297إذا كتب أحدكم إىل إنسان فليبدأ بنفسه ،وإذا كتب فليرتب كتابه فهو أجنح.
طس عن أيب الدرداء.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 29299إذا كتب أحدكم بسم هللا الرمحن الرحيم فليمد الرمحن.

خط يف اجلامع طس عن أنس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 29301إذا كتبت فضع قلمك على أذنك فإنه أذكر لك.

ابن عساكر عن أنس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 29302ضع القلم على أذنك فإنه أذكر للمملي.

ت عن زيد بن اثبت.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 29303العجم يبدؤن بكبارهم إذا كتبوا ،فإذا كتب أحدكم فليبدأ بنفسه.

فر عن أيب هريرة.

ضعيف الجامع (موضوع).
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 -29312إذا كتبتم كتااب فجودوا بسني بسم هللا الرمحن الرحيم تقضى لكم احلوائج وفيه رضى الرمحن عز وجل.
الديلمي عن أنس.

الآللئ المصنوعة.

 - 29315إن متام إميان العبد أن يستفيت يف كل حديثه.

طس عن أيب هريرة.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 - 29335كونوا للعلم وعاة وال تكونوا له رواة.

حل عن ابن مسعود.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 29336مثل الذي يتعلم يف صغره كالنقش يف احلجر ،ومثل الذي يتعلم يف كربه كالذي يكتب على املاء.
طب عن أيب الدرداء.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -29337مهة العلماء الرعاية ،ومهة السفهاء الرواية.

ابن عساكر عن احلسن

مرسال.ضعيف الجامع (موضوع).

 - 29338وقروا من تعلمون منه العلم ،ووقروا من تعلمونه العلم.

ابن النجار عن ابن عمر.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -29364عن علي قال :ليس من أخالق املؤمن التملق وال احلسد إال يف طلب العلم.
خط فيه؛ وفيه حممد بن األشعث الكويف متهم.

 - 29366عن جابر قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :يبعث العامل والعابد فيقال للعابد :ادخل اجلنة
ويقال للعامل :اثبت تشفع للناس كما أحسنت أدهبم.

الديلمي.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -29370عن عثمان بن عبد الرمحن القرشي عن مكحول عن أيب أمامة أو واثلة قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم :إذا كان يوم القيامة جيمع هللا العلماء فيقول :إين مل أستودع قلوبكم احلكمة وأان أريد أن أعذبكم مث يدخلهم

اجلنة.

كر ،عد؛ وأورده ابن اجلوزي يف املوضوعات .قال عد :هذا منكر مل يتابع عثمان عليه الثقات.
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 - 29377مسند أيب هريرة رضي هللا عنه اي أاب هريرة علم الناس القرآن وتعلمه فإنك إن مت وأنت كذلك زارت
املالئكة قربك كما يزار البيت العتيق ،وعلم الناس سنيت وإن كرهوا ذلك ،وإن أحببت أن ال توقف على الصراط طرفة

عني حىت تدخل اجلنة فال حتدث يف دين هللا حداث برأيك.

أبو نصر السجزي يف اإلابنة وقال :غريب ،خط وابن النجار عن أيب هريرة.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -29384مسند علي رضي هللا عنه قال الديلمي أنبأان والدي أنبأان أبو احلسن امليداين احلافظ قال :قرأت يف أمايل

أيب عبد هللا احلسني بن حممد بن هارون الضيب حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن حممد النيسابوري حدثنا أبو زكراي حيىي بن
حممود بن عبد هللا بن أسد حدثنا علي بن احلسن األفطس حدثنا عيسى بن موسى حدثنا عمر بن صبيح حدثنا كثري بن
زايد عن احلسن قال مسعت رجاال من األنصار واملهاجرين منهم علي بن أيب طالب يقولون :قال رسول هللا صلى هللا

عليه وسل م :من طلب العلم هلل مل يصب منه اباب إال ازداد يف نفسه ذال ويف الناس تواضعا ،وهلل خوفا ويف الدين اجتهادا
فذلك الذي ينتفع ابلعلم فليتعلمهومن طلب العلم للدنيا واملنزلة عند الناس واحلظوة عند السلطان مل يصب منه اباب إال

ازداد يف نفسه عظمة وعلى الناس استطالة وابهلل اغرتارا ويف الدين جفاء فذلك ال ينتفع ابلعلم فليمسك وليكف عن
احلجة على نفسه والندامة واخلزي يوم القيامة.

يف هذا اإلسناد التصريح بسماع احلسن من علي وهي لطيفة لوال أن فيه عمر بن صبيح وقد أخرجه ابن اجلوزي يف

املوضوعات من وجه آخر عن علي بن احلسن به وقال :عن احلسن عن علي من غري تصريح ابلسماع.

 -29389عن علي قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :اكتبوا هذا العلم فإنكم تنتفعون به إما يف دنياكم وإما

يف آخرتكم ،وإن العلم ال يضيع صاحبه.

الديلمي ،وفيه حممد بن حممد بن علي بن األشعث كذبوه.

 -29392عن إمساعيل بن حيىي بن عبيد هللا التيمي أنبأين علي عن فطر بن خليفة عن أيب الطفيل عن علي قال :قال
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :ما انتعل أحد قط وال ختفف وال لبس ثواب ليغدو يف طلب علم يتعلمه إال غفر هللا له

حيث خيطو عتبة اببه.

كر؛ وإمساعيل مرتوك متهم.
 -29393عن أنس قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :احبسوا على املؤمنني ضالتهم قالوا :وما ضالة املؤمن
اي رسول هللا؟ قال :العلم.

ابن النجار؛ وفيه عمر بن حكام عن بكر بن خنيس ومها مرتوكان.
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السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -29418أيضا عن اابن قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :يؤتى بعصابة من أميت يوم القيامة وهم القراء

فيقال هلم :من كنتم تعبدون؟ قالوا :إايك ربنا قال :فمن كنتم تسألون؟ قالوا :إايك ربنا ،قال :فمن كنتم تستغفرون؟

قالوا :إايك ربنا فيقول كذبتم عبدمتوين ابلكالم واستغفرمتوين ابأللسن وفررمت مين ابلقلوب فينظمون يف سلسلة مث يطاف

هبم على رؤس اخلالئق فيقال :هؤالء كذابوا أمة حممد.

أبو الشيخ يف الثواب.

الزيادات على الموضوعات.

 -29429عن علي قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :تعوذوا ابهلل من جب احلزن أو وادي احلزن قيل اي

رسول هللا وما جب احلزن أو وادي احلزن؟ قال :واد يف جهنم تستعيذ منه جهنم كل يوم سبعني مرة أعده هللا تعاىل

للقراء املرائني وإن من شر القراء من يزور األمراء.

عق والعسكري يف املواعظ وفيه عبد هللا بن حكيم أبو بكر الداهري ليس بشيء ،كر.

ترتيب الموضوعات.

 -29460قال احلافظ عماد الدين بن كثري يف مسند الصديق قال :احلاكم أبو عبد هللا النيسابوري حدثنا بكر بن

حممد الصريفيين مبرو حدثنا موسى بن محاد ثنا املفضل ابن غسان ثنا علي بن صاحل حدثنا موسى بن عبد هللا بن حسن
بن حسن عن إبراهيم بن عمرو بن عبيد هللا التيمي حدثنا القاسم بن حممد قال :قالت عائشة :مجع أيب احلديث عن

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فكانت مخسمائة حديث ،فبات ليلة يتقلب كثريا ،قالت :فغمين فقلت تتقلب لشكوى

أو لشيء بلغك؟ فلما أصبح قال :أي بنية هلمي األحاديث اليت عندك فجئته هبا فدعا بنار فأحرقها وقال :خشيت أن
أموت وهي عندك فيكون فيها أحاديث عن رجل ائتمنه ووثقت به ومل يكن كما حدثين فأكون قد تقلدت ذلك.

وقد رواه القاضي أبو أمية األحوص بن املفضل بن غسان الغاليب عن أبيه عن علي بن صاحل عن موسى بن عبد هللا بن

احلسن بن احلسن بن علي بن أيب طالب عن إبراهيم بن عمر بن عبيد هللا التيمي حدثين القاسم بن حممد أو ابنه عبد

الرمحن بن القاسم شك موسى فيهما قال :قالت عائشة  -فذكره وزاد بعد قوله :فأكون قد تقلدت ذلك ويكون قد

بقي حديث مل أجده فيقال :لو كان قاله رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما غيب على أيب بكر إين حدثتكم احلديث وال
أدري لعلي مل أتتبعه حرفا حرفا .قال ابن كثري :هذا غريب من هذا الوجه جدا وعلي بن صاحل ال يعرف واألحاديث عن

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أكثر من هذا املقدار أبلوف ولعله إمنا اتفق له مجع تلك فقط مث رأى ما رأى ملا ذكرت
قلت قال الشيخ جالل الدين السيوطي رمحه هللا تعاىل أو لعله مجع ما فاته مساعه من النيب صلى هللا عليه وسلم وحدثه

عنه به بعض الصحابة كحديث اجلدة وحنوه والظاهر أن ذلك ال يزيد على هذا املقدار ألنه كان احفظ الصحابة وعنده

من األ حاديث ما مل يكن عند أحد منهم كحديث "ما دفن نيب إال حيث يقبض " مث خشي أن يكون الذي حدثه وهم
فكره تقلد ذلك وذلك صريح يف كالمه.

 -29488عن علي قال :خرج علينا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال :اللهم ارحم خلفائي ثالث مرات قيل اي
رسول هللا :ومن خلفاؤك؟ قال :الذين أيتون من بعدي ويروون أحاديثي ويعلموهنا الناس.
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طس والرامهرمزي يف احملدث الفاصل وأبو األسعد هبة هللا القشريي وأبو الفتح الصابوين معا يف األربعني ،خط يف شرف
أصحاب احلديث والديلمي وابن النجار ونظام امللك يف أماليه ونصر يف احلجة وأبو علي ابن جيش الدينوري يف

حديثه.

السلسلة الضعيفة (باطل).

 -29564عن عوانة بن احلكم قال :قال علي لكاتبه :أطل جلفة قلمك وأمسنها وأمين قطتك وأمسعين طنني النون،

وح ور احلاء وأمسن الصاد وعرج العني واشقق الكاف وعظم الفاء ورتل الالم وأسلس الباء والتاء والثاء وأقم الزاي وعل
ذنبها واجعل قلمك خلف أذنك يكون أذكر لك.

خط وفيه اهليثم بن عدي وحممد بن احلسن بن زايد النقاش متهمان.

 - 29579طينة املعتيق من طينة املعتَق.
ابن الل وابن النجار ،فر عن ابن عباس .ضعيف الجامع (موضوع).
 -29561مسند أنس عن عمرو بن األزهر عن محيد عن أنس قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لكاتبه :إذا
كتبت فضع قلمك على أذنك؛ فإنه أذكر لك.

عمرو بن األزهر؛ قال ن وغريه :مرتوك ،وقال حم :يضع احلديث ،وقال خ :يرمى ابلكذب.

231

كتاب العتاق
 -29643موىل القوم من أنفسهم وموىل موالهم منهم.

عد ،كر عن ابن عباس وفيه إسحاق بن كثري أبو حذيفة كذاب قال عد :هذا منكر.

 - 29670املدبر من الثلث.

هـ عن ابن

عمر.ضعيف الجامع (موضوع).

 - 29671املدبر ال يباع وال يوهب وإمنا هو حر من الثلث.

قط ،هق عن ابن عمر.

ضعيف الجامع (موضوع).
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كتاب العظمة
 - 29843إن هلل تعاىل أرضا من وراء أرضكم هذه بيضاء نورها وبياضها مسرية مشسكم هذه أربعني يوما فيها عباد

هلل تعاىل مل يعصوه طرفة عني ،ما يعلمون أن هللا تعاىل خلق املالئكة وال آدم وال إبليس؛ هم قوم يقال هلم :الروحانيون

خلقهم هللا تعاىل من وضوء نوره.
أبو الشيخ عن أيب هريرة.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -29846إن دون هللا عز وجل سبعني ألف حجاب من نور وظلمة وما تسمع نفس شيئا من حسن تلك احلجب إال

زهقت.

طب عن ابن عمر وسهل بن سعد معا.

الآللئ المصنوعة.

 -29853إن هللا تعاىل ينظر إىل عباده كل يوم ثلثمائة وستني مرة يبدئ ويعيد وذلك من حبه خللقه.

الديلمي عن أيب هدبة عن أنس.

[أبو هدبة كذاب.].

 -29854إن هلل تعاىل لوحا ،أحد وجهيه ايقوتة والوجه الثاين زمردة خضراء قلمه النور ،وفيه خيلق وفيه يرزق وفيه
حييي وفيه مييت وفيه يعيد وفيه يفعل ما يشاء يف كل يوم وليلة.

األزدي يف الضعفاء وأبو الشيخ يف العظمة عن أنس؛ وأورده ابن اجلوزي يف املوضوعات.
 -29857إذا أراد هللا تعاىل أن خيوف خلقه أظهر لألرض منه شيئا فارتعدت وإذا أراد أن يهلك خلقه تبدى هلا.

الديلمي عن ابن عباس؛ ورواه طب يف السنة عنه موقوفا حنوه.

الغرائب الملتقطة (موضوع).
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حرف الغي
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كتاب الغزوات
 -30011عن علي قال :ملا كان ليلة بدر قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :من يسقي لنا من املاء؟ فأحجم

الناس فقام علي فاعتصم القربة ،مث أتى بئرا بعيد القعر مظلمة فاحندر فيها فأوحى هللا عز وجل إىل جربيل وميكائيل

وإسرافيل أتهبوا لنصر حممد صلى هللا عليه وسلم وحزبه ففصلوا من السماء هلم لغط يذعر من مسعه ،فلما مروا ابلبئر

سلموا عليه من آخرهم إكراما وتبجيال.

ابن شاهني؛ وفيه أبو اجلارود قال حم :مرتوك ،وقال حب :رافضى يضع الفضائل واملثالب.

 -30096مسند ابن عمر قال ك يف مناقب الشافعي :أخربين الفضل بن أيب نصر أخربين أبو بكر أمحد بن يعقوب

بن عبد امللك بن عبد اجلبار القرشي اجلرجاين حدثنا أبو العباس أمحد بن خالد بن يزيد بن غزوان حدثين رجل من ولد

الفضل بن الربيع عن أبيه قال :بعث إيل الرشيد فذكر قصة يف استدعائه الشافعي ودعاء دعا به مث قوله حني سئل عنه
هو الذي حدثين به مالك بن أنسعن انفع عن ابن عمر أن رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم دعا به يوم األحزاب

على قريش اللهم إين أعوذ بنور قدسك وعظمة طهارتك وبركة جاللك من كل آفة وعاهة،

قال [هق] يف كتاب بيان خطأ من أخطأ على الشافعي :سند هذا احلديث موضوع على الشافعي ال شك فيه وال يدري

حال الفضل بن الربيع يف الرواية وال حال ولده ومن رواه عنه ،وأمحد بن يعقوب هذا كان يعرف اببن بغاطرة القرشي
األموي له من أمثال هذا أحاديث موضوعة ال استحل رواية شيء منها وال رواية ما ذكره شيخنا ولو تورع هو أيضا عن
روايته لكان أوىل به ،فالشافعي مربأ من هذه الرواية وكذلك مالك وانفع وابن عمر؛ ولقد رأيته يف كتاب أيب نعيم أمحد

بن عبد هللا األصبهاين :عن أيب بكر أمحد بن حممد بن موسى عن حممد بن احلسني بن مكرم عن عبد األعلى بن محاد

النرسي قال قال الرشيد يوما للفضل بن الربيع  -فذكره ،وذكره بسنده عن الشافعي عن مالك وهو أيضا موضوع،

ورواه عن أيب بكر حممد بن جعفر البغدادي عن أيب بكر حممد بن عبيد عن أيب نصر املخزومي عن الفضل بن الربيع

غري أنه مل يذكر روايته عن مالك وهذا أمثل ،وال ينكر أن يكون الشافعي مجع دعاء ودعا به وإمنا املنكر رواية من رواه

عنه عن مالك عن انفع عن ابن عمر عن النيب صلى هللا عليه وآله وسلم  -انتهى.

 -30222عن أيب بكر بن سربة عن إبراهيم بن عبد هللا عن عبيد بن عبد هللا بن عتبة عن بعض أصحاب النيب صلى
هللا عليه وسلم قال :جاءت أخت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم السعدية إليه مرجعه من حنني فلما رآها رحب هبا

وبسط هلا رداءه ،ألن جتلس عليه فاعظمت ذلك ،فعزم عليها فجلست فذرفت عينا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

حىت بلت دموعه حليته فقال رجل من القوم :أتبكي اي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؟ قال :نعم لرمحها وما دخل

عليها ،لو كان ألحدكم أحد ذهبا مث أعطاه يف حق رضاعه ما أدى حقها ،أما حقي الذي آخذ منك فلك ،وأما ما

للمسلمني فلست آبخذته إال أن يطيبوا به نفسا ،قال :فلم يبق أحد من املسلمني إال أدى ما أخذ منها.
عب؛ قال يف املغين :أبو بكر بن أيب سربة قال حم :كان يضع احلديث.
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 -30316عن جابر قال :جاءت بنو متيم بشاعرهم وخطيبهم إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فنادوه اي حممد اخرج
إلينا فإن مدحنا زين وإن سبنا شني ،فسمعهم النيب صلى هللا عليه وسلم فخرج عليهم وهو يقول :إمنا ذلكم هللا عز

وجل فما تريدون؟ قالوا :حنن انس من بين متيم جئناك بشاعران وخطيبنا لنشاعرك ونفاخرك ،فقال رسول هللا صلى هللا

عليه وسلم :ما ابلشعر بعثنا وال ابلفخار أمران ولكن هاتوا فقال األقرع بن حابس لشاب من شباهبم :اي فالن قم فاذكر

فضلك وفضل قومك فقال :احلمد هلل الذي جعلنا خري خلقه وآاتان أمواال نفعل فيها ما نشاء فنحن من خري أهل

األرض وأكثرهم عددا وأكثرهم سالحا فمن أنكر علينا قولنا فليأت بقول هو أحسن من قولنا ،وبفعال هو أفضل من
فعالنا ،فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لثابت بن قيس بن مشاس األنصاري وكان خطيب النيب صلى هللا عليه

وسلم :قم فأجبه فقام اثبت فقال :احلمد هلل أمحده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال
شريك له وأشهد أن حممدا عبده ورسوله ودعا املهاجرين من بين منر أحسن الناس وجوها وأعظم الناس أحالما

فأجابوه ،احلمد هلل الذي جعلنا أنصاره ووزراء رسوله وعزا لدينه فنحن نقاتل الناس حىت يشهدوا أن ال إله إال هللا فمن

قاهلا منع منا ماله ونفسه ،ومن أابها قاتلناه ،وكان رغمه يف هللا علينا هينا ،أقول قويل هذا وأستغفر هللا للمؤمنني

واملؤمنات ،فقال الزبرقان بن بدر لرجل منهم :اي فالن قم واذكر أبياات تذكر فيها فضلك وفضل قومك فقام فقال:

حنن الكرام فال حي يعادلنا ...حنن الرؤوس وفينا يقسم الربع

ونطعم الناس عند احملل كلهم ...من السديف إذا مل يؤنس القزع

إذا أبينا فال أيىب لنا أحد ...إان كذلك عند الفخر نرتفع

فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :علي حبسان بن اثبت فذهب إليه الرسول فقال :وما يريد مين رسول هللا صلى

هللا عليه وسلم وإمنا كنت عنده آنفا؟ قال :جاءت بنو متيم بشاعرهم وخطيبهم فتكلم خطيبهم فأمر رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم اثبت بن قيس فأجابه وتكلم شاعرهم فأرسل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إليك لتجيبه ،فقال حسان:

قد آن لكم أن تبعثوا إيل هذا العود  -والعود اجلمل الكبري  -فلما أن جاء قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :اي

حسان قم فأجبه فقال :اي رسول هللا مره فليسمعين ما قال فقال :أمسعه

ما قلت فأمسعه فقال حسان:

نصران رسول هللا والدين عنوة ...على رغم ابد من معد وحاضر

بضرب كإيزاع املخاض مشاشه ...وطعن كأفواه اللقاح الصوادر

وسل أحدا يوم استقلت شعابه ...بضرب لنا مثل الليوث اخلوادر

ألسنا خنوض املوت يف حومة الوغى ...إذا طاب ورد املوت بني العساكر

ونضرب هام الدارعني وننتمي ...إىل حسب من جذم غسان قاهر

فأحياؤان من خري من وطئ احلصى ...وأمواتنا من خري أهل املقابر

فلوال حياء هللا قلنا تكرما ...على الناس ابخليفني هل من منافر
فقام األقرع بن حابس فقال :إين وهللا اي حممد لقد جئت ألمر
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ما جاء له هؤالء إين قد قلت شعرا فامسعه فقال :هات فقال:

أتيناك كيما يعرف الناس فضلنا ...إذا اختلفوا عند ادكار املكارم

وإان رؤوس الناس من كل معشر ...وأن ليس يف أرض احلجاز كدارم
وإن لنا املرابع يف كل غارة ...تكون بنجد أو أبرض التهائم

فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :اي حسان فأجبه فقام وقال:
بنو دارم ال تفخروا إن فخركم ...يعود وابال بعد ذكر املكارم

هبلتم علينا تفخرون وأنتم ...لنا خول ما بني قن وخادم

فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :لقد كنت غنيا اي أخا بين دارم إن يذكر منك ما قد كنت ترى أن الناس قد نسوه
منك فكان قول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أشد عليه من قول حسان ،مث رجع حسان إىل قوله:
وأفضل ما نلتم من الفضل والعلى ...ردافتنا من بعد ذكر املكارم

فإن كنتم جئتم حلقن دمائكم ...وأموالكم أن تقسموا يف املقاسم
فال جتعلوا هلل ندا وأسلموا ...وال تفخروا عند النيب بدارم

وإال ورب البيت مالت أكفنا ...على رأسكم ابملرهفات الصوارم

فقام األقرع بن حابس فقال :اي هؤالء ما أدري ما هذا األمر تكلم خطيبنا فكان خطيبهم أرفع صوات وأحسن قوال،

وتكل م شاعران فكان شاعرهم أرفع صوات وأحسن قوال ،مث دان إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال :أشهد أن ال إله
إال هللا وأنك رسول هللا فقال النيب صلى هللا عليه وسلم :ال يضرك ما كان قبل هذا .

الروايين وابن منده وأبو نعيم وقال :غريب تفرد به املعلى بن عبد الرمحن بن احلكيم الواسطي ،قال قط :هو كذاب،

كر.
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حرف الفاء
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كتاب الفرائض
 - 30389املرأة ترث من دية زوجها وماله وهو يرث من ديتها وماهلا ما مل يقتل أحدمها صاحبه ،فإذا قتل أحدمها
صاحبه مل يرث من ديته وماله شيئا ،وإن قتل أحدمها صاحبه خطأ ورث من ماله ومل يرث من ديته.

هـ عن ابن عمرو.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 30427ليس لقاتل وصية.

هق عن علي.

ضعيف الجامع (موضوع).
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كتاب الفراسة
 - 30748من سعادة املرء خفة حليته.

ك يف اترخيه ،فر عن أيب.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -30749من الزرقة يف العني مين.

حب يف الضعفاء عن عائشة؛ ك يف اترخيه ،فر  -عن أيب هريرة.

الآللئ المصنوعة.

 - 30750من الزرقة مين.

خط عن أيب هريرة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 30758من كرم أصله وطاب مولده حسن حمضره.

ابن النجار عن أيب هريرة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -30765إذا أراد هللا بعبد خريا عاتبه يف منامه.

فر عن أنس.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 -30768إذا أراد هللا بعبد خريا فتح له قفل قلبه ،وجعل فيه اليقني والصدق ،وجعل قلبه واعيا ملا سلك فيه ،وجعل
قلبه سليما ولسانه صادقا وخليفته مستقيمة ،وجعل أذنه مسيعة وعينه بصرية.

أبو الشيخ عن أيب ذر.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 -30779إن من سعادة الرجل زوجة صاحلة وولدا ابرا وخلطاء صاحلني ومعيشة يف بالده.

ابن النجار عن احلسن عن علي.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 -30785إن من فقه الرجل مدخله وخمرجه وممشاه وإلفه وجملسه.

الديلمي عن أيب هريرة.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 -30787الشيب يف مقدم الرأس مين  -مث العذارين سخاء ،ويف الذوائب شجاعة ،ويف القفا شؤم.

الديلمي عن ابن عمر.

الغرائب الملتقطة (موضوع).
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 -30793إذا أحب هللا تعاىل عبدا ابتاله ،فإذا أحبه احلب البالغ اقتناه ،قالوا :اي رسول هللا! وما اقتناؤه؟ قال :مل

يرتك له ماال وال ولدا.

طب وابن عساكر عن أيب عقبة اخلوالين.

الفوائد المجموعة.

 -30794إن هللا تعاىل إذا أراد بعبد خريا ابتاله ،فإذا ابتاله اقتناه ،قالوا :اي رسول هللا! وما اقتناؤه؟ قال :مل يرتك له

ماال وال ولدا.

طب وابن عساكر عن أيب عقبة اخلوالين.

الفوائد المجموعة.
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كتاب الفنت واألهواء واالختالف
 - 30812إذا اختلف الزمان واختلفت األهواء فعليك بدين األعرايب.

فر عن ابن عمر.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 30849إن بعدي أئمة إن أطعتموهم أكفروكم ،وإن عصيتموهم قتلوكم؛ أئمة الكفر ورؤس الضاللة.

طب عن أيب برزة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -30970إذا أتت على أميت ثالمثائة ومثانون سنة فقد أحللت هلم العزبة والعزلة والرتهب على رؤس اجلبال.

ك يف التاريخ[ ،هق] يف الزهد والثعليب والديلمي عن ابن مسعود؛ وأورده ابن اجلوزي يف املوضوعات؛ ورواه علي بن
سعيد يف كتاب الطاعة والعصيان عن احلسن بن واقد احلنفي قال :أظنه من حديث هبز بن حكيم وهو معضل.
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كتاب الفضائل
 -31828إين كنت أحدثه وحيدثين ويلهيين عن البكاء وأمسع وجبته حني يسجد حتت العرش.

هق يف الدالئل وأبو عثمان الصابوين يف املائتني واخلطيب وابن عساكر عن العباس بن عبد املطلب قال :قلت :اي

رسول هللا! دعاين إىل الدخول يف دينك أمارة لنبوتك ،رأيتك يف املهد تناغي القمر وتشري إليه أبصبعك ،فحيث أشرت

إليه مال ،قال :فذكره.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -31845أسري يب يف قفص من لؤلؤ وفراشه من ذهب.

فر عن عبد الرمحن بن أسعد بن زرارة.

السلسلة الضعيفة (منكر جدا).

 - 31873أان النيب ال كذب أان ابن عبد املطلب ،أان أعرب العرب ،ولدتين قريش ونشأت يف بين سعد بن بكر فأىن
أيتيين اللحن؟.

طب عن أيب سعيد.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 31884أان أعربكم أان من قريش ولساين لسان بين سعد بن بكر.

ابن سعد عن حيىي بن يزيد السعدي مرسال.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 31893اختذ هللا إبراهيم خليال وموسى جنيا واختذين حبيبا مث قال :وعزيت وجاليل ألؤثرن حبييب على خليلي وجني.

هب عن أيب هريرة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 31897أاتين جربيل بقدر فأكلت منها فأعطيت قوة أربعني رجال يف اجلماع.

ابن سعد عن صفوان بن سليم مرسال.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -31913قال يل جربيل :قلبت مشارق األرض ومغارهبا فلم أجد رجال أفضل من حممد ،وقلبت مشارق األرض
ومغارهبا فلم أجد بين أب أفضل من بين هاشم .احلاكم يف الكىن وابن عساكر عن عائشة.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 - 31935فضلت على الناس أبربع :ابلسخاء ،والشجاعة ،وكثرة اجلماع ،وشدة البطش.

طس واإلمساعيلي يف معجمه عن أنس.

ضعيف الجامع (موضوع).
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 - 31936فضلت على آدم خبصلتني :كان شيطاين كافرا فأعانين هللا عليه حىت أسلم ،وكن أزواجي عوان يل؛ وكان
شيطان آدم كافرا ،وكانت زوجته عوان على خطيئته.

البيهقي يف الدالئل عن ابن عمر.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 31940إن هللا تعاىل اختذين خليال كما اختذ إبراهيم خليال ،وإن خليلي أبو بكر.

طب عن أيب أمامة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 31943أما شعرت أن هللا عز وجل قد زوجين يف اجلنة مرمي بنت عمران وكلثم أخت موسى وامرأة فرعون.
طب عن أيب أمامة.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 - 32004بعثت إىل الناس كافة! فإن مل يستجيبوا يل فإىل العرب ،فإن مل يستجيبوا يل فإىل قريش ،فإن مل يستجيبوا
يل فإىل بين هاشم ،فإن مل يستجيبوا يل فإيل وحدي.

ابن سعد عن خالد بن معدان مرسال.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -32009ما اختلط حيب بقلب عبد إال حرم هللا جسده على النار.

حل عن ابن عمر.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -32010كنت وآدم يف اجلنة يف صلبه ،وركب يب السفينة يف صلب أيب نوح ،وقذف يب يف النار يف صلب إبراهيم ،مل

يلتق أبواي قط على سفاح ،ومل يزل هللا ينقلين من األصالب احلسنة إىل األرحام الطاهرة ،صفي مهدي ال يتشعب

شعبتان إال كنت يف خريمها ،قد أخذ هللا ابلنبوة ميثاقي ،وابإلسالم عهدي ،ونشر يف التوراة واالجنيل ذكري ،وبني كل
نيب صفيت ،تشرق األرض بنوري والغمام لوجهي ،وعلمين كتابه ،ورقاين يف مسائه ،وشق يل امسا من أمسائه فذو العرش

حممود وأان حممد ،وعدين أن حيبوين ابحلوض والكوثر وأن جيعلين أول شافع وأول مشفع ،مث أخرجين من خري قرن ألميت

وهم احلمادون أيمرون ابملعروف وينهون عن املنكر.

ابن عساكر عن ابن عباس؛ وقال :غريب جدا.

 -32025أاتين جربيل فقال :اي حممد! لوالك ما خلقت اجلنة ،ولوالك ما خلقت النار.

الديلمي عن ابن عباس.

الغرائب الملتقطة (موضوع).
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 -32031إذا كان يوم القيامة كنت أول من تنشق األرض عين وال فخر ،ويتبعين بالل املؤذن ويتبعه سائر املؤذنني
وهو واضع يده يف أذنه وهو ينادي :أشهد أن ال إله إال هللا وأن حممدا رسول هللا أرسله ابهلدى ودين احلق ليظهره على

الدين كله ولو كره املشركون ،وسائر املؤذنني ينادون معه حىت أنيت أبواب اجلنة.

عق ،كر عن أ نس! وفيه حكاية بنت عثمان بن دينار ،قال عق :أحاديثها تشبه أحاديث القصاص ليس هلا أصول.
ترتيب الموضوعات.

 -32076فضلت على الناس أبربع :ابلسخاء والشجاعة وكثرة اجلماع وشدة البطش.

طس واإلمساعيلي.

السلسلة الضعيفة (باطل).

 -32121إن هللا تعاىل اختار العرب فاختار منهم كنانة والنضر بن كنانة ،مث اختار منهم قريشا ،واختار من قريش بين

هاشم ،مث اختارين من بين هاشم.

ابن سعد[ ،هق] وحسنه عن حممد بن علي معضال قال يل جربئيل :قلبت مشارق األرض ومغارهبا فلم أجد رجال
أفضل من حممد وقلبت مشارق األرض ومغارهبا فلم أجد بين أب أفضل من بين هاشم .احلاكم يف الكىن وابن عساكر

عن عائشة؛ وصحح.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 - 32138ملا اقرتف آدم اخلطيئة قال :اي رب! اسألك حبق حممد إال غفرت يل ،فقال هللا تعاىل :وكيف عرفت حممدا

ومل أخلقه بعد ،قال :اي رب! ألنك ملا خلقتين بيدك ونفخت يف من روحك رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش

مكتواب ال إله إال هللا حممد رسول هللا فعلمت أنك مل تضف إىل امسك إال أحب اخللق إليك ،فقال هللا عز وجل:

صدقت اي آدم! إنه ألحب اخللق إيل وإذا سألتين حبقه فقد غفرت لك ،ولوال حممد ما خلقتك.

ط ،ص وأبو نعيم يف الدالئل ،ك وتعقب أبن فيه عبد الرمحن بن زيد بن أسلم ضعيف هق يف الدالئل وضعفه وابن

عساكر عن عمر.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 - 32181إين فيما مل يوح إيل كأحدكم.

طب وابن شاهني يف السنة عن معاذ.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 32206لو عاش إبراهيم لوضعت اجلزية عن كل قبطي.

ابن سعد عن الزهري مرسال.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 32230إن األنبياء ال يرتكون يف قبورهم بعد أربعني ليلة ولكن يصلون بني يدي هللا تعاىل حىت ينفخ يف الصور.

ك يف اترخيه ،هق يف حياة األنبياء عن

أنس.السلسلة الضعيفة (موضوع).
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 - 32239ما من نيب ميوت فيقيم يف قربه إال أربعني صباحا.

هب يف الضعفاء ،طب ،حل عن أنس؛ وأورده ابن اجلوزي يف املوضوعات ورد عليه ابن حجر.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 32247ذكر األنبياء من العبادة ،وذكر الصاحلني كفارة ،وذكر املوت صدقة ،وذكر القرب يقربكم من اجلنة.

فر عن معاذ.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -32254إان معاشر األنبياء تنبت أجسادان على أرواح أهل اجلنة ،وأمرت األرض ما كان منا أن تبتلعه.

الديلمي عن عائشة.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 -32255اي عائشة! أما علمت أن أجسادان تنبت على أرواح أهل اجلنة ،فما خرج منها من شيء ابتلعته األرض.

[هق] يف الدالئل واخلطيب وابن عساكر عن عائشة؛ قال [هق] :هذا من موضوعات حسني بن حلوان.

 - 32270سيد الناس آدم ،وسيد العرب حممد ،وسيد الروم صهيب وسيد الفرس سلمان ،وسيد احلبشة بالل،

وسيد اجلبال طور سيناء ،وسيد الشجر السدر ،وسيد األشهر احملرم ،وسيد األايم اجلمعة ،وسيد الكالم القرآن ،وسيد

القرآن البقرة ،وسيد البقرة آية الكرسي ،وأما إن فيها مخس كلمات يف كل كلمة مخسون بركة.

فر عن علي.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 32293اختنت إبراهيم وهو ابن عشرين ومائة سنة ،مث عاش بعد ذلك مثانني سنة.

ابن عساكر عن أيب هريرة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -32306أول من اختذ اخلبز املبلقس إبراهيم اخلليل.

الديلمي عن نبيط بن شريط.

الزيادات على الموضوعات.

 - 32308الذبيح إسحاق.

قط يف األفراد عن ابن مسعود؛ البزار وابن مردويه عن العباس بن عبد املطلب؛ ابن مردويه عن أيب هريرة.
الجامع (موضوع).
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ضعيف

 -32313إن العربية اندرست فجاءين هبا جربيل غضة طرية كما شق على لسان إمساعيل عليه السالم.

كر عن إبراهيم بن هدبة عن أنس قال :قال أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم :اي رسول هللا! مالك أفصحنا لساان

وأبيننا بياان قال :فذكره.

[أبو هدبة كذاب].

 -32318قال هللا عز وجل أليوب :أتدري ما كان جرمك إيل حىت ابتليتك؟ قال :اي رب! قال :ألنك دخلت على

فرعون فادهنت بكلمتني.

الديلمي وابن النجار عن عقبة بن عامر؛ وفيه الكدميي.

الزيادات على الموضوعات.

 - 32323كان الناس يعودون داود ويظنون أنه به مرضا وما به إال شدة اخلوف من هللا تعاىل.

ابن عساكر عن ابن عمرو.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -32324كان الناس يعودون داود ويظنون أن به مرضا وما به إال شدة اخلوف من هللا تعاىل واحلياء.

أبو نعيم ومتام وابن عساكر والرافعي عن ابن عمر؛ قال ابن عساكر :غريب جدا وفيه حممد بن عبد الرمحن بن غزوان

بن أيب قراد الضيب ضعيف.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -32335إن سليمان بن داود كان له أربعمائة امرأة وستمائة سرية فقال :ألطوفن الليلة على ألف امرأة فيحمل كل

واحدة منهن بفارس جياهد يف سبيل هللا ومل يستثن ،فطاف عليهن فلم حيمل واحدة منهن إال امرأة واحدة جاءت بشق

إنسان ،والذي نفسي بيده! لو استثىن فقال :إن شاء هللا ،لولد له ما قال فرسان وجياهدوا يف سبيل هللا.

اخلطيب وابن عساكر عن أيب هريرة؛ وفيه بشر بن إسحاق كذاب.

 -32337كان نقش خامت سليمان بن داود ال إله إال هللا حممد رسول هللا.

عد وابن عساكر عن جابر؛ وفيه شيخ بن أيب خالد متهم ابلوضع ،قال الذهيب :هذا احلديث من أابطيله وأورده ابن
اجلوزي يف املوضوعات.

 -32338كان فص خامت سليمان بن داود مساواي فألقي إليه فأخذه فوضعه يف خامته وكان نقشه أان هللا ال إله إال أان

حممد عبدي ورسويل.

طب وابن عساكر عن عبادة بن الصامت.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 - 32339بكى شعيب النيب من حب هللا عز وجل حىت عمي فرد هللا إليه بصره وأوحى إليه :اي شعيب! ما هذا
البكاء؟ أشوقا إىل اجلنة أو فرقا من النار؟ قال :إهلي وسيدي! أنت تعلم ما أبكي شوقا إىل جنتك وال فرقا من النار
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ولكن حبك بقليب فإذا أان نظرت إليك فما أابيل ما الذي صنع يب ،فأوحى هللا إليه :اي شعيب! إن يك ذاك حقا فهنيئا

لك اعتقدت لقائي اي شعيب! ولذلك خدمتك موسى بن عمران كليمي.

اخلطيب وابن عساكر عن ش داد بن أوس؛ وفيه إمساعيل بن علي بن احلسن بن بندار بن املثىن اإلسرتاابذي الواعظ أبو
سعيد قال اخلطيب :مل يكن موثوقا به يف الرواية واحل ديث منكر ،وقال الذهيب يف امليزان :هذا حديث ابطل ال أصل له،
وقال ابن عساكر :رواه الواحدي عن ابن الفتح حممد بن علي الكويف عن علي بن احلسن بن بندار كما رواه ابنه

إمساعيل عنه فقد برئ من عهدته قال :واخلطيب إمنا ذكره ألنه محل فيه على إمساعيل.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -32340يبعث هللا انقة صاحل فيشرب من لبنها هو ومن آمن به من قومه ،ويل حوض كما بني عدن إىل عمان

أكوابه عدد جنوم السماء فيستسقي األنبياء ،ويبعث هللا صاحلا على انقته ،قيل :اي رسول هللا! وأنت على العضباء؟

قال :أان أبعث على الرباق خيصين هللا به من بني األنبياء وفاطمة ابنيت على العضباء ،ويؤتى بالل بناقة من نوق اجلنة

فريكبها وينادي ابألذان فيصدقه من مسعه من املؤمنني حىت تواىف احملشر ،ويؤتى بالل حبلتني من حلل اجلنة فيكسامها،

فأول من يكسي من املؤذنني بالل وصاحل املؤمنني بعد.
أبو نعيم وابن عساكر عن عبد هللا بن بريدة عن أبيه.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -32380يوم كلم هللا موسى عليه السالم كانت عليه جبة صوف وكساء صوف وكمة صوف وسراويل صوف
ونعالن من جلد محار ميت غري ذكي.

ع والسراج ،ك ،هق ...وابن النجار عن ابن مسعود.

الفوائد المجموعة.

 -32408إن كانت احلامل لرتى يوسف فتضع محلها.

الديلمي عن أيب أمامة.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 - 32425رحم هللا أخي حيىي حني دعاه الصبيان إىل اللعب وهو صغري فقال :أللعب خلقت؟ فكيف مبن أدرك
احلنث من مقاله.

ابن عساكر عن معاذ.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -32444إن يوشع بن نون دعا ربه :اللهم! إين أسألك ابمسك الزكي الطهر الطاهر املطهر املقدس املبارك املخزون
املكنون املكتوب على سرادق اجملد وسرادق احلمد وسرادق القدرة وسرادق السلطان وسرادق السر إين أدعوك اي رب

أبن لك احلمد ال إله ال أنت النور البار الرمحن الرحيم الصادق عامل الغيب والشهادة بديع السموات واألرض ونورهن
وقيمهن ذو اجلالل واإلكرام حنان منان جبار نور دائم قدوس حي ال ميوت .هذا ما دعا به فحبست الشمس إبذن

هللا.
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أبو الشيخ يف الثواب وابن عساكر والرافعي عن أنس وليس يف سنده متهم.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 - 32478من سب األنبياء قتل ،ومن سب أصحايب جلد.

طب عن علي.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 32481احفظوين يف أصحايب وأصهاري ،فمن حفظين فيهم حفظه هللا يف الدنيا واآلخرة ،ومن مل حيفظين فيهم
ختلى هللا منه ،ومن ختلى هللا منه أوشك أن أيخذه.

البغوي ،طب وأبو نعيم يف املعرفة وابن عساكر عن عياض األنصاري.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 32485إن شرار أميت أجرؤهم على صحابيت.

عد عن عائشة.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -32497خري أميت القرن الذي أان فيهم مث الثاين مث الثالث ،مث الرابع ال يعبأ هللا هبم شيئا.

أبو نعيم يف املعرفة عن عمر؛ وقال :هذا حديث غريب من حديث األعمش يقال :أن الفيض بن وثيق تفرد به -
انتهى .وقال يف املغىن :الفيض بن وثيق قال ابن معني :كذاب خبيث.

 -32501ال تزال أميت خبري ما دام فيهم من رآين ومن رأى من رآين ومن رأى من رأى من رآين.

اخلطيب عن أنس.

زوائد تاريخ بغداد (موضوع).

 -32519إن جربيــل أخــربين أن هللا تعــاىل ابهــى ابملهــاجرين واألنصــار أهــل الســموات الســبع ،وابهــى بــك اي علــي واي

عباس محلة العرش.

اخلطيب ابن عساكر عن ابن عباس.

زوائد تاريخ بغداد (إسناده ضعيف جدا .ولوائح الوضع ظاهرة عليه).

 -32535ال تذكروا مساوي أصحايب فتختلف قلوبكم عليهم ،واذكروا حماسن أصحايب حىت أتتلف قلوبكم عليهم.
الديلمي وابن النجار عن ابن عمر؛ وفيه عبد هللا بن إبراهيم الغفاري متهم.

 -32536اي أيها الناس! احفظوين يف أختاين وأصهاري ،ال يطلبنكم هللا مبظلمة أحد منهم فإهنا ليست مما توهب ،اي
أيها الناس! ارفعوا ألسنتكم عن املسلمني ،وإذا مات أحد من املسلمني فال تقولوا فيهم إال خريا.
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سيف بن عمر يف الفتوح وابن انفع وابن شاهني وابن منده ،طب وأبو نعيم واخلطيب وابن النجار وابن عساكر عن

س هل بن يوسف ابن سهل بن مالك أخي كعب بن مالك عن أبيه عن جده؛ قال ابن منده :هذا حديث غريب.

زوائد

تاريخ بغداد (موضوع).

 -32538إن الرجل ليعمل كذا وكذا من اخلري وإنه ملنافق يلعن األمة ويطعن عليهم.

طب عن أيب مصبح احلمصي عن نفر من الصحابة منهم شداد بن أوس وثوابن.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 -32542ال تسبوا أصحايب ،فإنه جييء يف آخر الزمان قوم يسبون أصحايب ،فإن مرضوا فال تعودوهم ،وإن ماتوا فال
تشهدوهم ،وال تناكحوهم وال توارثوهم وال تسلموا عليهم وال تصلوا عليهم.

اخلطيب وابن عساكر عن أنس ،قال الذهيب :هو منكر جدا.
 -32548أبو بكر خري الناس إال أن يكون نيب.

طب ،عد عن سلمة بن األكوع.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -32549أبو بكر صاحيب ومؤنسي يف الغار فاعرفوا ذلك له ،فلو كنت متخذا خليال الختذت أاب بكر خليال ،سدوا
كل خوخة يف املسجد غري خوخة أيب بكر.

عن عن ابن عباس.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 - 32550أبو بكر مين وأان منه ،وأبو بكر أخي يف الدنيا واآلخرة.

فر عن عائشة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -32564ما صحب النبيني واملرسلني أمجعني وال صاحب يس أفضل من أيب بكر.

ك يف اترخيه عن

أنس.السلسلة الضعيفة (موضوع).

 - 32569اي أيها الناس! احفظوين يف أيب بكر ،فإنه مل يسؤين منذ صحبين.
عبدان املروزي وابن قانع معا يف الصحابة عن قهذاذ.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 32573إن هللا تعاىل يكره فوق مسائه أن خيطأ أبو بكر الصديق يف األرض.
احلارث ،طب وابن شاهني يف السنة عن معاذ.

ضعيف الجامع (موضوع).
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 -32578أبو بكر خري الناس بعدي إال أن يكون نيب.

عد ،طب والديلمي واخلطيب يف املتفق واملفرتق عن اايس بن سلمة بن األكوع عن أبيه ...قال عد :هذا احلديث أحد

ما أنكر.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -32579رأيت ليلة أسري يب حول العرش فريدة خضراء مكتوب فيها بقلم من نور أبيض :ال إله إال هللا ،حممد

رسول هللا ،أبو بكر الصديق.

حب يف الضعفاء ،قط يف األفراد عن أيب الدرداء.

[فيه السري بن عاصم متهم بالوضع].

 -32580عرج يب إىل السماء فما مررت بسماء إال وجدت امسي مكتواب :حممد رسول هللا وأبو بكر الصديق خلفي.
احلسن بن عرفة يف جزئه ،عد وأبو نعيم يف فضائل الصحابة عن أيب هريرة.

ترتيب الموضوعات.

 -32582ملا عرج يب إىل السماء أدخلت جنة عدن فوقعت يف يدي تفاحة فلما وضعتها يف يدي انفلقت حوراء
عيناء مرضية أشفار عينيها كمقادمي أجنحة النسور ،قلت هلا :ملن أنت؟ قالت :للخليفة بعدك.

طب عن عقبة بن عامر.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -32586اي عم رسول هللا! إن هللا جعل أاب بكر خليفيت على دين هللا ووحيه فامسعوا له تفلحوا وأطيعوه ترشدوا.
ابن مردويه وأبو نعيم يف فضائل الصحابة واخلطيب وابن عساكر عن ابن عباس.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 -32592إن أمن الناس علي يف صحبته وذات يده أبو بكر الصديق ،فحبه وشكره وحفظه واجب على أميت .قط

يف األفراد واخلطيب عن سهل بن سعد؛ وقاال :تفرد به عمر بن إبراهيم الكردي وغريه أوثق منه.

الغرائب الملتقطة

(موضوع).

 -32593حب أيب بكر وشكره واجب على أميت.

ك يف اترخيه وأبو نعيم يف فضائل الصحابة واخلطيب والديلمي عن سهل بن سعد؛ وقال اخلطيب :تفرد به عمر بن
إبراهيم الكردي وهو ذاهب احلديث.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 -32598لكل نيب خليل يف أمته وإن خليلي أبو بكر ،وخليل صاحبكم الرمحن.
أبو نعيم عن أيب هريرة.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -32615اي أاب بكر! إن هللا مساك الصديق.
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الديلمي عن أم هانئ.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 -32627أتيت املالئكة أبيب بكر مع النبيني والصديقني تزفه إىل اجلنة زفا.

الديلمي عن جابر.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 -32629إن هللا ليتجلى للناس عامة ويتجلى أليب بكر خاصة.

ابن النجار عن جابر.

ترتيب الموضوعات.

 -32630اي أاب بكر! أعطاك هللا الرضوان األكرب ،قال :وما رضوانه؟ قال :إن هللا يتجلى للخلق عامة ويتجلى لك

خاصة.

ابن مردويه عن أنس؛ ك وتعقب عن جابر.

ترتيب الموضوعات.

 -32631إن هللا يكره يف السماء أن خيطأ أبو بكر الصديق يف األرض.

احلارث عن معاذ؛ وأورده ابن اجلوزي يف املوضوعات.

 -32632إن هللا تعاىل يكره فوق مسائه أن خيطأ أبو بكر.

طب وابن شاهني عن معاذ.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -32634أان سيف اإلسالم وأبو بكر سيف الردة.

الديلمي عن عرفجة بن صريح.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 -32637سألت هللا أن يقدمك ثالاث فأىب علي إال تقدمي أيب بكر قاله لعلي.

اخلطيب وابن عساكر عن علي.

زوائد تاريخ بغداد (موضوع).

 -32638اي علي! سألت هللا ثالاث أن يقدمك فأىب علي إال أن يقدم أاب بكر.

الديلمي عن علي.

الغرائب الملتقطة (باطل).

 - 32645أبو بكر وعمر خري األولني وخري اآلخرين وخري أهل السماوات وخري أهل األرضني إال النبيني واملرسلني.
احلاكم يف الكىن ،عد ،خط عن أيب هريرة.

ضعيف الجامع (موضوع).
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 - 32658إن هللا تعاىل أيدين أبربعة وزراء :اثنني من أهل السماء :جربيل ومكائيل ،واثنني من أهل األرض :أيب بكر

وعمر.

طب ،حل عن ابن عباس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -32664سيدا كهول أهل اجلنة أبو بكر وعمر ،وإن أاب بكر يف اجلنة مثل الثراي يف السماء.

خط عن أنس.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -32673ما من مولود إال ويف سرته من تربته اليت يولد منها ،فإذا رد إىل أرذل العمر رد إىل تربته اليت خلق منها

حىت يدفن فيها ،وإين وأبو بكر وعمر خلقنا من تربة واحدة وفيها ندفن.
اخلطيب عن ابن مسعود؛ وقال :غريب.

ترتيب الموضوعات.

 -32686أبو بكر وعمر خري أهل السموات واألرض وخري من بقي إىل يوم القيامة.

الديلمي عن أيب هريرة.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -32694أئمة اخلالفة من بعدي أبو بكر وعمر.

أبو نعيم يف فضائل الصحابة عن عائشة؛ وفيه علي بن صاحل األمناطي ،قال الذهيب يف املغين :يروي حديثا موضوعا،
وأورد يف امليزان هذا احلديث يف ترمجته وقال :ابطل وعلي بن صاحل ال يعرف وهو املتهم بوضعه فإن الرواة ثقات سواه،

وقال احلافظ ابن حجر يف اللسان :علي بن صاحل ذكره ابن حبان يف الثقات وقال :روى عنه أهل العراق وهو مستقيم
احلديث ،قال :فينبغي التثبيت يف الدين يضعفهم الذهيب من قبله.

 -32699أول من خيتصم من هذه األمة بني يدي الرب علي ومعاوية وأول من يدخل اجلنة أبو بكر وعمر.
ابن النجار والديلمي عن ابن عمر.

الزيادات على الموضوعات.

 -32707اي علي! أحتب هذين الشيخني  -يعين أاب بكر وعمر؟ أحبهما تدخل اجلنة.

اخلطيب عن أيب هريرة.

زوائد تاريخ بغداد (موضوع).

 - 32715احلق بعدي مع عمر بن اخلطاب حيث كان.

احلكيم عن الفضل بن عباس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -32716الصدق واحلق بعدي مع عمر حيث كان.
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ابن النجار عن الفضل.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 - 32723ما يف السماء ملك إال وهو يوقر عمر وال يف األرض شيطان إال وهو يفرق من عمر.

عد عن ابن عباس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 32734عمر بن اخلطاب سراج أهل اجلنة.

البزار عن ابن عمر؛ حل عن أيب هريرة؛ ابن عساكر عن الصعب بن جثامة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 32735عمر معي وأان مع عمر واحلق بعدي مع عمر حيث كان.

طب ،عد عن الفضل.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 32736قال يل جربيل :ليبك اإلسالم على موت عمر.

طب عن أيب.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 32739ما طلعت الشمس على رجل خري من عمر.

ت ،ك عن أيب بكر.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 32740أاتين جربيل فقال :اقرأ عمر السالم وقل له :إن رضاه حكم وإن غضبه عز.
احلكيم يف نوادر األصول ،طب والضياء عن ابن عباس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -32741أول من يصافحه احلق عمر وأول من يسلم عليه وأول من أيخذ بيده فيدخله اجلنة.

هـ ،ك عن

أيب.السلسلة الضعيفة (منكر جدا).

 -32744وحيك إذا مات عمر! فإن استطعت أن متوت فمت.

طب عن عصمة بن مالك.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -32755الصدق واحلق بعدي مع عمر حيث كان.
الديلمي وابن النجار عن الفضل بن عباس.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -32763لو مل أبعث فيكم لبعث عمر.
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عد وقال :غريب ،كر عن عقبة بن عامر؛ عد ،كر عن بالل بن رابح؛ وقال عد :غري حمفوظ ،وأوردمها ابن اجلوزي يف
املوضوعات.

 - 32798إنه كان يبغض عثمان فأبغضه هللا.

ت عن جابر.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 32803عثمان بن عفان وليي يف الدنيا ووليي يف اآلخرة.

ع عن جابر.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 32806عثمان أحي أميت وأكرمها.

حل عن ابن عمر.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 32807لكل نيب خليل يف أمته وإن خليلي عثمان بن عفان.

ابن عساكر عن أيب هريرة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 32810ما كان بني عثمان ورقية وبني لوط من مهاجر.

طب عن زيد بن اثبت.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -32813عثمان يف اجلنة .ابن عساكر عن جابر قال :ما صعد النيب صلى هللا عليه وسلم املنرب قط إال قال :فذكره.
ان ِفي ا ْل َجَّن ِة»)
«ع ْث َم ُ
زوائد تاريخ بغداد (موضوع بهذا السياق .وقد صح عنه صلى هللا عليه وسلم من طرق عده قوله ُ

 -32823اي بنية! كيف وجدت بعلك؟ أما! إنه أشبه الناس جبدك إبراهيم وأبيك حممد  -يعين عثمان.

عد وابن عساكر عن عائشة؛ قال الذهيب يف امليزان :هذا موضوع.

 -32832زوجوا عثمان ،لو كان يل اثلثة لزوجته ،وما زوجته إال وحي من هللا.

طب عن عصمة بن مالك اخلطمي.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -32854إن عثمان ليتحول من منزل إىل منزل فتربق له اجلنة.

كر عن سهل بن سعد.

ترتيب الموضوعات.
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 -32866إن هلل سيفا مغمودا يف غمده ما دام عثمان بن عفان حيا ،فإذا قتل عثمان جرد ذلك السيف فلم يغمد
إىل يوم القيامة.

عد والديلمي عن أنس؛ وقال عد :تفرد به عمرو بن فائد وله مناكري.

ترتيب الموضوعات.

 - 32891إن هللا تعاىل أمرين أن أزوج فاطمة من علي.

طب عن ابن مسعود.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 32892إن هللا تعاىل جعل ذرية كل نيب يف صلبه وإن هللا تعاىل جعل ذرييت يف صلب علي بن أيب طالب.

طب عن جابر؛ خط عن ابن عباس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 32893خري أخويت علي وخري أعمامي محزة.

فر عن عائشة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 32894ذكر علي عبادة.

فر عن عائشة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 32895النظر إىل وجه علي عبادة.

طب ،ك عن ابن مسعود وعن عمران بن حصني.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 32897الصديقون ثالثة :حزقيل مؤمن آل فرعون ،وحبيب النجار صاحب آل يس ،وعلي بن أيب طالب.

ابن النجار عن ابن عباس.

ضعيف الجامع (موضوع).

ي
ي
ني} وحزقيل مؤمن آل فرعون
{اي قَـ موم اتَّبيعُوا ال ُمم مر َسل َ
 - 32898الصديقون ثالثة :حبيب النجار مؤمن آل يس قالَ :
يب َّ
اَّللُ} وعلي بن أيب طالب وهو أفضلهم.
الذي قال{ :أَتَـ مقتُـلُو َن َر ُجالً أَ من يَـ ُق َ
ول َريَّ
أبو نعيم يف املعرفة وابن عساكر عن أيب ليلى.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 32900عنوان صحيفة املؤمن حب علي بن أيب طالب.

خط عن أنس.

ضعيف الجامع (موضوع).
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 - 32909علي إمام الربرة وقاتل الفجرة ،منصور من نصره ،خمذول من خذله.

ك عن جابر.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 32910علي بن أيب طالب ابب حطة ،من دخل منه كان مؤمنا ،ومن خرج منه كان كافرا.

قط يف األفراد عن ابن عباس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 32911علي عتبة علمي.

عد عن ابن عباس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -32914علي مين مبنزلة رأسي من بدين.

خط عن الرباء؛ فر عن ابن عباس.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 -32925أما ترضني أين زوجتك أول املسلمني إسالما وأعلمهم علما فإنك سيدة نساء أميت كما سادت مرمي
قومها ،أما ترضني اي فاطمة أن هللا اطلع على أهل األرض فاختار منهم رجلني فجعل أحدمها أابك واآلخر بعلك.

ك وتعقب عن أيب هريرة؛ طب ،ك وتعقب؛ خط عن ابن عباس.

أخرجه الحاكم في المستدرك  129/3وقال الذهبي موضوع

ألن في سنده :سريج بن يونس.

 -32935قم فما صلحت أن تكون إال أاب تراب ،أغضبت علي حني وآخيت بني املهاجرين واألنصار ومل أؤاخ بينك
وبني أحد منهم؟ أما ترضى أن تكون مين مبنزلة هارون من موسى إال أنه ليس بعدي نيب ،أال من أحبك حف ابألمن

واإلميان ،ومن أبغضك أماته هللا ميتة اجلاهلية وحوسب بعمله يف اإلسالم.

طب عن ابن عباس.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -32936اي أم سليم! إن عليا حلمه من حلمي ودمه من دمي وهو مين مبنزلة هارون من موسى.

عق عن ابن

عباس.السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -32943أان وعلي من شجرة واحدة والناس من أشجار شىت.

الديلمي عن جابر.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 -32944اي علي! الناس من شجر شىت وأان وأنت من شجرة واحدة.

ك عن جابر.

الغرائب الملتقطة (موضوع).
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 -32963اي بريدة! إن عليا وليكم بعدي فأحب عليا فإنه يفعل ما يؤمر.

الديلمي عن علي.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 -32964سيكون بعدي فتنة فإذا كان ذلك فالزموا علي بن أيب طالب فإنه الفاروق بني احلق والباطل.
أبو نعيم عن أيب ليلى الغفاري.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 -32965اي علي! أنت تغسل جثيت وتؤدي ديين وتواريين يف حفريت وتفي بذميت وأنت صاحب لوائي يف الدنيا

واآلخرة .الديلمي عن أيب سعيد.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 -32969والذي نفسي بيده! إن فيكم لرجال يقاتل الناس من بعدي على أتويل القرآن كما قاتلت املشركني على

تنزيله وهم يشهدون أن ال إله إال هللا فيكرب قتلهم على الناس حىت يطعنون على ويل هللا تعاىل ويسخطون عمله كما
سخط موسى أمر السفينة والغالم واجلدار ،فكان ذلك كله رضي هللا تعاىل.

الديلمي عن أيب ذر.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -32971اي أاب رافع! سيكون بعدي قوم يقاتلون عليا ،حق على هللا جهادهم ،فمن مل يستطع جهادهم بيده فبلسانه
من مل يستطع بلسانه فبقلبه ،ليس وراء ذلك شيء.

طب عن حممد بن عبيد هللا بن أيب رافع عن أبيه عن جده.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -32972اي عمار! إن رأيت عليا قد سلك واداي وسلك الناس واداي غريه فاسلك مع علي ودع الناس ،إنه لن
يدلك على ردي ولن خيرجك من اهلدى.

الديلمي عن عمار بن ايسر وعن أيب

أيوب.السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -32980علي بن أيب طالب أعلم الناس ابهلل والناس حبا وتعظيما ألهل ال إله إال هللا.
أبو نعيم عن علي.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 -32981علي ابب علمي ومبني ألميت ما أرسلت به من بعدي ،حبه إميان وبغضه نفاق والنظر إليه رأفة.

الديلمي عن أيب ذر.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 -32983اي علي! أنت تبني ألميت ما اختلفوا فيه من بعدي.
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الديلمي عن أنس.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -32994اي علي! أخصمك ابلنبوة وال نبوة بعدي ،وختصم بسبع وال حياجك فيها أحد من قريش :أنت أوهلم إمياان

ابهلل وأوفاهم بعهد هللا وأقومهم أبمر هللا وأقسمهم ابلسوية وأعدهلم يف الرعية وأبصرهم ابلقضية وأعظمهم عند هللا مزية.

حل عن معاذ.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -32995اي علي لك سبع خصال ال حياجك فيها أحد يوم القيامة :أنت أول املؤمنني ابهلل إمياان وأوفاهم بعهد هللا
وأقومهم أبمر هللا وأرأفهم ابلرعية وأقسمهم ابلسوية وأعلمهم ابلقضية وأعظمهم مزية يوم القيامة.

حل عن أيب سعيد.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -32999إن هذا لن ميوت ميأل غيظا ولن ميوت إال مقتوال  -قال لعلي.

قط يف األفراد وابن عساكر عن أنس.

ترتيب الموضوعات.

 -33000أييت الوحيد الشهيد ،أييت الوحيد الشهيد  -قاله لعلي.
ع عن

عائشة.السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -33007اي أنس! انطلق وادع يل سيد العرب ،قالت عائشة :ألست سيد العرب؟ قال :أان سيد ولد آدم وعلي

سيد العرب ،فلما جاء قال :اي معشر األنصار! أال أدلكم على ما إن متسكتم به لن تضلوا بعده أبدا ،هذا علي فأحبوه

حبيب وأكرموه بكراميت ،فإن جربيل أمرين ابلذي قلت لكم عن هللا عز وجل.

طب عن السيد احلسن؛ قال ابن كثري :هذا حديث منكر.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -33009مرحبا بسيد املسلمني وإمام املتقني  -قاله لعلي.

حل عن علي.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -33010ملا عرج يب إىل السماء انتهي يب إىل قصر من لؤلؤ فراشه ذهب يتألأل فأوحى إيل ريب :يف علي ثالث
خصال :أنه سيد املسلمني وإمام املتقني وقائد الغر احملجلني.

الباوردي وابن قانع ،بز ،ك وتعقب أبو نعيم عن عبد هللا بن أسعد بن زرارة عن أبيه؛ قال ابن حجر :ضعيف جدا

منقطع؛ ك عن ع بد هللا بن أسد بن زرارة عن أبيه؛ وقال :غريب املنت يف اإلسناد وال أعلم البن زرارة يف الوحدان حديثا

غريه ،قال أبو موسى املديين :وهم إمنا هو أسعد بن زرارة ،وقال الذهيب :أحسبه موضوعا ،وقال ابن العماد :هذا
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حديث منكر جدا ويشبه أن يكون من بعض الشيعة الغالة وإمنا هذه صفات رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال صفات

علي.

 - 33011ليلة أسري يب أتيت على ريب عز وجل فأوحى إيل يف علي بثالث أنه سيد املسلمني وويل املتقني وقائد
الغر احملجلني.

ابن النجار عن عبد هللا بن أسعد بن زرارة.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -33012أان املنذر وعلي اهلادي ،وبك اي علي يهتدي املهتدون من بعدي.

الديلمي عن ابن عباس.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -33013أان وهذا حجة على أميت يوم القيامة  -يعين عليا.
اخلطيب عن أنس.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -33021حب علي أيكل الذنوب كما أتكل النار احلطب.

متام وابن عساكر عن أيب؛ وأورده ابن اجلوزي يف املوضوعات.

 -33030اي علي! طوىب ملن أحبك وصدق فيك ،وويل ملن أبغضك وكذب فيك.

طب ،ك وتعقب واخلطيب عن عمار بن ايسر.

السلسلة الضعيفة (باطل).

 -33035ملبارزة علي لعمرو بن عبد ود أفضل من أعمال أميت إىل يوم القيامة.

ك وتعقب عن هبز بن حكيم عن أبيه عن جده؛ قال الذهيب :قبح هللا رافضيا افرتاه.

زوائد تاريخ بغداد (موضوع).

 - 33043مكتوب على ابب اجلنة :ال إله إال هللا حممد رسول هللا ،على أخو رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،قبل
أن خيلق السموات واألرض أبلفي عام.

طس ،خط يف املتفق واملفرتق وابن اجلوزي يف الواهيات عن جابر.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -33047سألت هللا اي علي فيك مخسا ،فمنعين واحدة وأعطاين أربعا :سألت هللا أن جيمع عليك أميت فأىب علي،

وأعطاين فيك أن أول من تنشق عنه األرض يوم القيامة أان وأنت معي ،معك لواء احلمد وأنت حتمله بني يدي تسبق به

األولني واآلخرين ،وأعطاين فيك أنك ويل املؤمنني بعدي.

اخلطيب والرافعي عن علي.

السلسلة الضعيفة (موضوع).
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 -33045علي خري البشر ،فمن أىب فقد كفر.

اخلطيب عن جابر؛ وقال :منكر.

ترتيب الموضوعات.

 -33046من مل يقل؛ علي خري الناس؛ فقد كفر.

اخلطيب عن ابن مسعود عن علي.

ترتيب الموضوعات.

 -33061أبو بكر الصديق وزيري وخليفيت على أميت من بعدي ،وعمر ينطق على لساين ،وعلي ابن عمي وحامل
راييت ،وعثمان مين وأان من عثمان.

اخلليلي يف مشيخته عن أنس؛ حب يف الضعفاء ،طب ،عد عن جابر؛ كر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ وفيه
كادح بن رمحة ،قال عد :يروي املوضوعات عن الثقات؛ وأورده ابن اجلوزي يف املوضوعات.

 -33069اي علي! إن هللا أمرين أن أختذ أاب بكر والدا وعمر مشريا وعثمان سندا وأنت اي علي ظهرا ،فأنتم أربعة قد
أخذ هللا ميثاقكم يف الكتاب ال حيبكم إال مؤمن وال يبغضكم إال فاجر ،أنتم خالئف نبويت وعقد ذميت وحجيت على

أميت ،ال تقاطعوا وال تدابروا وتغافروا.

أبو نعيم يف فضائل اخللفاء الراشدين.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 -33094إن هللا اختار أصحايب على مجيع العاملني سوى النبيني واملرسلني واختار يل من أصحايب أربعة فجعلهم خري
أصحايب :أبو بكر وعمر وعثمان وعلي واختار أميت على سائر األمم فبعثين يف خري قرن مث الثاين مث الثالث مث الرابع

فرادى.

حل يف فضائل الصحابة ،خط ،كر عن جابر؛ قال اخلطيب :غريب.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 -33102إن هللا أمرين حبب أربعة من أصحايب وقال :أحبهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي.
عد وابن عساكر عن ابن عمر؛ وفيه سليمان بن عيسى السجزي ،قال عد :يضع.

 -33120لكل شيء أس وأس اإلميان الورع ،ولكل شيء فرع؟؟ اإلميان الصرب ،ولكل شيء سنام وسنام هذه األمة
عمي العباس ،ولكل شيء سبط وسبط هذه األمة أبو بكر وعمر ،ولكل شيء جناح وجناح هذه األمة أبو بكر وعمر

ولكل شيء جمن وجمن هذه األمة علي بن أيب طالب.

خط وابن عساكر عن ابن عباس.

السلسلة الضعيفة (موضوع).
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 - 33134عبد هللا بن عمر من وفد الرمحن ،وعمار بن ايسر من السابقني واملقداد بن األسود من اجملتهدين.

فر عن ابن عباس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -33136اللهم ! إنك ابركت ألميت يف أصحايب فال تسلبهم الربكة وابركت ألصحايب يف أيب بكر فال تسلبهم الربكة
وأمجعهم عليه وال تشتت أمره فإنه مل يزل يؤثر أمرك على أمره ،اللهم! وأعز عمر بن اخلطاب ،وصرب عثمان بن عفان،

ووفق عليا ،واغفر لطلحة ،وثبت الزبري ،وسلم سعدا ،ووقر عبد الرمحن بن عوف ،وأحلق يب السابقني األولني من
املهاجرين واألنصار والتابعني إبحسان الذين ال يتكلفون ،اللهم! إين وصاحل أميت براء من كل متكلف.

قط يف األفراد ،ك واخلطيب وابن عساكر والديلمي والرافعي عن الزبري بن العوام؛ وأورده ابن اجلوزي يف املوضوعات؛

وابن عساكر عن الزبري بن أيب هالة؛ وآخره والتابعني إبحسان الذين يدعون يل وألموات أميت وال يتكلفون ،أال! وأان
بريء من التكلف وصاحل أميت.

 -33167جييء بالل يوم القيامة على راحلة رحلها من ذهب وايقوت معه لواء يتبعه املؤذنون حىت يدخلهم اجلنة

حىت إنه ليدخل من أذن أربعني يبتغي بذلك وجه هللا.

ابن عساكر عن ابن عمر؛ وفيه أبو الوليد خالد بن إمساعيل املخزومي مرتوك ،قال عد :كان يضع احلديث على

الثقات.

 -33200خلق الناس من أشجار شىت ،وخلقت أان وجعفر من طينة واحدة.

ابن عساكر عن وهب بن جعفر بن حممد عن أبيه مرسال ،ووهب كان يضع احلديث.

 -33344رأيت ملكا عرج بعمل سلمان.

طب وابن عساكر  -عن أيب أمامة قال :أشخص رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل السماء فقلنا :ما هذا اي رسول
هللا؟ قال :فذكره.

[الهيثمي :رواه الطبراني ،وفيه عبد النور بن عبد هللا المسمعي ،وهو كذاب].

السابقني! واملقداد بن األسود من
 -33513نعم العبد عبد هللا بن عمر من وفد الرمحن! وعمار بن ايسر من
ّ

اجملتهدين.

فر عن ابن عباس.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 -33652يبعث هللا معاوية يوم القيامة وعليه رداء من نور اإلميان.

ابن عساكر عن ابن عمر؛ حب يف الضعفاء وحممد بن احلسني الرازي يف فوائده وابن عساكر والرافعي عن حذيفة؛

وأورده ابن اجلوزي يف املوضوعات.
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 -33670أبو بكر أرأف أميت وأرمحها ،وعمر بن اخلطاب خري أميت وأعدهلا ،وعثمان بن عفان أحيا أميت وأكرمها،
وعلي بن أيب طالب ألبأميت وأشجعها ،وعبد هللا بن مسعود أبر أميت وآمنها ،وأبو ذر أزهداها وأصدقها ،وأبو الدرداء

أعبد أميت وأتقاها ،ومعاوية بن أيب سفيان أحلم أميت وأجودها.

عق ،كر وضعفه عن شداد بن أوس؛ وأورده ابن اجلوزي يف املوضوعات.
 -33678اكتم علي اي عبادة حيايت :أحب أصحايب إيل أبو بكر مث عمر مث علي ،قال :مث من؟ قال :من عسى أن
يكون بعد هؤالء الزبري وطلحة وسعد وأبو عبيدة ومعاذ وأبو طلحة وأبو أيوب وأنت اي عبادة وأيب بن كعب وأبو

الدرداء وابن مسعود وابن عوف وابن عفان ،مث هؤالء الرهط من املوايل سلمان وصهيب وبالل وسلمان موىل أيب

حذيفة هؤالء خاصيت ،وكل أصحايب علي كرمي حبيب إيل وإن كان عبدا حبشيا.

اهليثم بن كليب ،طب ،كر عن عبادة بن الصامت؛ قال الذهيب :هذا حديث ابطل.
 -33686قالت اجلنة :اي رب! زينتين فأحسنت أركاين ،فأوحى هللا إليها :قد حشوت أركانك ابحلسن واحلسني
والسعود من األنصار ،وعزيت! ال يدخلك مراء وال خبيل.

أبو موسى املديين عن ابن عباس؛ بزيغ األزدي عن أبيه؛ وقال :غريب.

السلسلة الضعيفة (باطل).

 -33689يبعث هللا األنبياء يوم القيامة على الدواب ،ويبعث صاحلا على انقته كيما يوايف ابملؤمنني من أصحابه

احملشر ،ويبعث فاطمة واحلسن واحلسني على انقتني من نوق اجلنة وعلي بن أيب طالب على انقيت وأان على الرباق،

ويبعث بالل على انقة فينادي ابألذان وشاهده حقا حقا حىت إذا بلغ أشهد أن حممدا رسول هللا شهد هبا مجيع اخلالئق

من املؤمنني من األولني واآلخرين ،فقبلت ممن قبلت منه.

طب وأبو الشيخ ،ك وتعقب واخلطيب وابن عساكر عن أيب هريرة.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -33805أعطيت قريش ما مل يعط الناس ،أعطوا ما أمطرت السماء وما جرت به األهنار وما سالت به السيول.
احلسن بن سفيان وأبو نعيم يف املعرفة عن احلليس.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -33810قريش على مقدمة الناس يوم القيامة ،ولوال أن تبطر قريش ألخربهتا مبا حملسنها عند هللا من الثواب.
عد عن جابر.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -33815قريش خالصة هللا تعاىل ،فمن نصب هلا حراب سلب ومن أرادها بسوء خزي يف الدنيا واآلخرة.

ابن عساكر عن عمرو ابن العاص.

السلسلة الضعيفة (موضوع).
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 -33898كانت سيماء املالئكة يوم بدر عمائم سود ويوم أحد عمائم محر.

طب وابن مردويه عن ابن عباس.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -33905لو أين أخذت حبلقة ابب اجلنة ما بدأت إال بكم اي بين هاشم.
اخلطيب عن نعيم عن أنس.

زوائد تاريخ بغداد (موضوع).

 -33911ما من أحد أسدى إىل رجل من بين هاشم حسنة مل يكافه عليها إال كنت أان مكافيه يوم القيامة.
أبو نعيم عن عثمان.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 -33914ال يقوم الرجل من جملسه إال لبين هاشم.
اخلطيب عن أيب أمامة.

زوائد تاريخ بغداد (موضوع).

 - 33919من سب العرب فأولئك هم املشركون.

هب عن عمر.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -33920من غش العرب مل يدخل يف شفاعيت ومل تنله موديت.

حم ،ت عن عثمان.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 - 33922أحبوا العرب لثالث :ألين عريب والقرآن عريب وكالم أهل اجلنة عريب.

عق ،طب ،ك ،هب عن ابن عباس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 33923إذا ذلت العرب ذل اإلسالم.

ع عن جابر.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -33932كثرة العرب وإمياهنم قرة عني يل ،أال! فمن أقر عيين أقر هللا عينه.
أبو الشيخ عن أنس.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 - 33971غرة العرب كنانة ،وأركاهنا متيم ،وخطباؤها أسد ،وفرساهنا قيس ،وهلل تعاىل من أهل األرض فرسان،

وفرسانه يف األرض قيس.
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ابن عساكر عن أيب ذر.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 33976أتتكم األزد أحسن الناس وجوها وأعذهبا أفواهاوأصدقها لقاء.

طب عن عبد الرمحن.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -33985رحم هللا محريا! أفواههم سالم وأيديهم طعام وهم أهل أمن وإميان.
حم ،ت عن أيب

هريرة..ضعيف الجامع (موضوع).

 -33999اللهم اجرب كسريهم وآو طريدهم وأرض بريهم وال ترد  -منهم سائال.

طب عن أيب عمران حممد بن عبد هللا بن عبد الرمحن عن أبيه عن جده.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 - 34039غرة العرب كنانة ،وأركاهنا متيم ،وخطباؤها أسد ،وفرساهنا قيس ،وهلل تعاىل من أهل األرض فرسان،

وفرسانه يف األرض قيس.
ابن عساكر عن أيب ذر.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -34047اخلضر يف البحر وإلياس يف الرب جيتمعان كل ليلة عند الردم الذي بناه ذو القرنني بني الناس وبني أيجوج
ومأجوج وحيجان ويعتمران كل عام ويشرابن من زمزم شربة تكفيهما إىل قابل.

احلارث عن أنس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -34049إلياس واخلضر اخوان أبومها من الفرس وأمهما من الروم.
فر عن أيب هريرة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -34051إن اخلضر يف البحر واليسع يف الرب جيتمعان كل ليلة عند الردم الذي بناه ذو القرنني بني الناس وبني
أيجوج ومأجوج وحيجان ويعتمران كل عام ويشرابن من زمزم شربة تكفيهما إىل قابل.

احلارث عن أنس ،وفيه اابن وعبد الرحيم بن واقد مرتوكان.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -34052يلتقى اخلضر وإلياس يف كل عام يف املوسم مبىن فيحلق كل واحد منهما رأس صاحبه ويتفرقان عن هؤالء

الكلمات :بسم هللا ما شاء هللا ،ال يسوق اخلري إال هللا ،ما شاء هللا ال يصرف السوء إال هللا ما شاء هللا ،ما كان من

نعمة فمن هللا ،ما شاء هللا ال حول وال قوة إال ابهلل ،من قاهلن حني يصبح وحني ميسي ثالث مرات آمنه هللا من الغرق

والسرق ومن الشيطان والسلطان ومن احلية والعقرب.
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قط يف األفراد وأبو إسحاق الذكي يف فوائده ،عق ،عد وابن عساكر عن ابن عباس ،وضعف ،وأورده ابن اجلوزي يف

املوضوعات.

 - 34055خليلي من هذه األمة أويس القرين.

ابن سعد عن رجل مرسال.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 34072رحم هللا قسا! كأين أنظر إليه على مجل أورق تكلم بكالم له حالوة ال أحفظه.

األزدى يف الضعفاء عن أيب هريرة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -34073غفر هللا عز وجل لزيد بن عمرو ورمحه! فإنه مات على دين إبراهيم.
ابن سعد عن سعيد بن املسيب مرسال.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 34075أريته يف املنام  -يعين ورقة وعليه ثياب بياض ،ولو كان من أهل النار لكان عليه لباس غري ذلك.

ت ك عن عائشة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -34109خري الناس العرب ،وخري العرب قريش ،وخري قريش وبنو هاشم ،وخري العجم فارس ،وخري السودان
النوبة ،وخري الصبغ العصفر ،وخري املال العقر ،وخري اخلضاب احلناء الكتم.
الديلمي عن علي.

الزيادات على الموضوعات.

 -34119ال تسبوا ربيعة وال مضر فإهنما كاان مسلمني ،وال تسبوا قيسا فإنه كان مسلما.
الديلمي عن ابن عباس.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 -34124إذا أقبلت الراايت السود فأكرموا الفرس ،فإن دولتكم منهم.
خط والديلمي عن ابن عباس وأيب هريرة.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 -34127إن إبراهيم هم أن يدعو على أهل العراق فأوحى هللا تعاىل إليه :ال تفعل ،إين جعلت خزائن علمي فيهم
وأسكنت الرمحة قلوهبم.

اخلطيب وابن عساكر عن م عاذ ،قال ابن عساكر :فيه أبو عمر حممد بن أمحد احلليمي منكر احلديث مقل.

الضعيفة (موضوع).
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السلسلة

 -34132من تكلم ابلفارسية زادت يف خبثه ونقصت من مروته.

عد ،ك ،وتعقب عن أنس ،وأورده ابن اجلوزي يف املوضوعات.

 -34136إن هلل تعاىل خريتني من خلقه :فخريته من خلقه من العرب قريش ،ومن العجم فارس.

الديلمي عن عبد هللا بن رزق املخزومي.

الغرائب الملتقطة (منكر جدا).

 -34145أول من أشفع له يوم القيامة من أميت أهل بييت ،مث األقرب فاألقرب من قريش ،مث من آمن يب واتبعين من
اليمن ،مث من سائر العرب ،مث األعاجم ،ومن أشفع له أوال أفضل.
طب ك عن ابن عمر.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -34149سألت ريب تعاىل أن ال يدخل أحدا من أهل بييت النار فأعطانيها.
أبو القاسم بن بشران يف أماليه عن عمران ابن حصني.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -34152من صنع إىل أحد من أهل بييت يدا كافأته عليها يوم القيامة.
ابن عساكر عن علي.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 34157أثبتكم على الصراط أشدكم حبا ألهل بييت وألصحايب.

عد ،فر عن علي.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -34163أثبتكم على الصراط أشدكم حبا ألهل بييت وأصحايب.
عد والديلمي عن علي.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 - 34162حنن ولد عبد املطلب سادة أهل اجلنة :أان ومحزة وعلي وجعفر واحلسن واحلسني واملهدي.

هـ،ك عن أنس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -34167إن فاطمة وعليا واحلسن واحلسني يف حظرية القدس يف قبة بيضاء سقفها عرش الرمحن.
ابن عساكر عن عمر ،وفيه عمرو بن زايد الثوابين ،قال قط :يضع احلديث.

 -34174ما تزوجت شيئا من نسائي وال زوجت شيئا من بنايت إال إبذن جاءين به جربيل عن هللا عز وجل.
عد وقال :ابطل هبذا اإلسناد ،وابن عساكر عن أنس.
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 -34180أربعة أان هلم شفيع يوم القيامة :املكرم لذرييت ،والقاضي هلم حوائجهم ،والساعي هلم يف أمورهم عندما
اضطروا إليه ،واحملب هلم بقلبه ولسانه.

الديلمي من طريق عبد هللا بن أمحد بن عامر عن أبيه عن علي بن موسى الرضا عن آابئه عن علي.

الزيادات على

الموضوعات.

 -34181أال ! إن هذا املسجد ال حيل جلنب وال حلائض إال للنيب وأزواجه وفاطمة بنت حممد وعلي أال! بينت لكم

أن تضلوا.

طب عن أم سلمة.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -34183أال ! ال حيل هذا املسجد جلنب وال حائض إال لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم وعلي وفاطمة واحلسن
واحلسني؛ أال! قد بينت لكم األشياء أن تضلوا.
[هق] وضعفه وابن عساكر عن أم سلمة.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -34201حنن أهل بيت ال يقاس بنا أحد.
الديلمي عن أنس.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 -34203ال يبغضنا أحد وال حيسدان أحد إال ذيد يوم القيامة عن احلوض بسياط من انر.
طب ،عن السيد

احلسن.السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -34205اي علي! إن أول أربعة يدخلون اجلنة أان وأنت واحلسن واحلسني ،وذرارينا خلف ظهوران ،وأزواجنا خلف

ذرارينا ،وشيعتنا عن أمياننا وعن مشائلنا.

ابن عساكر عن علي؛ وفيه إمساعيل بن عمرو البجلي ضعيف ،قال عد :حدث أحاديث ال يتابع عليها ،طب عن

حممد بن عبيد هللا ابن أيب رافع عن أبيه عن

جده.السلسلة الضعيفة (موضوع).

 - 34209إذا كان يوم القيامة اندى مناد من بطنان العرش :اي أهل اجلمع! نكسوا رؤسكم وغضوا أبصاركم حىت متر
فاطمة بنت حممد على الصراط ،فتمر مع سبعني ألف جارية من احلور العني كمر الربق.

أبو بكر يف الغيالنيات عن أيب أيوب.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 34210إذا كان يوم القيامة اندى مناد من بطنان العرش :أيها الناس! غضوا أبصاركم حىت جتوز فاطمة إىل اجلنة.
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أبو بكر يف الغيالنيات عن أيب أيوب.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 34211إذا كان يوم القيامة ينادي مناد من بطنان العرش :أيها الناس! غضوا أبصاركم ،أيها الناس! غضوا
أبصاركم حىت جتوز فاطمة إىل اجلنة.

أبو بكر يف الغيالنيات عن أيب هريرة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 34219إذا كان يوم القيامة اندى مناد من وراء احلجب :اي أهل اجلمع! غضوا أبصاركم عن فاطمة بنت حممد

حىت متر.

متام ،ك عن علي.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -34220إن فاطمة أحصنت فرجها فحرمها هللا وذريتها على النار.
البزار ،ع ،طب ،ك عن ابن مسعود.

ترتيب الموضوعات.

 -34226ابنيت فاطمة حوراء آدمية مل حتض ومل تطمث ،وإمنا مساها هللا فاطمة ألن هللا تعاىل فطمها وحمبيها من النار.
خط عن ابن

عباس.السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -34227إمنا مسيت فاطمة ألن هللا فطمها وحمبيها عن النار.
الديلمي عن أيب هريرة.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 -34228أاتين جربيل بسفرجلة من اجلنة فأكلتها ليلة أسري يب فعلقت خدجية بفاطمة ،فكنت إذا اشتقت إىل رائحة
اجلنة مشمت رقبة فاطمة.

ك وقال :غريب عن سعد بن أيب وقاص وقال الذهيب :هو كذب جلى من وضع مسلم بن عيسى الصفار ألن فاطمة

ولدت قبل النبوة فضال عن األسراء ،وكذا قال ابن حجر.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -34237إن هللا عز وجل ليغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضاها.
الديلمي عن علي.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 -34262احلسن واحلسني سيفا العرش وليسا مبعلقني.
طس عن عقبة بن

عامر.السلسلة الضعيفة (موضوع).
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 -34278أيها الناس! أال أخربكم خبري الناس جدا وجدة؟ أال أخربكم خبري الناس عما وعمة؟ أال أخربكم خبري الناس
خاال وخالة؟ أال أخربكم خبري الناس أاب وأما؟ احلسن واحلسني جدمها رسول هللا ،وجدهتما خدجية بنت خويلد ،وأمهما

فاطمة بنت رسول هللا ،وأبومها علي بن أيب طالب ،وعمهما جعفر بن أيب طالب ،وعمتهما أم هاينء بنت أيب طالب؛
وخاهلما القاسم بن رسول هللا ،وخاالهتما زينب ورقية وأم كلثوم بنات رسول هللا ،وجدمها يف اجلنة ،وأبومها يف اجلنة،

وأمهما يف اجلنة ،وعمهما يف اجلنة وعمتهما يف اجلنة ،وخاالهتما يف اجلنة ،ومها يف اجلنة ،ومن أحبهما يف اجلنة.

طب وابن عساكر عن ابن عباس ،وفيه أمحد بن حممد اليمامي مرتوك وكذبه أبو حامت وابن صاعد.

 -34290ملا استقر أهل اجلنة قالت اجلنة :اي رب أليس وعدتين أن تزينين بركنني من أركانك؟ قال :أمل أزينك
ابحلسن واحلسني؟ فماست اجلنة ميسا كما مييس العروس.

طب واخلطيب وابن عساكر عن ابن هليعة عن أيب عشانة عن عقبة بن عامر ،قال ابن عساكر :وروى عن ابن هليعة عن
أيب عشانة مرسال ،وروى عنه عن أيب عشانة قال :بلغين  -فذكره من غري أن يرفعه إىل النيب صلى هللا عليه وسلم،
قلت :فاحلديث إذن معلول ،وأورده ابن اجلوزي يف املوضوعات وقال :فيه أمحد بن رشدين كذاب عن محيد بن علي

البجلي وليس بشيء.

 -34306إن حسن بن علي أعطي من الفضل ما مل يعط أحد من ولد آدم ما خال يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن
إبراهيم خليل هللا.

ابن عساكر عن حذيفة ،وفيه أبو هارون العبدي شيعي مرتوك.
 -34320أوحى هللا إيل أين قتلت بيحىي بن زكراي سبعني ألفا وأين قاتل اببن بنتك سبعني ألفا وسبعني ألفا.
ك عن ابن عباس.

ترتيب الموضوعات.

 -34325يقتل احلسني على رأس ستني سنة من مهاجري.

طب واخلطيب وابن عساكر عن أم سلمة ،وفيه سعد بن طريف مرتوك وقال حب :يضع احلديث وأورده ابن اجلوزي يف

املوضوعات.

 - 34407الصخرة صخرة بيت املقدس على خنلة ،والنخلة على هنر من أهنار اجلنة ،وحتت النخلة آسية بنت مزاحم
امرأة فرعون ومرمي بنت عمران تنظمان مسوط أهل اجلنة إىل يوم القيامة.

طب عن عبادة بن الصامت.

ضعيف الجامع (موضوع).
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 - 34453إمنا حر جهنم على أميت كحر احلمام.

طس عن أيب بكر.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 34480قال هللا تعاىل لعيسى :اي عيسى! إين ابعث من بعدك أمة إن أصاهبم ما حيبون محدوا وشكروا ،وإن
أصاهبم ما يكرهون صربوا واحتسبوا وال حلم وال علم ،قال ،اي رب! كيف يكون هلم هذا وال حلم والعلم؟ قال:

أعطيهم من حلمي وعلمي.

حم ،طب ،ك ،هب عن أيب الدرداء.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -34549إن إبراهيم خليل الرمحن رأى اجلنة فيما يرى النائم فأصبح فقصها على قومه فقال :اي قوم! إين رأيت

البارحة فيما يرى النائم جنة عرضها السماوات واألرض أعدت حملمد وأمته ،حدائقها شهادة أن ال إله إال هللا،

وأشجارها حممد رسول هللا ،ومثارها سبحان هللا واحلمد هلل ،فقال له قومه :اي خليل هللا! من حممد وأمته؟
بز عن أيب أمامة.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 -34570مثل أميت كحديقة قام عليها صاحبها فاحتدر رواكيها وهيأ مساكنها وحلق سعفها ،فأطعم عاما فوجا
وعاما فوجا ،فلعل آخرمها طعما أن يكون أجودمها قنواان وأطوهلما مشراخا ،والذي بعثين ابحلق! ليجدن عيسى ابن مرمي

يف أميت خلفا من حواريه.

أبو نعيم عن عبد الرمحن بن مسرة.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 -34571ال تبكوا فإن مثل أميت مثل حديقة قام عليها صاحبها فاحتدر رواكيها وهيأ مساكنها وحلق سعفها
فأطعمت عاما فوجا ،فلعل آخرها عاما يكون أجودها قنواان وأطوهلا مشراخا ،والذي بعثين ابحلق! ليجد ابن مرمي يف أميت

خلفا من حواريه.

احلكيم عن عبد الرمحن بن مسرة.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 -34585اي حذيفة! إن يف كل طائفة من أميت قوما شعثا غربا ،إايي يريدون وإايي يتبعون ويقيمون كتاب هللا ،أولئك
مين وأان منهم وإن مل يروين.

حل عن حذيفة.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 -34590يدخل رجل من هذه األمة اجلنة قبل موته.

ابن عساكر عن ابن

عمر.السلسلة الضعيفة (باطل).
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 - 34591خيار أميت يف كل قرن مخسمائة ،واالبدال أربعون ،فال اخلمسمائة ينقصون وال األربعون ،كلما مات رجل

أبدل هللا من اخلمسمائة مكانه وأدخل يف األربعني مكانه ،يعفون عمن ظلمهم ،وحيسنون إىل من أساء إليهم ،ويتواسون

فيما آاتهم هللا.

حل عن ابن عمر.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -34599ثالث من كن فيه فهو من األبدال :الرضا ابلقضاء ،والصرب عن حمارم هللا ،والغضب يف ذات هللا عز

وجل.

فر عن معاذ.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 - 34600عالمة أبدال أميت أهنم ال يلعنون شيئا أبدا.

ابن أيب الدنيا يف كتاب األولياء عن بكر بن خنيس مرسال.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 34602لن ختلو األرض من ثالثني مثل إبراهيم خليل الرمحن ،هبم تغاثون ،وهبم ترزقون ،وهبم متطرون.

حب يف اترخيه عن أيب هريرة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -34609البدالء أربعون رجال :اثنان وعشرون ابلشام ،ومثانية عشر ابلعراق ،كلما مات واحد أبدل هللا مكانه ،فإذا
جاء األمر قبضوا كلهم فعند ذلك تقوم الساعة.

احلكيم واخلالل يف كرامات األولياء ،عد عن أنس.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 -34624إن هلل تعاىل يف كل بدعة كيد هبا اإلسالم وأهله وليا صاحلا يذب عنه ويتكلم بعالماته ،فاغتنموا حضور
تلك اجملالس ابلذب عن الضعفاء وتوكلوا على هللا وكفى ابهلل وكيال.
حل عن أيب هريرة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -34629إن هلل يف اخللق ثالمثائة قلوهبم على قلب آدم ،وهلل يف اخللق أربعون قلوهبم على قلب موسى ،وهلل يف
اخللق سبعة قلوهبم على قلب إبراهيم ،وهلل يف اخللق مخسة قلوهبم على قلب جربيل ،وهلل يف اخللق ثالثة قلوهبم على

قلب ميكائيل ،وهلل يف اخللق واحد على قلب إسرافيل ،فإذا مات الواحد أبدل هللا مكانه من الثالثة ،وإذا مات من
الثالثة أبدل هللا مكانه من اخلمسة ،وإذا مات من اخلمسة أبدل هللا مكانه من السبعة ،وإذا مات من السبعة أبدل هللا

مكانه من األربعني ،وإذا مات من األربعني أبدل هللا مكانه من الثالمثائة ،وإذا مات من الثالمثائة أبدل هللا مكانه من

العامة ،فيهم حيي ومييت وميطر وينبت ويدفع البالء.

حل وابن عساكر عن ابن مسعود.

السلسلة الضعيفة (موضوع).
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 -34633الصالة يف املسجد احلرام مائة ألف صالة ،والصالة يف مسجدي عشرة آالف صالة ،والصالة يف مسجد
الرابطات ألف صالة.
حل عن أنس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -34650أمر جربيل أن ينزل بياقوتة من اجلنة فهبط هبا فمسح هبا رأس آدم فتناثر الشعر منه فحيث بلغ نورها صار

حرما.

خط عن جعفر بن حممد معضال.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -34657من أدرك رمضان مبكة فصامه وقام منه ما تيسر له كتب هللا له مائة ألف شهر رمضان فيما سواها وكتب
هللا له بكل يوم عتق رقبة وكل ليلة عتق رقبة ،وكل يوم محالن فرس يف سبيل هللا ويف كل يوم حسنة ويف كل ليلة حسنة.

هـ عن ابن عباس.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -34709من أدرك شهر رمضان مبكة من أوله إىل آخره صيامه وقيامه كتب له مائة ألف شهر رمضان يف غريها

وكان له بكل يوم مغفرة وشفاعة ،وبكل ليلة مغفرة وشفاعة ،وبكل يوم محالن فرس يف سبيل هللا وله بكل يوم دعوة

مستجابة.

هب عن ابن عباس ،وقال :تفرد به عبد الرحيم بن زيد العمي وليس ابلقوي.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -34730احلجر ميني هللا ،فمن مسحه فقد ابيع هللا.
فر عن أنس ،األزرقي عن عكرمة موقوفا.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -34731احلجر األسود نزل به ملك من السماء.
األزرقي عن أيب.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -34744احلجر األسود ميني هللا ،فمن مسح يده على احلجر فقد ابيع هللا أن ال يعصيه.
الديلمي عن أنس.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 - 34778التضلع من ماء زمزم براءة من النفاق.

األزرقي يف اتريخ مكة عن ابن عباس.

ضعيف الجامع (موضوع).
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 - 34758ما دعا أحد بشيء يف هذا امللتزم إال استجيب له.

فر عن ابن عباس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -34798يؤمر جربيل يف كل غداة يدخل حبر النور فينغمس فيه انغماسة مث خيرج فينتفض انتفاضة فيسقط منه
سبعون ألف قطرة خيلق هللا من كل قطرة ملكا فيؤمر هبم إىل البيت املعمور فيصلون فيه مث يؤمر هبم إىل حيث شاء

فيسبحون إىل يوم القيامة.
الديلمي عن أيب هريرة.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 -34801املدينة خري من مكة.

طب ،قط يف األفراد عن رافع بن خديج.

السلسلة الضعيفة (باطل).

 -34818رمضان ابملدينة خري من ألف رمضان فيما سواها من البلدان ،ومجعة ابملدينة خري من ألف مجعة فيما

سواها من البلدان.

طب والضياء عن بالل بن احلارث املزين.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -34940اللهم! إنك أخرجتين من أحب البالد إيل فأسكين أحب البالد إليك.
ك وتعقب عن أيب هريرة.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -34941اي طيبة! اي سيدة البلدان .أبو نعيم عن ا بن عمر قال :ما طلع النيب صلى هللا عليه وسلم على املدينة

قافال من سفر إال قال  -فذكره.
الغرائب الملتقطة (موضوع).

 -34982نعم أودية املدينة سجاسج! ونعم الوادي املاشية.
الديلمي عن ابن عمر.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 - 34983بئر غرس من عيون اجلنة.
ابن سعد عن ابن عباس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -34984نعم البئر بئر غرس! هي من عيون اجلنة وماؤها أطيب املياه.

ابن سعد عن عمر بن احلكم.

ضعيف الجامع (موضوع).
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 -35006من مات يف أحد احلرمني استوجب شفاعيت وكان يوم القيامة من اآلمنني.
طب ،هب وضعفه عن سلمان.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 - 35068قال هللا عز وجل لداود :ابن يل بيتا يف األرض ،فبىن داود بيتا لنفسه قبل البيت الذي أمر به ،فأوحى هللا
إليه :اي داود! نصبت بيتك قبل بييت؟ قال :أي رب! هكذا قلت فيما قضيت :من ملك استأثر ،مث أمر ببناء املسجد،

فلما مت السور سقط ثلثاه ،فشكى ذلك إىل هللا تعاىل فأوحى هللا تعاىل إليه أنه ال يصلح أن تبين يل بيتا ،قال :أي رب!
ومل؟ قال :ملا جرى على يديك من الدماء ،قال :أي رب! أو مل يكن ذلك يف هواك وحمبتك؟ قال :بلى ولكنهم عبادي

وأان أرمحهم ،فشق ذلك عليه ،فأوحى هللا إليه :ال حتزن فإين سأقضي بناءه على يدي ابنك سليمان وملا مات داود أخذ

سليمان يف بنائه ،فلما مت قرب القرابني وذبح الذابئح ومجع بين إسرائيل ،فأوحى هللا تعاىل إليه :قد أرى سرورك ببنيان
بييت فاسألين أعطك ،قال :أسألك ثالث خصال :حكما يصادف حكمك ،وملكا ال ينبغي ألحد من بعدي ،ومن أتى

هذا البيت ال يريد إال الصالة خرج من ذنوب ه كيوم ولدته أمه ،أما ثنتان فقد أعطيهما وأان أرجو أن يكون قد أعطي

الثالثة.

طب عن رافع بن عمري.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -35076رحم هللا أهل املقربة؟ تلك مقربة تكون بعسقالن.

ص عن عطاء اخلراساين بالغا.

السلسلة الضعيفة (باطل).

 -35077طوىب ملن أسكنه هللا تعاىل إحدى العروسني :عسقالن أو غزة.

فر عن ابن الزبري.

ترتيب الموضوعات.

 -35079عسقالن إحدى العروسني :يبعث منها يوم القيامة سبعون ألفا ال حساب عليهم ،ويبعث منها مخسون ألفا
شهداء وفودا إىل هللا؛ وهبا صفوف الشهداء رؤوسهم مقطعة يف أيديهم تثج أوداجهم دما يقولون :ربنا وآتنا ما وعدتنا

على رسلك وال ختزان يوم القيامة إنك ال ختلف امليعاد ،فيقول :صدق عبيدي اغسلوهم بنهر البيضة ،فيخرجون منها

نقيا بيضا فيسرحون يف اجلنة حيث شاؤا.

حم عن أ نس وأورده ابن اجلوزي يف املوضوعات ورد عليه ابن حجر يف القول املسدد وذكر له شواهد.

ترتيب

الموضوعات.

 -35080من رابط بعسقالن يوما وليلة مث مات بعد ذلك بستني سنة مات شهيدا وإن مات يف أرض الشرك .محزة

يف اتريخ جرجان وابن عساكر عن أيب أمامة.

المنار المنيف.
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 - 35087رحم هللا إخواين بقزوين.

ابن أيب حامت يف فضائل قزوين عن أيب هريرة وابن عباس معا ،أبو العالء العطار فيها عن علي.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -35089أفضل الثغور أرض ستفتح يقال هلا قزوين ،من ابت فيها ليلة احتسااب مات شهيدا وبعث مع الصديقني يف
زمرة النبيني حىت يدخل اجلنة.

اخلليل بن عبد اجلبار يف فضائل قزوين والرافعي عن أيب هريرة.

الزيادات على الموضوعات.

 -35090إن جــبال مــن جبــال فــارس أبرض الــديلم يقــال هلــا قــزوين ،نبــأين خليلــي جربيــل قــال :حيشــرون يــوم القيامــة
فيقومون على أبواب اجلنة صفوفا واخلالئق يف احلساب وهم جيدون رائحة اجلنة.

احلافظ احلسن بن أمحد العطار يف فضائل قزوين والرافعي عن أابن عن أنس.

الزيادات على الموضوعات.

 -35091إنه سيكون يف آخر الزمان قوم ينزلون مكاان يقال له قزوين ،يكتب هلم فيه قتال يف ســبيل هللا .اخلطيــب

يف فضائل قزوين والرافعي عن أيب ذر.

الزيادات على الموضوعات.

 -35092إين ألعرف أقواما يكونون يف آخر الزمان قد اختلط اإلميان بلحومهم ودمائهم ،يقاتلون يف بلدة يقال هلا
قزوين ،تشتاق إليهم اجلنة وحتن كما حتن الناقة إىل ولدها.

أبو الشيخ يف كتاب األمصار والبلدان واحلسن بن أمحد العطار يف فضائل قزوين والديلمي والرافعي عن جابر.

الزيادات

على الموضوعات.

 -35093جتيء قزوين يوم القيامة وهلا جناحان تطري هبما بني السماء واألرض من درة بيضاء جموفة تنادي :أان قطعة
من الفردوس من دخلين حىت أشفع له إىل ريب.

اخلليلي يف فضائل قزوين والرافعي عن كعب بن عجرة.

الزيادات على الموضوعات.

 -35094رحم هللا إخواين بقزوين ثالاث ،قالوا :اي رسول هللا! وما قزوين؟ قال :قزوين أرض من أرض الديلم ،هي

اليوم يف يد الديلم ،وستفتح على أميت وتكون رابطا لطوائف من أميت ،فمن أدرك ذلك فليأخذ بنصيبه من فضل رابط

قزوين ،فإنه يستشهد هبا قوم يعدلون شهداء بدر.

ابن أيب حامت يف فضائل قزوين عن أيب هريرة وابن عباس معا.

ضعيف الجامع (موضوع).
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 -35095رحم هللا إخواين بقزوين ثالاث ،قالوا :اي رسول هللا! وما قزوين؟ قال :قزوين ابب من أبواب اجلنة وهي اليوم
يف يد املشركني ،ستفتح يف آخر الزمان على أميت ،فمن أدرك ذلك الزمان فليأخذ نصيبه من فضل الرابط بقزوين.

اخلليل بن عبد اجلبار يف فضل قزوين والرافعي عن أيب هريرة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -35096رحم هللا إخواين بقزوين! قيل :اي رسول هللا! وما قزوين؟ قال :بلدة يقال هلا قزوين ،الشهداء فيها يعدلون

عند هللا شهداء بدر.

احلافظ أبو العالء العطار يف فضائل قزوين والرافعي عن علي.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -35097ستفتح عليكم اآلفاق وستفتح اآلفاق وستفتح عليكم مدينة يقال هلا قزوين ،من رابط فيها أربعني يوما -

أو :أربعني ليلة  -كان له يف اجلنة عمود من ذهب ،عليه زبرجدة خضراء ،عليها قبة من ايقوتة محراء ،هلا سبعون ألف
مصراع من ذهب ،على كل مصراع زوجة من احلور العني.

هـ واخلليلي يف فضائل قزوين عن أ نس ،وفيه داود بن احملرب كذاب ،وأورده ابن اجلوزي يف املوضوعات ،وقال املزى يف
التهذيب :هو حديث منكر.

 -35098ستفتح اإلسكندرية وقزوين على أميت ،وإهنما ابابن من أبــواب اجلنــة ،مــن رابــط فيهمــا أو يف احــدامها ليلــة
واحدة خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه.

اخلليلــي يف فض ــائل قــزوين والرافع ــي عــن ع ل ــي ،قــال أب ــو حفــص عم ــر بــن زاذان :غري ــب تفــرد ب ــه خالــد ب ــن محيــد ع ــن

األعمش.

الزيادات على الموضوعات.

 -35099ستفتح على أميت مــدينتان :إحــدامها مــن أرض الــديلم يقــال هلــا قــزوين ،واألخــرى مــن أرض الــروم يقــال هلــا
اإلسكندرية ،من رابط يف شيء منهما خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه.

أبــو الشــيخ يف كتــاب األمصــار وحممــد بــن داود بــن انجيــة املهــري يف فضــائل اإلســكندرية وميســرة بــن علــي يف مشــيخته

والرافعي عن بعض الصحابة.

الزيادات على الموضوعات.

 -35100سيكون جهاد ورابط بقزوين ،يشفع أحدهم يف مثل ربيعة ومضر.
اخلطيب يف فضائل قزوين والرافعي عن ابن عباس.

الزيادات على الموضوعات.

 -35101صالة هللا على أهل قزوين ،فإن هللا ينظر إليهم يف الدنيا فريحم هبم أهل األرض.
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إسحاق بن حممد الكيساين وأبو يعلى اخلليلي معا يف فضائل قزوين والرافعي عن ابن مسعود ،وفيه ميسرة بن عبد ربه

كذاب.

 -35102صلى هللا على أخي حيىي بن زكراي! قال :يكون يف آخر الزمان ترعــة مــن تــرع اجلنــة يقــال هلــا قــزوين ،فمــن
أدركها فلريابطها وليشركين يف رابطها أشركه يف فضل نبويت.

أبو حفص عمر بن عبد هللا بن زاذان يف فوائده وأبــو العــالء العطــار يف فضــائل قــزوين والرافعــي عــن علــي.

الزياادات علاى

الموضوعات.

 -35103قزوين ابب من أبواب اجلنة ،هي اليوم يف أيدي املشركني وستفتح على يدي أميت من بعدي ،املفطر فيها
كالصائم يف غريها ،والقاعد فيها كاملصلي يف غريها ،وإن الشهيد فيها يركب يوم القيامة على براذين من نور فيساق إىل
اجلنــة مث ال حياســب علــى ذنــب أذنبــه وال عمــل عملــه وهــو يف اجلنــة خالــدا ويــزوج مــن احلــور العــني ويســقى مــن األلبــان

والعسل والسلسبيل مع ماله عند هللا من املزيد.

أبو العالء احلسن بن أمحد العطار يف فضائل قزوين والرافعي عن علي.

الزيادات على الموضوعات.

 -35104قزوين ابب من أبواب اجلنة ،حيشر من مقربهتا كذا وكذا ألف شهيد.
اخلطيب يف فضائل قزوين والرافعي عن أيب هريرة.

الزيادات على الموضوعات.

 -35105ما من قوم أحب إىل هللا تعاىل من قوم محلوا القرآن وركبوا إىل التجارة اليت ذكرها هللا تنجيكم من عذاب
ألــيم قــرؤا القــرآن وشــهروا الســيوف يســكنون بلــدة يقــال هلــا قــزوين ،أيتــون يــوم القيامــة وأوداجهــم تقطــر دمــا ،حيــبهم هللا

وحيبونه ،تفتح هلم مثانية أبواب اجلنة فيقال هلم ،ادخلوا من أيها شئتم.

اخلليلــي يف فض ــائل ق ــزوين وأب ــو زك ــراي حي ــىي ب ــن عب ــد الوهــاب اب ــن من ــده يف الت ــاريخ والرافع ــي ع ــن ج ـابر.

الزيااادات علااى

الموضوعات.

 -35106من سره أن يفتح هللا له اباب مــن أبــواب اجلنــة فليشــهد اباب مــن أبــواب العجــم ســكانه رهبــان ابلليــل ليــوث

ابلنهار.

الكيساين واخلليل بن عبد اجلبار معا يف فضائل قزوين والرافعي عن ابن عباس ،وفيه ميسرة بــن عبــد ربــه ،قــال الرافعــي:

أسأؤا القول فيه.

الزيادات على الموضوعات.

 -35107من سره أن حيرم هللا وجهه وبدنه على النار فليمت بقزوين.

أبو بكر بن حممد عمر اجلعايب يف أماليه واخلليل بن عبد اجلبار يف فضائل قزوين والرافعي والديلمي عن ابن عباس ،قال
الرافعي :كان املعىن فليقم هبا مرابطا إىل أن ميوت.

الزيادات على الموضوعات.
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 -35108من سره أن خيتم له ابلسعادة والشهادة فليشهد ابب قزوين.
احلسن بن أمحد العطار والرافعي عن ابن مسعود.

الزيادات على الموضوعات.

 -35109ينظر هللا إىل أهل قزوين يف كل يوم مرتني فيتجاوز عن مسيئهم ويتقبل من حمسنهم.
أبو الشيخ يف كتاب األمصار والبلدان والرافعي عن ابن عباس.

الزيادات على الموضوعات.

 -35110يكون ألميت مدينة يقال هلا :قزوين ،الساكن هبا أفضل من ساكن احلرمني.

أبو بكر اجلعايب يف أماليه والرافعي عن أيب هريرة ،قال الرافعي :كأنه يريد السكىن هبا للمرابطة.

الزيادات على الموضوعات.

 -35111ستكون بعدي بعوث كثرية فكونوا يف بعث خراسان مث انزلوا يف مدينة مرو ،فإنه بناها ذو القرنني ودعا هلا
ابلربكة ،وال يصيب أهلها سوء أبدا.

حم عن بريدة .والرافعي عن علي ،وفيه عبد امللك بن هارون بن عنرتة كذاب وأورده ابن اجلوزي يف املوضوعات ورواه

اخلطيب يف فضائل قزوين والرافعي عن علي موقوفا.

 -35113أربعة أبواب من أبواب اجلنة مفتحة يف الدنيا :اإلسكندرية وعسقالن وقزوين وعبادان ،وفضل جدة على

هؤالء كفضل بيت هللا احلرام على سائر البيوت.
حب يف الضعفاء والديلمي.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 -35114ابابن مفتوحان يف اجلنة للدنيا :عبادان وقزوين.
أبو الشيخ يف كتاب البلدان والديلمي والرافعي عن أنس.

الزيادات على الموضوعات.

 -35115حيول هللا ثالث قرى زبرجدة خضراء تزف إيل أزواجهن :عسقالن واإلسكندرية وقزوين.

حل واخلطيب يف كتاب فضائل قزوين والرافعي عن عمر بن صبيح عن أابن عن أنس ،وعمر كذاب وأابن مرتوك.
 -35118القرى احملفوظة مكة واملدينة وإيلياء وجنران ،وما من ليلة إال وينزل بنجران سبعون ألف ملك يصلون على
أهل بيت األخدود مث ال يعودون إليها أبدا.
نعيم بن محاد يف الفنت عن ابن عمر.

الزيادات على الموضوعات.
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 -35121أربعة أجبل من جبال اجلنة :أحد وجنبة وطورولبنان ،وأربعة أهنار من أهنار اجلنة :النيل والفرات وسيحان
وجيحان ،وأربعة مالحم من مالحم اجلنة :بدر وأحد واخلندق وحنني.

طب ،عد وابن مردويه ،كر عن كثري بن عبد هللا بن عمرو بن عوف املزين عن أبيه عن جده ،وأورده ابن اجلوزي يف

املوضوعات وقال :ال يصح وكثري كذاب؛ قال حب :روى عن أبيه عن جده نسخة موضوعة.

 -35124فارس عصبتنا أهل البيت ،ألن إمساعيل عم ولد إسحاق وإسحاق عم ولد إمساعيل.
ك يف اترخيه عن ابن عباس.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 - 35126اجلنة ابملشرق.

فر عن أنس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -35151إين ألعرف أرضا يقال هلا البصرة أقومها قبلة وأكثرها مساجد ومؤذنني ،يدفع هللا عن أهلهــا الــبالء مــا ال
يدفع عن سائر البالد.

الديلمي عن أيب ذر.

الزيادات على الموضوعات.

 -35157إن مصر ستفتح! فانتجعوا خريها وال تتخذوها دارا ،فإنه يساق إليها أقل الناس أعمارا.
تخ وابن السين وأبو نعيم يف الطب والباوردي عن رابح.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -35159اجلفاء والبغي يف الشام.
عد ،كر ،عن أنس.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -35160دخل إبليس العراق فقضى حاجته فيها ،مث دخل الشام فطردوه حىت بلغ نيسان ،مث دخل مصر فباض

فيها وفرخ مث بسط عبقرية

طب وأبو الشيخ يف العظمة ،عن ابن عمر.

ترتيب الموضوعات.

 -35161ستفتح مصر بعدي؟ فانتجعوا خريها وال تتخذوها دارا ،فإنه يساق إليها أقل الناس أعمارا.

خ يف اترخيه وقال :ال يصح؛ وابن يونس وقال :منكر جدا ،وابن شاهني وابن السكن ،عن مطهر بن اهليثم عن موسى

بن علي بن رايح عن أبيه عن جده ،وأورده ابن اجلوزي يف املوضوعات.
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 -35164رجب شهر هللا ،وشعبان شهري ،ورمضان شهر أميت.
أبو الفتح ابن أيب الفوارس يف أماليه عن احلسن مرسال.

ترتيب الموضوعات.

 -35165رجب من شهور احلرم وأايمه مكتوبة على أبواب السماء السادسة ،فإذا صام الرجل منه يوما وجدد

صومه بتقوى هللا نطق الباب ونطق اليوم قاال :اي رب اغفر له! وإذا مل يتم صومه بتقوى هللا مل يستغفرا ،وقيل :خدعتك

نفسك.

أبو حممد احلسن بن حممد اخلالل يف فضائل رجب عن أيب سعيد.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 -35168رجب شهر عظيم يضاعف هللا فيه احلسنات ،فمن صام يوما من رجب فكأمنا صام سنة ،ومن صام منه
سبعة أايم غلقت عنه سبعة أبواب جهنم ،ومن صام منه مثانية أايم فتحت له مثانية أبواب اجلنة ،ومن صام منه عشرة

أايم مل يسأل هللا شيئا إال أعطاه ،ومن صام منه مخسة عشر يوما اندى مناد من السماء قد غفر لك ما مضى فاستأنف
العمل ،ومن زاد زاده هللا ،ويف رجب محل هللا نوحا يف السفينة فصام رجب وأمر من معه أن يصوموا فجرت هبم السفينة

ستة أشهر آخر ذلك يوم عاشوراء ،أهبط على اجلودي فصام نوح ومن معه والوحش شكرا هلل عز وجل ،ويف يوم

عاشوراء فلق هللا البحر لبين إسرائيل ،ويف يوم عاشوراء اتب هللا على آدم وعلى مدينة يونس ،وفيه ولد إبراهيم.

طب عن سعيد بن أيب راشد.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 - 35172شعبان شهري ورمضان شهر هللا.

فر عن عائشة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -35173إمنا مسي شعبان ألنه يتشعب فيه خري كثري للصائم فيه حىت يدخل اجلنة.
الرافعي يف اترخيه عن أنس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 35177إذا كان ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلتها وصوموا يومها ،فإن هللا ينزل فيها لغروب الشمس إىل مساء
الدنيا فيقول :أال مستغفر فأغفر له؟ أال مسرتزق فأرزقه؟ أال مبتلى فأعافيه؟ أال سائل فأعطيه أال كذا؟ أال كذا؟ حىت

يطلع الفجر.

هب عن علي.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 35199من اكتحل ابإلمثد يوم عاشوراء مل يرمد أبدا.

هب عن ابن عباس.

ضعيف الجامع (موضوع).
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 -35211قلوب ابن آدم تلني يف الشتاء ،وذلك ألن هللا تعاىل خلق آدم من طني والطني يلني يف الشتاء.
حل عن معاذ.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -35217خرية هللا من الشهور شهر رجب ،وهو شهر هللا من عظم شهر هللا رجب فقد عظم أمر هللا ،ومن عظم

أمر هللا أدخله جنات النعيم وأوجب ل ه رضوانه األكرب؛ وشعبان شهري ومن عظم شهر شعبان فقد عظم أمري ،ومن
عظم أمري كنت له فرطا وذخرا يوم القيامة؛ وشهر رمضان شهر أميت ،فمن عظم شهر رمضان وعظم حرمته ومل ينتهكه

وصام هناره وقام ليله وحفظ جوارحه خرج من رمضان وليس عليه ذنب يطلبه هللا به.
هب عن أنس وقال إسناده منكر مبرة.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -35224الشاة بركة ،والبئر بركة ،والتنور بركة ،والقداحة بركة.
خط عن أنس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 35231ما من أهل بيت عندهم شاة إال ويف بيتهم بركة.

ابن سعد عن أيب اهليثم بن التيهان.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 35232ما من أهل بيت تروح عليهم ثلة من الغنم إال ابتت املالئكة تصلي عليهم حىت تصبح.

ابن سعد عن أيب ثفال عن خالد.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -35235استوصوا ابملعزى خريا ،فإهنا مال رقيق وهو يف اجلنة ،وأحب املال إىل هللا الضأن ،وعليكم ابلبياض ،فإن
هللا تعاىل خلق اجلنة بيضاء ،فليلبسه أحياؤكم وكفنوا فيه مواتكم ،وإن دم الشاة البيضاء أعظم عند هللا من دم

السوداوين.

طب ،عد عن ابن عباس ،قال عد :فيه محزة النصييب كذاب.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -35238الشاة يف الدار بركة ،والدجاج يف الدار بركة.
ك يف اترخيه عن أنس.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا أو موضوع).

 - 35239اجلن ال ختبل أحدا يف بيته عتيق من اخليل.

ع ،طب عن عريب.

ضعيف الجامع (موضوع).
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 -35249اخليل معقود بنواصيها اخلري والنيل إىل يوم القيامة وأهلها معانون عليها واملنفق عليها كباسط يده يف
صدقة ،وأبواهلا وأرواثها ألهلها عند هللا يوم القيامة من مسك اجلنة.

طب عن عريب املليكي.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 - 35267جزى هللا العنكبوت عنا خريا! فإهنا نسجت علي يف الغار.
أبو سعد السمان يف مسلسالته؛ فر عن أيب بكر.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 35268اختذوا الديك األبيض فإن دارا فيها ديك أبيض ال يقرهبا شيطان وال ساحر وال الدويرات حوهلا.

طس عن أنس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 35269اختذوا هذه احلمام املقاصيص يف بيوتكم ،فإهنا تلهي اجلن عن صبيانكم.
الشريازي يف األلقاب ،خط ،فر عن ابن عباس؛ عد عن أنس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 35270صوت الديك صالة وضربه جبناحيه ركوعه وسجوده.
أبو الشيخ يف العظمة عن أيب هريرة؛ ابن مردويه عن عائشة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -35273الديك األبيض صديقي.

ابن قانع عن أيوب بن عتبة.

المنار المنيف (.)79

 -35274الديك األبيض صديقي وصديق صديقي وعدو عدو هللا.
أبو بكر الربقي عن أيب زيد األنصاري.

المنار المنيف (.)79

 -35275الديك األبيض صديقي وصديق صديقي وعدو عدوي.

احلارث عن عائشة وأنس.

المنار المنيف (.)79

 -35276الديك األبيض صديقي وعدو عدو هللا ،حيرس دار صاحبه وسبع أدور.

البغوي عن خالد بن معدان.

المنار المنيف (.)79

 -35277الديك األبيض األفرق حبييب وحبيب حبييب جربيل ،حيرس بيته وستة عشر بيتا من جريانه :أربعة عن
اليمني وأربعة عن الشمال وأربعة من قدام وأربعة من خلف.
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عق وأبو الشيخ يف العظمة عن أنس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -35278الديك يؤذن ابلصالة ،من اختذ ديكا أبيض حفظ من ثالثة :من شر كل شيطان وساحر وكاهن.

هب عن ابن عمر.

المنار المنيف (.)79

 -35279الديك األبيض صديقي وصديق صديقي وعدو عدوي حيرس دار صاحبه وتسع دور حوهلا.

احلارث عن أيب زيد األنصاري.

المنار المنيف (.)79

 -35280إن هلل عز وجل ديكا براثنه يف األرض السفلى وعنقه مثىن حتت العرش وجناحاه يف اهلوى خيفق هبما سحر
كل ليلة يقول :سبحوا القدوس ،ربنا الرمحن ال إله غريه.

أبو الشيخ يف العظمة عن ثوابن.

الآللئ المصنوعة.

 -35281إن هلل عز وجل ديكا جناحاه موشيان ابلزبرجد واللؤلؤ والياقوت ،جناح له يف املشرق ،وجناح له يف
املغرب ،وقوائمه يف األرض السفلى ،ورأسه مثىن حتت العرش؛ فإذا كان يف السحر األعلى خفق جبناحيه مث قال :سبوح

قدوس ربنا هللا ال إله غريه ،فعند ذلك تضرب الديكة أبجنحتها وتصيح؛ فإذا كان يوم القيامة قال هللا له :ضم جناحك

وغض صوتك فيعلم أهل السماوات واألرض أن الساعة قد اقرتبت.
أبو الشيخ عن ابن عمر.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -35282إن هلل عز وجل ديكا رأسه حتت العرش وجناحه يف اهلواء وبراثنه يف األرض ،فإذا كان يف االسحار وأذان
الصلوات خفق جبناحه وصفق ابلتسبيح ،فتسبح الديكة جتيبه ابلتسبيح.

طب عن صفوان.

المنار المنيف (.)79

 -35283إن هللا أذن يل أن أحدث عن ديك قد مرقت رجاله األرض وعنقه مثنيه حتت العرش وهو يقول :سبحانك
ما أعظم شأنك! فريد عليه ،ال يعلم ذلك من حلف يب كاذاب.

أبو الشيخ يف العظمة ،طس ،ك عن أيب هريرة.

المنار المنيف (.)79

 -35284إن هلل تعاىل ديكا رجاله يف التخوم وعنقه حتت العرش منطوية ،فإذا كان هنة من الليل صاح :سبوح

قدوس فصاحت الديكة.

عد ،هب وضعفه عن جابر.

المنار المنيف (.)79
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 -35285ثالثة أصوات حيبها هللا :صوت الديكة ،وصوت الذي يقرأ القرآن ،وصوت املستغفرين ابألسحار.
الديلمي عن أم سعد بنت زيد بن اثبت.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -35288ال تسبوا الديك األبيض ،فإنه صديقي وأان صديقه وعدوه عدوي ،والذي بعثين ابحلق! لو يعلم بنو آدم ما
يف قربه الشرتوا حلمه وريشه ابلذهب والفضة ،وإنه ليطرد مدى صوته من اجلن.

أبو الشيخ يف العظمة عن ابن عمر.

المنار المنيف (.)79

 -35290طوىب لك اي طري! أتوي إىل الشجر وأتكل من الثمر وتصري إىل غري حساب.
ك يف اترخيه ،هب عن أنس.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 -35291اختذوا هذه احلمام املقاصيص يف بيوتكم ،فإهنا تلهي اجلن عن صبيانكم.
الشريازي يف األلقاب ،خط عن ابن عباس؛ عد عن أنس.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 -35295إن هللا خلق ألف أمة :ستمائة منها يف البحر ،وأربعمائة يف الرب؛ فأول هذه األمم هالكا اجلراد ،فإذا هلك
اجلراد تتابعت األمم مثل نظام السلك إذا انقطع.

احلكيم ،ع وأبو الشيخ يف العظمة هب وضعفه عن عمر.

زوائد تاريخ بغداد (موضوع).

 -35300أكرموا عمتكم النخلة ،فإهنا خلقت من فضلة طينة آدم ،وليس من الشجر أكرم على هللا من شجرة
ولدت حتتها مرمي بنت عمران ،فأطعموا نساءكم الولد الرطب فإن مل يكن رطب فتمر.
ع وابن أيب حامت ،عق ،عد وابن السىن وأبو نعيم يف الطب وابن مردويه عن علي.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 35310ربيع أميت العنب والبطيخ.

أبو عبد الرمحن السلمى يف كتاب األطعمة وأبو عمر النوقايت يف كتاب البطيخ ،فر عن ابن عمر.

ضعيف الجامع

(موضوع).

 -35313أطعموا نساءكم يف نفاسهن التمر ،فإنه من كان طعامها يف نفاسها التمر خرج ولدها ذلك حليما ،فإنه
كان طعام مرمي حيث ولدت عيسى ،ولو علم هللا طعاما هو خري هلا من التمر أطعمها إايه.
خط عن سلمة بن قيس؛ وفيه داود بن سليمان اجلرجاين كذاب.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -35314إذا جاء الرطب فهنئوين ،وإذا ذهب فعزوين.
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ابن الل يف مكارم األخالق عن أنس وعن عائشة معا.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 -35324ما من رمانة من رمانكم إال وهو يلقح حببة من رمان اجلنة.
عد ،كر عن ابن عباس؛ وقال عد :هذا حديث ابطل.

ترتيب الموضوعات.

 -35328إن فضل البنفسج على سائر األدهان كفضلي على سائر الناس.
اخلطيب عن أيب هريرة؛ اخلطيب عن أنس؛ وقال :منكر.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -35329إن فضل البنفسج على سائر األدهان كفضل اإلسالم على سائر األداين.

طب عن حم مد بن علي بن احلسني بن علي عن أبيه عن جده؛ قال ابن كثري يف جامع املسانيد :منكر جدا ،وقال ابن

دحية :موضوع من مجيع طرقه.

 -35330إن فضل دهن البنفسج على سائر األدهان كفضلي على سائر اخللق ،ابرد يف الصيف ،حار يف الشتاء.

حب يف الضعفاء عن أيب سعيد؛ وقد أورد ابن اجلوزي هذه األحاديث الثالثة يف املوضوعات.
 -35331على كل ورقة من اهلندابء حبة من ماء اجلنة.

عد ،هب وضعفه عن جعفر بن حممد عن أبيه عن جده.

المنار المنيف.

 -35332ما من ورقة من ورق اهلندابء إال وعليها قطرة من ماء اجلنة.

طب عن حممد بن علي بن احلسني عن أبيه عن جده؛ وقال ابن كثري :منكر جدا ،وقال ابن دحية :موضوع.

 -35333عليكم ابلعدس! فإنه قدس على لسان سبعني نبيا.
أبو نعيم عن واثلة.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -35343أال أخربكم أبفضل املالئكة؟ جربيل ،وأفضل النبيني آدم ،وأفضل األايم يوم اجلمعة ،وأفضل الشهور شهر
رمضان ،وأفضل الليايل ليلة القدر ،وأفضل النساء مرمي بنت عمران.
طب عن ابن عباس.

ضعيف الجامع (موضوع).
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 -35344سيد الناس آدم ،وسيد العرب حممد ،وسيد الروم صهيب ،وسيد الفرس سلمان ،وسيد احلبشة بالل؛
وسيد اجلبال طور سيناء وسيد الشجر السدر ،وسيد األشهر احملرم ،وسيد األايم اجلمعة ،وسيد الكالم القرآن ،وسيد

القرآن البقرة ،وسيد البقرة آية الكرسي؛ أما إن فيها مخس كلمات يف كل كلمة مخسون بركة.
فر عن علي.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -35364عن عمر أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يف حمفل من أصحابه إذ جاء أعرايب من بين سليم قد

صاد ضبا وجعله يف كمه ليذهب به إىل رحله فيشويه وأيكله ،فلما رأى اجلماعة قال :ما هذه؟ قالوا :هذا الذي يذكر

أنه نيب فجاء حىت شق الناس ،فقال :والالت والعزى! ما اشتملت النساء على ذي هلجة أبغض إيل منك وال أمقت،

ولوال أن تسميين قومي عجوال لعجلت إليك فقتلتك فسررت بقتلك األمحر واألسود واألبيض وغريهم ،فقلت :اي

رسول هللا! دعين فأقوم فأقتله! فقال :اي عمر! أما علمت أن احلليم كاد أنيكون نبيا؟ مث أقبل على األعرايب فقال :ما

محلك على أن قلت ما قلت  -وقلت غري احلق ومل تكرم جملسي؟ قال :وتكلمين أيضا  -استخفافا برسول هللا صلى

هللا عليه وسلم؟ والالت والعزى! .ال أومن بك أو يؤمن بك هذا الضب ،فأخرج الضب من كمه وطرحه بني يدي
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقال :إن آمن بك هذا الضب آمنت بك فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اي

ضب! فأجابه الضب بلسان عريب مبني يسمعه القوم مجيعا :لبيك وسعديك اي زين من واىف القيامة! قال :من تعبد اي
ضب؟ قال :الذي يف السماء عرشه ،ويف األرض سلطانه ويف البحر سبيله ويف اجلنة رمحته ويف النار عذابه ،قال :فمن
أان اي ضب؟ قال :أنت رسول رب العاملني وخامت النبيني ،وقد أفلح من صدقك وقد خاب من كذبك ،قال األعرايب :ال

أتبع أثرا بعد عني ،وهللا لقد جئتك وما على ظهر األرض أحد أبغض إيل منك وإنك اليوم أحب إيل من والدي ونفسي
وإين ألحبك بداخلي وخارجي وسري وعالنييت ،أشهد أن ال إله إال هللا وأنك رسول هللا ،فقال رسول هللا صلى هللا عليه

وسلم :احلمد هلل الذي هداك إىل هذا الدين الذي يعلو وال يعلى ،وال يقبله هللا إال بصالة وال يقبل الصالة إال بقرآن،

قال :فعلمين ،فعلمه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم {ا محلَ مم ُد} و {قُ مل ُه َو َّ
َح ٌد}  ،قال :زدين اي رسول هللا! فما
اَّللُ أ َ
مسعت يف البسيط وال يف الرجز أحسن من هذا ،قال :اي أعرايب! إن هذا كالم رابلعاملني وليس بشعر ،وإنك إذا قرأت

َح ٌد} مرة كان لك كأجر من قرأ ثلث القرآن ،وإن قرأت{ :قُ مل ُه َو َّ
{قُ مل ُه َو َّ
َح ٌد} مرتني كان لك كأجر من قرأ
اَّللُ أ َ
اَّللُ أ َ

ثلثي القرآن؛ وإن قرأت{ :قُ مل ُه َو َّ
َح ٌد} ثالث مرات كان كان لك كأجر من قرأ القرآن كله ،فقال األعرايب :نعم
اَّللُ أ َ

اإلله إهلنا ،يقبل اليسري ويعطي اجلزيل ،فقال :رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :ألك مال؟ قال :ما يف بين سليم قاطبة
رجل هو أفقر مين ،فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ألصحابه :أعطوه ،فأعطوه حىت أبطروه ،فقام عبد الرمحن بن

عوف فقال :اي رسول هللا! إن عندي انقة عشراء دون البخيت وفوق األعرايب تلحق وال تلحق ،أهديت إيل يوم تبوك،
أتقرب هبا إىل هللا وأدفعها إىل األعرايب؟ فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :قد وصفت انقتك ،وأصف لك ما عند
هللا جزاء يوم القيامة ،قال :نعم ،قال :لك انقة من درة جوفاء قوائمها من زمرد أخضر وعنقها من زبرجد أصفر ،عليها

هودج وعلى اهلودج السندس واإلستربق متر بك على الصراط كالربق اخلاطف يغبطك هبا كل من رآك يوم القيامة،
فقال عبد الرمحن :قد رضيت .فخرج األعرايب من عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فلقيه ألف أعرايب من بين سليم
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على ألف دابة معهم ألف سيف وألف رمح ،فقال هلم :أين تريدون؟ فقالوا :نذهب إىل هذا الذي سفه آهلتنا فنقتله،

فقال :ال تفعلوا ،أان أشهد أن ال إله إال هللا وأن حممدارسول هللا ،فقالوا له :صبوت ،فقال :ما صبوت  -وحدثهم
احلديث ،فقالوا أبمجعهم :ال إله إال هللا حممد رسول هللا ،فبلغ ذلك النيب صلى هللا عليه وسلم فتلقاهم يف رداء فنزلوا

عن ركاهبم يقبلون ما رأوه منه وهم يقولون :ال إله إال هللا حممد رسول هللا ،مث قالوا :اي رسول هللا مران أبمراء قال :كونوا

حتت راية خالد بن الوليد ،فليس أحد من العرب آمن منهم ألف مجيعا إال بنو سليم.

طس وقال :تفرد به حممد بن علي بن الوليد السلمى ،عد ،ك يف املعجزات وأبو نعيم[ ،هق] معا يف الدالئل ،كر؛ وقال

هق :احلمل فيه على السلمى ،قال :وروى ذلك من حديث عائشة وأيب هريرة وهذا أمثل األسانيد فيه ،قال ابن دحية
يف اخلصائص :هذا خرب موضوع ،وقال الذهيب يف امليزان :هذا خرب ابطل ،وقال احلافظ ابن حجر يف اللسان :السلمى

روى عنه اإلمساعيلي يف معجمه وقال :منكر احلديث.

 -35365مسند عمر عن ابن عمر قال :كتب عمر بن اخلطاب إىل سعد بن أيب وقاص وهو ابلقادسية أن وجه

نضلة بن معاوية إىل حلوان العراق فليغر على ضواحيها فوجه سعد نضلة يف ثالمثائة فارس ،فخرجوا حىت أتوا حلوان

فأغ اروا على ضواحيها فأصابوا غنيمة وسبيا ،فأقبلوا يسوقون الغنيمة والسيب حىت إذا رهقهم العصر وكادت الشمس

أن تؤوب فأجلأ نضلة الغنيمة والسيب إىل سفح جبل مث قام فأذن فقال :هللا أكرب هللا أكرب ،فإذا جميب من اجلبل جييبه:

كربت كبريا اي نضلة! قال :أشهد أن ال إله إال هللا ،قال :كلمة اإلخالص اي نضلة! قال :أشهد أن حممدا رسول هللا،

قال :هو النذير وهو الذي بشران به عيسى ابن مرمي وعلى رأس أمته تقوم الساعة ،قال :حي على الصالة ،قال :طوىب

ملن مشى إليها وواظب عليها قال :حي على الفالح  -قال :أفلح من أجاب حممدا ،فلما قال :هللا أكرب هللا أكرب ال

إله إال هللا  -قال :أخلصت اإلخالص كله اي نضلة! فحرم هللا هبا جسدك على النار ،فلما فرغ من أذانه قمنا فقلنا له:

من أنت  -يرمحك هللا؟ أملك أنت أم ساكن من اجلن أم طائف من عباد هللا أمسعتنا صوتك؟ فأران صورتك فأان وفد هللا

ووفد رسول هللا ووفد عمر بن اخلطاب ،فانفلق اجلبل عن هامة كالرحا أبيض الرأس واللحية ،عليه طمران من صوف،
فقال :السالم عليكم ورمحة هللا ،قلنا :وعليك السالم ورمحة هللا ،من أنت  -يرمحك هللا؟ قال :أان زريب بن ثرملة
وصي العبد الصاحل عيسى ابن مرمي ،أسكنين هذا اجلبل ودعا يل بطول البقاء إىل نزوله من السماء ،فيقتل اخلنزير
ويكسر الصليب ويتربأ مما حنلته النصارى ،فأما إذ فاتين لقاء حممد فأقرؤا عمر مين السالم وقولوا له :اي عمر! سدد

وقارب فقد دان األمر ،وأخربوه هبذه اخلصال اليت أخربكم هبا ،اي عمر! إذا ظهرت هذه اخلصال يف أمة حممد فاهلرب

اهلرب :إذا استغىن الرجال ابلرجال والنساء ابلنساء ،وانتسبوا من غري مناسبة وانتموا إىل غري مواليهم ،ومل يرحم كبريهم
صغريهم ،ومل يوقر صغريهم كبريهم ،وترك املعروف فلم يؤمر به ،وترك املنكر فلم ينه عنه ،وتعلم عاملهم العلم فيجلب به

الداننري والدراهم ،وكان املطر قيظا والولد غيضا وطولوا املنازل ،وفضضوا املصاحف ،وزخرفوا املساجد ،وأظهروا الرشا
وشيدوا البناء ،واتبعوا اهلوى ،وابعوا الدين ابلدنيا ،واستخفوا ابلدماء ،وقطعت األرحام ،وبيع احلكم ،وأكل الربوا

فخرا ،وصار الغىن عزا ،وخرج الرجل من بيته فقام إليه من هو خري منه فسلم عليه ،وركب النساء السروج .مث غاب

عنا ،فكتب بذلك نضلة إىل سعد ،فكتب سعد إىل عمر ،فكتب عمر إىل سعد :هلل أبوك! سر أنت ومن معك من
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املهاجرين واألنصار حىت تنزل هذا اجلبل ،فإن لقيته فأقرئه مين السالم ،فإن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أخربان أن

بعض أوصياء عيسى ابن مرمي نزل ذلك اجلبل انحية العراق فخرج سعد يف أربعة آالف من املهاجرين واألنصار حىت
نزلوا ذلك اجلبل أربعني يوما ينادي ابألذان وقت كل صالة فال جواب.

قط يف غرائب مالك وقال :ال يثبت؛ وق يف الدالئل وقال :ضعيف مبرة ،خط يف رواة مالك وقال :منكر.

الفوائد

المجموعة.

 -35453املعاىف بن زكراي اجلريري حدثنا حممد بن محدان الصيدالين حدثنا حممد بن مسلمة الواسطي حدثنا يزيد بن

هارون أنبأان خالد احلذاء عن أيب قالبة عن ابن عباس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :إن هللا عز وجل فضل

املرسلني على املقربني ملا بلغت السماء السابعة ،لقيين ملك من نور على سرير فسلمت عليه فرد علي السالم ،فأوحى
هللا إليه :سلم عليك صفيي ونبيي ومل تقم إليه وعزيت وجالليت لتقومن فال تقعدن إىل يوم القيامة.

خط والديلمي؛ قال يف املغين :حممد بن مسلمة الواسطي عن يزيد ضعفه الاللكائي وضعفه ابن اجلوزي يف

املوضوعات.

 -35460عن عائشة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أرسلها إىل امرأة فقالت :ما رأيت طائال ،فقال :لقد رأيت
خاال خبدها انشعرت منه ذوائبك ،فقلت :ما دونك سر ومن يستطيع أن يكتمك.

كر.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -35464مسند عمر عن أسلم قال :كان عمر بن اخلطاب إذا ذكر النيب صلى هللا عليه وسلم بكى ،قال :كان
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أرحم الناس ابلناس ،وكان لليتيم كالوالد ،وكان للمرأة كالزوج الكرمي ،وكان أشجع الناس

قلبا ،وأوضحهم وجها ،وأطيبهم رحيا ،وأكرمهم حسبا ،فلم يكن له مثل يف األولني واآلخرين.

أبو العباس الوليد بن أمحد الزوزين يف كتاب شجرة العقل ،وفيه حبيب بن رزين ،قال حم :كان يكذب ،وقال د :كان

يضع احلديث.

 -35474عن جابر قال :بينا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوما يف مسجد املدينة فذكر بعض أصحابه اجلنة فقال

النيب صلى هللا عليه وسلم :اي أاب دجانة! أما علمت أن من أحبنا وامتحن مبحبتنا أسكنه هللا معنا؟ مث تال هذه اآلية:
يك م مقتَ ي
ي ي ٍ ي ي ٍ
ي
د ٍر} .الديلمي .الغرائب الملتقطة (موضوع).
{يف َم مق َعد ص مدق ع من َد َمل ُ
 -35475عن جابر أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رأى على فاطمة كساء من أوابر اإلبل وهي تطحن فبكى
ضى} .ابن الل وابن
َس مو َ
ك فَ َ مرت َ
يك َربُّ َ
ف يُـ مع يط َ
وقال :اي فاطمة! اصربي على مرارة الدنيا لنعيم اآلخرة غدا  ،ونزلتَ :
{ول َ
مردويه وابن النجار والديلمي .الغرائب الملتقطة (موضوع).
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 -35489عن ابن عباس قال :سألت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقلت :فداك أيب وأمي! أين كنت وآدم يف
اجلنة ،فتبسم حىت بدت نواجذه مث قال :كنت يف صلبه وركب يب السفينة يف صلب أيب نوح ،وقذف يب يف صلب أيب

إبراهيم ،مل يلتق أبواي قط على سفاح ،مل يزل هللا ينقلين من األصالب احلسنة إىل األرحام الطاهرة مصفى مهذاب ،ال
تتشعب شعبتان إال كنت يف خريمها ،قد أخذ هللا ابلنبوة ميثاقي وابإلسالم عهدي ،ونشر يف التوراة واإلجنيل ذكري،

وبني كل نيب صفيت ،تشرق األرض بنوري والغمام لوجهي ،وعلمين كتابه ،ورقى يب يف مسائه وشق يل امسا من أمسائه فذو
العرش حممود وأان حممد ،ووعدين أن حيبوين ابحلوض والكوثر وأن جيعلين أول مشفع ،مث أخرجين من خري قرن ألميت
وهم احلمادون ،أيمرون ابملعروف وينهون عن املنكر .قال ابن عباس :فقال حسان بن اثبت يف النيب صلى هللا عليه

وسلم:

من قبلها طبت يف الظالل ويف ...مستودع حيث خيصف الورق
مث سكنت البالد ال بشر ...أنت وال نطفة وال علق

مطهر تركب السفني وقد ...أجلم أهل الضاللة الغرق

تنقل من صلب إىل رحم ...إذا مضى عامل بدا طبق

فقال النيب صلى هللا عليه وسلم :يرحم هللا حساان! فقال علي بن أيب طالب :وجبت اجلنة حلسان ورب الكعبة.

كر وقال :هذا حديث غريب جدا واحملفوظ أن هذه األبيات للعباس ،قلت :قال الشيخ جالل الدين السيوطي رمحه

هللا تعاىل :ويف إسناده سالم بن سليمان املدائين ،قال عد :عامة ما يرويه ال يتابع عليه.

 -35492عن عائشة قالــت :اســتعرت مــن حفصــة بنــت رواحــة إبــرة كنــت أخــيط هبــا ثــوب رســول هللا صــلى هللا عليــه
وسلم ،فسقطت عين األبرة ،فطلبتها فلم أقدر عليها ،فدخل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فتبنيت اإلبــرة بشــعاع نــور

وجهه فضحكت ،فقــال :اي محـرياء! مل ضــحكت؟ قلــت :كــان كيــت وكيــت ،فنــادى أبعلــى صــوته :اي عائشــة! الويــل مث
الويل ملن حرم النظر إىل هذا الوجه! ما من مؤمن وال كافر إال ويشتهي أن ينظر إىل وجهي.

الديلمي ،كر.

المنار المنيف.

 - 35511عن ابن عباس أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان إذا انتهى إىل معد ابن عدانن أمسك وقال :كذب
ك َكثيرياً} ،قال ابن عباس :ولو شاء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن
ني ذَلي َ
{وقُـ ُروانً بَ مَ
النسابون ،قال هللا تبارك وتعاىل؟ َ
يعلمه لعلمه.

كر.

السلسة الضعيفة (موضوع).

 -35512عن ابن عباس قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول :أان حممد بن عبد هللا بن املطلب بن
هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كالب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن
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خزمية بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدانن بن أد بن أدد بن اهلميسع بن يشحب بن بنت بن مجيل
بن قيدار بن إمساعيل بن إبراهيم بن اترح بن انحور بن اشوع بن ارعوش بن فالغ بن عابر وهو هود النيب صلى هللا عليه

وسلم ابن شاخل بن أرفخشد بن سام بن نوح بن ملك بن متوشلخ بن أخنوخ وهو إدريس بن أزد بن قينان بن أنوش بن

شيث بن آدم.

الديلمي؛ وفيه إمساعيل بن حيىي كذاب.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 -35557عن أيب جعفر أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال :لو عاش إبراهيم ابنه لوضعت اجلزية عن كل قبطي.
أبو نعيم يف املعرفة.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -35559عن عمر بن صبح عن ثور بن يزيد عن مكحول عن شداد ابن أوس قال :بينا حنن جلوس عند رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم إذ أاته رجل من بين عامر وهو سيد قومه وكبريهم ومديرهم يتوكأ على عصاه فقام بني يدي النيب

صلى هللا عليه وسلم ونسب النيب صلى هللا عليه وسلم إىل جده فقال :اي ابن عبد املطلب! إين أنبئت أنك تزعم أنك
رسول هللا إىل الناس ،أرسلك مبا أرسل به إبراهيم وموسى وعيسى وغريهم من األنبياء ،أال! وإنك قد تفوهت بعظيم!
إمنا كانت األنبياء وامللوك يف بيتني من بين إسرائيل :بيت نبوة ،وبيت ملك؛ فال أنت من هؤالء وال أنت من هؤالء ،إمنا

أنت رجل من العرب ،فما لك والنبوة! ولكن لكل أمر حقيقة فأنبئين حبقيقة قولك وشأنك .فأعجب النيب صلى هللا

عليه وسلم مسألته مث قال :اي أخا بين عامر! إن للحديث الذي تسأل عنه نبأ وجملسا فاجلس ،فثىن رجله وبرك كما

يربك البعري ،فقال له النيب صلى هللا عليه وسلم :اي أخا بين عامر! إن حقيقة قويل وبدء شأين دعوة أيب إبراهيم وبشرى

أخي عيسى ابن مرمي ،وإين كنت بكر أمي وإهنا محلتين كأثقل ما حتمل النساء حىت جعلت تشتكي إىل صواحبها ثقل ما
جتد ،وإن أمي رأت يف املنام أن الذي يف بطنها نور! قالت :فجعلت أتبع بصري النور ،فجعل النور يسبق بصري حىت

أضاء يل مشارق األرض ومغارهبا؛ فلما نشأت بغضت إيل األواثن وبغض إيل الشعر ،واسرتضع يل يف ديين جشم بن
بكر ،فبينا أان ذات يوم يف بطن واد مع أتراب يل من الصبيان إذ أان برهط ثالثة معهم طست من ذهب مآلن من ثلج

فأخذوين من بني أصحايب ،وانطلق أصحايب هرااب حىت انتهوا إىل شفري الوادي ،مث أقبلوا على الرهط فقالوا :ما لكم

وهلذا الغالم؟ إنه غالم ليس منا وهو ابن سيد قريش وهو مسرتضع فينا من غالم يتيم ليس له أب فماذا يرد عليكم

قتله؟ ولئن كنتم ال بد فاعلني فاختاروا منا أينا شئتم فليأتكم فاقتلوه مكانه ودعوا هذا الغالم ،فلم جييبوهم ،فلما رأى

الصبيان أن القوم ال جييبوهنم انطلقوا هرااب مسرعني إىل احلي يؤذنوهنم به ويستصرخوهنم على القوم ،فعمد إيل أحدهم

فأضجعين إىل األرض إضجاعا لطيفا ،مث شق ما بني صدري إىل منت عانيت وأان أنظر فلم أجد لذلك مسا ،مث أخرج

أحشاء بطين فغسله بذلك الثلج فأنعم غسله مث أعادها مكاهنا؛ مث قام الثاين فقال لصاحبه :تنح ،مث أدخل يده يف جويف
فأخرج قليب وأان أنظر ،فصدعه فأخرج منه مضغة سوداء فرمى هبا ،مث قال بيده كأنه يتناول شيئا فإذا أان خبامت يف يده

من نور خيطف أبصار الناظرين دونه فختم على قليب ،فامتأل نورا وحكمة ،مث أعاده مكانه ،فوجدت برد ذلك اخلامت يف
قليب دهرا؛ مث قام الثالث فنحى صاحبيه فأمر بيده بني ثديي ومنتهى عانيت ،والتأم ذلك الشق أبذن هللا ،مث أخذ بيدي
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فأهنضين من مكاين إهناضا لطيفا ،فقال األول الذي شق بطين :زنوه بعشرة من أمته ،فوزنوين فرجحتهم ،مث قال :زنوه
مبائة من أمته ،فوزنوين فرجحتهم ،مث قال :زنوه أبلف من أمته ،فوزنوين فرجحتهم ،مث قال :دعوه فلو وزنتموه أبمته

مجيعا لرجح هبم ،مث قاموا إيل فضموين إىل صدورهم وقبلوا رأسي وما بني عيين مث قالوا :اي حبيب! مل ترع ،إنك لو تدري

ما يراد بك من اخلري لقرت عينك! ف بينما حنن كذلك إذ أقبل احلي حبذافريهم وإذا ظئري أمام احلي هتتف أبعلى صوهتا
وهي تقول :اي ضعيفاه ،فأكبوا علي يقبلوين ويقولون :اي حبذا أنت من ضعيف! مث قالت :اي وحيداه! فأكبوا علي

وضموين إىل صدورهم وقالوا :اي حبذا أنت من وحيد! ما أنت بوحيد ،إن هللا معك ومالئكته واملؤمنون من أهل
األرض ،مث قالت :اي يتيماه! استضعفت من بني أصحابك فقلت لضعفك ،فأكبوا علي وضموين إىل صدورهم وقبلوا

رأسي وقالوا :اي حبذا أنت من يتيم! ما أكرمك على هللا تعاىل! لو تعلم ماذا يراد بك من اخلري! فوصلوا إىل شفري

الوادي ،فلما بصرت يب ظئري قالت :اي بين! أال أراك حيا بعد؟ فجاءت حىت أكبت علي فضمتين إىل صدرها ،فوالذي
نفسي بيده! إين لفي حجرها قد ضمتين إليها وإن يدي لفي يد بعضهم وظننت أن القوم يبصروهنم فإذا هم ال

يبصروهنم ،فجاء بعض احلي فقال :هذا غالم أصابه ملم أو طائف من اجلن ،فانطلقوا بنا إىل الكاهن ينظر إليه ويداويه،

فقلت له :اي هذا! ليس يب شيء مما تذكرون ،إن يل نفسا سليمة وفؤادا صحيحا وليس يب قلبة ،فقال أيب  -وهو زوج

ظئري :أال ترون كالمه صحيحا؟ إين ألرجو أن ال يكون اببين أبس ،فاتفق القوم على أن يذهبوا يب إىل الكاهن،

فاحتملوين حىت ذهبوا يب إليه فقصوا عليه قصيت ،فقال اسكتوا حىت أمسع من الغالم فإنه أعلم أبمر ،فقصصت عليه

أمري من أوله إىل آخره ،فلما مسع مقاليت ضمين إىل صدره واندى أبعلى صوته :اي للعرب! اقتلوا هذا الغالم واقتلوين

معه ،فو الالت والعزى! لئن تركتموه ليبذلن دينكم وليسفهن أحالمكم وأحالم آابئكم وليخالفن أمركم وليأتينكم بدين
مل تسموا مبثله ،فانتزعته ظئري من يده وقالت :ألنت أعته منه وأجن ،ولو علمت أن هذا يكون من قولك ما أتيتك به،

مث احتملوين ما ردوين إىل أهلي ،فأصبحت مغموما مما دخل يب ،وأصبح أثر الشق ما بني صدري إىل منتهى عانيت كأنه

شراك .فذاك حقيقة ق ويل وبدء شأين .فقال العامري :أشهد أن ال إله إال هللا وأن أمرك حق ،فأنبئين أبشياء أسألك

عنها ،قال :سل عنك  -وكان يقول للسائلني قبل ذلك سل عما بدا لك ،فقال يومئذ للعامري :سل عنك ،فإهنا لغة
بين عامر فكلمه مبا يعرف  -فقال العامري :أخربين اي ابن عبد املطلب! ماذا يزيد يف الشر؟ قال :التمادي ،قال :فهل
ينفع الرب بعد الفجور؟ قال النيب صلى هللا عليه وسلم :نعم ،إن التوبة تغسل احلوبة ،وإن احلسنات يذهنب السيئات،

فإذا ذكر العبد ربه يف الرخاء أعانه عند البالء ،قال العامري :وكيف ذلك اي ابن عبد املطلب؟ فقال النيب صلى هللا

عل يه وسلم :ذلك أبن هللا يقول :ال أمجع لعبدي أبدا أمنني وال أمجع له أبدا خوفني ،إن هو أمنين يف الدنيا خافين يوم

أمجع فيه عبادي ،وإن هو خافين يف الدنيا أمنته يوم أمجع فيه عبادي يف حظرية القدس ،فيدوم له أمنه وال أحمقه فيمن

أحمق فقال العامري :اي ابن عبد املطلب! إىل ما تدعو؟ قال :أدعو إىل عبادة هللا وحده ال شريك له ،وأن ختلع األنداد
وتكفر ابلالت والعزى :وتقر مبا جاء من هللا من كتاب ورسول ،وتصلي الصلوات اخلمس حبقائقهن ،وتصوم شهرا من

السنة ،وتؤدي زكاة مالك فيطهرك هللا به ويطيب لك مالك ،وحتج البيت إذا وجدت إليه سبيال ،وتغتسل من اجلنابة،

وتقر ابلبعث بعد املوت وابجلنة والنار ،قال :اي ابن عبد املطلب! فإذا أان فعلت هذا فما يل؟ قال النيب صلى هللا عليه
ت َع مد ٍن َجتم يري يمن َحتمتي َها ماأل مَهنَ ي ي
ك َج َزاءُ َم من تَـ َزَّكى}  ،قال :اي ابن عبد املطلب! هل مع
يها َوذَلي َ
{جنَّا ُ
ين في َ
م
وسلمَ :
ُ
ار َخالد َ
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هذا من الدنيا شيء؟ فإنه يعجبنا الوطاءة يف العيش ،فقال النيب صلى هللا عليه وسلم :نعم ،النصر والتمكني يف البالد،

فأجاب العامري وأانب.

ع وأبو نعيم يف الدالئل ،كر ،وقال مكحول مل يدرك شدادا.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -35577عن أنس مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول :إن داود حني نظر إىل املرأة وهم ،قطع على بين

إسرائيل وأوصى صاحب البعث فقال :إذا حضر العدو فقرب فالان بني يدي التابوت  -وكان التابوت يف ذلك الزمان

يستنصر به من قدم بني يدي التابوت مل يرجع حىت يقتل أو ينهزم عنه اجليش  -فقتل زوج املرأة ونزل املكان على داود

يقصان عليه قصته ففطن داود فسجد فمكث أربعني ليلة ساجدا حىت نبت الزرع من دموعه على رأسه وأكلت األرض

جبينه يقول يف سجوده :زل داود زلة أبعد ما بني املشرق واملغرب ،رب! إن مل ترحم ضعف داود وتغفر ذنبه جعلت

ذنبه حديثا يف ا خللوف من بعده ،فجاءه جربيل بعد أربعني ليلة فقال له :اي داود! قد غفر هللا لك اهلم الذي مهمت،
قال داود :قد علمت أن هللا قادر أن يغفر يل اهلم الذي مهمت به وقد علمت أن هللا عدل ال مييل فكيف بفالن إذا

جاء يوم القيامة؟ فقال :اي رب! دمي الذي عند داود! فقال له جربيل :ما سألت ريب عن ذلك ولئن شئت ألفعلن،
قال :نعم ،فعرج جربيل فسجد داود فمكث ما شاء هللا ،مث نزل فقال :سألت هللا اي داود عن الذي أرسلتين إليه فيه
فقال :قل لداود :إن هللا جيمعكم يوم القيامة فيقول :هب يل دمك الذي عند داود ،فيقول :هو لك اي رب! فيقول:

فإن لك يف اجلنة ما اشتهيت وما شئت عوضا.

كر.

السلسلة الضعيفة (باطل).

 -35580مسند شداد بن أوس بكى شعيب النيب من حب هللا عز وجل حىت عمي ،فرد هللا إليه بصره وأوحى هللا
إليه :اي شعيب ،ما هذا البكاء؟ أشوقا إىل اجلنة أو فرقا من النار؟ قال :إهلي وسيدي! أنت تعلم ،ما أبكي شوقا إىل

جنتك وال فرقا من النار ،ولكن اعتقدت حبك بقليب ،فإذا أان نظرت إليك فما أابيل ما الذي صنع يب؟ فأوحى هللا إليه:
اي شعيب! إن يك ذلك حقا فهنيئا لك لقائي اي شعيب ولذلك أخدمتك موسى بن عمران كليمي.

اخلطيب وابن عساكر عن ش داد بن أوس ،وفيه إمساعيل بن علي ابن احلسن بن بندار بن املثين اإلسرتاابدي الواعظ أبو

سعيد ،قال اخلطيب :مل يكن موثوقا به يف الرواية واحلديث منكر ،وقال الذهيب يف امليزان :هذا حديث ابطل ال أصل
له ،وقال ابن عساكر :رواه الواحدي عن أيب الفتح حممد بن علي الكويف عن علي بن احلسن بن بندار ،كما رواه ابنه

إمساعيل عنه فقد برئ من عهدته ،قال :واخلطيب إمنا ذكره ألنه محل فيه على إمساعيل.

زوائد تاريخ بغداد (موضوع).

 -35649عن أيب هريرة قال :كنا عند النيب صلى هللا عليه وسلم فالتفت وأبو بكر الصديق عن ميينه وقال :هنيئا
لك اي أاب بكر حتية من عند هللا إايك! هبط جربيل فقال :اي حممد! من هذا املتخلل ابلعباءة عن ميينك؟ فقلت :هذا أبو

بكر ،أنفق ماله علي قبل الفتح وصدقين وزوجين ابنته ،فقال :اي حممد! أقرئه السالم من هللا وقل له :أراض أنت عين
يف فقرك هذا أم ساخط؟ فبكى أبو بكر طويال مث قال :رضيت وسلمت لقضاء هللا وقدره اي رسول هللا.
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أبو نعيم يف فضائل الصحابة ،قال ابن كثري :فيه غرابة شديدة وشيخ الطرباين عبد الرمحن بن معاوية العتيب وشيخه حممد

بن نصر الفارسي ال أعرفهما ومل أر أحدا ذكرمها.

زوائد تاريخ بغداد (موضوع).

 -35680عن علي قال :قال يل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :سألت هللا أن يقدمك ثالاث ،فأىب إال تقدمي أيب

بكر .

أبو طالب العشاري يف فضائل الصديق ،خط وابن اجلوزي يف الواهيات ،كر ،وقال يف امليزان :إنه ابطل.

 -35684عن أابن بن عثمان األمحر عن أابن بن تغلب عن عكرمة عن ابن عباس قال حدثين علي بن أيب طالب
من فيه قال ،ملا أمر هللا تعاىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن يعرض نفسه على قبائل العرب خرج وأان معه وأبو بكر

فدفعنا إىل جملس من جمالس العرب ،فتقدم أبو بكر وكان مقدما يف كل خري وكان رجال نسابة فسلم وقال :ممن القوم؟
قالوا :من ربيعة ،قال :وأي ربيعة أنتم؟ من هامها أم هلازمها فقالوا :من اهلامة العظمى ،فقال أبو بكر :وأي هامتها

العظمى أنتم؟ قالوا :من ذهل األكرب ،قال :منكم عوف الذي يقال له ال حر بوادي عوف؟ قالوا :ال ،قال :فمنكم

جساس بن مرة حامي الذمار مانع اجلار؟ قالوا :ال ،قال :فمنكم بسطام بن قيس أبو اللواء ومنتهى األحياء؟ قالوا :ال،
قال :فمنكم احلوفزان قاتل امللوك وسالبها أنفسها؟ قالوا :ال ،قال :فمنكم املزدلف صاحب العمامة الفردة؟ قالوا :ال،

قال :فمنكم أخوال امللوك من كندة؟ قالوا :ال ،قال :فمنكم أصهار امللوك من خلم؟ قالوا :ال ،قال أبو بكر :فلستم

من ذهل األكرب ،أنتم من ذهل األصغر ،فقام إليه غالم من بين شيبان حني بقل وجهه فقال:

إن على سائلنا أن نسأله ...والعبء ال تعرفه أو حتمله

اي هذا! إنك قد سألتنا فأخربانك ومل نكتمك شيئا فمن الرجل؟ قال أبو بكر :أان من قريش :فقال الفىت :بخ بخ من

أهل الشرف والرائسة! فمن أي القرشيني أنت؟ قال :من ولد تيم بن مرة ،فقال الفىت :أمكنت وهللا الرامي من سواء

الثغرة ،أمنكم قصي الذي مجع القبائل من فهر فكان يدعى يف قريش جممعا؟ قال :ال ،قال :فمنكم هاشم الذي هشم
الثريد لقومه ورجال مكة مسنتون عجاف؟ قال :ال ،قال :فمنكم شيبة احلمد عبد املطلب مطعم طري السماء الذي كأن
وجهه القمر يضيء يف الليلة الداجية الظلماء؟ قال :ال ،قال :فمن أهل اإلفاضة ابلناس أنت؟ قال :ال ،قال :فمن أهل

احلجابة أنت؟ قال :ال ،قال :فمن أهل السقاية أنت؟ قال :ال ،قال :فمن أهل الندوة أنت؟ قال :ال ،قال :فمن أهل
الرفادة أنت؟ قال :ال ،فاجتذب أبو بكر زمام الناقة راجعا إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال الغالم:

صادف

درء

السيل

درءا

يدفعه...

هبيضه

حينا

وحينا

يصدعه

أما وهللا ! لو ثبت ألخربتك من قريش؛ فتبسم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال علي :فقلت :اي أاب بكر! لقد وقعت
من األعرايب على ابقعة ،قال :أجل اي أاب حسن! ما من طامة إال وفوقها طامة والبالء مؤكل ابملنطق .مث دفعنا إىل جملس

آخر عليهم السكينة والوقار فتقدم أبو بكر فسلم ف قال :ممن القوم؟ قالوا من شيبان بن ثعلبة ،فالتفت أبو بكر إىل
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال :أبيب أنت وأمي! هؤالء غرر الناس ،وفيهم مفروق بن عمرو وهاينء بن قبيصة

واملثىن بن حارثة والنعمان بن شريك ،وكان مفروق قد غلبهم مجاال ولساان وكانت له غديراتن تسقطان على تريبته وكان
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أدىن القوم جملسا؛ فقال أبو بكر :كيف العدد فيكم؟ فقال مفروق :إان لنزيد على ألف ولن يغلب ألف من قلة ،فقال

أبو بكر :وكيف املنعة فيكم؟ فقال املفروق :علينا اجلهد ولكل قوم جد ،فقال أبو بكر :كيف احلرب بينكم وبني

عدوكم؟ فقال مفروق :إان ألشد ما نكون غضبا حني نلقى ،وإان ألشد ما نكون لقاء حني نغضب ،وإان لنؤثر اجلياد على
األوالد ،والسالح على اللقاح ،والنصر من عند هللا يديلنا مرة ويديل علينا أخرى ،لعلك أخو قريش؛ فقال أبو بكر:

قد بلغكم أنه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،أال هو ذا! فقال مفروق :بلغنا أنه يذكر ذاك فإىل ما تدعوان اي أخا
قريش؟ فتقدم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فجلس وقام أبو بكر يظله بثوبه فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:

أدعوكم إىل شهادة أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له وأن حممدا عبده ورسوله ،وإىل أن تؤوين وتنصروين ،فإن قريشا

قد ظاهرت على أم ر هللا وكذبت رسله واستغنت ابلباطل عن احلق وهللا هو الغين احلميد ،فقال مفروق بن عمرو إىل م

تدعوان اي أخا قريش؟ فوهللا؟ ما مسعت كالما أحسن من هذا؛ فتال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم{ :قُ مل تَـ َعال مَوا أَتم ُل َما
صا ُك مم بيهي ل ََعلَّ ُك مم تَـتَّـ ُقو َن}  ،فقال مفروق ،وإىل ما تدعوان اي أخا
َح َّر َم َربُّ ُك مم َعلَمي ُك مم} إىل {فَـتَـ َف َّر َق بي ُك مم َع من َسبييليهي ذَلي ُك مم َو َّ
األ محس ي
ي ي
قريش؟ فوهللا ما هذا من كالم أهل األرض! فتال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم{ :إي َّن َّ
ان} إىل
اَّللَ َأي ُمم ُر يابل َمع مدل َو م َ
قوله{ :ل ََعلَّ ُك مم تَ َذ َّك ُرو َن} فقال مفروق بن عمرو :دعوت وهللا اي أخا قريش إىل مكارم األخالق وحماسن األعمال! ولقد
أفك قوم كذبوك وظاهروا عليك  -وكأنه أحب أن يشركه يف الكالم هاينء بن قبيصة فقال :وهذا هاينء شيخنا
وصاحب ديننا! فقال هاينء :قد مسعت مقالتك اي أخا قريش! إين أرى إن تركنا ديننا واتبعناك على دينك جمللس جلسته

إلينا ليس له أول وال آخر إنه زلل يف الرأي وقلة نظر يف العاقبة ،وإمنا تكون الزلة مع العجلة ،ومن ورائنا قوم نكره أن

نعقد عليهم عقدا ولكن نرجع وترجع وننظر وتنظر  -وكأنه أحب أن يشركه املثىن بن حارثة فقال :وهذا املثىن بن حاثة
شيخنا وصاحب حربنا! فقال املثىن بن حارثة :مسعت مقالتك اي أخا قريش! واجلواب فيه جواب هاينء بن قبيصة،
وتركنا ديننا ومتابعتك على دينك ،وإان إمنا نزلنا بني ضريت اليمامة والسمامة فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :ما

هااتن الضراتن؟ فقال :أهنار كسرى ومياه العرب ،فأما ما كان من أهنار كسرى فذنب صاحبه غري مغفور وعذره غري
مقبول ،وأما ما كان مما يلي مياه العرب فذنب صاحبه مغفور وعذره مقبول ،وإان إمنا نزلنا على عهد أخذه علينا أن ال

حندث حداث وال نؤوي حمداث ،وإين أرى أن هذا األمر الذي تدعوان إليه اي أخا قريش مما تكره امللوك ،فإن أحببت أن
نؤويك وننصرك مما يلي مياه العرب فعلنا ،فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :ما أسأمت يف الرد إذ أفصحتم ابلصدق

وإن دين هللا به لن ينصره إال من حاطه من مجيع جوانبه ،أرأيتم أن ال تلبثوا إال قليال حىت يورثكم هللا أرضهم ودايرهم

وأمواهلم ويفرشكم نساءهم ،أتسبحون هللا وتقدسونه؟ فقال النعمان بن شريك :اللهم فلك ذلك! فتال رسول هللا صلى
شراً ونَ يذيراً و َد ي
هللا عليه وسلم {إي َّان أَرسلمنَ َ ي
ي
اعياً إي َىل َّ
اَّللي إبيي مذنييه َو يس َراجاً ُمنيرياً} مث هنض رسول هللا صلى هللا عليه
مَ
َ
اك َشاهداً َوُمبَ ّ َ

وسلم ق ابضا على يدي أيب بكر وهو يقول :اي أاب بكر! أية أخالق يف اجلاهلية ما أشرفها هبا يدفع هللا أبس بعضهم عن
بعض وهبا يتحاجزون فيما بينهم ،فدفعنا إىل جملس األوس واخلزرج فما هنضنا حىت ابيعوا رسول هللا صلى هللا عليه

وسلم ،فلقد رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقد سر مبا كان من أيب بكر ومعرفته أبنساهبم.

ابن إسحاق يف املبتدأ ،عق وأبو نعيم ،هق معا يف الدالئل ،خط يف املتفق ،قال عق :ليس هلذا احلديث بطوله وألفاظه

أصل ،وال يروى من وجه يثبت إال شيء يروى يف مغازي الواقدي وغريه مرسل ،وقد روى داود العطار عن ابن خثيم
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عن أيب ا لزبري عن جابر أن النيب صلى هللا عليه وسلم لبث عشر سنني يتبع احلاج يف منازهلم يف املوسم  -فذكر احلديث

جبالف لفظ أابن ودونه يف الطول وهو أوىل من حديث أابن بن عثمان  -انتهى ،وقال [هق] :قال احلسن بن صاحب:

كتب عين هذا احلديث أبو حامت الرازي ،قال [هق] :وقد رواه أيضا حممد بن زكراي الغاليب وهو مرتوك عن شعيب بن
واقد عن أابن بن عثمان فذكره إبسناده ومعناه ،وروي أيضا إبسناد آخر جمهول عن أابن بن تغلب – انتهى.

 -35688عن أيب البخرتي الطائي قال :مسعت عليا يقول :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جلربيل :من يهاجر
معي؟ قال :أبو بكر ،وهو يلي أمر أمتك من بعدك وهو أفضلها وأرأفها.

كر وقال :غريب جدا مل أكتبه إال من هذا الوجه.

 -35729عن أيب الطاهر حممد بن موسى بن حممد بن عطاء املقدسي عن عبد اجلليل املري عن حبة العرين عن علي

بن أيب طالب أن أاب بكر أوصي إليه أن يغسله ابلكف الذي غسل به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،فلما محلوه على

السرير استأذنوا ،قال علي :فقلت :اي رسول هللا! هذا أبو بكر يستأذن! فرأيت الباب قد فتح ومسعت قائال يقول:

أدخلوا احلبيب إىل حبيبه ،فإن احلبيب إىل حبيبه مشتاق.

كر وقال :منكر ،وأبو طاهر كذاب وعبد اجلليل جمهول عن يزيد الرقاشي.

 -35858عن ابن عباس قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :إن هللا ابهى ابلناس يوم عرفة وابهى بعمر بن

اخلطاب خاصة.

كر.

السلسلة الضعيفة (باطل).

 -36089ثنا سليمان بن أمحد ثنا يعقوب بن إسحاق املخرمي ثنا العباس بن بكار الضيب ثنا عبد الواحد بن أيب

عمرو األسدي به عن جابر بن عبد هللا قال :قال عمر ذات يوم أليب بكر :اي خري الناس بعد رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم! فقال أبو بكر :أما لئن قلت ذاك لقد مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول :ما طلعت الشمس على

رجل خري من عمر.

ت وقال :غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه وليس إسناده بذاك القائم ،وابن أيب عاصم يف السنة والبزار ،عق ،قط يف
األفراد ،ك وتعقب ،كر ،قال عق :فيه عبد الرمحن بن أخي حممد بن املنكدر ال يتابع عليه وال يعرف إال به ،وقال

البزار :ال نعلمه روى إال من هذا الوجه وال نعلم حدث عن ابن أخي حممد بن املنكدر سوى عبد هللا بن داود الواسطي

التمار ،قال يف امليزان :وهو هالك.

السلسلة الضعيفة (موضوع).
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 -36112عن أيب الدرداء قال :مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وســلم يقــول مــن فلــق فيــه إىل أذين ورآين وأان أمشــي
بني يدي أيب بكر وعمر فدعاين فقال يل :اي أاب الدرداء! أمتشي بني يدي من هو خــري منــك؟ فقلــت :ومــن هــو اي رســول

هللا؟ فقال :أبو بكر وعمر ،ما طلعت الشمس وال غربت على أحد بعد النبني واملرسلني خري من أيب بكر وعمر.

كر.

زوائد تاريخ بغداد (إسناده ضعيف .وقال الدارقطني :حديث غير ثابت .وقال أبو حاتم :هذا حديث موضوع).

 -36119عن عطاء عن ابن عباس قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :إن هللا أيدين أبربعة وزراء ،قلنا :من
هؤالء األربعة وزراء اي رسول هللا! قال :اثنني من أهل السماء واثنني من أهل األرض ،قلنا :من هؤالء االثنني من أهل

السماء؟ قال :جربيل وميكائيل ،قلنا :من هؤالء االثنني من أهل األرض  -أومن أهل الدنيا؟ قال :أبو بكر وعمر.

خط ،كر ،وقاال :تفرد بروايته حممد بن جميب.

زوائد تاريخ بغداد (موضوع).

 -36225عن عائشة قالت :ملا زوج النيب صلى هللا عليه وسلم ابنته أم كلثوم قال ألم أمين :هييء ابنيت أم كلثوم
وزفيها إىل عثمان وخفقي بني يديها ابلدف ،ففعلت ذلك ،فجاءها النيب صلى هللا عليه وسلم بعد الثالثة فدخل عليها

فقال :كيف وجدت بعلك؟ قالت :هو خري بعل :فقال النيب صلى هللا عليه وسلم :أما! إنه أشبه الناس جبدك إبراهيم

وأبيك حممد.

عد وقال :تفرد به عمرو بن األزهر.

[عمرو بن األزهر :قال البخاري :يرمي بالكذب ،وقال النسائي وغيره :متروك ،وقال أحمد :كان

يضع الحديث].

 -36235عن ابن عمر قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :ملا أسري يب إىل السماء فصرت إىل السماء
الرابعة سقط يف حجري تفاحة ،فأخذهتا بيدي فانفلقت فخرج منها حوراء تقهقه ،فقلت هلا :تكلمي ملن أنت؟ قالت:

للمقتول شهيدا عثمان بن عفان.

خط ،كر وقال :هذا احلديث منكر هبذا اإلسناد ،وكل رجاله ثقات سوى أيب جعفر حممد بن سليمان بن هشام واحلمل

فيه عليه.

ترتيب الموضوعات.

 -36246عن عصمة بن مالك اخلطمى قال :ملا ماتت بنت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حتت عثمان قال رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم :زوجوا عثمان ،لو كان يل اثلثة لزوجته ،وما زوجته إال ابلوحي من هللا.
كر.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -36256عن علي قال :مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم يقول :لو كان يل أربعون بنتا لزوجت عثمان واحدة بعد
واحدة حىت ال تبقى منهن واحدة.

ابن شاهني ،كر ،وفيه العالء بن عمر احلنفي ،قال حب :ال حيتج به.
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[العالء بن عمرو الحنفي متهم بالكذب].

 -36262عن أنس قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :دخلت اجلنة فوضعت يف يدي تفاحة فجعلت أقلبها

يف يدي ،فبينا أان أقلبها يف يدي فانفلقت عن حوراء مرضية كأن حاجبها مقادمي أجنحة النسور ،فقلت :ملن أنت؟

قالت :للمقتول ظلما عثمان بن عفان.

كر.

ترتيب الموضوعات.

 -36263عن أنس قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :دخلت اجلنة فتناولت تفاحة فكسرهتا فخرج منها
حوراء أشفار عينيها كريش النسر ،قلت :ملن أنت؟ قالت :لعثمان بن عفان.

كر.

ترتيب الموضوعات.

 -36264عن أنس قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :أدخلت اجلنة فناولين جربيل تفاحة فانفلقت يف يدي
فخرجت منها جارية كأن أشفار عينيها مقادمي النسور ،فقلت هلا :ملن أنت؟ فقالت :أان للمقتول بعدك ظلما عثمان بن

عفان.
كر.

ترتيب الموضوعات.

 -36270عن أوس بن أوس الثقفي قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :يب ان أان جالس إذ جاءين جربيل
فحملين فأدخلين جنة ريب ،فبينا أان جالس يف اجلنة إذ جعلت يف يدي تفاحة فانفلقت التفاحة بنصفني فخرجت منها

جارية مل أر جارية أحسن منها حسنا وال أمجل منها مجاال تسبح تسبيحا مل يسمع األولون واآلخرون مبثله ،فقلت ،من

أنت اي جارية؟ قالت :أان من احلور العني ،خلقين هللا تعاىل من نور عرشه ،فقلت :ملن أنت؟ قالت :أان للخليفة املظلوم

عثمان بن عفان.
كر،

طب.السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -36283أيضا عن عبيد احلمريي قال :كنت عند عثمان حني حوصر فقال :ههنا طلحة؟ قالوا نعم ،فقال :نشدتك
هللا أما علمت أان كنا عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال :ليأخذ كل رجل منكم بيد جليسه ووليه وأنه جليسه

ووليه يف الدنيا واآلخرة ،فأخذت أنت بيد فالن وأخذ فالن بيد فالن حىت أخذ كل رجل بيد صاحبه وأخذ رسول هللا

صلى هللا عليه وسلم بيدي فقال :هذا جليسي يف الدنيا ووليي يف اآلخرة؟ قال :اللهم نعم.

ابن أيب عاصم والشاشي ،كر والبزار ،ويف مسنده خارجة بن مصعب ضعيف ،وقال عد :هو ممن يكتب حديثه ،وأورده

ابن اجلوزي يف املوضوعات وقال :قال حب :خارجة يدلس عن الكذابني.
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 -36378أان أسلم بن الفضل بن سهل ثنا احلسني بن عبيد هللا األبزاري البغدادي ثنا إبراهيم بن سعيد اجلوهري
حدثين أمري املؤمنني املأمون حدثين الرشيد حدثين املهدي حدثين املنصور حدثين أيب حدثين عبد هللا بن عباس قال:

مسعت عمر بن اخلطاب يقول :كفوا عن ذكر علي بن أيب طالب فقد رأيت من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فيه

خصاال ألن تكون يل واحدة منهن يف آل اخلطاب أحب إيل مما طلعت عليه الشمس ،كنت أان وأبو بكر وأبو عبيدة يف

نفر من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فانتهيت إىل ابب أم سلمة وعلي ،قائم على الباب فقلنا :أردان رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم ،فقال :خيرج إليكم ،فخرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فسران إليه فاتكأ على علي بن أيب

طالب مث ضرب بيده منكبه مث قال :إنك خماصم ختاصم ،أنت أول املؤمنني إمياان ،وأعلمهم أبايم هللا ،وأوفاهم بعهده،
وأقسمهم ابلسوية ،وأرأفهم ابلرعية وأعظمهم رزية ،وأنت عاضدي ،وغاسلي ،ودافين ،واملتقدم إىل كل شديدة وكريهة،

ولن ترجع بعدي كافرا وأنت تتقدمين بلواء احلمد وتذود عن حوضي ،مث قال ابن عباس من نفسه :ولقد فاز علي

بصهر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وبسطة يف العشرية وبذال للماعون وعلما ابلتنزيل وفقها للتأويل ونيال لألقران.
البزاري كذاب.

 -36389عن عباد بن عبد هللا مسعت عليا يقول :أان عبد هللا وأخو رسوله ،وأان الصديق األكرب ،ال يقوهلا بعدي إال
كذاب مفرت ،ولقد صليت قبل الناس سبع سنني.

ش ،ن يف اخلصائص وابن أيب عاصم يف السنة ،عق ،ك وأبو نعيم يف املعرفة.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -36434عن جابر قال :مسعت عليا ينشد ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم يسمع:
أان أخو املصطفى ال شك يف نسيب ....معه ربيت وسبطامها ولدي

جدي وجد رسول هللا منفرد ....وفاطم زوجيت ال قول ذي فند
صدقته ومجيع الناس يف هبم ....من الضاللة واإلشراك والنكد
فاحلمد هلل شكرا ال شريك له ....الرب ابلعبد والباقي بال أمد

فتبسم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقال :صدقت اي علي.

كر وفيه عمارة ابن زيد ،قال األزدي :كان يضع احلديث :قلت :الذي أقطع به أن هذا الشعر مصنوع موضوع على

علي ،ما قاله علي قط ألن من له براعة يف نقد الشعر يعلم أن هذا انزل الدرجة يف صناعة الشعر ،ومقام علي رضي هللا

عنه أعلى بدرجات من أن يقول هذا الشعر النازل ،ال سيما ويف سنده هذا الوضاع.

 -36435أيضا عن سليمان بن الربيع ثنا كادح بن رمحة الزاهد ثنا مسعر بن كدام عن عطية عن جابر مسعت رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم يقول :رأيت على ابب اجلنة مكتواب :ال إله إال هللا حممد رسول هللا علي أخو رسول هللا صلى

هللا عليه وسلم.

كر.

السلسلة الضعيفة (موضوع).
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 -36456عن عائشة قالت قلت :اي رسول هللا! أنت سيد العرب ،قال :أان سيد ولد آدم وعلي سيد العرب.

ابن النجار.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -36468عن علي قال :قال يل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :اي علي! أنت أخي وصاحيب ورفيقي يف اجلنة.

خط.السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -36475عن علي قال :أان قسيم النار.

شاذان الفضيلي يف رد الشمس.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -36478وهبذا اإلسناد عن علي قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :اي علي! ليس يف القيامة راكب غريان
وحنن أربعة ،فقام رجل من األنصار فقال :فداك أيب وأمي! فمن هم؟ قال :أان على الرباق :وأخي صاحل على انقته اليت

عقرت ،وعمي محزة على انقيت العضباء ،وأخي علي على انقة من نوق اجلنة بيده لواء احلمد ينادي :ال إله إال هللا حممد
رسول هللا ،فيقول اآلدميون :ما هذا إال ملك مقرب أو نيب مرسل أو حامل عرش ،فيجيبهم ملك من بطنان العرش :اي

معشر اآلدميني! ليس هذا ملكا مقراب وال نبيا مرسال وال حامل عرش ،هذا الصديق األكرب علي بن أيب طالب.

قلت :قال الشيخ جالل الدين السيوطي :هكذا وقع لنا يف هذا اإلسناد أمحد بن عامر رواية غري ابنه عنه ،وقد قال
الذهيب :عبد هللا بن أمحد بن عامر عن أبيه ،من أهل البيت ،له نسخة ابطلة ،فما اهتم إال االبن دون األب ،وهذا

الطريق من رواية غري االبن واألب موثق ،فأما أن تكون هذه متابعة لالبن فيخرج عن التهمة فإن هذه النسخة وغريها
من النسخ احملكوم ببطالهنا ليس كلها ابطلة بل غالبها ،وفيها أحاديث هلا أصل ،وإما أن يكون هذا التابع ممن يسرق

احلديث فسرقه من األبن وحدث به عن األب بغري واسطة كما هو دأب سراق األحاديث ،ومل أقف هلذا الرجل على

ترمجة ،وللحديث األخري شاهد من حديث ابن عباس إال ابن اجلوزي أورده يف املوضوعات وللحديث األول شاهد.

 -36479عن خلف بن املبارك حدثنا شريك عن أيب إسحاق عن احلارث عن علي :مسعت رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم يقول :يف علي مخس خصال مل يعطها نيب يف أحد قبلي ،أما خصلة فإنه يقضي ديين ويواري عوريت ،وأما الثانية

فإنه الذائد عن حوضي ،وأما الثالثة فإنه متكأة يل يف طريق احلشر يوم القيامة ،وأما الرابعة فإن لوائي معه يوم القيامة
وحتته آدم وما ولد ،وأما اخلامسة فإين ال أخشى أن يكون زانيا بعد إحصان وال كافرا بعد إميان.

عق وقال :ليس له أصل وخلف ال يتابع على حديثه من وجه يثبت وهو جمهول يف النقل وابن اجلوزي يف الواهيات وله

شاهد من حديث أيب سعيد أييت شاذان ابلسند املذكور إىل علي قال :قال النيب صلى هللا عليه وسلم :اي علي! إذا كان
يوم القيامة أتيت أنت وولدك على خيل بلق متوجني ابلدر والياقوت فيأمر هللا بكم إىل اجلنة والناس ينظرون.

300

 -36481مسند علي قال يل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :أال ترضى اي علي إذا مجع هللا الناس يف صعيد واحد

حفاة عراة مشاة قد قطع أعناقهم العطش فكان أول من يدعى إبراهيم فيكسى ثوبني أبيضني مث يقوم عن ميني العرش،
مث يفجر يل مثعبمن اجلنة إىل حوضي وحوضي أعرض مما بني بصرى وصنعاء فيه جنوم السماء قدحان من فضة فأشرب

وأتوضأ وأكسى ثوبني أبيضني مث أقوم عن ميني العرش ،مث تدعى فتشرب وتتوضأ وتكسى ثوبني أبيضني فتقوم معي وال
أدعى خلري إال دعيت إليه؟ قلت :بلى.

ابن شاهني يف السنة ،طس وأبو نعيم يف فضائل الصحابة ،أبو احلسن امليثمي هذا حديث ال يصح وآفته عمران بن

ميثم ،وقال عق :عمران بن ميثم من كبار الرافضة يروي أحاديث سوء كذب.

 -36482عن علي قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :إن أول خلق هللا يكسى يوم القيامة أيب إبراهيم
فيكسى ثوبني أبيضني مث يقام عن ميني العرش ،مث أدعى فأكسى ثوبني أخضرين مث أقام عن يسار العرش ،مث تدعى أنت

اي علي فتكسى ثوبني أخضرين مث تقام عن مييين ،أفما ترضى أن تدعى إذا دعيت وتكسى إذا كسيت وأن تشفع إذا

شفعت.

قط يف العلل ،وأورده ابن اجلوزي يف املوضوعات وقال :تفرد به ميسرة بن حبيب النهدي واحلكم بن ظهري عنه واحلكم
كذاب :قلت :احلكم روى له ت ،وقال فيه خ :منكر احلديث ،وروى عنه القدماء سفيان الثوري ومالك و ك فصحح

له وقد اتبع ميسرة عن املنهال عمران بن ميثم وهو احلديث الذي قبله.

 -36483عن عبد هللا بن حيىي أن عليا أتى يوم البصرة بذهب وفضة فقال :أبيضي وأصفري غري غريي ،غري أهل
الشام غدا إذا ظهروا عليك ،فشق قوله ذلك على الناس فذكر ذلك له فأذن يف الناس فدخلوا عليه فقال :إن خليلي

ص لى هللا عليه وسلم قال :اي علي! إنك ستقدم على الناس وشيعتك راضني مرضيني ،ويقوم عليك عدوك غضااب
مقمحني ،مث مجع علي يده إىل عنقه يريهم األقماح.

طس وقال :مل يروه عن أيب الطفيل إال جابر ،تفرد به عبد الكرمي أبو يعفور ،وجابر اجلعفي شيعي غال وثقه شعبة
والثوري ،وقال د :ليس ابلقوي ،وقال ن :مرتوك ،وعبد الكرمي أبو يعفور قال فيه أبو حامت :من عني الشيعة ،وذكره

حب يف

الثقات.السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -36517ا يضا عن عبد هللا بن بكر الغنوي عن حكيم ابن جبري عن احلسن بن سعد موىل علي عن علي أن رسول

هللا صلى هللا عليه وسلم أراد أن يغزو غزاة له فدعا جعفرا فأمره أن يتخلف على املدينة فقال :ال أختلف بعدك اي رسول

هللا أبدا ،فدعاين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فعزم علي ملا ختلفت قبل أن أتكلم فبكيت ،فقال رسول هللا صلى هللا

عليه وسلم :ما يبكيك اي علي؟ قلت :اي رسول هللا! يبكيين خصال غري واحدة! تقول قريش غدا :ما أسرع ما ختلف
{وال يَطَأُو َن َم مو يطئاً
عن ابن عمه وخذله ،ويبكيين خصلة أخرى كنت أريد أن أتعرض للجهاد يف سبيل هللا ألن هللا يقولَ :
ار} إىل آخر اآلية ،فكنت أريد أن أتعرض لألجر ،ويبكيين خصلة أخرى كنت أريد أن أتعرض لفضل هللا،
يُغيي ُ
ظ الم ُك َّف َ
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فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :أما قولك :تقول قريش :ما أسرع ما ختلف عن ابن عمه وخذله ،فإن لك يب

أسوة قالوا؛ ساحر وكاهن وكذاب ،وأما قولك :أتعرض لألجر من هللا ،أما ترضى أن تكون مين مبنزلة هارون من موسى
إال أنه ال نيب بعدي ،وأما قولك :أتعرض لفضل هللا ،فهذان هباران من فلفل جاءان من اليمن فبعه واستمتع به أنت

وفاطمة حىت يؤتيكم هللا من فضله ،فإن املدينة ال تصلح إال يب أو بك.

البزار وقال :ال حيفظ عن علي إال هبذا اإلسناد الضعيف ،وأبو بكر العاقويل يف فوائده ،ك وقال :صحيح اإلسناد ،وابن
مردويه ،وقال ابن حجر يف األطراف :بل هو شبه املوضوع ،وعبد هللا بن بكري وشيخه ضعيفان ،وقال يف جتريد زوائد

البزار :حكيم بن جبري مرتوك ،قال :والبهار ثالمثائة رطل ابلبغدادي

 -36521أيضا أخذ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بيدي فقال :إن موسى سأل ربه أن يطهر مسجده هبارون وإين
سألت ريب أن يطهر مسجدي بك وبذريتك ،مث أرسل إىل أيب بكر أن سد اببك ،فاسرتجع مث قال :مسعا وطاعة ،فسد

اببه :مث أرسل إىل عمر مث أرسل إىل العباس مبثل ذلك ،مث قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :ما أان سددت أبوابكم
وفتحت ابب علي ولكن هللا فتح ابب علي وسد أبوابكم.

البزار وفيه أبو ميمونة جمهول.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -36524عن علي قال قلت :اي رسول هللا! أوصين ،قال :قل ريب هللا مث استقم ،قلت :ريب هللا وما توفيقي إال ابهلل،
عليه توكلت وإليه أنيب ،قال :ليهنك العلم أاب احلسن ،لقد شربت العلم شراب وهنلته هنال.

حل وفيه الكدميي.

[محمد بن يونس الكديمي متهم بالوضع].

 -36525عن علي قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :اي علي! إن هللا أمرين أن أدنيك وأعلمك لتعي،
وأنزلت هذه اآلية وتعيها أذن واعية فأنت أذن واعية لعلمي.

حل.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 -36527أيضا عن الشعيب قال :قال يل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :مرحبا بسيد املسلمني وإمام املتقني! قيل
لعلي :فما كان شكرك؟ قال :محدت هللا على ما آاتين وسألته الشكر على ما أوالين وأن يزيدين مما أعطاين.

حل.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 -36692عن إبراهيم بن عبد الرمحن بن عوف عن أبيه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال :اي عبد الرمحن!
إنك من األغنياء ولن تدخل اجلنة إال زحفا ،فأقرض هللا يطلق لك قدميك ،قال ابن عوف :اي رسول هللا! فما الذي

أقرض هللا؟ فأرسل إليه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال :أاتين جربيل فقال :مر ابن عوف فليضف الضيف وليعط

يف النائبة ويطعم املسكني.
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عد ،كر.السلسلة الضعيفة (منكر جدا).

 -36693عن عبد الرمحن بن عوف أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال :ابن عوف! إنك من األغنياء ولن

تدخل اجلنة إال زحفا ،فأقرض هللا يطلق لك قدميك ،قال :فما الذي أقرض هللا اي رسول هللا؟ قال :تربأ مما أنت فيه،

قال :أمن كلها مجيع اي رسول هللا؟ قال :نعم ،فخرج ابن عوف وهو يهم بذلك ،فأرسل إليه رسول هللا صلى هللا عليه

وسلم قال :أاتين جربيل قال :مر ابن عوف فليضف الضيف وليطعم املساكني وليعط السائل ويبدأ مبن يعول ،فإذا فعل

ذلك كان تزكية ما هو فيه.

عد ،كر.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -36703عن علي قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :اي علي :إن هللا أمرين أن أختذ أاب بكر والدا وعمر

مشريا وعثمان سندا وأنت اي علي ظهريا ،فأنتم أربعة قد أخذ هللا ميثاقكم يف أم الكتاب ،ال حيبكم إال مؤمن تقي وال

يبغضكم إال فاجر شقي ،أنتم خالئف نبويت وعقد ذميت وحجيت على أميت ،ال تقاطعوا وال تدابروا.

الزوزين ،خط وأبو نعيم يف معجم شيوخه ويف فضائل الصحابة والديلمي ،كر وابن النجار من طرق كلها ضعيفة.

ترتيب

الموضوعات.

 -36707عن الرباء بن عازب قال :قال لنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ذات يوم :تدرون ما على العرش؟

مكتوب ال إله إال هللا حممد رسول هللا ،أبو بكر الصديق ،عمر الفاروق ،عثمان الشهيد ،علي الرضي.
كر وفيه حممد بن عامر كذاب.

 -36708عن جابر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :إن هللا اختار أصحايب على مجيع العاملني سوى النبيني
واملرسلني واختار يل من أصحايب أربعة :أاب بكر وعمر وعثمان وعليا ،فجعلهم خري أصحايب ،كلهم خري ،واختار أميت

على سائر األمم ،واختار من أميت أربعة قرون بعد أصحايب :القرن األول والثاين والثالث ترتى ،والرابع فرادى.

كر.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 -36733أيضا قال أبو حفص عمر بن عبد اجمليد امليانشي يف اجملالس املكية ثنا الشيخ اإلمام زين الدين أبو حممد
عبد هللا مشيلة بن أيب هاشم احلسين حدثنا الشيخ اإلمام الزاهد أبو سعيد حممد بن سعيد الرحياين وعاش مائة وعشرين
سنة ثنا سامل بن عبد هللا بن سامل وعاش مائة وثالثني سنة ثىن أبو الدنيا األشج ثىن علي بن أيب طالب قال قال رسول

هللا صلى هللا عليه وسلم :ما ثبت العرش إال حبب أيب بكر وعمر وعثمان وعلي ،وما رفع أركان العرش إال حبب جربيل

وميكائيل وإسرافيل وما خدم هللا أجل منهم.

303

قال امليانشي :هذا حديث حسن ورد إلينا كما نقلنا وهو مخاسي يف غاية العلو ،قلت :قال الشيخ جالل الدين

السيوطي ال وهللا! ما هو حبسن وال ضعيف بل ابطل وأبو الدنيا أحد الكذابني الكبار ،ادعى بعد الثالمثائة أنه مسع من

علي فكذبه الناس ،والعجب من قول امليانشي :إنه حسن.

 -36903ثنا حممد بن أمحد ثنا النضر بن سلمة املرزي شاذان ثنا عبد الرمحن بن خالد بن عثمان بن حممد بن
عثمان بن أيب راشد ثين أيب عن أبيه عثمان بن حممد عن جده عثمان بن أيب راشد عن أيب راشد األزدي قال :قدمت

على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أان وأخي أبو عاصية من سروات األزد فأسلمنا مجيعا فكتب يل رسول هللا صلى

هللا عليه وسلم كتااب إىل مجيع األزد :من حممد رسول هللا إىل من يقرأ عليه كتايب هذا من شهد أن ال إله إال هللا وأن
حممدا رسول هللا وأقام الصالة فله أمان هللا وأمان رسوله .وكتب هذا الكتاب العباس بن عبد املطلب.

كر ،قال عق :النضر بن سلمة كذاب يضع احلديث ،الدواليب يف الكىن.

 -36917عن علي قال :بينا أان مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف خباء أليب طالب إذ أشرف علينا فقربه النيب

صلى هللا عليه وسلم فقال :اي عم! أال تنزل فتصلي معنا؟ قال :اي ابن أخي! إين ألعلم أنك على احلق ولكين أكره أن

أسجد فتعلوين أسيت ولكن إنزل اي جعفر فصل جناح ابن عمك ،فنزل جعفر فصلى عن يسار النيب صلى هللا عليه
وسلم ،فلما قضى النيب صلى هللا عليه وسلم صالته التفت إىل جعفر فقال :أما إن هللا قد وصلك جبناحني تطري هبما يف

اجلنة كما وصلت جناح ابن عمك.

خط والاللكائي وابن اجلوزي يف الواهيات وفيه سيف بن حممد ابن أخت سفيان الثوري كذاب.

 -36925عن جرير قال قال يل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :اي جرير! أنت امرؤ قد حسن هللا خلقك فأحسن

خلقك.

الديلمي.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 -37068عن حذيفة بن اليمان أن النيب صلى هللا عليه وسلم نظر يوما إىل زيد بن حارثة وبكى فقال :املظلوم من
أهل بييت مسي! واملقتول يف هللا واملصلوب من أميت مسي هذا  -وأشار إيل زيد بن حارثة مث قال :ادن مين اي زيد بن

حارثة! زادك هللا حبا عندي! فإنك مسي احلبيب من ولدي زيد.

كر .وفيه نصر بن مزاحم ،قال يف املغين :رافضي تركوه .الزيادات على الموضوعات.

 -37081عن عدي بن حامت قال :قدمنا على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف آخر اجلاهلية وأول اإلسالم
فاستقدم زيد اخليل وهو زيد بن مهلهل الطائي فسلم على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مث وقف فقال رسول هللا

صلى هللا عليه وسلم :تقدم اي زيد! فما رأيتك حىت أحببت أن أراك ،فتقدم زيد فشهد شهادة أن ال إله إال هللا وأن
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حممدا رسول هللا مث تكلم ،فقال له عمر بن اخلطاب :اي زيد! ما أظن يف طيء أفضل منك ،قال بلى وهللا ،فيها حامت
القاري لألضياف ،والطويل العفاف؛ قال :فما تركت ملن بقي خريا ،قال :إن منا ملقدوم بن حومة الشجاع صدرا،

النافذ فينا أمرا؛ قال :فما تركت ملن بقي خريا! قال :بلى وهللا.

كر.

زوائد تاريخ بغداد (موضوع).

 -37147عن عمر قال :نعم العبد صهيب لو مل خيف هللا مل يعصه.

أورده أبو عبيد يف الغريب ومل يسبق إسناده ،وقد ذكر املتأخرون من احلفاظ أهنم مل يقفوا على إسناده ،وإمنا ذكرته هنا،

وإن كان ليس من شرط الكتاب لشهرته وألنبه على أن أاب عبيد أورده ،وأبو عبيد من الصدر األول قريب العهــد أدرك
أتباع التابعني ،والظاهر أنه وصل إليه إسناده ،ومل أذكر يف هــذا الكتــاب شــيئا مل أقــف علــى إســناده ســوى هــذا – فقــط.

السلسلة الضعيفة (ال أصل له).

 -37192عن ابن عباس قال :دخلت أان وأيب على النيب صلى هللا عليه وسلم ،فلما خرجنا من عنده قلت أليب :ما

رأيت الرجل الذي كان مع النيب صلى هللا عليه وسلم ما رأيت رجال أحسن وجها منه ،فقال يل :هو كان أحسن وجها

أم النيب؟ قلت :هو ،قال :فارجع بنا ،فرجعنا حىت دخلنا عليه ،فقال له أيب :اي رسول هللا! أين الرجل الذي كان معك؟
زعم عبد هللا أنه كان أحسن وجها منك ،قال :اي عبد هللا! رأيته؟ قلت :نعم ،قال :أما إن ذاك جربيل ،أما إنه حني

دخلتما قال يل :اي حممد! من هذا الغالم؟ قلت :ابن عمي عبد هللا بن العباس ،قال :أما إنه حملل للخري ،قلت :اي روح
هللا! ادع هللا له ،فقال :اللهم ابرك عليه ،اللهم اجعل منه كثريا طيبا.

ابن النجار.

الزيادات على الموضوعات.

 -37313عن ابن عباس قال :قال العباس :اي رسول هللا! ما لنا يف هذا األمر؟ قال :يل النبوة ولكم اخلالفة ،بكم

يفتح هذا األمر وبكم خيتم ،قال :وقال النيب صلى هللا عليه وسلم للعباس :من أحبك انلته شفاعيت ومن أبغضك فال
انلته شفاعيت.

كر.

زوائد تاريخ بغداد (موضوع).

 -37314عن ابن عباس قال :ملا حاصر النيب صلى هللا عليه وسلم الطائف خرج رجل من احلصن فاحتمل رجال من
أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم ليدخله احلصن فقال النيب صلى هللا عليه وسلم :من يستنقذه فله اجلنة! فقام

العباس فمضى ،فقال النيب صلى هللا عليه وسلم :امض ومعك جربيل وميكائيل ،فمضى فاحتملهما مجيعا حىت وضعهما

بني يدي النيب صلى هللا عليه وسلم.

كر.

[قال الذهبى :وكأنه موضوع].
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 -37420عن عبد هللا بن الزبري قال :ملا كان يوم الفتح أسلمت أم حكيم بنت احلارث بن هشام امرأة عكرمة بن
أيب جهل ،مث قالت أم حكيم :اي رسول هللا! قد هرب عكرمة منك إىل اليمن وخاف أن تقتله فآمنه ،فقال رسول هللا

صلى هللا عليه وسلم :هو آمن ،فخرجت يف طلبه ومعها غالم هلا رومي فراودها عن نفسها فجعلت متنيه حىت قدمت به

حي من عك ،فاستعانتهم عليه فأوثقوه رابطا ،وأدركت عكرمة وقد انتهى إىل ساحل من سواحل هتامة فركب البحر
فجعل نوتى السفينة يقول له :أخلص ،قال :أي شيء أقول؟ قال :قل :ال إله إال هللا ،قال عكرمة :ما هربت إال من

هذا ،فجاءت أم حكيم على هذا األمر فجعلت تلح عليه وتقول :اي ابن عم! جئتك من عند أوصل الناس وأبر الناس
وخري الناس ،ال هتلك نفسك ،فوقف هلا حىت أدركته ،فقالت :إين قد استأمنت لك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم،

قال :أنت فعلت؟ قالت :نعم أان كلمته فآمنك ،فرجع معها ،وقالت ما لقيت من غالمك الرومي  -وخربته خربه ،فقتله
عكرمة وهو يومئذ مل يسلم ،فلما دان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من مكة قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

ألصحابه :أيتيكم عكرمة بن أيب جهل مؤمنا مهاجرا ،فال تسبوا أابه فإن سب امليت يؤذي احلي وال يبلغ امليت ،قال:

وجعل عكرمة يطلب امرأته جيامعها فتأىب عليه وتقول :إنك كافر وأان مسلمة ،فيقول :إن أمرا منعك مين ألمر كبري،
فلما رأى النيب صلى اله عليه وسلم عكرمة وثب إليه وما على النيب صلى هللا عليه وسلم رداء فرحا بعكرمة ،مث جلس

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فوقف بني يديه ومعه زوجته متنقبة ،فقال :اي حممد! إن هذه أخربتين أنك آمنتين ،فقال

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :صدقت فأنت آمن .قال عكرمة فإىل ما تدعو اي حممد؟ أدعوك إىل أن تشهد أن ال إله
إال هللا وأين رسول هللا وأن تقيم الصالة وتؤيت الزكاة وتفعل وتفعل ،حىت عد خصال اإلسالم فقال عكرمة :وهللا! ما

دعوت إال إىل احلق وأمر حسن مجيل ،قد كنت وهللا فينا قبل أن تدعو إىل ما دعوت إليه وأنت أصدقنا حديثا وأبران
برا ،مث قال عكرمة :فإين أشهد أن ال إله إال هللا وأشهد أن حممدا عبده ورسوله ،فسر بذلك رسول هللا صلى هللا عليه

وسلم مث قال :اي رسول هللا! علمين خري شيء أقوله ،فقال :تقول :أشهد أن ال إله إال هللا وأن حممدا عبده ورسوله،
فقال عكرمة :مث ماذا؟ قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :تقول :أشهد هللا وأشهد من حضر أين مسلم جماهد مهاجر،

فقال عكرمة ذلك فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :ال تسألين اليوم شيئا أعطيه أحدا إال أعطيتكه ،قال عكرمة:
فإين أسألك أن تستغفر يل كل عداوة عاديتكها أو مسري أوضعت فيه أو مقام لقيتك فيه أو كالم قلته يف وجهك أو

أنت غائب عنه ،فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :اللهم اغفر له كل عداوة عادانيها وكل مسري سار فيه إىل

موضع يريد بذلك املسري إطفاء نورك ،واغفر له ما انل مين من عرض يف وجهي أو غائب عنه ،فقال عكرمة :رضيت اي
رسول هللا ،مث قال عكرمة :أما وهللا اي رسول هللا! ال أدع نفقة كنت أنفقتها يف صد عن سبيل هللا إال أنفقت ضعفها يف

سبيل هللا وال قتاال كنت أقاتل يف صد عن سبيل هللا إال أبليت ضعفه يف سبيل هللا؛ مث اجتهد يف القتال حىت قتل
شهيدا ،فرد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم امرأته بذلك النكاح األول .قال الواقدي عن رجاله :وقال سهيل بن عمرو
يوم حنني :ال خيتربمها حممد وأصحابه ،قال :يقول له عكرمة :إن هذا ليس يقول إمنا األمر بيد هللا وليس إىل حممد من
األمر شيء ،إن أديل عليه اليوم فإن له العاقبة غدا .قال يقول سهيل :وهللا إن عهدك خبالفة حلديث ،قال :اي أاب يزيد!

إان كنا وهللا نوضع يف غري شيء وعقولنا عقولنا نعبد حجرا ال يضر وال ينفع.

الواقدي ،كر.

السلسلة الضعيفة (موضوع).
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 -37831عن هنشل بن سعيد عن الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس قال :مكث عمر يسأل عن أويس القرين عشر

سنني فذكر أنه قال :اي أهل اليمن! من كان من مراد فليقم ،فقام من كان من مراد وقعد آخرون ،فقال :أفيكم أويس؟

فقال رجل :اي أمري املؤمنني! ال نعرف أويسا ولكن ابن أخ يل يقال له أويس هو أضعف وأمهن من أن يسأل مثلك عن
مثله ،قال له أحبر منا هو؟ قال :نعم ،هو ابألراك بعرفة يرعى إبل القوم فركب عمر وعلي رضي هللا عنهما محارين مث

انطلقا حىت أتيا األراك فإذا هو قائم يصلي يضرب ببصره حنو مسجده وقد دخل بعضه يف بعض ،فلما رأايه قال

أحدمها لصاحبه :إن يك أحد الذي نطلبه فهذا هو ،فلما مسع حسهما خفف وانصرف ،فسلما عليه فرد عليهما:

وعليكما السالم ورمحة هللا وبركاته ،فقاال له :ما امسك رمحك هللا؟ قال :أان راعي هذه اإلبل ،قاال :أخربان ابمسك ،قال:

أان أجري القوم ،قاال :ما امسك؟ قال أان عبد هللا ،فقال له علي :قد علمنا أن من يف السماوات واألرض عبد هللا
فأنشدك برب هذه الكعبة ورب هذا احلرم ما امسك الذي مستك به أمك؟ قال :وما تريدان من ذلك؟ أان أويس بن

عامر ،فقاال له :اكشف لنا عن شقك األيسر،فكشف هلما ،فإذا ملعة بيضاء قدر الدرهم من غري سوء ،فابتدرا يقبالن

املوضع مث قاال له :إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أمران أن نقرئك السالم وأن نسألك أن تدعو لنا ،فقال :إن
دعائي يف شرق األرض وغرهبا جلميع املؤمنني واملؤمنات ،فقاال :ادع لنا ،فدعا هلما وللمؤمنني واملؤمنات ،فقال له عمر:

أعطيك شيئا من رزقي أو من عطائي تستعني به! فقال :ثوابي جديدان ونعالي خمصوفتان ومعي أربعة دراهم ويل فضلة
عند القوم ،فمىت أفين هذا! إنه من أمل مجعة أمل شهرا ومن أمل شهرا أمل سنة ،مث رد على القوم إبلهم مث فارقهم فلم

ير بعد ذلك.

كر.

السلسلة الضعيفة (منكر جدا).

 -37865عن نوفل بن سليمان اهلنائي عن عبد هللا بن عمر عن انفع عن ابن عمر مسعت رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم يقول :حقا مل يكن لقمان نبيا! ولكن كان عبدا صمصامة كثري التفكر حسن الظن ،أحب هللا فأحبه وضمن عليه

ابحلكمة ،كان انئما نصف النهار إذ جاءه نداء :اي لقمان! هل لك أن جيعلك هللا خليفة يف األرض حتكم بني الناس
ابحلق؟ فانتبه فأجاب الصوت فقال :إن خيريين ريب قبلت ،فإين أعلم إن فعل ذلك يب أعانين وعلمين وعصمين ،وإن

خريين ريب قبلت العافية ومل أقبل البالء ،فقالت املالئكة بصوت ال يزاحم ،مل اي لقمان؟ قال :ألن احلاكم أبشد املنازل

وأكبدها يغشاه الظلم من كل مكان ينجو أو يعان وابحلري أن ينجو ،وإن أخطأ أخطأ طريق اجلنة ،ومن يكن يف الدنيا
ذليال خري من أن يكون شريفا ،ومن خيرت الدنيا على اآلخرة فتنته الدنيا وال يصيب ملك اآلخرة .فتعجبت املالئكة من

حسن منطقه ،فنام نومة فغط ابحلكمة غطا فانتبه فتكلم هبا ،مث نودي داود بعده فقبلها ومل يشرتط شرط لقمان ،فهوى
يف اخلطيئة غري مرة ،وكل ذلك يصفح هللا ويتجاوز ويغفر له ،وكان لقمان يوازره ابحلكمة وعلمه فقال له داود :طوىب

لك اي لقمان! أوتيت احلكمة وصرفت عنك البلية وأويت داود اخلالفة وابتلي ابلرزية والفتنة.

الديلمي ،كر.

الزيادات على الموضوعات.
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 -37913عن أنس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :مىت ألقى أصحايب؟ مىت ألقى أحبايب ،فقال بعض
الصحابة :أوليس حنن أحباؤك؟ قال :أنتم أصحايب ،ولكن أحبايب قوم مل يروين وآمنوا يب أان إليهم ابألشواق.

أبو الشيخ يف الثواب.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 -37916أيضا ابن النجار كتب إىل يوسف بن عبد هللا الدمشقي أنبأان أبو القاسم حممود بن الفرج بن أيب القاسم
املقرئ الكرخي أنبأان أبو حفص عمر بن أيب بكر املقرئ أنبأان أبو الصفا اتمر بن علي أنبأان منصور بن حممد بن علي

األصبهاين املذكر أنبأان حممد ابن أمحد بن إبراهيم القاضي ثنا حممد بن أيوب الرازي ثنا القعسي عن سلمة بن وردان

عن اثبت البناين عن أنس :قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :ليلة أسري يب إىل السماء سألت ريب عز وجل

فقلت :إهلي وسيدي! اجعل حساب أميت على يدي لئال يطلع على عيوهبم أحد غريي ،فإذا النداء من العلى :اي أمحد!
إهنم عبادي ال أحب أن أطلعك على عيوهبم ،فقلت :إهلي وسيدي وموالئي املذنبون من أميت؟ فإذا النداء من العلى:

اي أمحد! إذا كنت أان الرحيم وكنت أنت الشفيع فأين املذنبون بيننا! فقلت :حسيب حسيب.

حممد ابن علي املذكر قال يف املغين :متهم اتلف ،قلت :وأخلق هبذا احلديث أن يكون من وضعه.

الزيادات على

الموضوعات.

 -37918عن ابن عمر عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال :خيار أميت مخسمائة واألبدال أربعون ،فال اخلمسمائة
ينقصون وال األربعون ينقصون ،كلما مات بدل أبدل هللا من اخلمسمائة مكانه وأدخل يف األربعني مكاهنم ،فال

اخلمسمائة ي نقصون وال األربعون ينقصون ،فقالوا :اي رسول هللا! دلنا على أعمال هؤالء ،فقال :هؤالء يعفون عمن
ي
ني
ني المغَمي َ
ظ َوال َمعافي َ
{والم َكاظ يم َ
ظلمهم ،وحيسنون إىل من أساء إليهم ،ويواسون مما آاتهم هللا ،وتصديق ذلك يف كتاب هللا َ
َع ين الن ي
َّاس َو َّ
ني}.
اَّللُ ُيحي ُّ
ب ال ُمم مح يسني َ
كر.السلسلة الضعيفة (موضوع).
 -37981أيضا خطب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابجلحفة فقال :اي أيها الناس! ألست أوىل بكم من أنفسكم؟
قالوا :بلى ،قال :فإين كائن لكم على احلوض فرطا وسائلكم عن اثنتني :عن القرآن وعن عرتيت ،ال تقدموا قريشا

فتهلكوا ،وال ختلفوا عنها فتضلوا قوة الرجل من قريش قوة رجلني ،ال تفاقهوا قريشا فهي أفقه منكم ،لوال أن تبطر

قريش ألخربهتا مبا هلا عند هللا ،خيار قريش خيار الناس وشرار قريش خري من الناس.
حل ،وفيه إبراهيم بن اليسع واه.

الزيادات على الموضوعات.

 -38015عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :بنو أسامة مين وأان منهم ،حسبما رأيتموهم

فاعرفوا هلم حقهم وفضلوهم.

قط يف األفراد.

الغرائب الملتقطة (موضوع).
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 -38041عن معاذ بن جبل قال :قال النيب صلى هللا عليه وسلم :اللهم! ابرك لنا يف صاعنا ومدان ،ويف شامنا ويف
ميننا ويف حجازان ،فقام إليه رجل فقال :اي رسول هللا! ويف عراقنا! فأمسك النيب صلى هللا عليه وسلم عنه ،فلما كان يف

اليوم الثاين قال مثل ذلك فقام إليه الرجل فقال :اي رسول هللا! ويف عراقنا! فأمسك النيب صلى هللا عليه وسلم عنه،
فلما كان يف اليوم الثالث قام إليه الرجل فقال :اي رسول هللا! ويف عراقنا! فأمسك النيب صلى هللا عليه وسلم عنه ،فوىل
الرجل وهو يبكي ،فدعاه النيب صلى هللا عليه وسلم فقال :أمن العراق أنت؟ قال :نعم ،قال :إن أيب إبراهيم عليه

السالم هم أن يدعو عليهم ،فأوحى هللا إليه :ال تفعل ،فإين جعلت خزائن علمي فيهم ،وأسكنت الرمحة قلوهبم.

كر.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -38188عن محزة بن عبد كالل قال :سار عمر رضي هللا عنه إىل الشام بعد مسريه األول كان إليها ،حىت إذا
شارفها بلغه أن الطاعون فاش فيها ،فقال له أصحابه :ارجع وال تقتحم عليها ،فلو نزلتها وهو هبا مل نر لك الشخوص

عنها ،فانصرف راجعا إىل املدينة ،فعرس من ليلته تلك وأان أقرب القوم منه ،فلما انبعث انبعثت معه يف أثره فسمعته

يقول :ردوين عن الشام بعد أن شارفت عليه ألن الطاعون فيها ،وما منصريف عنه مبؤخر أجلي ،وما كان قدومي مبعجل

عن أجلي ،أال! ولو قدمت املدينة ففرغت من حاجات ال بد يل منها لقد سرت حىت أدخل الشام مث أنزل محص! فإين

مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول :ليبعثن هللا منها يوم القيامة سبعني ألفا ال حساب عليهم وال عذاب
عليهم ،مبعثهم فيما بني الزيتون وحائطها يف الربث األمحر منها.

حم والشاشي ،طب ،ك ،خط يف تلخيص املتشابه ،كر ،قال الذهيب :منكر جدا ،وأورده أيضا ابن اجلوزي يف الواهيات

وقال :ال يصح فيه أبو بكر بن سليمان بن عبد هللا العدوي مرتوك.

 -38202قال متام الرازي يف كتاب فضل مغارة الدم ثنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم األذرعي حدثين من أثق به
ثنا حممد بن أمحد بن إبراهيم عن الوليد بن مسلم عن ابن جريج عن عروة بن رومي عن أبيه قال :مسعت علي بن أيب
طالب ومعاوية يقوالن :مسعنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسأله رجل عن االاثرات بدمشق فقال :هبا جبل يقال له

قاسيون فيه قتل ابن آدم أخاه ،ويف أسفله يف الضرب ولد إبراهيم وفيه آوى هللا تعاىل عيسى ابن مرمي وأمه من اليهود،
وما من عبد أتى معقل روح هللا فاغتسل وصلى ودعا مل يرده هللا خائبا ،فقال رجل :اي رسول هللا! صفه لنا قال :هو

ابلغوطة يف مدينة يقال هلا "دمشق" أزيدكم أنه جبل كلمه هللا فيه ،فيه ولد أيب إبراهيم ،فمن أتى هذا املوضع فال يعجز
يف الدعاء؛ فقال رجل :اي رسول هللا! أكان ليحىي معقل؟ قال :نعم ،احرتس فيه حيىي من هذا ورجل من قوم عاد يف

الغار الذي حتت دم ابن آدم املقتول وفيه احرتس إلياس من ملك قومه ،وفيه صلى إبراهيم ولوط وموسى وعيسى
وأيوب ،فال تعجزوا عن الدعاء فيه ،فإن هللا أنزل علي {ا مدعُ يوين أ م ي
ب لَ ُك مم} ،فقال رجل :اي رسول هللا! ربنا يسمع
َستَج م
َك يعب ي
ادي َع يّين فَيإيّين قَ يريب أ يُجيب َد معوةَ الدَّا يع إيذَا َد َع ي
ان}. .
ٌ
{وإيذَا َسأَل َ َ
ُ َ
الدعاء أم كيف ذلك؟ فأنزل هللا َ
 ....يف هذا اإلسناد علتان :الرجل املبهم ،وتدليس الوليد بن مسلم ،وأان أخشى أن يكون هذا احلديث موضوعا .وقد
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أخرجه كر فأدخل بني حممد بن أمحد بن إبراهيم وبني الوليد :ثنا هشام بن خالد رواه متام ،فلم يذكر هشاما وقال متام:

واألشهر عن معاوية .وأخرجه أبو احلسن علي بن حممد بن شجاع الربعي يف فضائل الشام :أنبأان أبو القاسم عبد
الرمحن بن عمر اإلمام ثنا يعقوب األذرعي ثنا حممد بن أمحد بن إبراهيم ثنا هشام بن خالد عن الوليد بن مسلم عن بن

جريج عن عروة عن أبيه قال :مسعت علي بن أيب طالب يقول :مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسأله رجل عن

االاثرات بدمشق  -فذكره.

 -38250عن عمر بن اخلطاب مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو يذكر أهل مقربة يوما فصلى عليها فأكثر
عليها الصالة فسئل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عنها فقال :أهل مقربة شهداء عسقالن يزفون إىل اجلنة كما تزف

العروس إىل زوجها.

ع ،خط يف املتفق واملفرتق وقال :قال خط :هذا حديث غريب ،ال أعلم حدث به غري بشري ابن ميمون الواسطي يكىن
أاب صيفي ،وقد أورده ابن اجلوزي يف املوضوعات وقال :بشري ليس بشيء.

 -38271مســند ابــن عمـ مـر إن هللا ومالئكتــه يصــلون يف كــل يــوم علــى مــوتى قــزوين والتجــار وشــهدائهم مائــة صــالة.
الرافعي عن ابن مسعود.

الزيادات على الموضوعات.

 -38284مسند أنس لقيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ومعي وصيف بربري فقال رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم إن قوم هذا أاتهم نيب قبلي فذحبوه وطبخوه وأكلوا حلمه وشربوا مرقه.

نعيم بن محاد يف الفنت ،وفيه حيىي بن سعيد العطار ،قال حب :يروي املوضوعات عن األثبات.

 -38311مسند علي ابن جرير حدثنا املقدمي ثنا إسحاق الفروي ثنا عيسى بن عبد هللا بن حممد بن عمر بن علي
عن أبيه عن جده عن أيب جده علي قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :من كان يف بيته شاة حتلب جاءه هللا

برزقها وكانت يف بيته بركة وقدس كل يوم تقديسة وانتقل عنه الفقر مرحلة ،ومن كانت عنده شااتن حيلبهما جاءه هللا
برزقهما وانتقل الفقر عنه مرحلتني وقدس كل يوم تقديستني ،ومن كان يف بيته ثالث شياه حيلبهن جاءه هللا برزقهن

وكانت يف بيته ثالث بركات وقدس كل يوم ثالث تقديسات وانتقل عنه الفقر ثالث مراحل.

قال ابن جرير :هذا خرب عندان صحيح سنده ،وتعقب أبن إسحاق وعيسى ضعيفان.

الزيادات على الموضوعات.

 -38312عن علي قال :كان النيب صلى هللا عليه وسلم يعجبه النظر إىل احلمام األمحر واألترج.
حب يف الضعفاء وابن السين وأبو نعيم معا يف الطب.

السلسلة الضعيفة (موضوع).
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 -38314عن علي قال :نزلنا منزال فآذتنا الرباغيث فسببناها فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :ال تسبوها
فنعمت الدابة فإهنا أيقظتكم لذكر هللا.

طس.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -38320أيضا عن مكحول عن بشر بن عطية عن علي عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال :عليكم ابلرمان ،فكلوه
بشحمه فإنه دابغ املعدة وما من حبة تقع يف جوف رجل إال أانرت قلبه وحرست شياطني الوسوسة أربعني يوما.

الصقلي املذكور ،وفيه جماهيل.

الزيادات على الموضوعات.
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كتاب القيامة
 -38333الدنيا سبعة آالف سنة ،أان يف آخرها ألفا.

طب والبيهقي يف الدالئل عن الضحاك بن زمل.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -38345إن هلل تعاىل رحيا يبعثها على رأس مائة سنة تقبض روح كل مؤمن.

ع والروايين وابن قانع ،ك والضياء عن بريدة.

ترتيب الموضوعات.

 - 38419ال تقوم الساعة حىت يكون أدىن مساحل املسلمني ببوالء ،اي علي! إنكم ستقاتلون بين األصفر ،ويقاتلوهنم

الذين من بعدكم ،حىت خيرج إليهم روقة اإلسالم أهل احلجاز الذين ال خيافون يف هللا لومة الئم ،ويفتتحون القسطنطينية

ابلتسبيح والتكبري ،فيصيبون غنائم مل يصيبوا مثلها حىت يقتسموا ابألترسة ،وأييت آت فيقول :إن املسيح قد خرج يف

بالدكم ،أال! وهي كذبة ،فاآلخذ اندم والتارك اندم.

هـ عن عمرو بن عوف.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -38432اآلايت بعد املائتني.

هـ ،ك عن أيب قتادة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 38472من اقرتاب الساعة كثرة القطر وقلة النبات ،وكثرة القراء وقلة الفقهاء ،وكثرة األمراء وقلة األمناء.

طب عن عبد الرمحن بن عمرو األنصاري.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 38481يكون يف آخر الزمان عباد جهال وقراء فسقة.

حل ،ك عن أنس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -38561تقوم الساعة يوم اجلمعة ،وليس هبيمة إال وهي رافعة رأسها يوم اجلمعة تشفق من الساعة حىت تغيب

الشمس.

الديلمي عن أيب هريرة.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 -38607ال يولد يف اإلسالم بعد ستمائة مولود هلل فيه حاجة.

طب واخلليلي يف مشيخته عن صخرة بن قدامة ،وأورده ابن اجلوزي يف املوضوعات ،وأخرجه ابن قانع بلفظ :بعد

املائتني ،وقال :هذا مما ضعف به خالد بن خداش وأنكر عليه.

ترتيب الموضوعات.
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 - 38663املهدي من العباس عمي.

قط يف األفراد عن عثمان.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 38666املهدي رجل من ولدي ،وجهه كالكوكب الدري.

الروايين عن حذيفة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -38667سيكون بعدي خلفاء ،ومن بعد اخللفاء امراء ،ومن بعد األمراء ملوك ،ومن بعد امللوك جبابرة ،مث خيرج
رجل من أهل بييت ميأل األرض عدال كما ملئت جورا ،مث يؤمر بعده القحطاين ،فوالذي بعثين ابحلق ما هو بدونه.
طب عن حامل الصديف.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 38671لن هتلك أمة أان يف أوهلا وعيسى ابن مرمي يف آخرها ،واملهدي يف أوسطها.
أبو نعيم يف أخبار املهدي عن ابن عباس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 38693اي عم النيب! إن هللا تعاىل ابتدأ اإلسالم يب وسيختمه بغالم من ولدك ،وهو الذي يتقدم عيسى ابن مرمي.

حل عن أيب

هريرة.السلسلة الضعيفة (موضوع).

 - 38694اي عباس! إن هللا تعاىل بدأ يب هذا األمر وسيختمه بغالم من ولدك ميلؤها عدال كما ملئت جورا ،وهو
الذي يصلي بعيسى عليه السالم.

قط يف األفراد واخلطيب وابن عساكر عن عمار بن

ايسر.السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -38724تكون هدة يف شهر رمضان ،توقظ النائم وتفزع اليقظان ،مث تظهر عصابة يف شوال ،مث معمعة يف ذي

القعدة ،مث يسلب احلاج يف ذي احلجة ،تنتهك احملارم يف احملرم ،مث يكون موت يف صفر ،مث يتنازع القبائل يف شهر ربيع،

مث العجب كل العجب من مجادى ورجب ،مث انقة مقتبة خري من دسكرة تقل مائة ألف .نعيم بن محاد يف الفنت ،ك عن

أيب هريرة ،قال ك :غريب املنت ،وقال الذهيب :موضوع ،وأورده ابن اجلوزي يف املوضوعات.

 -38725تبىن مدينة بني دجلة ودجيل وقطربل والصراة جتيء إليها خزائن األمصار وجبابرهتا ،خيسف هبا ومبن فيها،
فلهي أسرع ذهااب يف األرض من وتد احلديد يف األرض الرخوة.

اخلطيب ووهاه عن جرير ،اخلطيب عن أنس ،وقال :ليس مبحفوظ واحملفوظ حديث جابر.
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ترتيب الموضوعات.

 -38806ليدركن الدجال من رآين أو ليكونن قريبا من مويت.

طب عن عبد هللا بن

بسر.السلسلة الضعيفة (منكر جدا).

 -38820خيرج الدجال من يهودية أصبهان حىت أييت الكوفة فيلحقه قوم من املدينــة وقــوم مــن الطــور وقــوم مــن ذي
مين وقوم من قزوين ،قيل اي رسول هللا! وما قزوين؟ قال :قوم يكونون آبخره خيرجــون مــن الــدنيا زهــدا فيهــا ،يــرد هللا هبــم

قوما من الكفر إىل اإلميان.

اخلطيب يف فضائل قزوين والرافع عن ابن عباس.

الزيادات على الموضوعات.

 -38821خيرج الدجال ومعه سبعون ألفا من احلاكة ،على مقدمته أشعر من فيهم يقول :بدو بدو.

الديلمي عن علي.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 -38874بعثين هللا حني أسري يب إىل أيجوج ومأجوج فدعوهتم إىل دين هللا وإىل عبادته ،فأبوا أن جييبوين ،فهم يف
النار مع من عصى من ولد آدم وولد إبليس.
نعيم بن محاد يف الفنت عن ابن عباس.

الآللئ المصنوعة.

 -38938كل من ورد القيامة عطشان.

حل ،هب عن

أنس.السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -38939الدنيا كلها سبعة أايم من أايم اآلخرة.
فر عن أنس.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -38972سألت هللا أن جيعل حساب أميت إيل لئال تفتضح عند األمم ،فأوحى هللا إيل :اي حممد! بل أان أحاسبهم فإن
كان منهم زلة سرتهتا عنك لئال تفتضح عندك.
فر عن أيب هريرة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -38981إن هللا تعاىل لطف امللكني احلافظني حىت أجلسهما على الناجذين وجعل لسانه قلمهما وريقه مدادمها .فر

عن معاذ.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -38988الطري يوم القيامة ترفع مناقريها وتضرب أبذانهبا وتطرح ما يف بطوهنا وليس عندها طلبة فالقة.
طب ،عد عن ابن عمر.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

315

 -38990إذا كان يوم القيامة ضرب هللا على هذه األمة بسرادق من زمرد أخضر مث اندى مناد من قبل هللا تعاىل :اي
أمة حممد! إن هللا تعاىل قد عفا عنكم فليعف بعضكم عن بعض ،أال! فهلموا إىل احلساب.
الديلمي عن أيب أمامة.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 -39000أول من يدعى إىل احلساب أبناء الستني أو السبعني.

الديلمي عن الوليد بن مسافع الديلمي عن أبيه.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 -39001قصاص أهل الذمة من أميت يوم القيامة خيفف عنهم من عذاهبم.
ك يف اترخيه عن أيب هريرة ،وفيه حممد بن خملد احلمصي يروي األابطيل.

 -39021خلق هللا تعاىل كفيت امليزان ملء السماوات واألرض فقالت املالئكة :اي ربنا! ما تزن هبذا؟ قال :أزن به ما
شئت؛ وخلق [هللا] الصراط كحد السيف كحد املوسى ،فقالت املالئكة :اي ربنا! من جيوز على هذا قال :أجيز عليه

من شئت.

الديلمي عن عائشة.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا أو موضوع).

 -39023ما من أحد ميوت إال يوزن قوله وعمله ،فإن كان قوله أوزن من عمله مل يرفع عمله ،وإن كان عمله أوزن

من قوله رفع عمله.

الديلمي عن أيب هريرة.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 -39028جهنم حتيط ابلدنيا ،واجلنة من ورائها ،فلذلك صار الصراط على جهنم طريقا إىل اجلنة.

خط ،فر عن ابن

عمر.السلسلة الضعيفة (منكر جدا).

 - 39072يشفع يوم القيامة ثالثة :األنبياء ،مث العلماء ،مث الشهداء.

هـ عن عثمان.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 39156إذا جعلت أصبعيك يف أذنيك مسعت خرير الكوثر.

قط عن عائشة.

ضعيف الجامع (موضوع).

316

 -39179حوضى أشرب منه يوم القيامة ومن اتبعين ومن استسقاين من األنبياء ،ويبعث هللا انقة مثود لصاحل فيحلبها
فيشرب من لبنها هو والذين آمنوا معه من قومه مث يركبها من قربه حىت يوايف به احملشر وهلا رغاء ،فقيل :اي رسول هللا!

وأنت يومئذ على العضباء؟ قال :ال ،ابنيت فاطمة على العضباء وأحشر أان على الرباق واختصصت به من دون األنبياء،
وحيشر بالل على انقة من نوق اجلنة يقدمنا ابألذان حمضا فإذا قال :اشهد أن ال إله إال هللا ،قالت األنبياء وأممها :وحنن

نشهد أن ال إله إال هللا؛ فإذا قال :أشهد أن حممدا رسول هللا ،قالوا :وحنن نشهد على ذلك ،فمن مقبول منه ومن
مردود عليه ،فإذا واىف بالل استقبل حبلة من حلل اجلنة فيلبسها ،وأول من يكسى يوم القيامة من حلل اجلنة بعد

األنبياء والشهداء بالل وصاحل املؤمنني.

محيد بن زجنويه وابن عساكر عن كثري بن مرة احلضرمي؛ عق ابن عساكر عن عبد الكرمي بن كيسان عن سويد بن

عمري؛ قال عق :ابن كيسان جمهول وحديثه غري حمفوظ؛ وأورد ابن اجلوزي حديث سويد يف املوضوعات ووافقه الذهيب،

وقال غريه :منكر.

 - 39206إن هللا تعاىل أعطى موسى الكالم وأعطاين الرؤية ،وفضلين ابملقام احملمود واحلوض املورود.

ابن عساكر عن جابر.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -39232إن يف اجلنة لنهرا ما يدخله جربيل من دخلة فيخرج فينتفض إال خلق هللا تعاىل من كل قطرة تقطر منه

ملكا.

أبو الشيخ يف العظمة عن أيب سعيد.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -39250طوىب شجرة غرسها هللا بيده ونفخ فيها من روحه تنبت ابحللي واحللل ،وإن أغصاهنا لرتى من وراء سور

اجلنة.

ابن جرير عن قرة بن إايس.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -39261الشمس ابجلنة ،واجلنة ابملشرق.
أنس.السلسلة الضعيفة (باطل).

ك يف اترخيه عن

 - 39284أكثر خرز أهل اجلنة العقيق.

حل عن عائشة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 39286إن هللا تعاىل يتجلى ألهل اجلنة يف مقدار كل يوم مجعة على كثيب كافور أبيض.

خط عن أنس.

ضعيف الجامع (موضوع).

317

 -39307ذراري املسلمني يوم القيامة حتت العرش شافع ومشفع من مل يبلغ ثنيت عشر سنة ،ومن بلغ ثالث عشرة

سنة فعليه وله.

أبو بكر يف الغيالنيات وابن عساكر عن أيب أمامة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 39333إذا دخل الرجل اجلنة سأل عن أبويه وزوجته وولده فيقال :إهنم مل يبلغوا درجتك وعملك ،فيقول :اي
رب؟ قد عملت يل وهلم ،فيؤمر ابحلاقهم به.

طب عن ابن عباس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -39339بينا أهل اجلنة يف نعيمهم إذ سطع هلم نور فرفعوا رؤسهم فإذا الرب قد أشرف عليهم من فوقهم فقال:
السالم عليكم اي أهل اجلنة؟ وذلك قوله عز وجل {سالم قوال من رب رحيم} فينظر إليهم وينظرون إليه فال يلتفتون

إىل شيء من النعم ما داموا ينظرون إليه حىت حيتجب عنهم ويبقى نوره وبركته عليهم يف دايرهم.

هـ والضياء عن جابر.

ترتيب الموضوعات.

 -39357إن الرجل ليفتض يف الغداة سبعني عذراء مث ينشئهن هللا تعاىل أبكارا.
الديلمي عن أيب سعيد.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 -39378والذي نفسي بيده! إن هللا عز وجل ليوحي إىل شجرة اجلنة أن أشغلي عبادي الذين شغلوا أنفسهم
بذكري عن املعازف واملزامري ،فتسمعهم أبصوات ما مسع اخلالئق مثلها ابلتسبيح والتقديس.
الديلمي عن أيب هريرة.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 - 39388كل نعيم زائل إال نعيم أهل اجلنة ،وكل هم منقطع إال هم أهل النار ،وإذا عملت سيئة فأتبعها حسنة

متحها.

ابن الل عن أنس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -39401إن مؤمين اجلن هلم ثواب وعليهم عقاب ،قيل :ما ثواهبم؟ قال :على األعراف وليسوا يف اجلنة ،وما
األعراف؟ قال :حائط اجلنة جتري فيه األهنار وتنبت فيه األشجار والثمار.
[هق] يف البعث عن

أنس.السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -39413اي عائشة! لو شئت ألمسعتك تضاغيهم يف النار  -يعين أطفال املشركني.
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الديلمي عن عائشة.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 - 39430آخر من يدخل اجلنة رجل يقال له جهينة فيقول أهل اجلنة :عند جهينة اخلرب اليقني.

خط يف رواة مالك عن ابن عمر.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -39431آخر رجل يدخل اجلنة رجل يتقلب على الصراط ظهرا لبطن كالغالم يضربه أبوه وهو يفر منه ،يعجز عنه

عمله أن يسعى فيقول :اي رب بلغ يب اجلنة وجنين من النار! فيوحي هللا إليه :عبدي أجنيتك من النار وأدخلتك اجلنة
تعرتف يل بذنوبك وخطاايك؟ فيقول :العبد :نعم اي رب وعزتك وجاللك لئن جنيتين من النار ألعرتفن لك بذنويب

وخطاايي! فيجوز اجلسر ويقول فيما بينه وبني نفسه :لئن اعرتفت له بذنويب وخطاايي لريدين إىل النار! فيوحي هللا إليه:
عبدي اعرتف يل بذنوبك وخطاايك أغفرها لك وأدخلك اجلنة فيقول العبد :وعزتك وجاللك ما أذنبت ذنبا قط وال

أخطأت خطيئة قط! فيوحي هللا إليه :عبدي إن يل عليك بينة فيلتفت العبد ميينا ومشاال فال يرى أحدا ممن كان يشهده

يف الدنيا فيقول :اي رب أرين بينتك! فيستنطق هللا تعاىل جلده ابحملقراتفإذا رأى ذلك العبد يقول :اي رب عندي -

وعزتك  -العظائم املضمرات! فيوحي هللا إليه :عبدي! أان أعرف هبا منك ،اعرتف يل هبا أغفرها لك وأدخلك اجلنة،
فيعرتف العبد بذنوبه فيدخل اجلنة ،هذا أدىن أهل اجلنة منزلة فكيف ابلذي فوقه.

طب عن أيب أمامة وحسن.

السلسلة الضعيفة (منكر جدا).

 -39433آخر من يدخل اجلنة رجل من جهينة فيقول أهل اجلنة :عند جهينة اخلرب اليقني ،سلوه :هل بقي من
اخلالئق أحد يعذب؟ فيقول :ال.

قط يف غرائب مالك ،خط يف رواة مالك عن ابن عمر ،وقال قط :ابطل.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -39484كل مؤذ يف النار.
خط وابن عساكر عن علي .

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -39466سطع نور يف اجلنة فقيل :ما هذا؟ فإذا هو من ثغر حوراء ضحكت يف وجه زوجها.
احلاكم يف الكىن ،خط عن ابن مسعود.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -39505ليأتني على جهنم يوم كأهنا زرع هاج وامحر ختفق أبواهبا.

طب عن أيب أمامة.

السلسلة الضعيفة (باطل).

 -39506أييت على جهنم يوم ما فيها من بين آدم أحد ختفق أبواهبا.
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اخلطيب عن أيب أمامة.

ترتيب الموضوعات.

 - 39530لو قيل ألهل النار :إنكم ماكثون يف النار عدد كل حصاة يف الدنيا لفرحوا ،ولو قيل ألهل اجلنة :إنكم
ماكثون فيها عدد كل حصاة ،حلزنوا ،ولكن جعل هلم األبد.

طب عن ابن مسعود.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -39541يسلط اجلرب على أهل النار فيحكون حىت تبدو عظامهم فيقولون :مب سلط علينا ذلك؟ فيقال :إبيذائكم

أهل اإلميان .الديلمي عن أنس.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 -39543وهللا ال خيرج من النار من دخلها حىت يكونوا فيها أحقااب واحلقب بضع ومثانون سنة ،والسنة ثالمثائة

وستون يوما ،كل يوم كألف سنة مما تعدون.
الديلمي عن ابن عمر.

ترتيب الموضوعات.

 -39549إمنا الشفاعة يوم القيامة ملن عمل الكبائر من أميت مث ماتوا عليها ،فمنهم يف الباب األول من جهنم ال
تسود وجوهم وال تزرق أعينهم وال يغلون ابألغالل وال يقرنون مع الشياطني وال يضربون ابملقامع وال يصرخون يف

األدراك ،منهم من ميكث فيها ساعة مث خيرج ،ومنهم من ميكث فيها شهرا مث خيرج ومنهم من ميكث فيها سنة مث خيرج،

وأطوهلم مكثا فيها مثل الدنيا يوم خلقت إىل يوم أفنيت وذلك سبعة آالف سنة ،مث إن هللا إذا أراد أن خيرج املوحدين

منها قذف يف قلوب أهل األداين فقالوا هلم :كنا حنن وأنتم مجيعا يف الدنيا فآمنتم وكفران وصدقتم وكذبنا وأقررمت
وجحدان فما أغىن ذلك عنكم! حنن وأنتم اليوم فيها مجيعا سواء تعذبون كما نعذب وختلدون كما خنلد ،فيغضب هللا

عند ذلك غضبا مل يغضبه من شيء فيما مضى وال يغضب من شيء فيما بقى فيخرج أهل التوحيد منها إىل عني بني

اجلنة والصراط يقال هلا هنر احلياة فريش عليهم من املاء فينبتون كما تنبت احلبة يف محيل السيل ،فما يلي الظل منها
اخضر وما يلي الشمس منها أصفر ،يدخلون اجلنة يكتب يف جباههم عتقاء هللا من النار إال رجال واحدا فإنه ميكث

فيها بعدهم ألف سنة مث ينادي :اي حنان اي منان! فيبعث هللا إليه ملكا ليخرجه فيخوض يف النار يف طلبه سبعني عاما ال

يقدر عليه مث يرجع فيقول :إنك أمرتين أن أخرج عبدك فالان من النار وإين طلبته منذ سبعني سنة فلم أقدر عليه!

فيقول هللا تعاىل :انطلق فهو يف وادي كذا وكذا حتت صخرة فأخرجه ،فيخرجه منها فيدخله اجلنة.

احلكيم عن أيب هريرة.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -39551املوحدون من أميت يعذبون يف النار على نقصان إمياهنم.

ك يف اترخيه عن أنس.

الغرائب الملتقطة (موضوع).
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 -39627عن ابن مسعود قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :إذا كان صيحة يف رمضان فإنه يكون معمعة يف
شوال ،ومتييز القبائل يف ذي القعدة ،وتسفك الدماء يف ذي احلجة واحملرم وما احملرم  -يقوهلا ثالث مرات  -هيهات
هيهات! يقتل الناس فيه هرجا هرجا ،قلنا وما الصيحة اي رسول هللا؟ قال :هدة يف النصف من رمضان ليلة اجلمعة

فتكون هدة توقظ النائم وتقعد القائم وخترج العواتق من خدورهن يف ليلة مجعة يف سنة كثرية الزالزل والربد ،فإذا وافق

شهر رمضان يف تلك السنة ليلة اجلمعة فإذا صليتم الفجر من يوم اجلمعة يف النصف من رمضان فادخلوا بيوتكم
وأغلقوا أبوابكم وسدوا كواكم ودثروا أنفسكم وسدوا آذانكم ،فإذا أحسستم ابلصيحة فخروا هلل سجدا وقولوا:

سبحان القدوس ،سبحان القدوس ،ربنا القدوس ،فإنه من فعل ذلك جنا ومن مل يفعل هلك.
نعيم ،ك.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -39653عن احلسني أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال لفاطمة :أبشري ابملهدي منك.
كر ،وفيه موسى بن حممد البلقاوي عن الوليد بن حممد املوقري كذاابن.

 -39655عن العباس بن عبد املطلب قال :ملا كان يوم فتح مكة ركبت بغلة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

وتقدمت إىل قريش ألردهم عن حرب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،ففقدين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فسأل

عين فقالوا :تقدم إىل مكة لريد قريشا عن حربك ،فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :ردوا علي أيب ردوا علي أيب ،ال
تقتله قريش كما قتلت ثقيف عروة بن مسعود" فخرجت فوارس من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حىت

تلقوين فردوين معهم ،فلما رآين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جهش واعتنقين ابكيا ،فقلت :اي رسول هللا إين ذهبت

ألنصرك .فقال :نصرك هللا ،اللهم انصر العباس وولد العباس  -قاهلا ثالاث ،مث قال :اي عم! أما علمت أن املهدي من
ولدك موفقا راضيا مرضيا.
كر وفيه الكدميي.

[محمد بن يونس الكديمي متهم بالوضع].

 -39682عن علي أنه قال للنيب صلى هللا عليه وسلم :أمنا آل حممد املهدي أم من غريان اي رسول هللا؟ قال :بل
منا ،خيتم هللا به كما فتح بنا ربنا ،يستنقذون من الفتنة كما أنقذوا من الشرك ،وبنا يؤلف هللا بني قلوهبم بعد عداوة

الشرك ،وبنا يصبحون بعد عداوة الفتنة إخواان كما أصبحوا بعد عداوة الشرك إخواان يف دينهم ،قال علي :أمؤمنون أم

كافرون؟ قال :مفتون وكافر.

نعيم بن محاد ،طس ،وأبو نعيم يف كتاب املهدي ،خط يف التلخيص.

[الهيثمي :رواه الطبراني في األوسط ،وفيه عمرو بن

جابر الحضرمي وهو كذاب].

 -39766عن ابن عباس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :إن هللا عز وجل يدعو الناس يوم القيامة أبمهاهتم
سرتا منه على عباده ،وأما عند الصراط فإن هللا يعطي كل مؤمن نورا وكل مؤمنة نورا وكل منافق نورا ،فإذا استووا على
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الصراط سلب هللا نور املنافقني واملنافقات فقال املنافقون :انظروان نقتبس من نوركم! وقال املؤمنون :ربنا أمتم لنا نوران!

فال يذكر عند ذلك أحد أحدا.
طب.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -39784عن عمر بن اخلطاب قال :جاء جربيل إىل النيب صلى هللا عليه وسلم يف حني غري حينه الذي كان أييت
فيه ،فقام إليه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال :اي جربيل! ما يل أراك متغري اللون؟ قال :ما جئتك حىت أمر هللا عز

وجل مبفاتيح النار ،فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :اي جربيل! صف يل النار وانعت يل جهنم! فقال جربيل :إن
هللا تبارك وتعاىل أمر جبهنم فأوقد عليها ألف عام حىت ابيضت ،مث أمر فأوقد عليها ألف عام حىت امحرت ،مث أمر فأوقد

عليها ألف عام حىت اسودت ،فهي سوداء مظلمة ال يضيء شررها وال يطفأ هلبها ،والذي بعثك ابحلق لو أن قدر ثقب
إبرة فتح من جهنم ملات من يف األرض كلهم مجيعا من حره ،والذي بعثك ابحلق! لو أن ثواب من ثياب النار علق بني

السماء واألرض ملات من يف األرض مجيعا من حره ،والذي بعثك ابحلق! لو أن خازان من خزنة جهنم برز إىل أهل الدنيا

فنظروا إليه ملات من يف األرض كلهم من قبح وجهه ومن ننت رحيه ،والذي بعثك ابحلق! لو أن حلقة من حلق سلسلة

أهل النار اليت نعت هللا يف كتابه وضعت على جبال الدنيا ألرفضت وما تقارت حىت تنتهي إىل األرض السفلى ،فقال

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :حسيب اي جربيل ال ينصدع قليب فأموت! فنظر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل
جربيل وهو يبكي فقال :تبكي اي جربيل وأنت من هللا ابملكان الذي أنت به! فقال :وما يل ال أبكي! أان أحق ابلبكاء،
لعلي أكون يف علم هللا على غري احلال اليت أان عليها ،وما أدري لعلي أبتلى مبا ابتلي به إبليس فقد كان من املالئكة وما

أدري لعلي أبتلى مبا ابتلي هاروت وماروت ،فبكى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وبكى جربيل ،فما زاال يبكيان حىت
نوداي أن اي جربيل واي حممد! إن هللا قد آمنكما أن تعصياه؛ فارتفع جربيل ،وخرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فمر

بقوم من األنصار يضحكون ويلعبون فقال :أتضحكون ووراءكم جهنم! فلو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليال ولبكيتم
كثريا ،وملا أسغتم الطعام والشراب ،وخلرجتم إىل الصعدات جتأرون إىل هللا تعاىل! فنودي اي حممد! ال تقنط عبادي ،إمنا

بعثتك ميسرا ومل أبعثك معسرا فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :سددوا وقاربوا.

طس وقال :تفرد به سالم الطويل ،قال يف املغين :تركوه.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -39791عن عمر قال :ملا كان ليلة أسرى برسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال جلربيل" :أرين مالكا خازن النار،

فوقف به عليه فقال :اي مالك هذا حممد رسول هللا ،قال :وقد بعث؟ قال :نعم ،هو هذا واقف عليك! فنظر إليه رسول

هللا فإذا هو رجل عابس مغضب يعرف الغضب يف وجهه فقال :اي مالك! صف يل جهنم ،قال :اي حممد! والذي بعثك
ابحلق لو أن حلقة من السلسلة اليت ذكرها هللا وضعت على جبال الدنيا لذابت حىت تبلغ ختوم األرض السفلى ،اي

حممد! إن يف جهنم واداي يستعيذ ابهلل من جهنم يف كل يوم سبعني مرة ،وإن يف ذلك الوادي بئرا تستعيذ ابهلل من ذلك

الوادي ومن جهنم سبعني مرة ،وإن يف البئر جبا يستعيذ ابهلل من ذلك البئر ومن ذلك الوادي ومن جهنم سبعني مرة
وإن يف ذلك اجلب حية تستعيذ مرة أعدها هللا للفسقة من محلة القرآن من أمتك.
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ابن مردويه وفيه عمر بن راشد املديين ،قال أبو حامت :وجدت حديثه كذاب.
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[عمر بن راشد المدني متهم بالوضع].

كتاب القصاص
 - 39999العنكبوت شيطان فاقتلوه.

د يف مراسيله عن يزيد بن مرثد مرسال.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 - 40000العنكبوت شيطان مسخه هللا تعاىل فاقتلوه.

عد عن ابن عمر.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 - 40058ال جتعلوا على العاقلة من قول معرتف شيئا.

طب عن عبادة بن الصامت.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -40074دية ذمي دية مسلم.

[هق] وضعفه عن ابن عمر.

ترتيب الموضوعات.

 -40266وعنه دخلت على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو انئم أو يوحي إليه وإذا حية يف جانب البيت،
فكرهت أن أقتلها فأوقظه ،فاضطجعت بينه وبني احلية فإذا كان شيء كان يب دونه ،فاستيقظ وهو يتلو هذه اآلية {إمنا

وليكم هللا ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلوة} فقال :احلمد هلل! فرآين إىل جنبه فقال :ما أضجعك هنا؟ قلت:
ملكان هذه احلية ،قال :قم إليها فاقتلها ،فقتلتها! مث أخذ بيدي فقال :اي أاب رافع! سيكون بعدي قوم يقاتلون عليا،

حقا على هللا جهادهم ،فمن مل يستطع جهادهم بيده فبلسانه ،فمن مل يستطع بلسانه فبقلبه ،ليس وراء ذلك شيء.
طب وابن مردويه وأبو نعيم؛ وفيه علي بن هاشم بن الربيد ،روى له إال أنه غال يف التشيع وله مناكري.

(موضوع).
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السلسلة الضعيفة

حرف الالم
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كتاب اللهو واللعب
 - 40611خري هلو املؤمن السباحة ،وخري هلو املرأة املغزل.

عد عن ابن عباس.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -40616اهلو والعبوا ،فإين أكره أن يرى يف دينكم غلظة.

عب عن املطلب بن عبد هللا.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 40636ملعون من لعب ابلشطرنج ،والناظر إليها كآكل حلم اخلنزير.

عبدان وأبو موسى وابن حزم عن حبة بن مسلم.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -40644إذا مررمت هبؤالء الذين يلعبون هبذه األزالم والشطرنج والنرد وما كان من هذه فال تسلموا عليهم ،وإن

سلموا عليكم فال تردوا عليهم.
الديلمي عن أيب هريرة.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -40653ملعون من لعب ابلشطرنج.
الديلمي عن

أنس.السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -40656إن هللا تعاىل ينظر يف كل يوم ثالمثائة وستني نظرة ،ال ينظر فيها إىل صاحب الشاه يعين الشطرنج.
الديلمي عن واثلة.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -40660من استمع إىل صوت غناء مل يؤذن له أن يستمع الروحانيني يف اجلنة ،قال :ومن الروحانيون؟ قال :قراء

أهل اجلنة.

احلكيم عن أيب موسى.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -40665إذا كان يوم القيامة قال هللا عز وجل :أين الذين كانوا ينزهون أمساعهم وأبصارهم عن مزامري الشيطان؟

ميزوهم ،فيميزون يف كتب املسك والعنرب؛ مث يقول للمالئكة :أمسعوهم تسبيحي ومتجيدي ،فيسمعون أبصوات مل يسمع
السامعون مبثلها قط.
الديلمي عن جابر.

السلسلة الضعيفة (موضوع).
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 -40666من استمع إىل صوت غناء مل يؤذن له أن يستمع الروحانيني يف اجلنة! قيل :وما الروحانيون؟ قال :قراء

أهل اجلنة.

احلكيم عن أيب موسى.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -40669من قعد إىل قينة يستمع منها صب هللا يف أذنيه اآلنك يوم القيامة.
ابن صصري يف أماليه ،كر عن

أنس.السلسلة الضعيفة (باطل).

 -40670الغنــاء واللهــو ينبتــان النفــاق يف القلــب كمــا ينبــت املــاء العشــب ،والــذي نفســي بيــده! إن القــرآن والــذكر
لينبتان اإلميان يف القلب كما ينبت املاء العشب.

الديلمي عن أنس.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 -40671ال آذن لك وال كرامة وال نعمة عني ،كذبت أي عدو هللا! لقد رزق هللا حالال طيبا فاخرتت ما حرم هللا
عليك من رزقه مكان ما أحل هللا لك من حالله ،ولو كنت تقدمت إليك لفعلت بك وفعلت ،قم عين وتب إىل هللا،

أما! إنك لو نلت بعد التقدمة شيئا ضربتك ضراب وجيعا ،وحلقت رأسك مثلة ،ونفيتك من أهلك ،وأحللت سلبك هنبة

لفتيان أهل املدينة هؤالء العصاة ،كل مات منهم بغري توبة حشره هللا يوم القيامة كما كان يف الدنيا خمنثا عرابان ال يسترت

من الناس هبدبة ،كلما قام صرع.

هـ طب عن صفوان بن أمية أن عمرو بن قرة قال :اي رسول هللا! كتبت علي الشقوة فال أراين أرزق إال من ديف بكفي

فتأذن يل يف الغناء من غري فاحشة؟ قال فذكره؛ ورواه الديلمي إىل قوله قم عين وتب إىل هللا وزاد :وأوسع على نفسك

وعيالك حالال ،فإن ذلك جهاد يف سبيل هللا ،واعلم أن عون هللا مع صاحلي التجار.
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الغرائب الملتقطة (موضوع).

حرف امليم
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كتاب املعيشة والعادات
 - 40725اخلعوا نعالكم عند الطعام ،فإهنا سنة مجيلة.

ك عن أيب عبس بن جرب.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 40760الوضوء قبل الطعام حسنة ،وبعد الطعام حسنتان.

ك يف اترخيه عن عائشة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 40761الوضوء قبل الطعام وبعده ينفي الفقر ،وهو من سنن املرسلني.

طس عن ابن عباس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -40762سعة الرزق وردع سنة الشيطان الوضوء قبل الطعام وبعده.

ك يف اترخيه عن أنس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 40764طهور الطعام يزيد يف الطعام والدين والرزق.

أبو الشيخ عن عبد هللا بن جراد.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 40772إذا أقل الرجل الطعام مأل جوفه نورا.

فر عن أيب هريرة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 40773أذيبوا طعامكم بذكر هللا والصالة وال تناموا عليه فتقسو قلوبكم.
طس ،عد وابن السىن وأبو نعيم يف الطب ،هب عن عائشة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -40775أكرموا اخلبز ،فإن هللا أكرمه ،فمن أكرم اخلبز أكرمه هللا.

طب عن أيب سكينة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 40779الربكة يف صغر القرص ،وطول الرشاء ،وقصر اجلدول.
أبو الشيخ يف الثواب عن ابن عباس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 40780خففوا بطونكم وظهوركم لقيام الصالة.
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حل عن ابن عمر.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 40781زينوا موائدكم ابلبقل ،فإنه مطردة للشيطان مع التسمية.

حل يف الضعفاء ،فر عن أيب أمامة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 40782صغروا اخلبز وأكثروا عدده يبارك لكم فيه.
األزدي يف الضعفاء واإلمساعيلي يف معجمه عن عائشة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -40791أان عبد ابن عبد! أجلس جلسة العبد ،وآكل أكل العبد.
الديلمي عن الرباء بن عازب.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 -40798من نسى أن يسمي هللا على طعامه فليقرأ قل هو هللا أحد إذا فرغ.
ابن السين ،عد ،حل عن جابر؛ وأورده ابن اجلوزي يف املوضوعات.

 -40799إذا أكلت طعاما أو شربت شرااب فقل :بسم هللا وابهلل الذي ال يضر مع امسه شيء يف األرض وال يف
السماء ،اي حي اي قيوم؛ إال مل يصبك منه داء ولو كان فيه سم.
الديلمي عن أنس.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 -40822من أكل مما يسقط من املائدة مل يزل يف سعة من الرزق ،ووقى احلمق يف ولده وولد ولده.
الباوردي عن احلجاج بن عالط السلمي.

الزيادات على الموضوعات.

 -40824من أكل مما يسقط من املائدة عاش يف سعة ،وعويف عن احلمق يف ولده وولد ولده.
ابن عساكر عن أيب هريرة؛ وفيه إسحاق بن جنيح كذاب

 -40836ختللوا على أثر الطعام ومتضمضوا ،فإنه مصحة للناب والناجذ.
الديلمي عن عمران بن حصني اخلزاعي.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 -40839أنقوا أفواهكم ابخلالل ،فإهنا مسكن امللكني احلافظني الكاتبني وإن مدادمها الريق ،وقلمهما اللسان:
وليس شيء أشد عليهما من فضل الطعام يف الفم.
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الديلمي عن إ براهيم بن حسان بن حكيم من ولد سعد بن معاذ عن أبيه عن جده سعد بن معاذ.

الغرائب الملتقطة

(موضوع).

 -40848ما من مائدة عليها أربع خصال إال كملت :إذا أكل قال :بسم هللا ،وإذا فرغ قال :احلمد هلل ،وكثرة
األيدي عليها ،وكان أصلها حالال.

أبو عبد الرمحن السلمي والديلمي عن ابن عباس وفيه عمرو بن مجيع متهم ابلوضع.

 -40869أحبكم إىل هللا أقلكم طعما وأخفكم بدان.

فر عن ابن عباس.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 -40885اي عائشة! اختذت الدنيا بطنك أكثر من أكلة كل يوم سرف ،وهللا ال حيب املسرفني.

هب وضعفه عن عائشة.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -40959من اهنمك يف أكل الطني فقد أعان على نفسه.

[هق] وضعفه ،كر عن ابن

عباس.السلسلة الضعيفة (موضوع).

 - 40973اجلراد نثرة حوت يف البحر.

هـ عن أنس وجابر معا.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -41005أكل اللحم حيسن الوجه وحيسن اخللق.
ابن عساكر عن ابن عباس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -41006إن للقلب فرحة عند أكل اللحم.

هب عن سلمان.

ترتيب الموضوعات.

 -41008للقلب فرحة عند أكل اللحم ،وما دام الفرح ابمرئ إال أشر وبطر؛ فمرة ومرة.

هب عن أيب هريرة.

المنار المنيف (.)47

 -41014نعم اإلدام اخلل! اللهم ابرك يف اخلل! فإنه كان إدام األنبياء قيل ،ومل يقفر بيت فيه خل.

هـ عن أم سعد.

ضعيف الجامع (موضوع).
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 -41017املكوا العجني ،فإنه أعظم للربكة.

عد عن

أنس.السلسلة الضعيفة (منكر جدا).

 - 41019خري طعامكم اخلبز ،وخري فاكهتكم العنب.

فر عن عائشة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -41074إذا شربتم املاء فاشربوه مصا وال تشربوه عبا ،فإن العب يورث الكباد.

فر عن علي.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 -41091إن من أميت من أييت السوق فيبتاع القميص بنصف دينار أو ثلث دينار فيحمد هللا تعاىل إذا لبسه ،فال
يبلغ ركبته حىت يغفر له.

طب عن أيب أمامة.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 - 41094ائتزروا كما رأيت املالئكة أتتزر عند رهبا إىل أنصاف سوقها.

فر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 41095اختذوا السراويالت ،فإهنا من أسرت ثيابكم ،وحسنوا هبا نساءكم إذا خرجن.

عد ،عق ،البيهقي يف األدب عن علي.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -41099اطووا ثيابكم ترجع إليها أرواحها ،فإن الشيطان إذا وجد ثواب مطواي مل يلبسه ،وإذا وجده منشورا

لبسه.طس عن جابر.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -41100الشياطني يستمتعون بثيابكم ،فإذا نزع أحدكم ثوبه فليطوه حىت ترجع إليها أنفاسها ،فإن الشيطان ال
يلبس ثواب مطواي .ابن عساكر عن جابر.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -41104إن هللا تعاىل خلق اجلنة بيضاء ،وأحب شيء إىل هللا تعاىل البياض.
البزار عن ابن عباس.

ضعيف الجامع (موضوع).
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 - 41113عليكم بلباس الصوف جتدوا حالوة اإلميان يف قلوبكم.

ك ،هب عن أيب أمامة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -41119من سره أن جيد حالوة اإلميان فليلبس الصوف تذلال لربه عز وجل.
الديلمي عن أيب هريرة.

الفوائد المجموعة ( :)192موضوع ,وله طرق وألفاظ ال تصح.

 -41120البسوا الصوف ،ومشروا ،وكلوا يف أنصاف البطون تدخلوا يف ملكوت السماوات.
الديلمي عن أيب هريرة.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 -41126اطووا ثيابكم ترجع إليها أرواحها.

طس عن جابر.

[الهيثمي :رواه الطبراني في األوسط ،وفيه عمر بن موسى بن وجيه ،وهو وضاع].

 -41137اعتموا خالفوا على األمم قبلكم.

هب عن خالد ابن معدان مرسال.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 41138ركعتان بعمامة خري من سبعني ركعة بال عمامة.

فر عن جابر.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 41139صالة تطوع أو فريضة بعمامة تعدل مخسا وعشرين صالة بال عمامة ،ومجعة بعمامة تعدل سبعني مجعة
بال عمامة.

ابن عساكر عن ابن عمر.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -41146االحتباء حيطان العرب ،واالتكاء رهبانية العرب ،والعمائم تيجان العرب ،فاعتموا تزدادوا حلما ،ومن
اعتم فله بكل كور حسنة؛ فإذا حط فله بكل حطة حط خطيئة.

الرامهري يف األمثال عن معاذ؛ وفيه عمرو بن احلصني عن أيب عالثة عن ثوير؛ والثالثة مرتكون متهمون ابلكذب.
 - 41143ائتوا املساجد حسرا ومعصبني ،فإن العمائم تيجان املسلمني.

عد عن علي.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -41148ال تزال أميت على الفطرة ما لبسوا العمائم على القالنس.

الديلمي عن ركانه.

السلسلة الضعيفة (موضوع).
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 - 41171هنى عن لبستني :املشهورة يف حسنها ،واملشهورة يف قبحها.

طب عن ابن عمر.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 41172هنى عن الشهرتني :دقة الثياب وغلظها ،ولينها وخشونتها ،وطوهلا وقصرها ،ولكن سداد فيما بني ذلك

واقتصاد.

هب عن أيب هريرة وزيد بن اثبت.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -41198عالمة املنافق تطويل سراويله ،فمن طول سراويله حىت يدخل حتت قدميه فقد عصى هللا ورسوله ،ومن

عصى هللا ورسوله فله انر جهنم.
الديلمي عن علي.

الزيادات على الموضوعات.

 -41245يرحم هللا املتسروالت من أميت! يرحم هللا املتسروالت من أميت! يرحم هللا املتسروالت من أميت! اي أيها
الناس اختذوا السراويالت ،فإهنا من أسرت ثيابكم ،وخذوا هبا نساءكم إذا خرجن.

عد ،عق ،واخلليلي يف مشيخته ،وحممد بن احلسني بن عبد امللك البزار يف فوائده؛ وقال أبو حامت :هذا حديث منكر،

وأورده ابن اجلوزي يف املوضوعات.

 -41290من ابت على طهارة مث مات من ليلته مات شهيدا.
ابن السين عن

أنس.ضعيف الجامع (موضوع).

 -41325من قال عند مضجعه ابلليل :احلمد هلل الذي عال فقهر ،والذي بطن فخرب ،واحلمد هلل الذي ملك فقدر،
واحلمد هلل الذي حييي املوتى وهو على كل شيء قدير .مات على غري ذنب.

ابن عساكر عن ابن عباس.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -41346إذا قام أحدكم من منامه فليقل [احلمد هلل الذي رد فينا أرواحنا بعد إذ كنا أمواات].

طب عن أيب جحيفة.

السلسلة الضعيفة (منكر جدا).

 - 41446حسن الشعر مال ،وحسن الوجه مال ،وحسن اللسان مال ،واملال مال.

ابن عساكر عن أنس.

ضعيف الجامع (موضوع).
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 - 41448شرب اللنب حمض اإلميان ،من شربه يف منامه فهو على اإلسالم والفطرة ،ومن تناول اللنب بيده فهو يعمل
بشرائع اإلسالم.

فر عن أيب هريرة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -41486من رآين يف املنام فلن يدخل النار ،ومن زارين بعد مويت وجبت له شفاعيت ،ومن رآين فقد رآين حقا ،فإن
الشيطان ال يتمثل يب ،ورؤاي املؤمن الصاحل جزء من سبعني جزءا من النبوة ،وإذا اقرتب الزمان مل تكد رؤاي املؤمن

تكذب وأصدقهم رؤاي أصدقهم حديثا.

الديلمي عن حيىي بن سعيد العطار عن سعيد بن ميسرة  -ومها واهيان  -عن أنس.
 -41487من رآين يف املنام فإنه ال يدخل النار.

كر من طريق حيىي بن سعيد العطار عن سعيد بن ميسرة  -ومها واهيان عن أنس.

 -41497أخرجوا منديل الغمر من بيوتكم ،فإنه مبيت اخلبيث وجملسه.

فر عن جابر.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 -41503عريشا كعريش موسى مثام وخشيبات ،واألمر أعجل من ذلك.
املخلص يف فوائده ومتام وابن النجار عن أيب الدرداء.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 - 41504لكل شيء زكاة وزكاة الدار بيت الضيافة.

الرافعي عن اثبت.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -41508أكثر الصالة يف بيتك يكثر خري بيتك ،وسلم على من لقيت من أميت تكثر حسناتك.

هب عن أنس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -41520إن هلل بقاعا تسمى املنتقمات ،فإذا كسب الرجل املال من احلرام سلط هللا عليه املاء والطني مث ال مينعه.

الديلمي عن علي.

الغرائب الملتقطة (ال يصح).

 -41526نوروا بيوتكم ما استطعتم ،فإن البيت الذي يقرأ فيه القرآن يتسع على أهله ،ويكثر خريه ،وحتضره

املالئكة ،وهتجره الشياطني؛ وإن البيت الذي ال يقرأ فيه القرآن ليضيق على أهله ،ويقل خريه ،وهتجره املالئكة،

وحتضره الشياطني.
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أبو نعيم عن أنس وأيب هريرة معا.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 -41546من سره أن ال جيد الشيطان عنده طعاما وال مقيال وال مبيتا فليسلم إذا دخل بيته وليسم على طعامه.

طب عن سلمان.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 - 41553إذا بىن الرجل تسعة أو سبعة أذرع انداه مناد من السماء :أين تذهب به اي أفسق الفاسقني.

حل عن أنس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 41586من بىن فوق ما يكفيه كلف يوم القيامة أن حيمله على عنقه.

طب ،حل عن ابن مسعود.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 41605إذا ختففت أميت ابخلفاف ذات املناقب الرجال والنساء وخصفوا نعاهلم ختلى هللا منهم.

طب عن ابن عباس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -41620سرعة املشي تذهب هباء املؤمن.

حل عن أيب هريرة خط يف اجلامع ،فر عن ابن عمر؛ ابن النجار عن ابن

عباس.السلسلة الضعيفة (منكر جدا).

 -41621سرعة املشي تذهب هباء الوجه.
أبو القاسم بن بشران يف أماليه عن أنس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -41622السرعة يف املشي تذهب هباء املؤمن.

حل عن أيب هريرة.

السلسلة الضعيفة (منكر جدا).

 - 41624هنى أن ميشي الرجل بني املرأتني.

د ،ك عن ابن عمر.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -41628املشي مع العصا من التواضع ،ويكتب له بكل خطوة ألف حسنة ،ويرفع له ألف درجة.
جعفر بن حممد يف كتاب العروس والديلمي عن أم سلمة.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 - 41634من مل تكن عنده صدقة فليلعن اليهود ،فإهنا له صدقة.
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اخلطيب والديلمي عن أيب هريرة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 41644إذا طنت أذن أحدكم فليذكرين ،وليصل علي ،وليقل :ذكر هللا من ذكرين خبري.
احلكيم وابن السين؛ طب؛ عق؛ عد عن أيب رافع.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 41651إن هللا أنزل أربع بركات من السماء إىل األرض ،فأنزل احلديد واملاء والنار وامللح.

فر عن ابن عمر.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -41653أما! إن خري املاء الشبم ،وأفضل األموال الغنم ،وخري املرعى األراك والسلم ،إذا أخلف كان جلينا ،وإذا
أسقط كان درينا ،وإذا أكل كان لبينا.

ابن عساكر عن ابن مسعود وابن عباس.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

ري يدي ين َّ
اَّللي يَـمبـغُو َن}  -اآلية.
 -41666من ساء خلقه من الرقيق والدواب والصبيان فاقرؤا يف أذنيه {أَفَـغَ م َ

ابن عساكر عن أنس.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -41687عن أنس قال :جاء أعرايب إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال :اي رسول هللا! إين رجل مسقام ال

يستقيم بدين على طعام وال على شراب فادع يل ابلصحة! فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :إذا أكلت طعاما أو

شربت شرااب فقل :بسم هللا الذي ال يضر مع امسه داء يف األرض وال يف السماء ،اي حي اي قيوم.

الديلمي.

الزيادات على الموضوعات.

 -41748عن علي قال :أمران رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أبكل الثوم لوال أن امللك ينزل علي ألكلته.
ابن منيع والطحاوي ،طس ،حل وعبد الغين بن سعيد يف إيضاح اإلشكال وابن اجلوزي يف الواهيات.

 -41802عن سليمان بن عطاء اخلدري عن مسلمة بن عبد هللا اجلهين عن عمه أيب مشجعة عن أيب الدرداء قال:
ما دعى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل حلم إال أجاب ،وال أهدى إليه إال قبل.كر ،قال حب :سليمان بن عطاء

عن مسلمة عن عمه أيب مشجعة يروى أشياء موضوعة ،فالتخليط منه أو من مسلمة ،وقال يف املغين :سليمان متهم

ابلوضع واه.

 -41838عن علي قال :كنت قاعدا عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عند البقيع يف يوم مطري ،فمرت امرأة على

محار ومعها مكار  ،فمرت يف وهدة من األرض فسقطت ،فأعرض عنها بوجهه ،فقالوا :اي رسول هللا! إهنا متسرولة،
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فقا ل :اللهم اغفر للمتسروالت من أميت! اي أيها الناس! اختذوا السراويالت ،فإهنا من أسرت ثيابكم ،وحصنوا هبا
نساءكم إذا خرجن.

البزار ،عق ،عد[ ،هق] يف األدب والديلمي؛ وأورده ابن اجلوزي يف املوضوعات فلم يصب ،واحلديث له عدة طرق.
الغرائب الملتقطة (موضوع).

 -41839عن علي قال :كنت أان والنيب صلى هللا عليه وسلم وقوفا فسقطت امرأة فأعرضنا عنها ،فقال لنا إنسان:
إن عليها سراويل ،فقال النيب صلى هللا عليه وسلم اللهم ارحم املتسروالت.احملاملي يف أماليه من طريق عليه األول.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 -41938عن أنس قال :إن زكاة الرجل يف داره أن جيعل فيها بيت الضيافة.

هب.

السلسلة الضعيفة (موضوع).
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كتاب املزارعة
 -42023عن عائشة قالت :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :اي أاب بكر! إين رأيت أين آكل حيسا فعرضت يل

نواة يف حلقي  -فتبسم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؛ فقال :هو ما تعلم اي رسول هللا! فقال :عربها أنت ،فقال:

ختان يف غنيمتك.
الديلمي.

الغرائب الملتقطة (موضوع).
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كتاب املوت وأحوال تقع بعده
 -42104أفضل الزهد يف الدنيا ذكر املوت ،وأفضل العبادة التفكر ،فمن أثقله ذكر املوت وجد قربه روضة من

رايض اجلنة.

فر عن أنس.

الزيادات على الموضوعات.

 -42105أكثروا ذكر املوت ،فما من عبد أكثر ذكره إال أحىي هللا قلبه وهون عليه املوت.

فر عن أيب هريرة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 42106استعد للموت قبل نزول املوت.

طب ،ك ،هب عن طارق احملاريب.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 42113الشقي كل الشقي من أدركته الساعة حيا مل ميت.

القضاعي عن عبد هللا بن جراد.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -42122املوت كفارة لكل مسلم.

حل ،هب عن أنس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -42123أكثروا ذكر املوت ،فإنكم إن ذكرمتوه يف غىن كدره ،وإن ذكرمتوه يف ضيق وسعه عليكم ،املوت القيامة،
إذا مات أحدكم فقد قامت قيامته ،يرى ما له من خري وشر.

العسكري يف األمثال عن أنس ،وفيه داود بن احملرب  -كذاب عن عنبسة ابن عبد الرمحن  -مرتوك متهم عن حممد بن

زاذان  -قال البخاري :ال يكتب حديثه.

 - 42131إن لكل ساع غاية وغاية ابن آدم املوت ،فعليكم بذكر هللا ،فإنه يسهلكم ويرغبكم يف اآلخرة.

البغوي عن جالس ابن عمرو الكندي ،وضعف.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -42138املوت حتفة املؤمن ،والدرهم والدينار ربيع املنافق ،ومها زاده إىل النار.

قط عن جابر.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 -42140اي طارق! استعد للموت قبل نزول املوت.
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عق ،طب ،ك ،هب عن طارق بن عبد هللا احملاريب.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -42166لقنوا مواتكم ال إله إال هللا وقولوا :الثبات الثبات! وال قوة إال ابهلل.

طس عن أيب هريرة.

ضعيف الجامع (موضوع).

ب اريجع ي
ون
{ر يّ م ُ
 -42176إذا حضر االنسان الوفاة مجع له كل شيء مينعه عن احلق فيجعل بني عينيه فعند ذلك يقول َ
لَعليّي أَ معمل ي ي
ت}
يما تَـ َرمك ُ
َُ َ
َ
صاحلاً ف َ
الديلمي عن جابر .الغرائب الملتقطة (موضوع).
 -42177إذا جلس أحدكم عند حمتضر فال يلح عليه ابلشهادة ،فإنه يقوهلا بلسانه أو يؤمي بيده أو بطرفه أو بقلبه.

الديلمي عن أنس؛ وفيه أبو بكر النقاش.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -42183إن العبد ليعاجل كرب املوت وسكرات املوت وإن مفاصله ليسلم بعضها على بعض يقول :عليك السالم!
تفارقين وأفارقك إىل يوم القيامة.

القشريي يف الرسالة عن إبراهيم بن هدبة عن أنس.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 -42184املسلم إذا حضرته الوفاة سلمت األعضاء بعضها على بعض تقول :عليك السالم تفارقين وأفارقك إىل

يوم القيامة.

الديلمي عن أيب هدبة عن أنس.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 -42185إن ملك املوت لينظر يف وجوه العباد كل يوم سبعني نظرة ،فإذا ضحك العبد الذي بعث إليه يقول :اي
عجباه! بعثت إليه ألقبض روحه وهو يضحك.

ابن النجار عن أيب هدبة عن أنس.

الزيادات على الموضوعات.

 -42186ما من ميت ميوت فيقرأ عنده سورة يس إال هون هللا عليه.
أبو نعيم عن أيب الدرداء وأيب ذر معا.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -42210ملعاجلة ملك املوت أشد من ألف ضربة ابلسيف.

خط عن أنس.

السلسلة الضعيفة (موضوع).
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 -42212ما شبهت خروج املؤمن من الدنيا إال مثل خروج الصيب من بطن أمه من ذلك الغم والظلمة إىل روح

الدنيا.

احلكيم عن أنس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 42218ليغسل مواتكم املأمونون.

هـ عن ابن عمر.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -42232إذا ماتت املرأة مع القوم تيمم كما يتيمم صاحب الصعيد للصالة.

كر عن ب شر بن عون الدمشقي عن بكار بن متيم عن مكحول عن واثلة؛ وقال :ذكر ابن حبان أن بشرا أحاديثه
موضوعة ال جيوز االحتجاج به حبال؛ وقال الذهيب يف امليزان :له نسخة حنو مائة حديث كلها موضوعة.

 -42233إذا ماتت املرأة مع الرجال ليس معهم امرأة غريها ،أو الرجل مع النساء ليس معهن غريه فإهنما ييمان
ويدفنان ،ومها مبنزلة من ال جيد املاء.

د يف مراسيله[ ،هق] من وجه آخر عن مكحول مرسال.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -42234أميا امرئ غسل أخا له فلم يقذره ومل ينظر إىل عورته ومل يذكر منه سوءا مث شيعه وصلى عليه حىت يدىل يف

حفرته خرج عطال من ذنوبه.

ابن شاهني والديلمي عن علي.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 -42235من غسل ميتا فكتم عليه طهره هللا من ذنوبه ،فإن هو كفنه كساه هللا من السندس.

طب عن أيب أمامة.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -42246إن أحسن ما زرمت به هللا يف قبوركم ومساجدكم البياض.

هـ عن أيب الدرداء.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -42252من كفن ميتا كان له بكل شعرة منه حسنة.

خط عن ابن عمر.

زوائد تاريخ بغداد (إسناده ضعيف ،وقال الذهبي :الظاهر أنه موضوع).

 -42253أحسنوا كفن مواتكم ،فإهنم يتباهون ويتزاورون يف قبورهم.

الديلمي عن جابر.

الغرائب الملتقطة (موضوع).
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 -42254أحسنوا الكفن ،وال تؤذوا مواتكم بعويل وال بتزكية وال بتأخري وصية وال بقطيعة ،وعجلوا قضاء دينه،
واعدلوا عن جريان السوء ،وإذا حفرمت فأعمقوا وأوسعوا.

الديلمي عن أم سلمة.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 -42264صلوا على من قال "ال إله إال هللا" وصلوا وراء من قال "ال إله إال هللا.

حل ،طب عن ابن عمر.

[الهيثمي :رواه الطبراني في الكبير ،وفيه محمد بن الفضل بن عطية وهو كذاب].

 - 42280استهالل الصيب العطاس.

البزار عن ابن عمر.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -42289إذا رأيت أخاك مصلواب أو مقتوال فصل عليه.
الديلمي عن ابن عمر.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 - 42371ادفنوا مواتكم وسط قوم صاحلني ،فإن امليت يتأذى جبار السوء كما يتأذى احلي جبار السوء.

حل عن أيب هريرة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 42418القاص ينتظر املقت ،واملستمع ينتظر الرمحة ،والتاجر ينتظر الرزق ،واحملتكر اللعنة ،والنائحة ومن حوهلا
من امرأة مستمعة عليهن لعنة هللا واملالئكة والناس أمجعني.

طب عن ابن عمرو وابن عباس وابن الزبري.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 42521طول مقام أميت يف قبورهم متحيص لذنوهبم.

ص عن ابن عمر.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 42553اطلع يف القبور واعترب ابلنشور.

هب عن أنس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 42582من حج فزار قربي بعد وفايت كان كمن زارين يف حيايت.

طب ،هق عن ابن

عمر.السلسلة الضعيفة (موضوع).
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 -42348إذا مات الرجل من أهل اجلنة استحىي هللا عز وجل أن يعذب من محله ،ومن تبعه ،ومن صلى عليه.

الديلمي عن جابر.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -42355أول ما يبشر به املؤمن روح ورحيان وجنة نعيم ،وأول ما يبشر به املؤمن أن يقال له :أبشر وىل هللا برضاه
واجلنة! قدمت خري مقدم ،قد غفر هللا ملن شيعك ،واستجاب ملن استغفر لك ،وقبل من شهد لك.

ش وأبو الشيخ يف الثواب عن سلمان.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -42386إن أرحم ما يكون هللا ابلعبد إذا وضع يف حفرته.

فر عن أنس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -42400ال تطلعوا يف القبورا ،فإهنا أمانة ،وال يدخل القرب إال ذو أانة فعسى أله حيل العقد فيتجلى له وجه أسود،
وعسى أن حيل العقد فريى حية سوداء مطوقة يف عنقه ،وعسى أن يسويه يف حلده فيسمع أصوات السالسل ،وعسى
أن يقلبه فيتصور له دخان من حتته؛ فإهنا أمانة.

الديلمي عن ابن إبراهيم بن هدبة عن أنس.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 -42433امليت ينضح عليه احلميم ببكاء احلي.

البزار عن أيب بكر.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -42473أبفعل اجلاهلية أتخذون! أو بصنيع اجلاهلية تشبهون! لقد مهمت أن أدعو عليكم دعوة ترجعون يف غري

صوركم.

هـ ,طب عن عمران بن حصني وأيب برزة قاال! خرجنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف جنازة فرأى قوما قد طرحوا
أرديتهم ميشون يف قمص قال فذكره.

سنن ابن ماجه (شعيب :موضوع).

 -42536كنت أذكر ضيق القرب وغمه وضيق زينب وكان ذلك يشق علي فدعوت هللا عز وجل أن خيفف عنها
ففعل ،ولقد ضغطها ضغطة مسعها من بني اخلافقني إال اجلن واإلنس.

طب ،قط يف العلل وقال :مضطرب عن أنس؛ وأورده ابن اجلوزي يف املوضوعات.
 -42583من زار قربي وجبت له شفاعيت.
عد ،هب عن ابن

عمر.ضعيف الجامع (موضوع).
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 -42621من حممد رسول هللا إىل معاذ بن جبل ،سالم عليكم إين أمحد إليك هللا الذي ال إله إال هو ،أما بعد فإن
ابنك فالن قد تويف يف يوم كذا وكذا فأعظم هللا لك األجر ،وأهلمك الصرب ورزقك الصرب عند البالء ،والشكر عند

الرخاء! أنفسنا وأموالنا وأهلوان من مواهب هللا اهلنيئة ،وعواريه املستودعة ،ميتعنا هبا إىل أجل معدود ،ويقضيها لوقت

معلوم ،وحقه علينا هناك إذا أبالان الصرب؛ فعليك بتقوى هللا وحسن العزاء! فإن احلزن ال يرد ميتا وال يؤخر أجال ،وإن

األسف ال يرد ما هو انزل ابلعباد.

اخلطيب عن ابن عباس ،وأورده ابن اجلوزي يف املوضوعات.
 - 42632الشيخ يف أهله كالنيب يف أمته.

اخلليلي يف مشيخته وابن النجار عن أيب رافع.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 42633الشيخ يف بيته كالنيب يف قومه.

حب يف الضعفاء والشريازي يف األلقاب عن ابن عمر.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -42665ما من معمر يعمر يف اإلسالم أربعني سنة إال صرف هللا عنه ثالثة أنواع من البالء :اجلنون واجلذام
والربص .ابن النجار عن أنس.

الآللئ المصنوعة.

 -42671من بلغ من هذه األمة مثانني سنة حرم هللا تعاىل جسده على النار.
ابن النجار عن أنس.

الآللئ المصنوعة.

 -42683يقول هللا تعاىل :وعزيت وجاليل وجودي وفاقة خلقي إيل وارتفاعي يف عز مكاين! إين ألستحيي من عبدي
وأميت أن يشيبا يف اإلسالم مث أعذهبما ،مث بكى ،فقيل :اي رسول هللا! ما يبكيك :قال :أبكي ممن استحىي هللا منه وال

يستحيي من هللا.

حب يف الضعفاء[ ،هق] يف الزهد ،والرافعي عن أنس؛ وأورده ابن اجلوزي يف املوضوعات.
 -42684يقول هللا عز وجل :إين ألستحيي من عبدي وأميت يشيبان يف اإلسالم مث أعذهبما بعد ذلك؛ وألان أعظم

عفوا من أن أسرت على عبدي مث أفضحه ،وال أزال أغفر لعبدي ما استغفرين.ابن أيب الدنيا يف كتاب العمر ،واحلكيم،

حب يف الضعفاء وأبو بكر الشافعي يف الغيالنيات وابن عساكر عن أنس؛ وأورده ابن اجلوزي يف املوضوعات.
 -42689إن أرواح املؤمنني يف السماء السابعة ينظرون إىل منازهلم يف اجلنة.

فر عن أيب هريرة.

ضعيف الجامع (موضوع).
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 -42748إذا مات أحدكم فقد قامت قيامته ،فاعبدوا هللا كأنكم ترونه ،واستغفروه كل ساعة.
ابن الل يف مكارم األخالق عن أنس.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 -42766ما من مولود إال ويف ســرته مــن تربتــه الــيت يولــد منهــا ،فــإذا رد إىل أرذل عمــره رد إىل تربتــه الــيت خلــق منهــا
حىت يدفن فيها ،وإين وأبو بكر وعمر خلقنا من تربة واحدة وفيها ندفن.

((ح َّتاى ُيا ْد َف َن
اخلطيب عن ابن مسعود ،وقال :غريب .زوائد تاريخ بغداد (في إسناده نكرات .والشطر األول من الحديث حتى قوله َ
ِ ِ
ِ
ِ
يهاا ُنا ْد َف ُن»))
يها))  -من غير هذا الطريق -صحيح بشواهده بنحوه .والشطر الثاني ((وإني وأباا َب ْكا ور َو ُع َماُر ُخل ْقَناا ما ْن ُتْرَبا وة َواحا َد وة َوِف َ
ف َ
موضوع).

 -42767ما من مولود إال وينش عليه من تراب حفرته.
أبو نصر بن حاجي بن احلسني يف جزئه والرافعي عن أيب

هريرة.السلسلة الضعيفة (باطل).

 -42781دعوا األموات حبسبهم ما هم فيه.

الديلمي عن ابن مسعود.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا أو موضوع).

 -42786إذا أراد هللا بعبد خريا بعث إليه ملكا من خزان اجلنة فيمسح ظهره فتسخى نفسه ابلزكاة.

الديلمي عن علي.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 -42810عن احلارث بن خزرج األنصاري عن أبيه قال :نظر النيب صلى هللا عليه وسلم إىل ملك املوت عند رأس

رجل من األنصار فقال :اي ملك املوت! ارفق بصاحيب فإنه مؤمن ،فقال ملك املوت :طب نفسا وقر عينا ،واعلم أين

بكل مؤمن رفيق ،واعلم اي حممد أين ألقبض روح ابن آدم فإذا صرخ صارخ من أهله قمت يف الدار ومعي روحه فقلت:
ما هذا الصارخ؟ وهللا ما ظلمناه وال سبقنا أجله وال استعجلنا قدره وما لنا يف قبضه من ذنب ،وإن ترضوا مبا صنع هللا

تؤجروا ،وإن حتزنوا وتسخطوا أتمثوا وتؤزروا ،ما لكم عندان من عتيب ولكن لنا عندكم بعد عودة وعودة ،فاحلذر احلذر!

وما من أهل بيت  -اي حممد  -شعر وال مدر ،بر وال حبر ،سهل وال جبل إال أان يف كل يوم وليلة حىت ألان أعرف
بصغريهم وكبريهم منهم أبنفسهم ،وهللا اي حممد لو أردت أن أقبض روح بعوضة ما قدرت على ذلك حىت يكون هللا هو

أذن بقبضها .قال جعفر :بلغين أنه إمنا يتصفحهم عند مواقيت الصالة ،فإذا نظر عند املوت ممن كان حيافظ على
الصلوات دان منه ملك املوت ودفع عنه الشيطان وتلقنه املالئكة ال إله إال هللا حممد رسول هللا يف ذلك احلال العظيم.

ابن أيب الدنيا يف كتاب احلذر ،طب.

السلسلة الضعيفة (موضوع).
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 -42843عن جابر كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا أيت ابمرئ قد شهد بدرا والشجرة كرب عليه تسعا ،وإذا
أيت به قد شهد بدرا ومل يشهد الشجرة أو شهد الشجرة ومل يشهد بدرا كرب عليه سبعا ،وإذا أيت به مل يشهد بدرا وال

الشجرة كرب عليه أربعا.

كر؛ وفيه إسحاق بن ثعلبة منكر احلديث

جمهول.السلسلة الضعيفة (منكر جدا).

 -42864عن علي قال دعاين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال :اي علي! إذا صليت على جنازة رجل فقل
اللهم هذا عبدك وابن عبدك ابن أمتك ماض فيه حكمك ،خلقته ومل يك شيئا مذكورا ،نزل بك وأنت خري منزول به،

اللهم لقنه حجته وأحلقه بنبيه حممد صلى هللا عليه وسلم وثبته ابلقول الثابت فإنه افتقر إليك واستغنيت عنه ،كان
يشهد أن ال إله إال هللا فاغفر له وارمحه وال حترمنا أجره وال تفتنا بعده ،اللهم إن كان زاكيا فزكه وإن كان خاطئا فاغفر

له..

 ....وفيه محاد بن عمرو الضىب عن السري بن خالد واهيان.

 - 42961عن ابن عباس قال :ملا عزي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على ابنته رقية قال :احلمد هلل ،دفن البنات

من املكرمات.

العسكري يف األمثال.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -42971عن ابن عباس قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :ما امليت يف القرب إال كالغريق املتغوث ينتظر
دعوة تلحقه من أب أو أم أو أخ أو صديق ،فإذا حلقته كانت أحب إليه من الدنيا وما فيها ،وإن هللا ليدخل على أهل

القبور من دعاء أهل األرض أمثال اجلبال فإن هدية األحياء إىل األموات االستغفار هلم.

أبو الشيخ يف فوائده هب وقال :غريب تفرد به ،وفيه حممد بن جابر أيب عياش املصيصي وقال يف امليزان :ال أعرفه،

قال :وهذا اخلرب منكر

جدا.السلسلة الضعيفة (منكر جدا).

 -42999أيضا عن الكدميي :حدثنا ابن قمري العجلي ثنا جعفر بن سليمان عن اثبت عن أنس قال :جاء رجل إىل
النيب صلى هللا عليه وسلم فشكا إليه قسوة القلب ،فقال :اطلع يف القبور واعترب ابلنشور.

هب وقال :منت منكر ،ومكي ابن قمري بصري جمهول.

الغرائب الملتقطة (موضوع).
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كتاب املواعظ واحلكم
 - 43042من ذهب يف حاجة أخيه املسلم فقضيت حاجته تكتب له حجة وعمرة ،فإن مل تقض كتبت له عمرة.

هب عن احلسن بن علي.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -43047من عال أهل بيت من املسلمني يومهم وليلتهم غفر هللا له ذنوبه.

ابن عساكر عن علي.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 - 43050من قضى ألخيه املسلم حاجة كان له من األجر كمن خدم هللا عمره.

حل عن أنس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 43051من قضى ألخيه املسلم حاجة كان له من األجر كمن حج أو اعتمر.

خط عن أنس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 43057إن هللا تعاىل يباهى ابلشاب العابد املالئكة ،يقول :انظروا إىل عبدي! ترك شهوته من أجلي.
ابن السين ،فر عن طلحة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 43060إن هللا تعاىل حيب الشاب الذي يفين شبابه يف طاعة هللا تعاىل.

حل عن ابن عمر.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 43063أعز أمر هللا يعزك هللا.

فر عن أيب أمامة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -43054أهل شغل هللا يف الدنيا هم أهل شغل هللا يف اآلخرة ،وأهل شغل أنفسهم يف الدنيا هم أهل شغل أنفسهم

يف اآلخرة.

قط يف األفراد ،فر عن أيب هريرة.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 - 43070كفى ابملرء سعادة أن يوثق به يف أمر دينه ودنياه.

ابن النجار عن أنس.

ضعيف الجامع (موضوع).
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 -43083من أجرى هللا على يديه فرجا ملسلم فرج هللا عنه كرب الدنيا واآلخرة.
خط عن احلسني بن علي.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -43096من محل أخاه على شسع فكأمنا محله على دابة يف سبيل هللا تعاىل.

خط عن

أنس.السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -43100بلوا أجسادكم ابجلوع والعطش ،وأفنوا حلومكم وأذيبوا شحومكم تستبدلوا حلوما طيبة حمشوة ابملسك

والكافور يف اجلنة.

الديلمي عن أنس ،وفيه إمساعيل بن أيب زايد الشاشي مرتوك يضع احلديث.
 -43101إن هللا تعاىل يقول كل يوم :أان ربكم العزيز! فمن أراد عز الدارين فليطع العزيز.
الديلمي ،خط ،والرافعي عن أنس؛ وأورده ابن اجلوزي يف املوضوعات.

 - 43102اي أاب أمامة! أعز أمر هللا يعزك هللا.

الديلمي عن أيب أمامة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -43103إن أحب اخلالئق إىل هللا عز وجل شاب حدث السن يف صورة حسنة جعل شبابه ومجاله هلل ويف طاعته،
ذلك الذي يباهي به الرمحن مالئكته يقول :هذا عبدي حقا.
ابن عساكر عن ابن مسعود ،وفيه إبراهيم اهلجري

ضعيف.السلسلة الضعيفة (باطل).

 -43107يقول هللا عز وجل :الشاب املؤمن بقدري ،الراضي بكتايب ،القانع برزقي ،التارك لشهوته من أجلي ،هو

عندي كبعض مالئكيت.
الديلمي عن عمر.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 -43132من بلغه عن هللا شيء فيه فضيلة فأخذ به إمياان ورجاء ثوابه أعطاه هللا ذلك وإن مل يكن كذلك.
أبو الشيخ واخلطيب وابن النجار والديلمي عن جابر.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -43133من بلغه فضل عن هللا أعطاه هللا ذلك وإن مل يكن كذلك.
الديلمي وابن النجار عن أنس.

السلسلة الضعيفة (موضوع).
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 -43149إذا مهمت أبمر فتدبر عاقبته ،فإن كان رشدا فأمضه ،وإن كان غيا فانته عنه.
هناد عن عبد هللا بن مسعود.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -43154اليوم الرهان ،وغدا السباق ،والغاية اجلنة ،اهلالك من دخل النار؛ أان األول وأبو بكر الثاين وعمر الثالث،
والناس بعد على السبق األول فاألول.

طب ،عد واخلطيب عن ابن عباس؛ وفيه أصرم بن حوشب مرتوك.

السلسلة الضعيفة (موضوع بهذا التمام).

 -43161ليس من يوم أييت على ابن آدم إال ينادي :اي ابن آدم! أان خلق جديد ،وأان عليك غدا شهيد ،فاعمل

خريا يف أشهد لك غدا ،وإين لو قد مضيت لن تراين أبدا ،ويقول الليل مثل ذلك.

أبو القاسم محزة بن يوسف السهمي يف كتاب آداب الدين ،والرافعي عن معقل بن يسار.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -43167من طلب ما عند هللا كانت السماء ظالله واألرض فراشه ،مل يهتم بشيء من أمر الدنيا ،فهو ال يزرع الزرع
وأيكل اخلبز ،وال يغرس الشجر وأيكل الثمار ،توكال على هللا وطلب مرضاته ،فضمن هللا السماوات واألرض رزقه فهم
يتعبون فيه وأيتون به حالال ويستويف رزقه بغري حساب حىت أاته اليقني.

ك عن ابن عمر؛ قال الذهيب :منكر أو موضوع.

 -43174يقول هللا تعاىل :اي ابن آدم! ما تنصفين ،أحتبب إليك ابلنعم وتتمقت إيل ابملعاصي ،خريي إليك منزل
وشرك إيل صاعد ،وال يزال ملك كرمي أيتيين عنك كل يوم وليلة بعمل قبيح ،اي ابن آدم! لو مسعت وصفك من غريك

وأنت ال تعلم من املوصوف لسارعت إىل مقته.

الديلمي والرافعي عن علي كرم هللا وجهه.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -43199من أنصف الناس من نفسه ظفر ابجلنة العالية ،ومن كان الفقر أحب إليه من الغىن؛ فلو اجتهد عباد
احلرمني أن يدركوا ما أعطي ما أدركوا .الديلمي عن ابن عمر.

الزيادات على الموضوعات.

 - 43213ثالث من كن فيه سرت هللا تعاىل عليه كنفه وأدخله جنته :رفق ابلضعيف ،وشفقة على الوالدين،
واإلحسان إىل اململوك.

ت عن جابر.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 43214ثالث من كن فيه آواه هللا يف كنفه ونشر عليه رمحته وأدخله جنته :من إذا أعطي شكر ،وإذا قدر غفر،

وإذا غضب فرت.

350

ك ،هب عن ابن عباس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -43219ثالث من كن فيه أظله هللا حتت عرشه يوم ال ظل إال ظله :الوضوء على املكاره ،واملشي إىل املساجد يف
الظلم ،وإطعام اجلائع.

أبو الشيخ يف الثواب ،واألصبهاين يف الرتغيب عن

جابر.السلسلة الضعيفة (موضوع).

 - 43225ثالث من أخالق اإلميان :من إذا غضب مل يدخله غضبه يف ابطل ،ومن إذا رضي مل خيرجه رضاه من

حق ،ومن إذا قدر مل يتعاط ما ليس له.

طس عن أنس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 43227ثالث من كنوز الرب :إخفاء الصدقة ،وكتمان املصيبة ،وكتمان الشكوى ،يقول هللا تعاىل :إذا ابتليت

عبدي ببالء فصرب ومل يشكين إىل عواده أبدلته حلما خريا من حلمه ودما خريا من دمه ،فإن أبرأته أبرأته وال ذنب له،

وإن توفيته فإىل رمحيت.

طب ،حل عن أنس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 43246ثالثة ليس عليهم حساب فيما طعموا إذا كان حالال :الصائم ،واملتسحر ،واملرابط يف سبيل هللا.

طب عن ابن عباس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -43253ثالثة يتحدثون يف ظل العرش آمنني والناس يف احلساب :رجل مل أتخذه يف هللا لومة الئم ،ورجل مل ميد يديه
إىل ما ال حيل له ،ورجل مل ينظر إىل ما حرم هللا عليه.

األصبهاين يف ترغيبه عن ابن عمر.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -43288طوىب ملن ترك اجلهل ،وآتى الفضل ،وعمل ابلعدل.

حل عن زيد بن أسلم مرسال.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -43299ارمحوا ثالثة :عزيز قوم ذل ،وغين قوم افتقر ،وعاملا بني جهال.
"حب يف الضعفاء" "........

[فيه أبو البختري بن وهب يضع الحديث].

 - 43418أربع ال يصنب إال بعجب :الصمت وهو أول العبادة ،والتواضع ،وذكر هللا ،وقلة الشيء.

طب ،ك ،هب عن أنس.

ضعيف الجامع (موضوع).
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 -43425من أصبح يوم اجلمعة صائما وعاد مريضا وأطعم مسكينا وشيع جنازة مل يتبعه ذنب أربعني سنة.

عد ،هب ،تخ عن جابر.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -43440من اشتاق إىل اجلنة سارع إىل اخلريات ،ومن أشفق من النار هلى عن الشهوات ،ومن ترقب املوت هانت
عليه اللذات ،ومن زهد يف الدنيا هانت عليه املصيبات.

هب عن علي.

ترتيب الموضوعات.

 -43441اعبد هللا وال تشرك به شيئا ،وزل مع القرآن أينما زال ،واقبل احلق ممن جاءه من صغري أو كبري وإن كان
بغيضابعيدا ،واردد الباطل على من جاء به من صغري أو كبري وإن كان حبيبا قريبا.

ابن عساكر عن ابن مسعود.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -43453أربع يستأنفون العمل :املريض إذا برأ ،واملشرك إذا أسلم ،واملنصرف من اجلمعة إمياان واحتسااب ،واحلاج.

الديلمي عن علي.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 -43456أربع أان هلم شفيع يوم القيامة :املكرم لذرييت ،والقاضي هلم حوائجهم ،والساعي هلم يف أمورهم عندما
اضطروا إليه ،واحملب هلم بقلبه ولسانه .الديلمي من طريق عبد هللا بن أمحد ابن عامر عن أبيه عن علي بن موسى الرضا

عن آابئه عن علي رضي هللا عنه.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 -43457أربعة من كن فيه بىن هللا له بيتا يف اجلنة وكان يف نور هللا األعظم :من كانت عصمته :ال إله إال هللا ،وإذا
أصاب حسنة قال :احلمد هلل ،وإذا أصاب ذنبا قال :استغفر هللا ،وإذا أصابته مصيبة قال :إان هلل وإان إليه راجعون.

الديلمي عن ابن عمر.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -43461إن يف اجلنة لشجرة خيرج من أعالها احللل ،ومن أسفلها خيل بلق من ذهب مسرجة ملجمة ابلدر
والياقوت؛ ال تروث وال تبول ،ذوات أجنحة ،فيجلس عليها أولياء هللا ،فتطري هبم حيث شاؤا ،فيقول الذين أسفل

منهم :اي أهل اجلنة! انصفوان ،اي رب! ما بلغ هبؤالء هذه الكرامة؟ فقال هللا :إهنم كانوا يصومون وكنتم تفطرون ،وكانوا

يقومون الليل وكنتم تنامون ،وكانوا ينفقون وكنتم تبخلون ،وكانوا جياهدون العدو وكنتم جتبنون.

أبو الشيخ يف العظمة واخلطيب عن علي.

زوائد تاريخ بغداد (موضوع).

 -43478من حسنت صالته وقل ماله وكثر عياله ومل يغتب الناس كان معي يف اجلنة كهاتني.
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مسويه عن أيب سعيد.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -43481اعبد هللا وال تشرك به شيئا ،وزل مع القرآن أينما زال ،وأقبل احلق ممن جاء به من صغري أو كبري وإن كان
بغيضا بعيدا ،واردد الباطل على من جاء به وإن كان حبيبا قريبا.

كر والديلمي عن ابن مسعود.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 - 43499لكل شيء رأس ورأس اإلميان الورع ،ولكل شيء فرع وفرع اإلميان الصرب ،ولكل شيء سنام وسنام هذه

األمة عمي العباس ،ولكل شيء سبط وسبط هذه األمة احلسن واحلسني ،ولكل شيء جناح وجناح هذه األمة علي بن

أيب طالب.

ابن عساكر.....

ضعيف الجامع (موضوع).

 -43502أال ! اي رب نفس طاعمة انعمة يف الدنيا جائعة عارية يوم القيامة ،أال! اي رب نفس جائعة عارية يف الدنيا

طاعمة انعمة يوم القيامة ،أال! اي رب مكرم لنفسه وهو هلا مهني ،أال! اي رب مهني لنفسه وهو هلا مكرم ،أال! اي رب

متخوض ومتنعم فيما أفاء هللا على رسوله ماله عند هللا من خالق ،أال! وإن عمل اجلنة حزن بربوة ،أال! وإن النار سهل

بشهوة ،أال! اي رب شهوة ساعة أورثت حزان طويال.

ابن سعد ،هب عن أيب البجري.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -43504أال أحدثكم مبا يدخلكم اجلنة! ضرب ابلسيف ،وطعام الضيف ،واهتمام مبواقيت الصالة ،وإسباغ الطهور
يف الليلة القرة ،وإطعام الطعام على حبه.

ابن عساكر عن أيب هريرة.

السلسلة الضعيفة (منكر جدا).

 - 43542العدل حسن ولكن يف األمراء أحسن ،السخاء حسن ولكن يف األغنياء أحسن ،الورع حسن ولكن يف
العلماء أحسن ،الصرب حسن ولكن يف الفقراء أحسن ،التوبة حسن ولكن يف الشباب أحسن ،احلياء حسن ولكن يف

النساء أحسن.

فر عن علي.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -43551ستة أشياء حسن ولكن يف ستة من الناس أحسن :العدل حسن ولكن يف األمراء أحسن ،والسخاء حسن
ولكن يف األغنياء أحسن ،والورع حسن ولكن يف العلماء أحسن ،والصرب حسن ولكن يف الفقراء أحسن ،والتوبة حسن

ولكن يف الشباب أحسن ،واحلياء حسن ولكن يف النساء أحسن.

الديلمي عن علي.

السلسلة الضعيفة ( هذا متن باطل ،ولوائح الوضع ظاهرة عليه).
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 -43557العلم خليل املؤمن ،والعقل دليله ،والعمل قيمه ،واحللم وزيره ،والصرب أمري جنوده ،والرفق والده ،واللني

أخوه.

هب عن احلسن مرسال.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -43584ذكر األنبياء من العبادة ،وذكر الصاحلني كفارة الذنوب ،وذكر املوت صدقة ،وذكر النار من اجلهاد ،وذكر

القرب يقربكم من اجلنة ،وذكر القيامة يباعدكم من النار ،وأفضل العبادة ترك اجلهل ،ورأس مال العامل ترك الكرب ،ومثن

اجلنة ترك احلسد ،والندامة من الذنوب التوبة الصادقة.

الديلمي عن معاذ.

الزيادات على الموضوعات.

 -43706من أصبح ومهه غري هللا فليس من هللا ،ومن أصبح ال يهتم ابملسلمني فليس منهم.

ك عن ابن مسعود.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -43720إن هللا تعاىل ميسخ خلقا كثريا ،وإن اإلنسان خيلو مبعصية فيقول هللا تعاىل :استهانة يب! فيمسخه ،مث يبعثه
يوم القيامة إنساان يقول :كما بدأانكم تعودون ،مث يدخله النار.

خ يف الضعفاء عن عبد الغفور بن عبد العزيز بن سعيد األنصاري عن أبيه عن جده.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -43724الرب ال يبلى ،والذنب ال ينسى ،والداين ال ميوت ،فكن كما شئت فكما تدين تدان.

عد والديلمي عن ابن عمر.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 -43734من حتبب إىل الناس مبا حتبون وابرز هللا مبا يكره لقي هللا يوم القيامة وهو عليه غضبان.

طب عن عصمة بن مالك.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -43738ويل ملن يكثر ذكر هللا بلسانه ويعصي هللا يف عمله.

الديلمي عن ابن عمر.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 -43756أقل من الذنوب يهن عليك املوت ،وأقل من الدين تعش حرا.

هب عن ابن عمر.

ضعيف الجامع (موضوع).
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 - 43829كل سنن قوم لوط فقدت إال ثالاث :جر نعال السيوف ،وخضب األظفار ،وكشف عن العورة.
الشاشي وابن عساكر عن الزبري بن العوام.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -43856أاتين جربيل فقال :إن يف أمتك ثالثة أعمال مل تعمل هبا األمم قبلها :النباشون ،واملتسمنون ،والنساء

ابلنساء.

الديلمي عن عبيد اجلهين.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 -43864ثالث أخافهن على أميت من بعدي :الضاللة بعد املعرفة ،ومضالت الفنت ،وشهوات البطن والفرج.
الديلمي عن أنس.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 -43894إمنا العلم ابلتعلم ،وإمنا احللم ابلتحلم ،ومن يتحر اخلري يعطه ،ومن يتقي الشر يوقه ،ثالث من كن فيه مل
ينل الدرجات العلى وال أقول لكم اجلنة :من تكهن أو استقسم أو رده من سفر تطري.
طس ،واخلطيب ،وابن عساكر عن أيب الدرداء.

[الهيثمي :رواه الطبراني في األوسط ،وفيه محمد بن الحسن بن أبي يزيد ،وهو

كذاب].

 -43923ثالث قاصمات الظهر :فقر داخل ال جيد صاحبه متلذذا ،وزوجة أيمنها صاحبها وهي ختونه ،وإمام
يسخط هللا ويرضي الناس ،وبر املرأة املؤمنة كعمل سبعني صديقا ،وفجور املرأة الفاجرة كفجور ألف فاجر.

ابن زجنويه عن ابن عمر ،وهو ضعيف.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -43929ثالثة لعنتهم :أمري ظامل ،وفاسق قد أعلن بفسقه ومبتدع يهدم سنة.

الديلمي عن ابن عمر.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 -43952هالك أميت يف ثالث :يف العصبية ،والقدرية ،والرواية من غري ثبت.

بز وابن أيب حامت يف السنة؛ عق ،طب وابن عساكر عن ابن عباس  -وضعف؟ طس عن أيب قتادة.

السلسلة الضعيفة

(موضوع).

 - 43972أربع خصال من خصال آل قارون :لباس اخلفاف املقلوبة ،ولباس األرجوان ،وجر نعال السيوف ،وكان
الرجل ال ينظر إىل وجه خادمه تكربا.

فر عن أيب هريرة.

ضعيف الجامع (موضوع).
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 -44000إايكم وعقوق الوالدين! فإن اجلنة يوجد رحيها من مسرية ألف عام وال جيد رحيها عاق وال قاطع رحم وال

شيخ زان وال جار إزاره خيالء ،إمنا الكربايء هلل عز وجل.
الديلمي عن علي.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 -44023ستة أشياء حتيط األعمال :االشتغال بعيوب اخللق ،وقسوة القلب ،وحب الدنيا ،وقلة احلياء ،وطول
األمل وظلم ال ينتهى.

فر عن عدي بن حامت.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -44052اي معشر املسلمني! احذروا البغي فإنه ليس من عقوبة هي أحضر من عقوبة بغي ،وصلوا أرحامكم فإنه
ليس من ثواب أعجل من صلة الرحم ،وإايكم واليمني الفاجرة! فإهنا تدع الداير بالقع من أهلها ،وإايكم وعقوق

الوالدين! فإن ريح اجلنة توجد من مسرية ألف عام ،وما جيد رحيها عاق ،وال قاطع ،وال شيخ زان ،وال جار إزاره خيالء،
إمنا الكربايء هلل رب العاملني؛ والكذب كله إمث إال ما نفعت به مسلما أو دفعت به عن دين هللا ،وإن يف اجلنة لسوقا ال

يباع فيه وال يشرتى إال الصور من الرجال والنساء ،يتوافون على مقدار كل يوم من أايم الدنيا ،مير هبم أهل اجلنة ،فمن

اشتهى صورة دخل فيها من رجل أو امرأة فكان هو تلك الصورة.

ابن عساكر عن حممد بن أيب الفرات اجلرمي عن أيب إسحاق عن احلارث عن علي؛ وحممد كذبه أمحد وغريه ،وقال د:

روى أحاديث موضوعة.

ترتيب الموضوعات.

 -44055إن أبليس ملا أنزل إىل األرض قال :اي رب! أنزلين إىل األرض وجعلتين رجيما فاجعل يل بيتا ،قال :احلمام،

قال :فاجعل يل جملسا ،قال :األسواق وجمامع الطرق ،قال :فاجعل يل طعاما ،قال ،ما ال يذكر اسم هللا عليه ،قال:

اجعل يل شرااب ،قال :كل مسكر ،قال :اجعل يل مؤذان ،قال :املزامري ،قال :اجعل يل قرآان :قال الشعر قال :اجعل يل
كتااب ،قال :الوشم ،قال :اجعل يل حديثا ،قال :الكذب ،قال :اجعل يل رسوال ،قال :الكهانة ،قال :اجعل يل مصايد،

قال :النساء.

ابن أيب الدنيا يف مكايد الشيطان ،وابن جرير ،طب ،وابن مردويه عن أيب

أمامة.السلسلة الضعيفة (منكر جدا).

 -44058عشرة من أخالق قوم لوط :اخلذف يف النادي ،ومضغ العلك ،والسواك على ظهر الطريق ،والصفري،

واحلمام ،واجلالهق والعمامة اليت ال يتلحى هبا ،والسبتية ،والتطريف ابحلناء ،وحل أزرار األقبية ،واملشي ابألسواق

واألفخاذ ابدية.

الديلمي من طريق إبراهيم الطيان عن احلسني بن القاسم الزاهد عن إمساعيل ابن أيب زايد الشاشي عن جويرب عن

الضحاك عن ابن عباس؛ والطيان والثالثة فوقه كذابون.

الغ ارئب الملتقطة (موضوع).
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 -44060أحب األعمال إىل هللا سبحة احلديث ،وأبغض األعمال إىل هللا التحذيف ،قيل :اي رسول هللا! وما سبحة
احلديث؟ قال :يكون القوم حيدثون والرجل يسبح .قيل :وما التحذيف؟ قال :القوم يكونون خبري ،فيسأهلم اجلار

والصاحب فيقولون :حنن بشر يشكون.
طب عن عصمة بن مالك.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 - 44091آفة الظرف الصلف وآفة الشجاعة البغي ،وآفة السماحة املن ،وآفة اجلمال اخليالء ،وآفة العبادة الفرتة
وآفة احلديث الكذب ،وآفة العلم النسيان ،وآفة احللم السفه ،وآفة احلسب الفخر ،وآفة اجلود السرف.

هب وضعفه عن علي.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 44092أربع ال يشبعن من أربع :عني من نظر ،وأرض من مطر ،وأنثى من ذكر ،وعامل من علم.

حل عن أيب هريرة؛ خط عد عن عائشة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 44093أزهد الناس يف العامل أهله وجريانه.

حل عن الدرداء؛ عد عن جابر.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 44094أزهد الناس يف األنبياء وأشدهم عليهم األقربون.

ابن عساكر عن أيب الدرداء.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -44101التذلل للحق أقرب إىل العز من التعزز ابلباطل.

فر عن أيب هريرة؛ اخلرائطي يف مكارم األخالق عن عمر موقوفا.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 - 44102جبلت القلوب على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها.

عد ،هب ،حل عن ابن مسعود ،وصحح ،هب وقفه.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 44108الرجل الصاحل أييت ابخلرب الصاحل ،والرجل السوء أييت ابخلرب السوء.

حل ،وابن عساكر عن أيب هريرة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 44115الهم إال هم الدين ،وال وجع إال وجع العني.

عد ،هب عن جابر.

ضعيف الجامع (موضوع).
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 - 44119الود الذي يتوارث يف أهل اإلسالم.

طب عن رافع بن خديج.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -44121آفة الظرف الصلف ،وآفة الشجاعة البغي ،وآفة السماحة املن وآفة اجلمال اخليالء ،وآفة العبادة الفرتة،
وآفة احلديث الكذب ،وآفة العلم النسيان ،وآفة احللم السفه ،وآفة احلسب الفخر ،وآفة اجلود السرف ،وآفة الدين

اهلوى.

ابن الل يف مكارم األخالق .والقضاعي يف مسند الشهاب ،هب وضعفه ،والديلمي عن علي.

السلسلة الضعيفة

(موضوع).

 -44122التذلل للحق أقرب إىل العز من التعزز ابلباطل ،ومن تعزز ابلباطل جزاه هللا ذال بغري ظلم.

الديلمي عن أيب هريرة.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 -44131ال ينتطح فيها عنزان.

ابن سعد عن عبد هللا بن احلارث بن الفضيل اخلطمي عن أبيه مرسال ،عد عن ابن عباس ،ابن عساكر عن ابن

عباس.السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -44132ال غم إال غم الدين ،وال وجع إال وجع العني.

هب  -وقال :منكر عن

جابر.السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -44133ال هم كهم الدين ،وال وجع كوجع العني.
الشريازي يف األلقاب عن ابن

عمر.السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -44136ال مال أعود من العقل ،وال فقر أشد من اجلهل ،وال وحدة أشد من العجب ،وال مظاهرة أوثق من

املشاورة ،وال عقل كالتدبري ،وال حسب كحسن اخللق ،وال ورع كالكف ،وال عبادة كالتفكر ،وآفة اجلمال البغي ،وآفة

الشجاعة الفخر.

هب وضعفه عن

علي.السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -44137العقل كالتدبري يف رضى هللا ،وال ورع كالكف عن حمارم هللا ،وال حسب كحسن اخللق.
أبو احلسن القدوري يف جزئه ،وابن عساكر وابن النجار عن أنس ،وفيه صخر احلاجيب.
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[صخر الحاجي متهم بالوضع].

 -44144املوت غنيمة واملعصية مصيبة ،والفقر راحة والغىن عقوبة والعقل هدية من هللا واجلهل ضاللة ،والظلم

ندامة والطاعة قرة العني ،والبكاء من خشية هللا النجاة من النار والضحك هالك البدن والتائب من الذنب كمن ال

ذنب له.

هب وضعفه ،والديلمي عن عائشة.

ترتيب الموضوعات.

 -44157مسند أيب ذر اي أاب ذر! أال أوصيك بوصااي إن أنت حفظتها نفعك هللا هبا :جاور القبور تذكر هبا وعيد
اآلخرة ،وزرها ابلنهار وال تزرها ابلليل ،واغسل املوتى فإن يف معاجلة جسد خاو عظة ،واتبع اجلنائز فإن ذلك حيرك

القلب وحيزنه واعلم أن أهل احلزن يف أمن هللا ،وجالس أهل البالء واملساكني وكل معهم ومع خادمك لعل هللا يرفعك
يوم القيامة ،والبس اخلشن والصفيق من الثياب تذلال هلل عز وجل وتواضعا لعل الفخر والعز ال جيدان فيك مساغا،

وتزين أحياان يف غىن هللا بزينة حسنة تعففا وتكرما ،فإن ذلك ال يضرك إن شاء هللا ،وعسى أن حتدث هلل شكرا ،اي أاب

ذر! إنه ال حيل فرج إال من وجهني :نكاح املسلمني بوىل وشاهدي عدل ،أو فرج متلك رقبته ،وما سوى ذلك زىن ،اي

أاب ذر! إنه ال حيل قتل نفس إال ابحدى ثالث :النفس ابلنفس ،والثيب الزاين ،واملرتد عن دينه يف اإلسالم يستتاب فإن

اتب وإال قتل ،اي أاب ذر! وكل مال أصبته يف غري أربع وجوه فهو حرام :ما أصبت بسيفك ،أو جتارة عن تراض ،أو ما
طابت به نفس أخيك املسلم ،وما ورث الكتاب.

ابن عساكر.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 -44164عن علي قال :جاء رجل إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال :أوصين وأوجز ،قال :هيئ جهازك،
وأصلح زادك ،وكن وصى نفسك ،فإنه ليس من هللا عوض وال لقول هللا خلف.

الديلمي وفيه حممد بن األشعث.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 -44168عن جابر بن عبد هللا قال :دخلت على علي بن أيب طالب فقلت له :ما عالمة املؤمن؟ قال :دخلت على

النيب صلى هللا عليه وسلم فقلت :اي رسول هللا! ما عالمة املؤمن؟ قال :ستة أشياء حسن ولكن يف ستة من الناس

أحسن :العدل حسن ولكن يف األمراء أحسن ،والسخاء حسن ولكن يف األغنياء أحسن ،الورع حسن ولكن يف العلماء

أحسن ،الصرب حسن ولكن يف الفقراء أحسن ،التوبة حسن ولكن يف الشباب أحسن ،احلياء حسن ولكن يف النساء

أحسن.

الديلمي.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -44173حدثنا أبو الطيب أمحد عبد هللا الدارمي حدثنا أحد ابن داود بن عبد الغفار حدثنا أبو مصعب حدثنا
مالك عن جعفر بن حممد عن أبيه عن جده قال :اجتمع علي بن أيب طالب وأبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن اجلراح
فتماروا يف شيء فقال هلم علي :انطلقوا بنا إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم نسأله ،فلما وقفوا عليه قالوا :اي رسول
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هللا! جئنا نسألك عن شيء! قال :إ ن شئتم سألتموين وإن شئت أخربتكم مبا جئتم له! قالوا :حدثنا عن الصنيعة ،قال:

ال ينبغي أن يكوانلصنيعة إال لذي حسب أو دين ،جئتم تسألوين عن الرب وما عليه العباد فاستنزلوه ابلصدقة ،وجئتم
تسألوين عن جهاد املرأة ،جهاد املرأة حسن التبعل لزوجها ،جئتم تسألوين عن الرزق من أين أييت ،أىب هللا أن يرزق عبده

املؤمن إال من حيث ال يعلم.

قال حب :موضوع ،آفته أمحد بن داود ،وأورده ابن اجلوزي يف املوضوعات ،وأخرجه قط يف األفراد وقال :غريب من

حديث مالك ،تفرد به أمحد بن داود اجلرجاين وكان ضعيفا عن أيب مصعب عنه ،وأخرجه ابن عبد الرب يف التمهيد

وقال :غريب من حديث مالك ،وهو حديث حسن ،لكنه منكر عندهم عن مالك ،ال يصح عنه وال أصل له يف
حديثه ،وقال :وحدث هبذا احلديث هارون بن حيىي اخلاطيب عن عثمان بن خالد الزبريي عن أبيه عن علي بن أيب

طالب ،وهذا حديث ضعيف ،وعثمان ال أعرفه وال الراوي عنه ،قال يف اللسان :أما عثمان فذكره حب يف الثقات،

وهارون ذكره عق يف الضعفاء.

 -44175عن أنس قال :خطبنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على انقته اجلدعاء وليست ابلعضباء فقال :أيها
الناس! كأن املوت فيها على غريان كتب ،وكأن احلق فيها على غريان وجب ،وكأن الذي يشيع من األموات سفر عما

قليل إلينا راجعون ،بيوهتم أجداثهم ،وأتكل تراثهم كأان خملدون بعدهم ،قد أمنا كل جائحة ونسينا كل موعظة ،طوىب
ملن شغله عيبه عن عيوب الناس ،وأنفق من مال اكتسبه من حالل من غري معصية ،ورحم أهل الذل واملسكنة ،وخالط
أهل الفقه واحلكمة ،واتبع السنة ومل يعدها إىل بدعة ،فأنفق الفضل من ماله ،وأمسك الفضل من قوله ،طوىب ملن

حسنت سريرته وطهرت خليقته.

كر.

ترتيب الموضوعات.

 -44176زكراي بن حيىي الوراق قال :قرئ علي عبد هللا بن وهب وأان أمسع :قال الثوري قال جمالد قال أبو الوداك

قال أبو سعيد قال عمر بن اخلطاب قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :قال أخي موسى عليه السالم :اي رب! أرين
الذي كنت أريتين يف السفينة ،فأوحى هللا إليه :اي موسى! إنك سرتاه فلم يلبث إال يسريا حىت أاته اخلضر ،وهو فىت

طيب الريح وحسن الثياب ،فقال :السالم عليك ورمحة هللا اي موسى بن عمران! إن ربك يقرئك السالم ورمحة هللا ،قال

موسى :هو السالم ومنه السالم وإليه السالم ،واحلمد هلل رب العاملني الذي ال أحصي نعمه وال أقدر على أداء شكره

إال مبعونته ،مث قال موسى :أريد أن توصيين بوصية ينفعين هللا هبا بعد! قال اخلضر :اي طالب العلم! إن القائل أقل ماللة

من املستمع فال متل جلساءك إذا حدثتهم ،واعلم أن قلبك وعاء فانظر ماذا حتشو به وعاءك ،فاعزب عن الدنيا

وانبذها وراءك ،فإهنا ليست لك بدار ،وال لك فيها حمل قرار ،وإهنا جعلت بلغة للعباد ،ليتزودوا منها للمعاد؛ واي

موسى! وطن نفسك على الصرب تلق احللم ،وأشعر قلبك التقوى تنل العلم ،ورض نفسك على الصرب ختلص من اإلمث؛
اي موسى! تفرغ للعلم إن كنت تريده ،فإن العلم ملن تفرغ ،وال تكونن مكثارا ابلنطق مهذارا ،فإن كثرة النطق تشني

العلماء ،وتبدي مساوي السخفاء ،ولكن عليك ابالقتصاد ،فإن ذلك من التوفيق والسداد ،وأعرض عن اجلهال
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وابطلهم ،واحلم عن السفهاء ،فإن ذلك فعل احلكماء وزين العلماء ،إذا شتمك اجلاهل فاسكت عنه حلما وحنانة

وحرما ،فإن ما بقي من جهله عليك وشتمه إايك أعظم وأكرب؛ اي ابن عمران! وال ترى أنك أوتيت من العلم إال قليال،

فإن االندالث والتعسف من االقتحام والتكلف؛ اي ابن عمران! ال تفتحن اباب ال تدري ما غلقه ،وال تغلقن اباب ال

تدري ما فتحه! اي ابن عمران! من ال ينتهي من الدنيا هنمته وال ينقضى منها رغبته كيف يكون عابدا! ومن حيقر حاله
ويتهم هللا فيما قضى كيف يكون زاهدا! هل يكف عن الشهوات من غلب عليه هواه! أو ينفعه طلب العلم واجلهل قد
حواه! ألن سفره إىل آخرته وهو مقبل على دنياه؛ واي موسى! تعلم ما تعلمته لتعمل به ،وال تتعلمه لتحدث به ،فيكون

عليك بوره ويكون لغريك نوره؛ واي ابن عمران! اجعل الزهد والتقوى لباسك ،والعلم والذكر كالمك ،وأكثر من

احلسنات ،فإنك مصيب السيئات ،وزعزع ابخلوف قلبك ،فإن ذلك يرضي ربك ،واعمل خريا ،فإنك ال بد عامل سوء

قد وعظت إن حفظت .فتوىل اخلضر وبقي موسى حزينا مكرواب يبكي.

عد ،طس ،واملرهيب يف العلم ،خط يف اجلامع ،وابن الل يف مكارم األخالق ،والديلمي ،كر ،وزكراي متكلم فيه لكن

ذكره حب يف الثقات وقال :خيطئ وخيالف ،أخطأ يف حديث موسى حيث قال :عن جمالد عن أيب الوداك عن أيب سعيد

وهو الثوري أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال قال موسى  -احلديث ،وقال عق يف أصل ابن وهب :قال سفيان

الثوري :بلغين أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال  -فذكره.

[الهيثمي :رواه الطبراني في األوسط ،وفيه زكريا بن يحيى

الوقار ،قال ابن عدي :كان يضع الحديث].

 -44217عن أيب وائل قال :خطب على الناس ابلكوفة فسمعته يقول يف خطبته :أيها الناس! إنه من يتفقر افتقر،

ومن يعمر يبتلى ،ومن ال يستعد للبالء إذا ابتلي ال يصرب ،ومن ملك استأثر ،ومن ال يستشري يندم! وكان يقول من
وراء هذا الكالم :يوشك أن ال يبقى من اإلسالم إال امسه ومن القرآن إال رمسه ،وكان يقول :أال! ال يستحىي الرجل أن

يتعلم ،ومن يسال عما ال يعلم أن يقول  :ال أعلم ،مساجدكم يومئذ عامرة ،وقلوبكم وأبدانكم خربة من اهلدى ،شر من

حتت ظل السماء فقهاؤكم ،منهم تبدو الفتنة وفيهم تعود؛ فقام رجل فقال :ففيم اي أمري املؤمنني! قال :إذا كان الفقه يف

رذالكم ،والفاحشة يف خياركم ،وامللك يف صغاركم ،فعند ذلك تقوم الساعة.

هب.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا أو موضوع).

 -44234قال أبو الفتوح يوسف بن املبارك بن كامل اخلفاف يف مشيخته :أنبأان الشيخ أبو الفتح عبد الوهاب بن
حممد بن احلسني الصابوين قراءة عليه وأان أمسع يف مجادى اآلخرة من سنة مخس وثالثني ومخسمائة أان أبو املعايل اثبت

بن بندار بن إبراهيم البقال قراءة عليه أان أبو حممد احلسن بن حممد اخلالل قال قرأت على أيب احلسن أمحد بن حممد
ابن عمران بن موسى بن عروة بن اجلراح يف يوم اخلميس لثمان بقني من ذي احلجة سنة مثان ومثانني وثالمثائة قلت له

حدثكم أبو علي الغماري قال حدثين أبو عوسجة سجلة بن عرفجة من اليمن قال حدثين أيب عرفجة بن عرفطة قال

حدثين أبو اهلراش جرى بن كليب قال حدثين هشام بن حممد عن أبيه حممد بن السائب الكليب عن أيب صاحل قال:

جلس مجاعة من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يتذاكرون فتذاكروا :أي احلروف أدخل يف الكالم ،فأمجعوا
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على أن األلف أكثر دخوال يف الكالم من سائرها فقام أمري املؤمنني علي بن أيب طالب رضي هللا عنه فخطب هذه

اخلطبة على البديهة وأسقط منها األلف ،املؤنقة ،وقال :محدت وعظمت من عظمت مننه ،وسبغت نعمته وسبقت

رمحته غضبه ،ومتت كلمته ،ونفذت مشيئته ،وبلغت قضيته محدته محد عبد مقر بربوبيته ،متخضع لعبوديته ،متنصل

خلطيئته معرتف بتوحيده ،مؤمل من ربه مغفرة تنجيه يوم يشغل عن فصيلته وبنيه ،ويستعينه ويسرتشده ويستهديه ويؤمن
به ويتوكل عليه وشهدت له تشهد خملص موقن وبعزته مؤمن ،وفردته تفريد مؤمن متقن ،ووجدت له توحيد عبد مذعن،

ليس له شريك يف ملكه ،ومل يكن له ويل يف صنعه ،جل عن مشري ووزير ،وعن عون معني ونظري ،علم فسرت ،وبطن
فخرب وملك فقهر ،وعصى فغفر ،وحكم فعدل ،مل يزل ولن يزول ،ليس كمثله شيء ،وهو قبل كل شيء وبعد كل

شيء ،رب منفرد بعزته ،متمكن بقوته ،متقدس بعلوه ،متكرب بسموه ،ليس يدركه بصر ،وليس حييط به نظر ،قوي معني

منيع ،عليم ،مسيع ،بصري ،رؤوف ،رحيم عطوف ،عجز عن وصفه من يصفه ،وضل عن نعته من يعرفه ،قرب فبعد،
وبعد فقرب ،جييب دعوة من يدعوه ،ويرزقه وحيبوه ،ذو لطف خفي ،وبطش قوي ،ورمحة موسعة ،وعقوبة موجعة ،رمحته
جنة عريضة مؤنقة ،وعقوبته جحيم ممدودة موبقة ،وشهدت ببعث حممد عبده ورسوله وصفيه ونبيه وحبيبه وخليله صلى
عليه صالة حتظيه ،وتزلفه وتعليه ،وتقربه وتدنيه ،بعثه يف خري عصر ،وحني فرتة وكفر ،رمحة منه لعبيده ،ومنة ملزيده،

ختم به نبوته ،ووضح به حجته ،فوعظ ونصح ،وبلغ وكدح ،رؤوف بكل مؤمن رحيم ،سخي رضي ويل زكي عليه رمحة

وتسليم ،وبركة وتكرمي ،من رب غفور رحيم ،قريب جميب؛ وصيتكم معشر من حضرين بوصية ربكم ،وذكرتكم سنة
نبيكم ،فعليكم برهبة تسكن قلوبكم ،وخشية تذري دموعكم ،وتقية تنجيكم قبل يوم يذهلكم ويبلدكم ،يوم يفوز فيه

من ثقل وزن حسنته ،وخف وزن سيئته ،ولتكن مسألتكم ومتلقكم مسألة ذل وخضوع ،وشكر وخضوع ،وتوبة ونزوع،
وندم ورجوع ،وليغتنم كل مغتنم منكم صحته قبل سقمه ،وشيبته قبل هرمه وكربه ،وسعته قبل فقره ،وفرغته قبل شغله،

وحضره قبل سفره ،قبل أن يكرب فيهرم وميرض ويسقم ،وميله طبيبه ،ويعرض عنه حبيبه ،وينقطع عمره ،ويتغري عقله ،مث

قيل هو موعوك ،وجسمه منهوك ،مث أخذ يف نزع شديد وحضره كل حبيب قريب وبعيد ،فشخص ببصره ،وطمح بنظرة

ورشح جبينه ،وخطف عرنيته ،وسكن حنينه ،وجذبت نفسه وبكته عرسه ،وحفر رمسه ،ويتم منه ولده ،وتفرق عنه

صديقه وعدوه ،وقسم مجعه ،وذهب بصره ومسعه ،وكفن ومدد ،ووجه وجرد ،وغسل وعري ،ونشف وسجي ،وبسط

وهيء ،ونشر علي ه كفنه ،وشد منه ذقنه ،وقمص منه وعمم ،وودع وعليه سلم ومحل فوق سريره وصلي عليه بتكبرية،
ونقل من دور مزخرفة ،وقصور مشيدة ،وحجر منجدة ،فجعل يف ضريح ملحود ،ضيق موصود ،بلنب منضود ،مسقف

جبلمود ،وهيل عليه عفره ،وحثي عليه مدره ،فتحقق حذره ،ونسي خربه ،ورجع عنه وليه وندميه ونسيبه ،وتبدل به قرينه

وحبيبه ،فهو حشو قرب ،ورهني قفر ،يسعى يف جسمه دود قربه ،ويسيل صديده على صدره وحنره ويسحق تربته حلمه،
وتنشف دمه ،ويرم عظمه حىت يوم حشره ،فينشر من قربه وينفخ يف صوره ،ويدعى حلشره ونشوره ،فثم بعثرت قبور،

وحصلت سريرة صدور ،وجيء بكل نيب وصديق وشهيد ،وقصد للفصل بعبده خبري بصري ،فكم زفرة تغنيه وحسرة
تفضيه! يف موقف مهيل ،ومشهد جليل ،بني يدي ملك عظيم ،بكل صغرية وكبرية عليم؛ حينئذ يلجمه عرقه وحيفزه

قلقه؛ عربته غري مرحومة ،وضرعته غري مسموعة ،وحجته غري مقبولة؛ تنشر صحيفته ،وتبني جريرته؛ حني نظر يف سوء

عمله ،وشهدت عينه بنظره ،ويده ببطشه ،ورجله خبطوه ،وفرجه بلمسه ،وجلده مبسه؛ ويهدده منكر ونكري ،فكشف له
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عن حيث يصري؛ فسلسل جيده ،وغلغل يده؛ وسيق يسحب وحده ،فورد جهنم بكرب وشدة؛ فظل يعذب يف جحيم.

ويسقى شربة من محيم؛ يشوى وجهه ،ويسلخ جلده ،يضربه ملك مبقمع من حديد ،يعود جلده بعد نضجه كجلد
جديد؛ فيستغيث فيعرض عنه خزنة جهنم ،ويستصرخ فلم جيب ،ندم حيث مل ينفعه ندمه ،فيلبث حقبة؛ نعوذ برب

قدير ،من شر كل مصري ،ونسأله عفو من رضى عنه ،ومغفرة من قبل منه؛ فهو وىل مسأليت ،ومنجح طلبيت ،فمن

زحزح عن تعذيب ربه ،جعل يف جنته بقربه ،وخلد يف قصور مشيدة ،وملك حور عني وحفدة ،وطيف عليه بكوؤس،
وسكن حظرية قدس يف فردوس؛ وتقلب يف نعيم ،وسقى من تسنيم؛ وشرب من عني سلسبيل ،قد مزج بزجنبيل؛ ختم

مبسك ،وعنرب مستدمي للملك ،مستشعر للشعور ،يشرب من مخور ،يف روض مغدق ليس ينزف يف شربه؛ هذه منزلة

من خشى ربه ،وحذر نفسه؛ وتلك عقوبة من عصى منشئه ،وسولت له نفسه معصيته؛ هلو قول فصل ،وحكم عدل،

خري قصص قص ،ووعظ نص؛ تنزيل من حكيم محيد ،نزل به روح قدس مبني من عند رب كرمي على قلب نيب مهتد

رشيد؛ صلت عليه سفرة ،مكرمون بررة؛ وعذت برب عليم حكيم قدير رحيم ،من شر عدو لعني رجيم؛ يتضرع
َّار ماآل يخ َرةُ
متضرعكم ويبتهل مبتهلكم ،ونستغفر رب كل مربوب يل ولكم؛ مث قرأ بسم هللا الرمحن الرحيم {تيل َ
مك الد ُ
ي ي
يي
ين ال يُ يري ُدو َن عُلُّواً ييف ماأل مَر ي
ني} .مث نزل رضي هللا عنه.
ممت يَّق َ
ساداً َوال َمعاقبَةُ لل ُ
َمجن َعلُ َها للَّذ َ
ض َوال فَ َ
اسناده واه.

 -44237أيضا" عن احلارث األعور أن عليا سأل ابنه احلسن عن أشياء من املروءة ،قال :اي بين! ما السداد؟ قال:
اي أبت! دفع املنكر ابملعروف ،قال :فما الشرف؟ قال :اصطناع العشرية ومحل اجلريرة ،قال :فما املروءة؟ قال :العفاف

وإصالح املرء ماله ،قا ل :فما الدقة؟ قال :النظر يف اليسري ومنع احلقري ،قال :فما اللؤم؟ قال :إحراز املرء نفسه وبذله
عرسه ،قال :فما السماحة؟ قال :البذل يف العسر واليسر ،قال :فما الشح؟ قال :أن ترى يف يديك شرفا ،وما أنفقته

تلفا ،قال :فما اإلخاء؟ قال :الوفاء يف الشدة والرخاء ،قال :فما اجلنب؟ قال :اجلرأة على الصديق ،والنكول على

العدو ،وقال :فما الغنيمة؟ قال :الرغبة يف التقوى ،والزهادة يف الدنيا هي الغنيمة الباردة ،قال :فما احللم؟ قال :كظم
الغيظ وملك النفس ،قال :فما الغىن؟ قال :رضى النفس مبا قسم هللا هلا وإن قل ،فإمنا الغىن غىن النفس ،قال :فما

الفقر؟ قال :شره النفس يف كل شيء ،قال :فما املنعة؟ قال :شدة البأس ومقارعة أشد الناس ،قال :فما الذل ،قال:
الفزع عند املصدومة ،قال :فما اجلرأة؟ قال :مواقعة األقران ،قال :فما الكلفة؟ قال :كالمك فيما ال يعنيك ،قال :فما

اجملد؟ قال :أن تعطي يف الغرم ،وأن تعفو عن اجلرم ،قال :فما العقل؟ قال :حفظ القلب كل ما استوعيته ،قال :فما
اخلرق؟ قال :معاداتك إلمامك ورفعك عليه كالمك ،قال :فما السناء؟ قال :إتيان اجلميل ،وترك القبيح ،قال :فما

احلزم؟ قال :طول األانة والرفق ابلوالة واالحرتاس من الناس بسوء الظن هو احلزم ،قال :فما الشرف؟ قال :موافقة

اإلخوان وحفظ اجلريان ،قال :فما السفه؟ قال :اتباع الدانءة ومصاحبة الغواة ،قال :فما الغفلة؟ قال :تركك املسجد

وطاعتك املفسد ،قال :فما احلرمان؟ قال :تركك حظك وقد عرض عليك ،قال :فما السيد؟ قال :السيد األمحق يف

املال املتهاون يف عرضه يشتم فال جييب املتحزن أبمور عشريته هو السيد .قال :مث قال علي :اي بين! مسعت رسول هللا

صلى هللا عليه وسلم يقول :ال فقر أشد من اجلهل ،وال مال أعود من العقل ،وال وحدة أوحش من العجب ،وال
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مظاهرة أوثق من املشاورة ،وال عقل كالتدبري ،وال حسب كحسن اخللق ،وال ورع كالكف ،وال عبادة كالتفكر ،وال إميان
كاحلياء والصرب ،ومسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول :آفة احلديث الكذب ،آفة العلم النسيان ،وآفة احللم
السفه ،وآفة العبادة الفرتة ،وآفة الظرف الصلف ،وآفة الشجاعة البغي ،وآفة السماحة املن ،وآفة اجلمال اخليالء،

وآفة احلسب الفخر .ومسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول :ينبغي للعاقل إذا كان عاقال أن يكون له من النهار

أربع ساعات :ساعة يناجي فيها ربه جل جالله ،وساعة حياسب فيها نفسه ،وساعة أييت فيها أهل العلم الذين يبصرونه

أمر دينه وينصحونه ،وساعة خيلي فيها بني نفسه ولذهتا من أمر الدنيا فيما حيل وجيمل ،وينبغي أن ال يكون شاخصا إال
يف ثالث :مرمة ملعاش ،أو خلوة ملعاد .أو لذة يف غري حمرم ،وينبغي للعاقل أن يكون يف شأنه ،فيحفظ فرجه ولسانه

ويعرف أهل زمانه ،والعلم خليل الرجل .والعقل دليله ،واحللم وزيره ،والعمل قرينه ،والصرب أمري جنوده ،والرفق والده،

واليسر أخوه ،اي بين! ال تستخفن برجل تراه أبدا ،إن كان أكرب منك فعد أنه أبوك وإن كان منك فهو أخوك ،وإن كان

أصغر منك فاحسب أنه ابنك.
الصابوين يف املائتني ،طب ،كر.

[الهيثمي :رواه الطبراني ،وفيه أبو رجاء الحنطي ،واسمه محمد بن عبد هللا ،وهو كذاب].

 -44263عن طلحة بن زيد عن موسى بن عبيدة عن عبد هللا ابن دينار عن ابن عمر عن رسول هللا صلى هللا عليه

وسلم قال :إن العبد ليقف بني يدي هللا فيطول هللا وقوفه حىت يصيبه من ذلك كرب شديد ،فيقول :اي رب! ارمحين

اليوم ،فيقول :وهل رمحت شيئا من خلقي من أجلي فأرمحك ،هات ولو عصفورا ،قال :فكان أصحاب النيب صلى هللا

عليه وسلم ومن مضى من سلف هؤالء األمة يتبايعون العصافري فيعتقوهنا.

كر وقال حب :طلحة بن زيد الرقي وهو الذي يقال الشامي منكر احلديث ،ال حيل االحتجاج خبربه ،وهو أبو مسكني

الرقي الذي يروى عنه بقية ،فقال أمحد وابن املديين :كان يضع احلديث.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -44289عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :إن يف اجلنة درجة ال يبلغها إال ثالثة :أمام عادل،
أو ذو رحم وصول ،أو ذو عيال صبور؛ فقال له علي بن أيب طالب :ما صرب ذي عيال؟ قال :ال مين على أهله مبا ينفق

عليهم.

الديلمي.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 -44297عن علي قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :اي أاب بكر! إذا رأيت الناس يسارعون يف الدنيا فعليك

ابآلخرة! واذكر هللا عند كل حجر ومدر يذكرك إذا ذكرته ،وال حتقرن أحدا من املسلمني فإن صغري املسلمني عند هللا

كبري.

الديلمي.

الغرائب الملتقطة (موضوع).
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 -44313مسند أيب هريرة اي أاب هريرة! أد الفرائض فإذا أنت عابد ،واجتنب احملارم فإذا أنت عامل ،وأحب للناس ما
حتب لنفسك تكن مسلما ،وأحسن جوار من جاورك تكن مؤمنا ،وأقل الضحك فإن كثرة الضحك متيت القلب .قط

يف األفراد عن أيب هريرة.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 -44389عن احلارث عن علي قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :ال فقر أشد من اجلهل ،وال مال أعود من

العقل ،وال وحدة أوحش من العجب ،وال استظهار أوثق من املشاورة ،وال عقل كالتدبري ،وال حسب كحسن اخللق،

وال ورع كالكف ،وال عبادة كالتفكر ،وال إميان كاحلياء والصرب؛ وآفة احلديث الكذب :وآفة العلم النسيان ،وآفة احللم
السفه ،وآفة العبادة الفرتة ،وآفة الظرف الصلف وآفة الشجاعة البغي ،وآفة السماحة املن ،وآفة اجلمال اخليالء ،وآفة

احلب الفخر.

طب؛ وقال :مل يروه عن شعبة إال حممد بن عبد هللا احلبطي أبو رجاء ،تفرد به عثمان بن سعيد الزايت ،وال يروى عن

علي إال هبذا

اإلسناد.السلسلة الضعيفة (موضوع).
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حرف النون
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كتاب النكاح
 - 44416ليس منا من خصى واختصى ،ولكن صم ووفر شعر جسدك.

طب عن ابن عباس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 44419هنى أن خيصى أحد من ولد آدم.

طب عن ابن مسعود.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 44421النظر إىل املرأة احلسناء واخلضرة يزيدان يف البصر.

حل عن جابر.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -44437إن الرجل إذا نظر إىل امرأته ونظرت إليه نظر هللا تعاىل إليهما نظرة رمحة ،فإذا أخذ بكفها تساقطت

ذنوهبما من خالل أصابعهما.

ميسرة بن علي يف مشيخته ،والرافعي يف اترخيه عن أيب سعيد.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 - 44441أميا شاب تزوج يف حداثة سنه عج شيطانه :اي ويله عصم مين دينه.

ع عن جابر.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 - 44445ركعتان من املتزوج أفضل من سبعني ركعة من العزب.

عق عن أنس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 44446ركعتان من املتأهل خري من اثنني ومثانني ركعة من العزب.

متام يف فوائده والضياء عن أنس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -44448شراركم عزابكم ،ركعتان من متأهل خري من سبعني ركعة من غري متأهل.

عد عن أيب هريرة.

اللؤلؤ المرصوع (موضوع)

 -44478إذا خرج العبد يف حاجة أهله كتب هللا تعاىل له بكل خطوة درجة ،وإذا فرغ من حاجتهم غفر له.

الديلمي عن جابر.

الغرائب الملتقطة (موضوع).
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 - 44481اتقوا الدنيا واتقوا النساء ،فإن إبليس طالع رصاد وما هو بشيء من فخوخه أبوثق لصيده يف األتقياء

من النساء.

فر عن معاذ.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 44492خريكم يف املائتني كل خفيف احلاذ الذي ال أهل له وال ولد.

ع عن حذيفة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 44494طاعة املرأة ندامة.

عد عن زيد بن اثبت.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 44497لوال املرأة لدخل الرجل اجلنة.
الثقفي يف الثقفيات عن أنس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 44498لوال النساء لعبد هللا حقا حقا.

عد عن عمر.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -44520إذا تزوج الرجل املرأة لدينها ومجاهلا كان فيها سداد من عوز.
الشريازي يف األلقاب عن ابن عباس وعن علي.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا أو موضوع).

 - 44528إذا خطب أحدكم املرأة فليسأل عن شعرها كما يسأل عن مجاهلا ،فإن الشعر أحد اجلمالني.

فر عن علي.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 44529إذا خطب أحدكم املرأة وهو خيضب ابلسواد فليعلمها أنه خيضب.

فر عن عائشة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -44543احلرائر صالح البيت ،واإلماء فساد البيت.

فر عن أيب هريرة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -44546ذروا احلسناء العقيم وعليكم ابلسوداء الولود.
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عد عن ابن مسعود .

ضعيف الجامع (موضوع).

 -44557ختريوا لنطفكم ،فإن النساء يلدن أشباه إخواهنن وأخواهتن.

عد ،وابن عساكر عن عائشة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -44550عليكم ابلسراري! فإهنن مباركات األرحام .طس ،ك عن أيب الدرداء؛ د يف مراسيله ،والعدين عن رجل من
بين هاشم مرسال.

المنار المنيف.

 -44558ختريوا لنطفكم واجتنبوا هذا السواد ،فإنه لون مشوه.

حل عن أنس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 44559تزوجوا يف احلجر الصاحل ،فإن العرق دساس.

عد عن أنس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 44568خري نساء أميت أصبحهن وجها ،وأقلهن مهرا.

عد عن عائشة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -44579أشيدوا النكاح وأعلنوه ،هذا النكاح ال السفاح.

البغوي ،كره عن عبد هللا بن عبد الرمحن عن هبار عن أبيه عن جده هبار؛ قال البغوي :هذا احلديث يف الغناء ،ويف

سنده على ابن قرين وضاع.

 -44585كمل دينه ،النكاح ال السفاح ،وال نكاح السر حىت يسمع دف أو يري دخان.

[هق] وضعفه عن علي.

محقق سنن البيهقي :موضوع.

 -44588من تزوج امرأة لدينها ومجاهلا كان له يف ذلك سداد من عوز.

ابن النجار عن ابن عباس.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا أو موضوع).

 -44595تزوج تزد عفة إىل عفتك ،وال تزوج مخسة :شهربة ،وال هلربة ،وال هنربة ،وال هيدرة ،وال لفوات؛ قال :اي
رسول هللا! ما أدري مما قلت شيئا! قال :ألستم عراب؟ أما الشهربة فالطويلة املهزولة ،وأما اللهربة فالزرقاء البذية ،وأما

النهربة فالقصرية الذميمة ،وأما اهليدرة فالعجوز املدبرة ،وأما اللفوت فهي ذات الولد من غريك.
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الديلمي عن زيد بن حارثة.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 -44596تزوجوا الزرق ،فإن فيهن مينا.

الديلمي عن أيب

هريرة.السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -44647أميا امرأة زوجت نفسها من غري وىل فهي زانية.

خط عن معاذ.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 - 44693إذا جاءكم األكفاء فأنكحوهن وال تربصوا هبن احلداثن.

فر عن ابن عمر.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 44694زوجوا األكفاء ،وتزوجوا األكفاء ،واختاروا لنطفكم ،وإايكم والزنج! فإنه خلق مشوه.

حب يف الضعفاء عن عائشة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 44699العرب للعرب أكفاء ،واملواىل أكفاء للمواىل ،إال حائك أو حجام.

هق عن عائشة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -44703العرب بعضها أكفاء لبعض ،قبيلة بقبيلة ،ورجل برجل؛ واملوايل بعضها أكفاء لبعض ،قبيلة بقبيلة ،ورجل
برجل ،إال حائك أو حجام.

[هق] وضعفه عن ابن عمر.

محقق سنن البيهقي :موضوع.

 -44750ال يفسد حالل حبرام ،ومن أتى امرأة فجورا فال عليه أن يتزوج أمها أو ابنتها ،فأما نكاح فال.

عد[ ،هق] عن

عائشة.السلسلة الضعيفة (باطل).

 -44751ال حيرم احلرام احلالل ،إمنا حيرم ما كان بنكاح حالل.

عق[ ،هق] عن عائشة.

السلسلة الضعيفة (باطل).

 - 44824للحرة يومان ،ولألمة يوم.

ابن منده عن األسود ابن عومي.

السلسلة الضعيفة (موضوع).
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 - 44839إذا جامع أحدكم زوجته أو جاريته فال ينظر إىل فرجها ،فإن ذلك يورث العمى.
بقي بن خملد ،عد عن ابن عباس؛ قال ابن الصالح :جيد اإلسناد.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 44841إذا جامع أحدكم فال ينظر إىل الفرج ،فإن ذلك يورث العمى ،وال يكثر الكالم ،فإن ذلك يورث اخلرس.
األزدي يف الضعفاء ،واخلليلي يف مشيخته ،فر عن أيب هريرة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 44842إذا رأى أحدكم امرأة حسناء فأعجبته فليأت أهله ،فإن البضع واحد ،ومعها مثل الذي معها.

خط عن عمر.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 44846كنت من أقل الناس يف اجلماع حىت أنزل هللا على الكفيت ،فما أريده من ساعة إال وجدته ،وهو قدر

فيها حلم.

ابن سعد عن حممد بن إبراهيم مرسال ،وعن صاحل بن كيسان مرسال.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 44851أاتين جربيل بقدر يقال له الكفيت ،فأكلت منه أكلة فأعطيت قوة أربعني رجال يف اجلماع.

حل عن صفوان ابن سليم عن عطاء بن يسار عن أيب هريرة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 44864إذا جامع أحدكم أهله فال يكثر الكالم فإنه يورث اخلرس ،وإذا جامع أحدكم أهله فال ينظر إىل الفرج

فإنه يورث العمى.

األزدي ،والديلمي ،واخلليلي يف مشيخته عن أيب هريرة؛ وقال اخلليلي :تفرد به حممد بن عبد الرمحن القشريي ،وهو

شامي أييت مبناكري؛ وأورده ابن اجلوزي يف املوضوعات.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 - 44886هنى عن املواقعة قبل املالعبة.

خط عن جابر.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 44903ال ينظرن أحدكم إىل فرج زوجته وال فرج جاريته إذا جامعها ،فإن ذلك يورث العمى.

عد[ ،هق] ،وابن عساكر عن ابن عباس؛ وأورده ابن اجلوزي يف املوضوعات.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -44904إين ألحسبكن ختربن ما يفعل بكن أزواجكن! وال تفعلن ،فإن هللا ميقت من يفعل ذلك ،إين ألحسب
إحداكن إذا أتت زوجها ليكشفان عنهما اللحاف ينظر أحدمها إىل عورة صاحبه كأهنما محاران! فال تفعلوا ذلك ،فإن

هللا ميقت على ذلك.
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طب عن أيب أمامة.

السلسلة الضعيفة (منكر جدا).

 - 44943خريكم خريكم ألهله ،وأان خريكم ألهلي ،ما أكرم النساء إال كرمي ،وما أهاهنن إال لئيم.

ابن عساكر عن علي.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -44952استعينوا على النساء ابلعري ،فإن إحداهن إذا كثرت ثياهبا وأحسنت زينتها أعجبها اخلروج.

عد عن أنس .املوضوعات.

 - 44954امحلوا النساء على أهوائهن.

عد عن ابن عمر.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -45006أميا امرأة خرجت من بيت زوجها بغري إذن زوجها كانت يف سخط هللا تعاىل حىت ترجع إىل بيتها أو يرضى

عنها زوجها.

خط عن أنس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -45078من تسع وتسعني امرأة واحدة يف اجلنة ،وبقيتهن يف النار ،إن املرأة املسلمة إذا محلت كان هلا أجر الصائم
القائم احملرم اجملاهد يف سبيل هللا حىت وضعت ،وإن هلا من أول رضعة ترضعه أجر حياة نسمة.

أبو الشيخ عن ابن عباس ،وفيه حسن ابن قيس.

السلسلة الضعيفة (منكر جدا).

 -45089إن فجور املرأة الفاجرة كفجور ألف فاجر ،وإن بر املؤمنة كعمل سبعني صديقا.

حل عن ابن عمر.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 -45090بر املرأة املؤمنة كعمل سبعني صديقا ،وفجور املرأة املؤمنة كفجور ألف فاجر.

أبو الشيخ عن ابن عمرو.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 -45122أما ترضى إحداكن أهنا إذا كانت حامال من زوجها وهو عنها راض أن هلا مثل أجر الصائم القائم يف سبيل
هللا ،وإذا أصاهبا الطلق مل يعلم أهل السماء واألرض ما أخفي هلا من قرة أعني فإذا وضعت مل خيرج من لبنها جرعة ومل

ميص من ثديها مصة إال كان هلا بكل جرعة وبكل مصة حسنة ،فإن أسهرها ليلة كان هلا مثل أجر سبعني رقبة تعتقهم يف
سبيل هللا سالمة ،أتدرين من أعين هبذا! املتنعمات الصاحلات املطيعات ألزواجهن الاليت ال يكفرن العشري.

احلسن بن سفيان ،طس ،وابن عساكر عن سالمة حاضنة السيد إبراهيم.
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ضعيف الجامع (موضوع).

 - 45143للمرأة سرتان :القرب والزوج.

عد عن ابن عباس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -45147اللهم اغفر للمتسروالت من أميت.
البيهقي يف األدب عن علي.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -45148خري نساءكم العفيفة الغلمة ،عفيفة يف فرجها غلمة على زوجها.

فر عن أنس.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 -45192حق الولد على الوالد أن حيسن امسه وحيسن أدبه.

هب عن ابن عباس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 45195أحب األمساء إىل هللا ما تعبد له ،وأصدق األمساء مهام وحارث.
الشريازي يف األلقاب ،طب عن ابن مسعود.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 45202ابدروا أوالدكم ابلكىن قبل أن تغلب عليهم األلقاب.

قط يف األفراد عن ابن عمر.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 45204من ولد له ثالثة أوالد فلم يسم أحدهم حممدا فقد جهل.

طب عن ابن عباس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -45214مسوا أسقاطكم فإهنم من أفراطكم.

ابن عساكر عن أيب هريرة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -45215مسوا السقط يثقل هللا به ميزانكم ،فإنه أييت يوم القيامة يقول :أي رب! أضاعوين فلم يسموين.
ميسرة يف مشيخته عن أنس.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 - 45223من ولد له مولود ذكر فسماه حممدا حبا يل وتربكا ابمسي كان هو ومولوده يف اجلنة.

الرافعي عن أيب أمامة.

السلسلة الضعيفة (موضوع).
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 -45224ما اجتمع قوم يف مشورة معهم رجل امسه حممد مل يدخلوه يف مشورهتم إال مل يبارك هلم فيه.
عد ،وابن عساكر عن علي؛ قال عد :حديث غري حمفوظ ،وأورده ابن اجلوزي يف املوضوعات.

 -45228أول ما ينحل الرجل ولده امسه فليحسن أمسه.
أبو الشيخ يف الثواب عن أيب هريرة.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 -45338الولد سيد سبع سنني ،وخادم سبع سنني ،ووزير سبع سنني ،فإن رضيت مكانفته إلحدى وعشرين ،وإال

فاضرب على كتفه ،قد أعذرت إىل هللا فيه.

احلاكم يف الكىن؛ طس – عن أيب جبرية بن حممود بن أيب جبرية عن أبيه عن جده؛ وأورده ابن اجلوزي يف املوضوعات.

 -45232مسوا أسقاطكم فإهنم من أفراطكم.

ابن عساكر عن البخرتي بن عبيد عن أبيه عن أيب هريرة؛ والبخرتي ضعيف؛ ورواه كر بلفظ :أوالدكم فإهنم من
أطفالكم  -وقال :احملفوظ األول.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 45241هنى أن يسمى الرجل حراب أو وليدا أو مرة أو احلكم أو أاب احلكم أو أفلح أو جنيحا أو يسارا.

طب عن ابن مسعود.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 45310إن األقلف ال يرتك يف اإلسالم حىت خيتنت ولو بلغ مثانني سنة.

هق عن احلسن بن علي.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -45312اختنوا أوالدكم يوم السابع ،فإنه أطهر وأسرع نباات للحم ،وأروح للقلب.
أبو حفص عمر بن عبد هللا بن زاذان يف فوائده ،والديلمي عن

علي.السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -45332افتحوا على صبيانكم أول كلمة ال إله إال هللا ،ولقنوهم عند املوت ال إله إال هللا ،فإنه من كان أول كالمه
ال إله إال هللا وآخر كالمه ال إله إال هللا مث عاش ألف سنة ما سئل عن ذنب واحد.

كر  -وقال :غريب  -يف اترخيه؛ هب عن ابن

عباس.السلسلة الضعيفة (باطل).

 - 45341علموا بنيكم الرمي ،فإنه نكاية العدو.

فر عن جابر.

ضعيف الجامع (موضوع).
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 -45351القبلة حسنة واحلسنة عشرة.
حل عن ابن عمر.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -45391من كانت له ابنة فأدهبا وأحسن أدهبا وعلمها فأحسن تعليمها فأوسع عليها من نعم هللا اليت أسبغ عليه

كانت له منعة وسرتا من النار.

طب ،واخلرائطي يف مكارم األخالق عن ابن مسعود.

[الهيثمي :رواه الطبراني ،وفيه طلحة بن زيد وهو وضاع].

 - 45441لو كان جريح الراهب فقيها عاملا لعلم أن إجابته دعاء أمه أوىل من عبادة ربه.
احلسن بن سفيان ،واحلكيم ،وابن قانع ،هب عن حوشب الفهري.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 45442من قبل بني عيين أمه كان له سرتا من النار.

عد هب عن ابن عباس.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -45461إذا نظر الوالد إىل ولده نظرة كان للولد عدل عتق نسمة.

طب عن ابن

عباس.السلسلة الضعيفة (منكر جدا).

 -45467إن هللا تعاىل يزيد يف عمر الرجل بربه والديه.
ابن منيع ،عد عن جابر.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 - 45472األكرب من اإلخوة مبنزلة األب.

طب ،عد ،هب عن كليب اجلهين.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 45475بر الوالدين يزيد يف العمر ،والكذب ينقص الرزق ،والدعاء يرد القضاء ،وهلل عز وجل يف خلقه قضاآن:
قضاء انفذ ،وقضاء حمدث ،ولألنبياء على العلماء فضل درجتني ،وللعلماء على الشهداء فضل درجة.

أبو الشيخ يف التوبيخ ،عد عن أيب هريرة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 45480العبد املطيع لوالديه ولربه يف أعلى عليني.

فر عن أنس.

ضعيف الجامع (موضوع).
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 -45484من حج عن أبيه أو أمه فقد قضى عنه حجته ،وكان له فضل عشر حجج.
قط عن جابر.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 45487من زار قرب والديه أو أحدمها يف كل مجعة مرة غفر هللا له وكتب برا.

احلكيم عن أيب هريرة.

ضعيف الجامع (موضوع).

 - 45493تعرض األعمال يوم االثنني واخلميس على هللا ،وتعرض على األنبياء وعلى اآلابء واألمهات يوم اجلمعة،
فيفرحون حبسناهتم ،وتزداد وجوههم بياضا وإشراقا ،فاتقوا هللا وال تؤذوا مواتكم.

احلكيم عن والد عبد العزيز.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -45496ما من رجل ينظر إىل وجه والديه نظرة رمحة إال كتب له هبا حجة مقبولة مربورة.
الرافعي عن ابن عباس.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -45498إذا كنت تصلي فدعاك أبواك فأجب أمك وال جتب أابك.

الديلمي عن

جابر.السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -45500لو أدركت والدي أو أحدمها وقد افتتحت صالة العشاء وقرأت الفاحتة فدعتين أمي :اي حممد! ألجبتها.

أبو الشيخ عن طلق بن علي.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 -45507إذا نظر الوالد إىل ولده نظرة كان للولد عدل عتق نسمة ،قيل :اي رسول هللا! وإن نظر ثالمثائة وستني
نظرة؟ قال :إبراهيم به أابه :اي أبت ،وال يسميه ابمسه.

الديلمي عن أنس.

السلسلة الضعيفة (منكر جدا).

 -45519بر أمك مث أابك مث أخاك مث أختك.
الديلمي عن ابن مسعود.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 -45534إن الرجل ميوت والده أو أحدمها وإنه لعاق هلما ،فال يزال يدعو هلما ويستغفر هلما حىت يكتبه هللا برا.
كر عن أنس وفيه حيىي بن عقبة كذبه ابن معني.
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 -45539من أصبح والداه راضيني عنه ،أصبح له ابابن مفتوحان من اجلنة ،ومن أمسى والداه راضيني عنه أمسى
وله ابابن مفتوحان من اجلنة ،ومن أصبحا ساخطني عليه أصبح وله ابابن مفتوحان من النار ،ومن أمسيا ساخطني عليه

أمسى وله ابابن مفتوحان من النار ،وإن كان واحدا فواحد ،فقيل :وإن ظلماه؟ قال :وإن ظلماه وإن ظلماه.
قط يف األفراد عن زيد بن أرقم الديلمي عن ابن عباس.

السلسلة الضعيفة (موضوع).

 - 45543من زار قرب والديه أو أحدمها يف كل يوم مجعة فقرأ عنده يس غفر هللا له بعدد كل حرف منها.

عد ،واخلليل ،وأبو الفتوح عبد الوهاب بن إمساعيل الصرييف يف األربعني ،وأبو الشيخ والديلمي وابن النجار والرافعي

عن عائشة عن أيب بكر.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -45556إذا ترك العبد الدعاء للوالدين فإنه ينقطع عنه الرزق.
ك يف التاريخ ،والديلمي عن أنس.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 -45600مسند أيب هريرة اي أاب هريرة! تزوج ،وال متت وأنت عزب ،أال وكل عزب يف النار ،اي أاب هريرة! اطلب

عزاهبا يف آخر الزمان فهو خيار أميت .الديلمي عن أيب هريرة.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 -45602عن عمر بن صبيح الناجي عن بشر بن عطاء عن ابن عباس قال :بينا أان مع رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم ذات يوم جالسا إذ دخل عليه عكاف وكان من سادة قومه ،فسلم على النيب صلى هللا عليه وسلم فرد عليه ،مث

قال :اي عكاف! هل لك زوجة؟ قال :اللهم! ال ،قال :وال جارية؟ قال :ال ،قال :وأنت موسر؟ قال :نعم ،قال :أنت

إذا من إخوان الشياطني ،إن كنت من رهبان النصارى فأنت منهم ،وإن كنت منا فشأننا التزويج ،وحيك اي عكاف! إن
من شراركم عزابكم ،وما الشيطان من سالح هو أبلغ يف الصاحلني من املتعزبني إال املتزوجني منهم ،فأولئك هم املربؤن

املطهرون ،وحيك اي عكاف! أما علمت أهنن صاحب داود ويوسف وكرسف! وحيك اي عكاف! تزوج ،وإال فإنك من

املذنبني ،فقال :اي نيب هللا! زوجين ،فلم يربح حىت زوجه ابنة كلثوم احلمريي.

الديلمي.

الآللئ المصنوعة.

 -45729عن علي أنه مسع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هنى عن متعة النساء ويقول :هي حرام إىل يوم القيامة.
قط يف األفراد وقال :تفرد به أمحد بن حممد بن يونس ،كر ،وأمحد املذكور ،قال ابن صاعد فيه :كذاب.

 -45855عن علي قال :النساء أربع :الفريع ،والوعوع ،وغل ال ينزع ،وجامعة جتمع؛ فأما الفريع فالسمحة ،وأما

الوعوع فالسخابة ،وأما الغل ال ينزع فاملرأة السوداء للرجل منها أوالد ال يدري كيف يتخلص ،وأما اجلامعة فاليت جتمع

الشمل وتلم الشعث.
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الديلمي.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 -45879مسند األسود بن عومي السدوسي عن علي بن قرين عن حبيب بن عامر بن مسلم السدوسي عن األسود
بن عومي قال :سألت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن اجلمع بني احلرة واألمة ،فقال :للحرة يومان ولألمة يوم.

ابن منده ،وأبو نعيم؛ وابن قرين كذبه ابن معني.

 -45892مسند أنس ابن النجار أنبأان أبو طاهر العطار عن أيب علي اهلامشي أن أاب احلسن أمحد بن حممد الفينقي

أخربه أنبأان أبو حممد سهل بن أمحد الديباجي ثنا حممد بن حيىي الصويل أنبأان أبو العيناء حممد بن القاسم موىل بين هاشم

ثنا مسلم بن عبد الرمحن بن مسلم أبو القاسم الكاتب ثنا أيب وكان يكتب إلبراهيم بن املهدي ثىن حممد بن مسلمة

الضيب قال مسعت املهدي بن املنصور أمري املؤمنني يقول حدثين املبارك بن فضالة عن احلسن عن أنس قال :قال رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم :ال جيامعن أحد منكم وبه حقن من خالء ،فإنه يكون منه البواسري ،وال جيامعن أحد منكم وبه

حقن من بول فإنه منه يكون النواصري.

سهل الديباجي ،قال يف املغين :قال األزهري :كذاب رافضي.

 -45914عن عمر قال :استعينوا على النساء ابلعري ،إن إحداهن إن كثرت ثياهبا وحسنت زينتها أعجبها اخلروج.

ش.

الموضوعات.

 -45939مسند ابن مسعود قال :جاء أعرايب إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فقال :اي رسول هللا! إن يل أاب وأما وأخا
وعما وخاال وخالة وجدا وجدة فأيهم أحق أن أبر؟ فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :بر أمك ،مث أابك ،مث أخاك،

مث أختك.

الديلمي ،وفيه سيف بن حممد الثوري كذاب.

 -45958عن واثلة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خرج على عثمان بن مظعون ومعه صيب له صغري يلثمه،
فقال :ابنك هذا؟ قال :نعم ،قال :أحتبه اي عثمان؟ قال :إي وهللا اي رسول هللا إين أحبه! قال :أفال أزيدك له حبا؟ قال:

بلى ،فداك أيب وأمي! قال :إنه من يرضى صبيا له صغريا من نسله حىت يرضى ترضاه هللا يوم القيامة حىت يرضى.

كر.

الزيادات على الموضوعات.

 -45977عن عمر قال :ولد ألخي أم سلمة زوج النيب صلى هللا عليه وسلم غالم فسموه الوليد ،فقال النيب صلى
هللا عليه وسلم مسيتموه ابسم فراعنتكم! ليكونن يف هذه األمة رجل يقال له الوليد هلو شر هلذه األمة من فرعون لقومه.
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حم ،حب يف الضعفاء .وقال :خرب ابطل ،وأورده ابن اجلوزي يف املوضوعات ،واستندوا إىل قول ابن حبان ،ورد احلافظ
ابن حجر يف كتاب القول املسدد يف الذب عن مسند أمحد كالم ابن حبان وابن اجلوزي ،وقد سقت كالمه يف كتاب
الآلىل املصنوعة ،وللحديث طرق أخرى موصولة ومرسلة أتيت يف حماهلا من هذا الكتاب ،وقد روى هذا احلديث أبو

نعيم يف الدالئل ،وزاد فيه بعد قوله أبمساء فراعنتكم غريوا امسه ،فسموه عبد هللا فإنه سيكون  -والبقية سواء.

 - 46046عن واثلة قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :من بركة املرأة تبكريها ابألنثى ،أما مسعت هللا تعاىل
شاءُ ُّ
ور} فبدأ ابإلانث قبل الذكور.
ب لي َم من يَ َ
ب لي َم من يَ َ
الذ ُك َ
شاءُ إي َاناثً َويَـ َه ُ
يقول{ :يَـ َه ُ
كر وفيه العدي بن كثري منكر احلديث .ضعيف الجامع (موضوع).
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حرف الواو

380

كتاب الوصية
 -46053إن الرجل املسلم ليصنع يف ثلثه عند موته خريا فيويف هللا بذلك زكاته.

طب عن ابن مسعود.

ضعيف الجامع (موضوع).

 -46054من حضره املوت فوضع وصيته على كتاب هللا كان ذلك كفارة ملا ضيع من زكاته يف حياته.

طب واخلطيب عن معاوية بن قرة عن أبيه.

ترتيب الموضوعات.

 -46075إذا قالت املرأة لزوجها وهي مريضة :تركت مهري عليك ،فإن ماتت مل يكن شيئا ،وإن عاشت فقد مضى

ما قالت.

الديلمي عن ابن عباس.

الغرائب الملتقطة (موضوع).

 -46087رأيت يف املنام امرأتني :واحدة تكلم ،واألخرى ال تتكلم ،كلتيهما يف اجلنة ،فقلت هلا :أنت تكلمني وهذه
ال تتكلم؟ فقالت :أما أان فأوصيت ،وهذه ماتت بال وصية ،ال تتكلم إىل يوم القيامة.
الديلمي عن أيب هدبة عن أنس.

الغرائب الملتقطة (موضوع).
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حرف اهلاء

382

كتاب اهلجرتي
 - 46242إن هللا تعاىل أوحى إيل :أي هذه الثالثة نزلت فهي دار هجرتك :املدينة ،أو البحرين ،أو قنسرين.

ت ك عن جرير.

ضعيف الجامع (موضوع).
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حرف الياء

384

كتاب اليمي
 -46365خلق هللا عز وجل أحجارا قبل أن خيلق السماوات واألرض أبلفي سنة مث أمر هبا أن يوقد عليها ،اختذها
هللا إلبليس ولفرعون ومن حلف ابمسه كاذاب.
الديلمي عن أنس.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا أو موضوع).

 -46400البالء موكل ابلقول ،ما قال عبد لشيء :ال وهللا ال أفعله أبدا إال ترك الشيطان كل عمل وولع بذلك منه

حىت يؤمثه.

هب ،خط عن أيب

الدرداء.ضعيف الجامع (موضوع).

 - 46427ليس على مقهور ميني.

قط عن أيب أمامة.

ضعيف الجامع (موضوع).
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الكتاب األول من حرف اجليم :كتاب اجلهاد

97

حرف احلاء

104

الكتاب األول من حرف احلاء :كتاب احلج والعمرة

105

الكتاب الثاين من حرف احلاء :كتاب احلدود

110

حرف اخلاء

114

الكتاب األول من حرف اخلاء :كتاب اخلالفة مع االمارة

115

الكتاب الثاين من حرف اخلاء :كتاب خلق العامل

121

حرف الدال

124

الكتاب الثاين من حرف الدال :كتاب الدين والسلم

125

حرف الراء

126

كتاب الرضاع

127

كتاب الرهن

128

حرف الزاي

129

الكتاب األول من حرف الزاي :كتاب الزكاة

130

الكتاب الثاين من حرف الزاي :كتاب الزينة والتجمل

141

حرف السني

143

الكتاب األول من حرف السني :كتاب السفر

144

الكتاب الثاين من حرف السني :كتاب السحر والعني والكهانة

146
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حرف الشني

147

الكتاب الثاين من حرف الشني :كتاب الشهادات

148

الكتاب الرابع من حرف الشني :كتاب الشمائل

149

حرف الصاد

154

الكتاب األول من حرف الصاد :كتاب الصالة

155

الكتاب الثاين من حرف الصاد :كتاب الصوم

173

الكتاب الثالث من حرف الصاد :كتاب الصحبة

182

حرف الضاد

195

كتاب الضيافة

196

حرف الطاء

197

الكتاب األول من حرف الطاء :كتاب الطهارة

198

الكتاب الثاين من حرف الطاء :كتاب الطالق

205

الكتاب الثالث من حرف الطاء :كتاب الطب والرقي والطاعون

206

حرف العني

212

الكتاب األول من حرف العني :كتاب العلم

213

الكتاب الثاين من حرف العني :كتاب العتاق

232

الكتاب الرابع من حرف العني :كتاب العظمة

233

حرف الغني

234

الكتاب األول من حرف الغني :كتاب الغزوات

235

حرف الفاء

239

الكتاب األول من حرف الفاء :كتاب الفرائض

240

الكتاب الثاين من حرف الفاء :كتاب الفراسة

241

الكتاب الثالث من حرف الفاء :كتاب الفنت واألهواء واالختالف

242

الكتاب الرابع من حرف الفاء :كتاب الفضائل

243

حرف القاف

312

الكتاب األول من حرف القاف :كتاب القيامة

313

الكتاب الثاين من حرف القاف :كتاب القصاص

324

حرف الالم

325

الكتاب الثالث من حرف الالم :كتاب اللهو واللعب والتغن

326

حرف امليم

328
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كتاب املعيشة والعادات

329

كتاب املزارعة

339

كتاب املضاربة

340

كتاب املوت وأحوال تقع بعده

340

الكتاب املواعظ واحلكم

348

حرف النون

366

كتاب النكاح

367

حرف الواو

380

كتاب الوصية

381

حرف اهلاء

382

كتاب اهلجرتني

383

حرف الياء

384

كتاب اليمني

385

388

القسم الثاني :من الضعيف جدا

389

حرف اهلمزة
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كتاب اإلميان واإلسالم
 -8حبسب امرئ من اإلميان أن يقول رضيت ابهلل راب وابإلسالم دينا ومبحمد صلى هللا عليه وسلم رسوال.
طس عن ابن عباس.

السلسلة الضعيفة (منكر بهذا اللفظ).

 - 24اي عدي ابن حامت أسلم تسلم أشهد أن ال إله إال هللا وأين رسول هللا وتؤمن ابألقدار كلها خريها وشرها ،حلوها

ومرها

هـ عن عدي بن حامت.

سنن ابن ماجه :شعيب (إسناده ضعيف جدا).

 - 36اي عدي بن حامت أسلم تسلم قال وما اإلسالم قال أشهد أن ال إله إال هللا وأين رسول هللا وتؤمن ابألقدار كلها

خريها وشرها حلوها ومرها
هـ عن عدي بن حامت.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 - 55إن هلل تعاىل مائة خلق وسبعة عشر خلقا من أتى خبلق منها دخل اجلنة

ع هب عن عثمان.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 - 61اإلميان نصفان فنصف يف الصرب ونصف يف الشكر

هب عن أنس.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 - 68مخس من اإلميان من مل يكن فيه شيء منهن فال إميان له التسليم ألمر هللا والرضاء بقضاء هللا والتفويض إىل هللا
والتوكل على هللا والصرب عند الصدمة األوىل

البزار عن ابن عمر.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 - 78إن هلل مائة وسبعة عشر شريعة من وافاه خبلق منها دخل اجلنة.
بز عن عثمان.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 - 79إن هلل مائه خلق وسبعة عشر خلقا فمن أاته خبلق واحد منها دخل اجلنة.
ط واحلكيم ع عن عثمان وضعف.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 -107ال يستكمل العبد اإلميان حىت يكون فيه ثالث خصال االنفاق يف االقتار واالنصاف من نفسه وبذل السالم.
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اخلرائطي يف مكارم األخالق عن عمار بن ايسر الديلمي عن أنس.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 - 128ليس على أهل ال إله إال هللا وحشة يف املوت وال يف القرب وال يف النشور كأين أنظر إليهم عند الصيحة
ينفضون رؤوسهم من الرتاب يقولون احلمد هلل الذي أذهب عنا احلزن.
طب عن ابن عمر.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 - 148إن العبد من أميت إذا قال ال إله إال هللا وأن حممدا رسول هللا تطلست ذنوبه كما يطلس أحدكم الكتاب
األسود من الرق األبيض فإذا قال أشهد أن ال إله إال هللا وأن حممدا رسول هللا فتحت له أبواب اجلنة وال مير بصف من

صفوف املالئكة إال قال حممد رسول هللا ومل يردها شيء دون اجلبار عز وجل.
السجزي يف اإلابنة عن ابن مسعود وقال غريب جدا.

 - 158حدثين جربيل فقال يقول هللا تعاىل ال إله إال هللا حصين فمن دخل حصين أمن من عذايب.

ابن عساكر عن علي.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 - 167قال هللا عز وجل ال إله إال هللا كالمي وأان هو فمن قاهلا دخل حصين ومن دخل حصين أمن عقايب.
ابن النجار عن علي.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 - 173لكل شيء مفتاح ومفتاح السموات واألرض قول ال إله إال هللا.
طب عن معقل بن يسار.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 - 176ليس على أهل ال إله إال هللا وحشة يف قبورهم وال يف حمشرهم وال يف منشرهم وكأين أبهل ال إله إال هللا وقد
خرجوا من قبورهم ينفضون الرتاب عن رؤوسهم ويقولون احلمد هلل الذي أذهب عنا احلزن.

عد هب وقال غري قوي وإمساعيل بن عبد الغافر الفارسي يف األربعني وابن عساكر عن ابن عمر.

السلسلة الضعيفة

(ضعيف جدا).

 - 177ليس على أهل ال إله إال هللا وحشة يف املوت وال يف احلشر وال يف النشر كأين أنظر إليهم عند الصيحة
ينفضون رؤوسهم من الرتاب يقولون احلمد هلل الذي أذهب عنا احلزن.

طب عن ابن عمر.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).
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 - 181ما قال عبد ال إله إال هللا خملصا إال صعدت ال يردها حجاب وإذا وصلت إىل هللا تعاىل نظر هللا إىل قائلها
وحق على هللا أن ال ينظر إىل موحد إال رمحه.

اخلطيب عن أيب هريرة.

السلسلة الضعيفة (منكر).

 - 194من شهد أن ال إله إال هللا فهو له جناة.

ع وابن منيع عن ابن عمر عن عمر عن أيب بكر.

[الهيثمي :رواه أبو يعلى ،وفي إسناده :كوثر ،وهو متروك].

 - 231اي بالل اند يف الناس :من قال ال إله إال هللا قبل موته بسنة دخل اجلنة أو شهر أو مجعة أو يوم أو ساعة قال
إذا يتكلوا قال وإن اتكلوا.

طب عن بالل وفيه املنهال بن خليفة منكر

الحديث].

احلديث[ .الهيثمي :رواه الطبراني في الكبير ،وفيه المنهال بن خليفة ،وهو منكر

 - 235يقول هللا تعاىل ال إله إال هللا حصين فمن دخله أمن عذايب.
ابن النجار عن على بن النجار عن أنس.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 - 244اإلسالم ذلول ال يركب إال ذلوال.
حم عن أيب ذر.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 - 257من علم أن هللا ربه ،وأين نبيه ،موقنا من قلبه ،حرمه هللا على النار.

البزار عن عمران.

[الهيثمي :رواه البزار ،وفي إسناده عمران القصير ،وهو متروك].

 - 311اإلسالم يسبك الرجال كما يسبك النار خبث احلديد والذهب والفضة.
الديلمي عن أيب سعيد.

الغرائب الملتقطة (منكر).

 - 313إمنا زوجت موالي زيد بن حارثة زينب بنت جحش وزوجت املقداد ضباعة بنت الزبري لتعلموا أن أكرمكم

عند هللا أحسنكم إسالما.
الديلمي عن ابن عباس.

الغرائب الملتقطة (منكر).

 - 355ال يضر مع اإلسالم ذنب ،كما ال ينفع مع الشرك عمل.

حل عن ابن عمر.

زوائد تاريخ الخطيب (إسناده تالف)
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 – 362اي معاذ ألن يهدي هللا على يدك رجال من أهل الشرك خري لك من أن تكون لك محر النعم.

حم عن معاذ.

مسند أحمد :شعيب (إسناده ضعيف جدا).

 - 406ظهر املؤمن محى إال حبقه.
طب عن عصمة بن مالك.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 – 408كل سارحة ورائحة على قوم حرام على غريهم.
طب عن أيب أمامة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 - 443املسلمون يد على من سواهم تتكافأ دماؤهم.
هـ طب عن معقل بن يسار.

سنن ابن ماجه :شعيب (إسناده ضعيف جدا).

 - 444املسلمون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم يسعى بذمتهم أدانهم ويرد عليهم أقصاهم.
هـ عن ابن عباس.

سنن ابن ماجه :شعيب (إسناده ضعيف جدا).

 - 480اإلميان ابلقدر نظام التوحيد.

فر عن أيب هريرة.

الغرائب الملتقطة (منكر).

 - 482قال هللا تعاىل :من مل يرض بقضائي وقدري فليلتمس راب غريي.
هب عن أنس.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 - 483قال هللا تعاىل :من مل يرض بقضائي ويصرب على بالئي فليلتمس راب سواي.
طب عن أيب هند الداري.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 – 484من كذب ابلقدر ،فقد كفر مبا جئت به.
عد عن ابن عمر.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 - 486من مل يرض بقضاء هللا ويؤمن بقدر هللا فليلتمس إهلا غري هللا.
طس عن أنس.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).
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 – 503ليس أحد منكم أبكسب من أحد .قد كتب هللا املصيبة واألجل ،وقسم املعيشة والعمل ،فالناس جيرون فيها

إىل منتهى.

حل عن ابن مسعود.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 - 527أحسنوا فإن غلبتم فكتاب هللا تعاىل وقدره وال تدخلوا اللو فإن من أدخل اللو دخل عليه عمل الشيطان.
خط عن عمر.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 - 539من تكلم يف شيء من القدر سئل عنه يوم القيامة ،ومن مل يتكلم فيه مل يسأل عنه.
هـ عن عائشة.

سنن ابن ماجه :شعيب (إسناده ضعيف جدا).

 - 553إن جموس هذه األمة :املكذبون أبقدار هللا ،إن مرضوا فال تعودهم ،وإن ماتوا فال تشهدوهم ،وإن لقيتموهم

فال تسلموا عليهم.
هـ عن جابر.

سنن ابن ماجه :شعيب (إسناده ضعيف جدا).

 - 558صنفان من أميت ليس هلم من اإلسالم نصيب :املرجئة والقدرية.
تخ ن هـ عن ابن عباس عن جابر خط عن ابن عمر ،طس عن أيب سعيد.

سنن ابن ماجه :شعيب (إسناده ضعيف جدا).

 - 563لعنت القدرية على لسان سبعني نبيا.
قط يف العلل عن علي.

العلل المتناهية (ال يصح).

 - 565اتقوا القدر فإنه شعبة من النصرانية.
ابن أيب عاصم طب عد عن ابن عباس.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 - 570أحسنوا ،فإن غلبتهم فكتاب هللا وقدره ،وال تدخلوا اللو ،فإن من أدخل اللو ،دخل عليه عمل الشيطان.

خط عن عمرو ،ورواه يف املتفق واملفرتق بلفظ فمن أدخل اللو أدخل على نفسه عمل الشيطان .وفيه إسحاق بن عبد

هللا بن أيب فروة مرتوك.

السلسة الضعيفة (ضعيف جدا).
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 - 585إن هللا عز وجل خلق اجلنة وخلق هلا أهال بعشائرهم وقبائلهم مث ال يزاد فيهم وال ينقص منهم ،وخلق النار
وخلق هلا أهال بعشائرهم وقبائلهم ال يزاد فيهم وال ينقص منهم اعملوا فكل امرئ ميسر ملا خلق له.

اخلطيب عن أيب هريرة.

تحقيق البغية (إسناده ضعيف جدا).

 - 607قال يل جربيل قال هللا عز وجل :اي حممد من آمن يب ومل يؤمن ابلقدر خريه وشره فليلتمس راب غريي.
الشريازي يف األلقاب عن علي وفيه حممد بن عكاشة الكرماين.

 – 620ال تعجل إىل شيء تظن أنك إن استعجلت إليه أنك مدركه ،وإن كان هللا مل يقدر ذلك ،وال تستأخرن عن
شيء تظن أنك إن استأخرت عنه أنه مدفوع عنك ،وإن كان هللا قد قدره عليك.
طب عن معاذ.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 - 639ما بعث هللا نبيا قبلي فاستجمع له أمر أمته إال كان فيهم املرجئة والقدرية يشوشون عليه أمر أمته أال وإن هللا
تعاىل قد لعن املرجئة والقدرية على لسان سبعني نبيا أان آخرهم.

ابن اجلوزي يف الواهيات عن أيب هريرة.

 - 643صنفان من أميت ال سهم هلم يف اإلسالم القدرية واملرجئة وجهادهم أحب إيل من جهاد فارس والديلم والروم.
الديلمي عن أيب سعيد.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 - 651القدرية الذين يقولون اخلري والشر أبيدينا ليس هلم يف شفاعيت نصيب وال أان منهم وال هم مين.

عد عن أنس.

العلل المتناهية (ال يصح).

 - 653سيكون يف آخر الزمان قوم يكذبون ابلقدر أولئك جموس هذه األمة فإن مرضوا فال تعودوهم وإن ماتوا فال

تشهدوهم.

عد عن ابن عمر.

العلل المتناهية (ال يصح).

 - 657صنفان ال يدخلون اجلنة القدرية ،واملرجئة.

عد عن أيب بكر.

العلل المتناهية (ال يصح).

 - 658صنفان من أميت ال يدخلون اجلنة القدرية واحلرورية.

عد عن أنس.

العلل المتناهية (ال يصح).
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 – 664من كذب ابلقدر أو عاصم فقد كفر مبا جئت به.
عد عن ابن عمر.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 - 675إذا لقي املؤمن كان كهيئة البناء يشد بعضه بعضا.
طب عن أيب موسى.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 - 685املؤمن يسري املؤنة.
حل هب عن أيب هريرة.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 - 688املؤمن ال يثرب عليه بشيء أصابه يف الدنيا وإمنا يثرب على الكافر.
طب عن ابن مسعود.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 - 693املؤمنون هينون لينون كاجلمل األنف إن قيد انقاد وإن أنيخ على صخرة استناخ.
ابن املبارك عن مكحول مرسال ،هب عن ابن عمر.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 - 704أفضل املؤمنني إمياان الذي إذا سأل أعطي وإذا مل يعط استغىن.
خط عن ابن عمرو.

السلسلة الضعيفة (منكر).

 - 711قال هللا تعاىل عبدي املؤمن أحب إىل من بعض مالئكيت.
طس عن أيب هريرة.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 - 712املؤمن أكرم على هللا من بعض مالئكته.
هـ عن أيب هريرة.

سنن ابن ماجه :شعيب (إسناده ضعيف جدا).

 - 715للمؤمن أربعة أعداء مؤمن حيسده ومنافق يبغضه وشيطان يضله وكافر يقاتله.
فر عن أيب هريرة.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 - 728مثل املؤمن إذا لقي املؤمن فسلم عليه البنيان يشد بعضه بعضا.

خط عن أيب موسى.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).
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 - 742املسلم مرآة املسلم فإذا رأى به شيئا فليأخذه.
ابن منيع عن أيب هريرة.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 - 752املؤمن الذي نفسه منه يف عناء والناس يف راحة.
أبو نعيم عن أنس.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 - 778املؤمن لني املنكب يوسع على أخيه ،واملنافق يتجاىف يضيق على أخيه ،واملؤمن يبدأ ابلسالم واملنافق يقول

حىت يبدأ يب.

قط يف األفراد عن أنس.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 - 779املؤمن أيكل بشهوة عياله واملنافق أيكل أهله بشهوته.
الديلمي عن أيب أمامة.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 - 785أفضل املؤمنني إمياان الذي إذا سأل أعطي ،وإذا مل يعط استغىن.

خط عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.

السلسلة الضعيفة (منكر).

 - 809املؤمن بني مخس شدائد مؤمن حيسده ومنافق يبغضه وكافر يقاتله ونفس تنازعه وشيطان يضله.
ابن الل عن أابن عن أنس.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 - 810املؤمن بيته قصب وطعامه كسر وثيابه خلق ورأسه شعث ،وقلبه خاشع ،وال يعدل ابلسالمة شيئا.
الديلمي عن أابن عن أنس.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 - 811املؤمن على لسانه ملك ينطق والكافر على لسانه شيطان ينطق واملؤمن حبيب هللا وهللا يصنع له.
الديلمي عن أابن عن أنس.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 - 814املؤمن قيده القرآن عن كثري من هوى نفسه.

طس عن معاذ.

[الهيثمي :رواه الطبراني في األوسط ،وفيه عمرو بن الحصين ،وهو متروك].
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 - 815خيار أميت فيما أنبأين املأل األعلى قوم يضحكون جهرا يف سعة رمحة رهبم ويبكون سرا من خوف عذاب رهبم

يذكرون رهبم ابلغداة والعشي يف البيوت الطيبة املساجد ويدعونه أبلسنتهم رغبا ورهبا ويسألونه أبيديهم خفضا ورفعا

ويقبلون بقلوهبم عودا وبدأ فمؤنتهم على الناس خفيفة وعلى أنفسهم ثقيلة يدبون يف األرض حفاة على أقدامهم
كدبيب النمل بال مدح وال بذح ميشون ابلسكينة ويتقربون ابلوسيلة يقرؤون القرآن ويقربون القرابن ويلبسون اخللقان

عليهم من هللا شهود حاضرة وعني حافظة يتومسون العباد ويتفكرون يف البالد أرواحهم يف الدنيا وقلوهبم يف اآلخرة ليس
اف
اف َم َق يامي َو َخ َ
ك لي َم من َخ َ
هلم هم إال إمامهم أعدوا اجلهاز لقبورهم واجلواز لسبيلهم واالستعداد ملقامهم مث تال{ :ذَلي َ
و يع ي
يد}.
َ

حل ك وتعقب هب وضعفه ابن النجار عن عياض بن سليمان وكانت له صحبة قال الذهيب هذا حديث عجيب منكر

وعياض ال يدري من هو ابن النجار ذكره أبو موسى املديين يف الصحابة.
 - 821املؤمن أكرم على هللا من مالئكته املقربني.

ابن النجار عن حكامة حدثنا أيب عن أخيه مالك بن دينار عن أنس.

سنن ابن ماجه :شعيب (إسناده ضعيف جدا).

 - 827مثل املؤمن كمثل البيت اخلرب يف الظاهر إذا دخلته وجدته مزينا ومثل الفاجر كمثل القرب املشرف املفضض
يعجب من رآه وجوفه ممتلئ نتنا.
أبو نعيم عن أيب هريرة.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 - 843آايت املنافق إذا حدث كذب وإذا ائتمن خان وإذا وعد أخلف.
طس عن أيب بكر.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 - 847إذا مت فجور العبد ملك عينيه فبكى منهما مىت شاء.

عد عن عقبة بن عامر.

السلسلة الضعيفة (منكر).

 - 878ال أعرفن ما حيدث أحدكم عين احلديث وهو متكئ على أريكته فيقول اقرأ قرآان ما قيل من قول حسن فأان

قلته.

هـ عن أيب هريرة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 - 887إهنا ستكون فتنة قيل فما املخرج منها قال كتاب هللا فيه نبأ من قبلكم وخرب من بعدكم وحكم ما بينكم هو

الفصل ليس ابهلزل من تركه من جبار قصمه هللا ومن ابتغى اهلدى من غريه أضله هللا وهو حبل هللا املتني وهو الذكر
احلكيم وهو الصراط املستقيم هو الذي ال تزيغ به األهواء وال تشبع منه العلماء وال تلتبس به األلسن وال خيلق عن
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الرد وال تنقضي عجائبه هو الذي مل تنته اجلن إذ مس عته عن أن قالوا إان مسعنا قرآان عجبا يهدي إىل الرشد من قال به

صدق ومن حكم به عدل ومن عمل به أجر ومن دعا إليه هدي إىل صراط مستقيم.

ت عن علي.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 - 905إذا لعن آخر هذه األمة أوهلا فمن كتم حديثا فقد كتم ما أنزل هللا عز وجل علي.
هـ عن جابر.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 - 907اعرضوا حديثي على كتاب هللا فإن وافقه فهو مين وأان قلته.

طب عن ثوابن.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 - 909إن أميت لن جتتمع على ضاللة فإذا رأيتم اختالفا فعليكم ابلسواد األعظم.
هـ عن أنس.

سنن ابن ماجه :شعيب (إسناده ضعيف جدا).

 - 930من اتبع كتاب هللا هداه من الضالل ووقاه سوء احلساب يوم القيامة.
طس عن ابن عباس.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 - 934من أخذ بسنيت فهو مين ومن رغب عن سنيت فليس مين.
ابن عساكر عن ابن عمر.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 - 938اي أيها الناس ال تعلقوا علي بواحدة ما أحللت إال ما أحل هللا وما حرمت إال ما حرم هللا تعاىل.
ابن سعد عن عائشة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 - 976سيكون انس من أميت يضربون القرآن بعضه ببعض ليبطلوه ويتبعون ما تشابه منه ويزعمون أن هلم يف أمر
رهبم سبيال ولكل دين جموس وهم جموس أميت وكالب النار.

ابن عساكر عن البحرتي بن عبيد عن أبيه عن أيب هريرة والبحرتي مرتوك.

 - 981إن هللا عز وجل افرتض فرائض فال تضيعوها وحد حدودا فال تعتدوها وسكت عن كثري من غري نسيان فال
تكلفوها رمحة لكم فاقبلوها.
طس عن أيب

الدرداء[ .الهيثمي :رواه الطبراني في األوسط والصغير ،وفيه أصرم بن حوشب ،وهو متروك ،ونسب إلى الوضع].
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 - 992أال إن رحى اإلسالم دائرة قيل فكيف نصنع اي رسول هللا قال اعرضوا حديثي على الكتاب فما وافقه فهو

مين وأان قلته.

طب ومسويه عن ثوابن.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 - 993سئلت اليهود عن موسى فأكثروا فيه وزادوا ونقصوا حىت كفروا وإنه ستفشو عين أحاديث فما أاتكم من

حديثي فاقرؤوا كتاب هللا واعتربوه فما وافق كتاب هللا فأان قلته وما مل يوافق كتاب هللا فلم أقله.
طب عن ابن عمر.

السلسلة الضعيفة (منكر).

 - 1000من اتبع كتاب هللا هداه هللا من الضاللة ،ووقاه سوء احلساب يوم القيامة ،وذلك أن هللا يقول{ :فَ َم ين اتَّـبَ َع
ُه َداي فَال ي ي
ض ُّل َوال يَ مش َقى}.
َ َ
طس عن ابن عباس .ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).
 - 1003ما هذه الكتب اليت يبلغين أنكم تكتبوهنا ،أكتاب مع كتاب هللا؟ يوشك أن يغضب هللا لكتابه؟ فسريى
عليه ليال فال يرتك يف ورقة وال قلب عنه حرفا إال ذهب به ،من أراد هللا به خريا أبقى يف قلبه ال إله إال هللا.

طس عن ابن عباس وابن

حماد بن سلمة].

عمر[ .الهيثمي :رواه الطبراني في األوسط ،وفيه عيسى بن ميمون الواسطي ،وهو متروك ،وقد وثقه

 - 1014اتبعوين تكونوا بيوات وهاجروا تورثوا أبناءكم جمدا.
العسكري يف األمثال عن أنس وفيه العباس بن بكار.

[العباس بن بكار متروك الحديث].

ضطََّر إيذَا َد َعاهُ ويك ي
ف
مش ُ
يب ال ُمم م
ََ
 - 1043من فارق اجلماعة فهو يف النار على وجهه ،ألن هللا تعاىل يقول{ :أ ََّم من ُيجي ُ
السوءَ َوَمجي َعلُ ُك مم ُخلَ َفاءَ األ مَر ي
ض} فاخلالفة من هللا فإن كان خريا فهو يذهب به وإن كان شرا فهو يؤخذ به عليك أنت
ُّ
ابلطاعة فيما أمرك هللا تعاىل.

ط عن سعد بن عبادة.

السلسلة الضعيفة (منكر).

 - 1047من بلغه عين حديث فكذب به فقد كذب ثالثة كذب هللا ورسوله والذي حدث به.

طس وابن عساكر عن جابر.

السلسلة الضعيفة (منكر).

 - 1049ال تقيسوا الدين ،فإن الدين ال يقاس وأول من قاس إبليس.
الديلمي عن علي.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).
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 – 1056تفرتق أميت على نيف وسبعني فرقة أضرها على أميت قوم يقيسون األمور برأيهم فيحلون احلرام وحيرمون

احلالل.

كر عن عوف بن مالك.

زوائد تاريخ بغداد (ال أصل له).

 - 1075أول فرقة تسري إىل السلطان يف األرض لتذله يذهلم هللا قبل يوم القيامة.
الديلمي عن حذيفة.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 - 1077ال تكفروا أهل ملتكم وإن عملوا الكبائر وصلوا خلف كل إمام وصلوا على كل على ميت وجاهدوا مع

كل أمري.

ابن عمثليق يف جزئه وابن النجار عن واثلة.

سنن ابن ماجه :شعيب (إسناده ضعيف جدا).

 - 1078ال تكفروا أحدا من أهل القبلة بذنب وإن عملوا الكبائر وصلوا مع كل إمام وجاهدوا مع كل أمري.

طس عن عائشة.

[الهيثمي :رواه الطبراني في األوسط ،وفيه علي بن أبي سارة ،وهو ضعيف متروك الحديث].

 - 1087إن أمحق احلمق وأضل الضالل قوم رغبوا عما جاء به نبيهم إىل نيب غري نبيهم وإىل أمة غري أمتهم.
الديلمي عن حيىي بن جعدة عن أيب هريرة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 - 1093األمر املفظع واحلمل املضلع والشر الذي ال ينقطع إظهار البدع.
طب عن احلكم بن عمري.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 - 1107ما ظهر أهل بدعة إال أظهر هللا فيهم حجة على لسان من شاء من خلقه.
ك يف اترخيه عن ابن عباس.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 - 1118من غش أميت فعليه لعنة هللا واملالئكة والناس أمجعني قالوا اي رسول هللا وما الغش قال :أن يبتدع هلم بدعة

فيعملوا هبا.

قط يف األفراد عن أنس.

تخريج اإلحياء( :إسناده ضعيف جداً)

 - 1119ال يذهب من السنة شيء حىت يظهر من البدعة مثله حىت تذهب السنة وتظهر البدعة حىت يستويف البدعة

من ال يعرف السنة فمن أحيا ميتا من سنيت قد أميتت كان له أجرها وأجر من عمل هبا من غري أن ينقص من أجورهم

شيئا ومن أبدع بدعة كان عليه وزرها ووزر من عمل هبا ال ينتقص من أوزارهم شيئا.
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ابن اجلوزي يف الواهيات عن ابن عباس.
 - 1156قال هللا تعاىل :من أخاف يل وليا فقد ابرزين ابحملاربة وما تقرب إيل عبدي املؤمن مبثل أداء ما افرتضت عليه
وال يزال عبدي املؤمن يتنفل حىت أحبه ومن أحببته كنت له مسعا وبصرا ويدا ومؤيدا إن سألين أعطيته وإن دعاين أجبته

وما ترددت يف شيء أان فاعله ما ترددت يف قبض نفس عبدي املؤمن يكره املوت وأان أكره مساءته وال بد له منه وإن

من عبادي املؤمنني ملن يشتهي الباب من العبادة فأكفه عنه لئال يدخله عجب فيفسده ذلك وإن من عبادي املؤمنني

ملن ال يصلحه إال الغين ولو أفقرته ألفسده وإن من عبادي املؤمنني ملن ال يصلحه إال الفقر ولو بسطت له ألفسده
ذلك وإن من عبادي املؤمنني ملن ال يصلحه إال الصحة ولو أسقمته ألفسده ذلك وإن من عبادي املؤمنني ملن ال

يصلحه إال السقم ولو صححته ألفسده ذلك إين أدبر عبادي بعلمي بقلوهبم إين عليم خبري.
ابن عساكر عن أنس وفيه احلسن بن حيىي اخلشين.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 - 1161يقول هللا تبارك وتعاىل :من عادى يل وليا فقد انصبين ابحملاربة وما ترددت عن شيء أان فاعله كرتددي عن

موت املؤمن يكره وأكره مساءته ورمبا سألين وليي املؤمن الغىن فأصرفه إىل الفقر ولو صرفته إىل الغىن لكان شرا له ورمبا
سألين وليي املؤمن الفقر فأصرفه إىل الغىن ولو صرفته إىل الفقر لكان شرا له إن هللا تعاىل يقول وعزيت وجاليل وعلوي

وهبائي ومجايل وارتفاع مكاين ال يؤثر عبد هواي على هوى نفسه إال أثبت أجله عند بصره وضمنت السماء واألرض

رزقه وكنت له من وراء جتارة كل اتجر.
طب عن ابن عباس.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 - 1184إن هللا ليضحك من أايس العباد وقنوطهم وقرب الرمحة هلم.
اخلطيب عن عائشة.

زوائد تاريخ الخطيب (إسناده تالف)

 – 1188يوشك قلوب الناس أن متتلئ شرا حىت خيرج الشر فضال بني الناس ما جتد قلبا يدخله ال يزال الناس

يتسائلون عن كل شيء حىت يقول لو كان هللا قبل كل شيء فما كان قبل هللا فإذا قالوا لكم ذلك فقولوا كان هللا قبل

كل شيء وليس قبله شيء وهو اآلخر بعد كل شيء وليس بعده شيء وهو الظاهر فوق كل شيء وليس فوقه شيء
وهو الباطن دون كل شيء وليس دونه شيء وهو بكل شيء عليم فإن هم أعادوا املسألة فابصقوا يف وجوههم فإن مل

ينتهوا فاقتلوهم.

الديلمي عن أيب سعيد.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 – 1194إن الدين ليأرز إىل احلجاز كما أترز احلية إىل جحرها وليعقلن الدين من احلجاز معقل األروية من رأس اجلبل
إن الدين بدأ غريبا ويرجع غريبا فطوىب للغرابء الذين يصلحون ما أفسد الناس بعدي من سنيت.
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ت عن عمر بن عوف املزين.

سنن الترمذي :األلباني (ضعيف جدا).

 – 1201بدأ اإلسالم غريبا مث يعود كما بدأ فطوىب للغرابء الذين يصلحون إذا فسد الناس والذي نفسي بيده لينحازن
اإلميان إىل املدينة كما حيوز السيل والذي نفسي بيده ليأرزن اإلسالم ما بني املسجدين كما أترز احلية إىل جحرها.

عبد الرمحن بن سنة األسجعي.

مسند أحمد :شعيب (إسناده ضعيف جدا).

 - 1220ليس األعمى من يعمى بصره إمنا األعمى من تعمى بصريته.
احلكيم هب عن عبد هللا بن جراد.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 - 1233إن للشيطان كحال ولعوق ونشوقا فأما لعوقه فالكذب وأما نشوقه فالغضب وأما كحله فالنوم.
هب عن أنس.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 - 1312مثل اإلميان مثل القميص تقمصه مرة وتنزعه مرة.
ابن قانع عن معدان.

السلسلة الضعيفة (منكر).

 - 1323إمنا اإلميان مبنزلة القميص يقمصه الرجل مرة وينزعه مرة أخرى.

احلكيم وابن مردويه عن عتبة بن عبد هللا بن خالد بن معدان عن أبيه عن جده.

السلسلة الضعيفة (منكر).

 - 1330من زىن خرج من اإلميان ومن شرب اخلمر غري مكره خرج من اإلميان ومن انتهب هنبة يستشرفها الناس

خرج من اإلميان.

ابن قانع عن شريك غري منسوب.

السلسلة الضعيفة (منكر).

 - 1333ال خيرج املؤمن من إميانه ذنب كما ال خيرج الكافر من كفره إحسان.
الديلمي عن أنس.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 - 1372عن احلارث عن علي عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال الصالة عماد اإلميان ،واجلهاد سنام العمل،
والزكاة ،يثبت ذلك ثالث مرات.
أبو نعيم يف عواليه.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).
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 – 1389عن خالس بن عمرو قال كنا جلوسا عند علي بن أيب طالب إذا أاته رجل من خزاعة فقال" :اي أمري املؤمنني

هل مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ينعت اإلسالم قال نعم مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول :بين

اإلسالم على أربعة أركان :على الصرب واليقني واجلهاد والعدل ،والصرب أربع شعب الشوق والشفقة والزهادة والرتقب

فمن اشتاق إىل اجلنة سال عن الشهوات ومن أشفق عن النار رجع عن احملرمات ومن زهد يف الدنيا هتاون ابملصيبات
ومن ارتقب املوت سارع يف اخلريات ،ولليقني أربع شعب تبصرة الفطنة وأتول احلكمة ومعرفة العربة واتباع السنة فمن

أبصر الفطنة أتول احلكمة ومن أتول احلكمة عرف العربة ومن عرف العربة اتبع السنة فمن اتبع السنة فكأمنا كان يف

األولني ،وللجهاد أربع شعب األمر ابملعروف والنهي عن املنكر والصدق يف املواطن وشنآن الفاسقني فمن أمر
ابملعروف شد ظهر املؤمن ومن هنى عن املنكر أرغم أنف املنافقني ومن صدق يف املواطن قضى الذي عليه وأحرز دينه

ومن شنأ الفاسقني فقد غضب هلل ومن غضب هلل يغضب هللا له ،والعدل أربع شعب غوص املفهم وزهرة العلم وشرائع
احلكم وروضة احللم فمن غاص املفهم فسر جممل العلم ومن وعى زهرة العلم عرف شرائع احلكم ومن ورد روضة احللم

مل

يفرط

يف

أمره

وعاش

يف

الناس

وهو

يف

راحة.

حل وقال كذا رواه خالس بن عمرو مرفوعا ورواه احلارث عن علي مرفوعا خمتصرا ورواه قبيصة بن جابر عن علي من

قوله ورواه العالء بن عبد الرمحن عن علي من قوله.

تحقيق تقريب البغية (ضعيف جدا).

 - 1407عن أيب بكر قال قال يل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :أخرج فناد يف الناس :من شهد أن ال إله إال هللا
وأين رسول هللا وجبت له اجلنة فخرجت فلقيين عمر فسألين فاخربته فقال عمر ارجع إىل رسول هللا صلى هللا عليه

وسلم فقل له دع الناس يعملون فإين أخاف أن يتكلوا عليها فرجعت إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأخربته ما قال

عمر فقال :صدق عمر فأمسكت.

ع والاللكائي يف الذكر وفيه سويد بن عبد العزيز مرتوك ،قال احلافظ بن كثري :احلديث غريب جدا من حديث أيب بكر

واحملفوظ عن أيب هريرة.

 – 1413عن الزهري عن سعيد بن املسيب عن عبد هللا بن عمرو عن عثمان بن عفان عن أيب بكر الصديق قال
قال النيب صلى هللا عليه وسلم :النجاة من هذا األمر ما املمت عليه عمي أاب طالب عند املوت شهادة أن ال إله إال

هللا.

خط.

زوائد تاريخ الخطيب (إسناده تالف)

 - 1422عن أيب الصلت اهلروي حدثنا علي بن موسى الرضي حدثين أيب موسى حدثين أيب جعفر حدثين أيب حممد

حدثين أيب علي حدثين أيب احلسن حدثين أيب علي بن أيب طالب قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول مسعت

جربيل يقول قال هللا عز وجل أان هللا الذي ال إله إال أان اي عبادي فمن جاء منكم بشهادة أن ال إله إال هللا ابإلخالص
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دخل حصين ومن دخل حصين أمن من عذايب.

كر.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 - 1576ومن مسند ابن عمر عن ابن عمر قال :خرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو قابض على شيئني يف

يده ففتح يده اليمىن مث قال :بسم هللا الرمحن الرحيم كتاب من الرمحن الرحيم فيه أهل اجلنة أبعدادهم وأحساهبم

وأنساهبم جممل عليهم ال ينقص منهم أحد وال يزاد فيهم ،مث فتح يده اليسرى فقال :بسم هللا الرمحن الرحيم كتاب من

الرمحن الرحيم فيه أهل النار أبعدادهم وأحساهبم وأنساهبم جممل عليهم ال ينقص منهم وال يزاد فيهم أحد وقد يسلك
ابألشقياء طريق أهل السعادة حىت يقال هم منهم هم هم ما أشبههم هبم مث يدرك أحدهم شقاوة ولو قبل موته بفواق

انقة وقد يسلك ابلسعداء طريق أهل الشقاوة حىت يقال هم منهم هم هم ما أشبههم هبم مث يدرك أحدهم سعادته ولو
قبل موته بفواق انقة ،مث قال :رسول هللا صلى هللا عليه وسلم العمل خبواتيمه العمل خبواتيمه.

ابن جرير.

تحقيق البغية (إسناده ضعيف جدا).

 - 1585ومن مسند أيب ذر :اي أاب ذر ال تيأس من رجل يكون على شر فريجع إىل خري فيموت عليه وال أتمن رجال
يكون على خري فريجع إىل شر فيموت عليه ليشغلك عن الناس ما تعلم من نفسك.
ابن السين عن أيب ذر.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 - 1607ومن مسند علي رضي هللا عنه عن علي قال :املؤمنون بعضهم لبعض نصحاء وادون وإن افرتقت منازهلم
والفجرة بعضهم لبعض غششة خونة وإن اجتمعت أبداهنم.
الديلمي.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 - 1619ومن مسند عمار عن عمار قال :ثالثة ال يستخف حبقهم إال منافق بني نفاقه ،اإلمام املقسط ،ومعلم اخلري،
وذو الشيبة يف اإلسالم.
كر.

زوائد تاريخ بغداد (ضعيف جدا).

 - 1653عن علي قال :مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول :أاتين جربيل فقال :اي حممد إن أمتك خمتلفة

بعدك ،قلت :فأين املخرج اي جربيل؟ فقال :كتاب هللا به يقصم كل جبار ،ومن اعتصم به جنا ،ومن تركه هلك ،قول

فصل ليس ابهلزل.
ابن مردويه.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).
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 - 1675ومن مسند حكم بن عمري الثمايل عن موسى بن أيب حبيب عن احلكم بن عمري قال :قال رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم :األمر املفظع واحلمل املضلع والشر الذي ال ينقطع إظهار البدع.
احلسن ابن سفيان وأبو نعيم.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 - 1685ومن مسند أيب رزين العقيلي عن أيب رزين أن رسول هللا صــلى هللا عليــه وســلم قــال :ضــحك ربنــا مــن قنــوط
عب ـ ــاده وق ـ ــرب عف ـ ــوه قل ـ ــت :اي رس ـ ــول هللا ويض ـ ــحك ال ـ ــرب ق ـ ــال :نع ـ ــم قل ـ ــت ل ـ ــن نع ـ ــدم م ـ ــن رب يض ـ ــحك خ ـ ـريا.
قط يف الصفات.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 - 1736عن األصبغ بن نباتة قال :كنا جلوسا عند علي بن أيب طالب فأاته يهودي فقال :اي أمري املؤمنني مىت كان
هللا؟ فقمنا إليه فلهزانه حىت كدان أنيت على نفسه ،فقال علي :خلوا عنه ،مث قال امسع اي أخا اليهود ما أقول لك أبذنك

واحفظه بقلبك ،فإمنا أحدثك عن كتابك الذي جاء به موسى بن عمران ،فإن كنت قد قرأت كتابك وحفظته فإنك

ستجده كما أقول ،إمنا يقال مىت كان ملن مل يكن مث كان ،فأما من يزل بال كيف يكون كان بال كينونة ،كائن مل يزل قبل
القبل وبعد البعد ال يزال بال كيف وال غاية وال منتهى ،إليه انقطعت دونه الغاايت فهو غاية كل غاية .فبكى اليهودي

وقال :وهللا اي أمري املؤمنني إهنا لفي التوراة هكذا حرفا حرفا ،وإين أشهد أن ال إله إال هللا وأن حممدا عبده ورسوله.

األصبهاين يف احلجة.

[األصبغ بن نباتة متروك].
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كتاب األذكار
 - 1750الذكر الذي ال يسمعه احلفظة يزيد على الذكر الذي يسمعه احلفظة سبعني ضعفا.
هب عن عائشة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 - 1755اذكر هللا فإنه عون لك على ما تطلب.
ابن عساكر عن عطاء بن أيب مسلم مرسال.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 - 1756اذكروا هللا ذكرا يقول :املنافقون إنكم تراؤون.
طب عن ابن عباس.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 - 1769حدثين جربيل قال :يقول هللا تعاىل :ال إله إال هللا حصين فمن دخله أمن من عذايب.

ابن عساكر عن علي.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 - 1789إن من الناس مفاتيح ،لذكر هللا إذا رؤوا ذكر هللا.
طب عن ابن مسعود.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 - 1798كلمتان :إحدامها ليس هلا هناية دون العرش ،واألخرى متأل ما بني السماء واألرض ،ال إله إال هللا وهللا أكرب.

طب عن معاذ.

السلسلة الضعيفة (منكر).

 - 1801لكل شيء مفتاح ومفتاح السموات قول ال إله إال هللا.
طب عن معقل بن يسار.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 - 1818إن البيت الذي يذكر فيه اسم هللا ليضيء ألهل السماء كما تضيء النجوم ألهل األرض.
أبو نعيم يف املعرفة عن سابط.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 - 1826من أطاع هللا فقد ذكر هللا ،وإن قلت صالته وصيامه وتالوته للقرآن.

طب عن واقد.

[الهيثمي :رواه الطبراني في الكبير ،وفيه الهيثم بن جماز ،وهو متروك].
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 - 1831ذاكر هللا يف الغافلني مبنزلة الصابر يف الغازين.
طب عن ابن مسعود.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 - 1832ذاكر هللا يف الغافلني مثل الذي يقاتل مع الغازين وذاكر هللا يف الغافلني مثل املصباح يف البيت املظلم،

وذاكر هللا يف الغافلني كمثل الشجرة اخلضراء يف وسط الشجر الذي قد حتات من الصريد ،وذاكر هللا يف الغافلني يعرفه

هللا عز وجل مقعده من اجلنة ،وذاكر هللا يف الغافلني يغفر هللا له بعدد كل فصيح وأعجم.
حل عن ابن عمر.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 - 1860لو أن رجال يف حجره دراهم يقسمها وآخر يذكر هللا لكان الذاكر أفضل.

ابن شاهني يف الرتغيب يف الذكر عن أيب موسى وفيه جابر بن الوازع وروى له مسلم وقال ن :منكر احلديث.

 - 1865أوحى هللا تعاىل إىل موسى ،أحتب أن أسكن معك بيتك فخر هلل ساجدا مث قال :فكيف اي رب تسكن معي
يف بييت ،فقال :اي موسى أما علمت أين جليس من ذكرين ،وحيثما التمسين عبدي وجدين.

ابن شاهني يف الرتغيب يف الذكر عن جابر وفيه حممد بن جعفر املدائين قال أمحد :ال أحدث عنه أبدا عن سالم بن

مسلم املدائين مرتوك عن زيد العمي ليس ابلقوي.

 - 1900أال أدلكم على خيار هذه األمة ،الذين إذا رآهم الناس ذكروا هللا ،وإذا ذكر هللا عندهم أعانوا على ذكره.
ابن شاهني يف الرتغيب يف الذكر عن حممد بن عامر بن إبراهيم األصبهاين عن أبيه عن هنشل عن الضحاك عن ابن

عباس وهذا إسناد واهي.

 - 1905أال أخربكم أبفضل أهل األرض عمال يوم القيامة؟ رجل يقول كل يوم مائة مرة خملصا ال إله إال هللا وحده ال

شريك له إال من زاد عليه.

الديلمي عن ابن مسعود .الغرائب امللتقطة (منكر).

 . - 1915ابن شاهني يف الرتغيب يف الذكر واخلطيب والديلمي وابن عساكر عن أيب هـريرة قال هللا تعاىل :اي ابن آدم
إنك ما ذكرتين شكرتين ،وما نسيتين كفرتين.
وفيه املعلى بن الفضل له مناكري.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 - 1918ما صيد مصيد إال بنقص من التسبيح إال أنبت هللا انبه وإال وكل ملكا حيصي به حىت أييت به يوم القيامة
وال عضد من شجرة إال بنقص يف التسبيح وما دخل على امرئ مكروه إال بذنب وما عفا هللا عنه أكثر.

409

ابن عساكر عن أيب بكر الصديق وعمر معا ،قال :هذا حديث منكر ويف اإلسناد ضعيفان وجمهوالن.
 - 1922ما من بقعة يذكر هللا فيها إال استبشرت بذكر هللا إىل منتهاها من سبع أرضني وفخرت على ما حوهلا من
البقاع ،وما من مؤمن يقوم بفالة من األرض إال تزخرفت به األرض.

ابن شاهني يف الرتغيب يف الذكر عن أنس وفيه بن موسى بن عبيدة الزبدي عن يزيد الرقاشي ضعيفان.

 - 1924من أطاع هللا فقد ذكر هللا وإن قلت صالته وصيامه وتالوته للقرآن ،ومن عصى هللا فلم يذكره وإن كثرت

صالته وصيامه وتالوته

للقرآن[ .الهيثمي :رواه الطبراني في الكبير ،وفيه الهيثم بن جماز ،وهو متروك]..

احلسن بن سفيان طب وابن عساكر عن واقد موىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ص هب عن ابن أيب عمران مرسال.

 - 1929يفضل الذكر اخلفي الذي ال تسمعه احلفظة على الذي تسمعه سبعني ضعفا.
ابن أيب الدنيا هب وضعفه عن عائشة.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 - 1947هل أدلكم على اسم هللا األعظم ،دعاء يونس ،فقال رجل :اي رسول هللا هل كانت ليونس خاصة؟ قال :أال
ي
ني} .فأميا مسلم دعا هبا يف مرضه أربعني مرة فمات يف
{وَجنَّميـنَاهُ يم َن المغَ يّم َوَك َذلي َ
ك نُـ من يجي ال ُمم مؤمني َ
تسمع قوله عز وجلَ :
مرضه ذلك أعطي أجر شهيد وإن برئ برئ مغفورا له.
ك عن سعد.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 - 1960أال أخربكم بتفسري قول ال حول وال قوة إال ابهلل ال حول عن معصية هللا ،إال بعصمة هللا ،وال قوة على
طاعة هللا إال بعون هللا هكذا أخربين جربيل اي ابن أم عبد.

ابن النجار عن ابن مسعود.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 - 1996أكثر من أن تقول سبحان امللك القدوس رب املالئكة والروح جللت السموات واألرض ابلعزة واجلربوت.
ابن السين اخلرائطي يف مكارم األخالق وابن عساكر عن الرباء.

السلسلة الضعيفة (منكر).

 - 2005عليكم هبذه اخلمس سبحان هللا واحلمد هلل وال إله إال هللا وهللا أكرب وال حول وال قوة إال ابهلل.
طب عن أيب موسى.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 - 2028أربع ما ميسك عنهن جنب وال حائض ،سبحان هللا واحلمد هلل وال إله إال هللا وهللا أكرب.

ك يف اترخيه وأبو الشيخ والديلمي عن أيب هريرة.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).
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 - 2030إذا قلت سبحان هللا فقد ذكرت هللا فذكرك ،وإذا قلت احلمد هلل فقد شكرت هللا فزادك ،وإذا قلت ال إله
إال هللا فهي كلمة التوحيد اليت من قاهلا غري شاك وال مراتب وال متكرب وال جبار ،أعتقه هللا من النار.

ك يف اترخيه عن احلكم بن عمري الثمايل.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 - 2042إن إبراهيم سأل ربه فقال :اي رب ما جزاء من محدك؟ قال :احلمد مفتاح الشكر والشكر يعرج به إىل عرش
رب العاملني قال :فما جزاء من سبحك؟ قال :ال يعلم أتويل التسبيح إال هللا رب العاملني.

الديلمي عن أنس.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 - 2051من قال سبحان هللا وحبمده ،كان له مثل مائة رقبة تعتق إذا قاهلا مائة مرة ومن قال احلمد هلل مائة مرة كان
عدل مائة فرس مسرج ملجم يف سبيل هللا ومن قال هللا أكرب مائة مرة كان عدل مائة بدنة تنحر مبكة.
طب هب عن أيب أمامة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 - 2057من سبح عند غروب الشمس سبعني تسبيحة غفر له سائر عمله.
الديلمي عن هبز عن أبيه عن جده.

السلسلة الضعيفة (منكر).

 - 2063سبحان ذي امللك وامللكوت سبحان ذي العزة واجلربوت سبحان احلي الذي ال ميوت.
الديلمي عن معاذ.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 - 2066من استغفر هللا يف كل يوم سبعني مرة مل يكتب من الكاذبني ومن استغفر هللا يف ليلة سبعني مرة مل يكتب من

الغافلني.

ابن السين عن عائشة.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 - 2068من استغفر للمؤمنني واملؤمنات كل يوم سبعا وعشرين مرة كان من الذين يستجاب هلم ويرزق هبم أهل

األرض.

طب عن أيب الدرداء.

السلسلة الضعيفة (منكر).

 - 2071االستغفار ممحاة للذنوب.
فر عن حذيفة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).
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 – 2106من قال استغفر هللا العظيم الذي ال إله إال هو احلي القيوم وأتوب إليه ثالاث غفر له ذنوبه لو كانت عدد
رمل عاجل وغثاء البحر وعدد جنوم السماء.

كر عن أيب سعيد.

مسند أحمد :شعيب (إسناده ضعيف جدا).

 – 2126اي أاب ذر تعوذ ابهلل من شياطني اإلنس واجلن ،قال :اي رسول هللا ولإلنس شياطني؟ قال :نعم قال اي رسول
هللا الصالة ماذا هي قال :خري موضوع فمن شاء أقل ومن شاء أكثر قال فالصوم قال فرض جمزيء قال :فالصدقة

قال :أضعاف مضاعفة وعند هللا مزيد قال :فأيها أفضل قال :جهد من مقل وسر إىل فقري قال :فأي األنبياء كان أول

قال :آدم قال أول نيب كان آدم قال :نعم مكلم قال :كم املرسلون قال :ثلثمائة وبضع عشرة جم غفري قال :اي رسول
هللا أي ما أنزل عليك أعظم قال :آية الكرسي.

ط حم ن ع ك هب ص عن أيب ذر ،حم طب عن أيب أمامة.

مسند أحمد :شعيب (إسناده ضعيف جدا).

 - 2141أكثروا من الصالة علي يف كل يوم مجعة فإن صالة أميت تعرض علي يف كل يوم مجعة ،فمن كان أكثرهم

علي صالة كان أقرهبم مين منزلة.

هب عن أيب أمامة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 - 2143أكثروا الصالة علي فإن صالتكم علي مغفرة لذنوبكم واطلبوا يل الدرجة والوسيلة فإن وسيليت عند ريب

شفاعة لكم.

ابن عساكر عن احلسن بن علي.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 - 2149الصالة علي نور على الصراط فمن صلى علي يوم اجلمعة مثانني مرة غفرت له ذنوب مثانني عاما.
األزدي يف الضعفاء قط يف األفراد عن أيب هريرة.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 – 2228اي أيها الناس أجناكم يوم القيامة من أهواهلا ومواطنها أكثركم علي صالة يف دار الدنيا ،إنه قد كان يف هللا
اَّللَ َوَمالئي َكتَهُ يُ َ ُّ
ومالئكته كفاية إذ يقول{ :إي َّن َّ
َّيب} اآلية فأمر بذلك املؤمنني ليثيبهم عليه.
صلو َن َعلَى الني يّ
الديلمي عن أنس.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 - 2231حجوا الفرائض فإنه أعظم أجرا من عشرين غزوة يف سبيل هللا ،وإن الصالة علي تعدل ذا كله.
الديلمي عن عبد هللا بن جراد.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).
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 - 2233من صلى علي يف يوم ألف مرة مل ميت حىت يبشر ابجلنة.
أبو الشيخ عن أنس.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 - 2243من صلى علي يف كتاب مل تزل املالئكة تستغفر له ما دام امسي يف ذلك الكتاب.

طس عن أيب هريرة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 – 2248انداين جربائيل من تلقاء العرش فقال :اي حممد يقول لك الرمحن عز وجل من ذكرت بني يديه فلم يصل

عليك دخل النار.

الديلمي عن عبد هللا بن جراد.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 - 2255ال تذكروين عند ثالث عند تسميه طعامكم وعند الذبح وعند العطاس.
[هق] وضعفه عن عبد الرمحن بن زيد العمى عن أبيه

مرسال .محقق سنن البيهقي (ضعيف جدا).

 - 2257إذا أحب أحدكم أن حيدث ربه فليقرأ القرآن.

خط فر عن أنس.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 - 2260أعبد الناس أكثرهم تالوة للقرآن.
فر عن أيب هريرة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 - 2264أفضل عبادة أميت تالوة القرآن.

هب عن النعمان ابن بشري.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 - 2271اقرؤوا القرآن ،فإن هللا تعاىل ال يعذب قلبا وعى القرآن.
متام عن أيب أمامة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 - 2272إن عدد درج اجلنة عدد أي القرآن فمن دخل اجلنة ممن قرأ القرآن مل يكن فوقه أحد.
ابن مردويه عن عائشة.

السلسلة الضعيفة (منكر).

 - 2302فضل قراءة القرآن نظرا على من يقرأه ظاهرا كفضل الفريضة على النافلة.
أيب عبيد يف فضائله عن بعض الصحابة.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).
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 - 2310القرآن هو الدواء.

السجزي يف االابنة والقضاعي عن علي.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 - 2317من أعطاه هللا حفظ كتابه فظن أن أحدا أعطي أفضل مما أعطي فقد غمط أفضل النعمة.
تخ هب عن رجاء الغنوي مرسال.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 - 2326تربك ابلقرآن فهو كالم هللا.
طب عن احلكم بن عمري.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 - 2334من قرأ القرآن فحفظه فاستظهره وأحل حالله وحرم حرامه أدخله هللا اجلنة وشفعه يف عشرة من أهل بيته،

كلهم قد استوجب النار.
ت هـ عن علي.

سنن ابن ماجه :شعيب (إسناده ضعيف جدا).

 - 2343أكرموا محلة القرآن فمن أكرمهم فقد أكرم هللا أال فال تنقصوا محلة القرآن حقوقهم فإهنم من هللا مبكان
كاد محلة القرآن أن يكونوا أنبياء إال أنه ال يوحى إليهم.

الديلمي عن ابن عمر.

السلسلة الضعيفة (منكر).

 - 2349من قرأ القرآن فكأمنا استدرجت النبوة بني جنبيه غري أنه ال يوحى إليه ،ومن قرأ القرآن فرأى أن أحدا

أعطي أفضل مما أعطى فقد عظم ما صغر هللا وصغر ما عظم هللا وليس ينبغي حلامل القرآن أن يسفه فيمن يسفه أو

يغضب فيمن يغضب أو حيتد فيمن حيتد ولكن يعفو ويصفح لفضل القرآن.

حممد بن نصر طب عن ابن عمرو ش عنه

موقوفا[ .الهيثمي :رواه الطبراني ،وفيه إسماعيل بن رافع وهو متروك].

 - 2359أفضل عبادة أميت قراءة القرآن.

هب والسجزي يف االابنة والديلمي عن النعمان بن بشري.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 - 2364تربك ابلقرآن ،فإنه كالم هللا.
طب وابن قانع عن احلكيم بن عمري.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 - 2368عليكم بتعلم القرآن ،وكثرة تالوته وكثرة عجائبه تنالون به الدرجات يف اجلنة.
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أبو الشيخ وأبو نعيم عن علي.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 - 2369تعلموا القرآن والتمسوا غرائبه وغرائبه فرائضه وفرائضه حدوده وحدوده حالل وحرام وحمكم ومتشابه
وأمثال فأحلوا حالله وحرموا حرامه واعملوا مبحكمه وآمنوا مبتشاهبه واعتربوا أبمثاله.

الديلمي عن أيب هريرة.

الغرائب الملتقطة (منكر).

 - 2421ما من رجل علم ولده القرآن إال توج أبواه يوم القيامة بتاج امللك وكسيا حلتني مل ير الناس مثلهما.

ابن عساكر عن إابن بن أيب عياش الشين عن رجاء بن حيوة عن معاذ بن جبل وقال هذا احلديث منكر وإابن ضعيف

ورجاء مل يلق معاذ بن جبل.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 - 2422نعم الشفيع القرآن لصاحبه يوم القيامة يقول :اي رب أكرمه فيلبس اتج الكرامة مث يقول :اي رب زده
فيكسى كسوة الكرامة مث يقول :اي رب زده ارض عنه فليس بعد رضى هللا شيء.
أبو نعيم عن أيب هريرة ش عنه موقوفا.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 - 2424إن عدد درج اجلنة عدد آي القرآن ،فمن دخل اجلنة ممن قرأ القرآن مل يكن فوقه أحد.
ابن مردويه عن عائشة.

السلسلة الضعيفة (منكر).

 - 2428قرآن يف صالة خري من قرآن يف غري صالة ،وقرآن يف غري صالة خري مما سواه من الذكر والذكر خري من
الصدقة والصدقة خري من الصيام والصيام جنة حصينة من النار ،وال قول إال بعمل وال قول وال عمل إال بنية وال قول

وال عمل وال نية إال ابتباع السنة.

أبو نصر السجزي يف االابنة عن أيب هريرة وقال :غريب املنت واإلسناد.

 - 2439اي معاذ إن أردت عيش السعداء وميتة الشهداء والنجاة يوم احلشر واألمن يوم اخلوف والنور يوم الظلمات
والظل يوم احلرور والري يوم العطش والوزن يوم اخلفه واهلدى يوم الضاللة فادرس القرآن فإنه ذكر الرمحن وحرز من

الشيطان ورجحان يف امليزان.

الديلمي عن غضيف بن احلارث.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 - 2463يف اجلنة هنر يقال له الراين عليه مدينة من مرجان هلا سبعون ألف ابب من ذهب وفضة حلامل القرآن.

كر عن أنس وفيه كثري بن حكيم مرتوك.

415

 - 2469القرآن ذو وجوه فامحلوه على أحسن وجوهه.
أبو نعيم عن ابن عباس.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 - 2476إن القرآن أييت أهله يوم القيامة أحوج ما كانوا إليه فيقول للمسلم :أتعرفين؟ فيقول :من أنت؟ فيقول :أان
الذي كنت حتب وتكره أن يفارقك الذي كان يشحبك ويدئبك فيقول :لعلك القرآن فيقدم به على ربه عز وجل

فيعطى امللك بيمينه واخللد بشماله ويوضع على رأسه السكينة وينشر  -على والديه حلتان ال يقوم هلما الدنيا أضعافا

فيقوالن ألي شيء كسينا هذا ومل تبلغه أعمالنا فيقول :هذا أبخذ ولدكما القرآن.

ابن الضريس طب عن أيب أمامة.

[الهيثمي :رواه الطبراني ،وفيه سويد بن عبد العزيز ،وهو متروك ،وأثنى عليه هشيم خيرا ،وبقية

رجاله ثقات].

 - 2489حبل هللا هو القرآن.
الديلمي عن زيد بن أرقم.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 - 2490بسم هللا الرمحن الرحيم مفتاح كل كتاب.
خط يف اجلامع عن أيب جعفر معضال.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 - 2492أال أنبئك آبية مل تنزل على أحد بعد سليمان بن داود غريي بسم هللا الرمحن الرحيم.
طب عن سلمان بن بريدة عن أبيه.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 - 2493ال خترج من املسجد حىت أعلمك آية من سورة مل تنزل على أحد غري سليمان بن داود أبي شيء تستفتح
صالتك وقراءتك قال :ببسم هللا الرمحن الرحيم قال هي هي.

طس عن بريدة وضعف.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 - 2495فاحتة الكتاب تعدل ثلثي القرآن.
عبد بن محيد عن ابن عباس.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 - 2498فاحتة الكتاب جتزي ما ال جيزي شيء من القرآن ولو أن فاحتة الكتاب جعلت يف كفة امليزان وجعل القرآن
يف الكفة األخرى لفضلت فاحتة الكتاب على القرآن سبع مرات.
فر عن أيب الدرداء.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).
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 - 2502فاحتة الكتاب وآية الكرسي ال يقرأمها عبد يف دار فتصيبهم ذلك اليوم عني أنس أو جن" (فر عن عمران

بن حصني.

السلسلة الضعيفة (منكر).

 - 2506إن هللا تعاىل أعطاين فيما من به علي إين أعطيتك فاحتة الكتاب وهي من كنوز عرشي مث قسمتها بيين

وبينك نصفني.

ابن الضريس هب عن أنس.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 - 2520إن هللا عز وجل أعطاين فيما من به علي إين أعطيتك فاحتة الكتاب ،وهي كنز من كنوز عرشي ،مث قسمتها
بيين وبينك نصفني.

ابن الضريس هب عن أنس.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 - 2537آيتان مها قرآن ،ومها يشفيان ،ومها مما حيبهما هللا :اآليتان من آخر سورة البقرة.
فر عن أيب هريرة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 - 2581إن هللا تعاىل أعطاين السبع مكان التوراة وأعطاين الرءات إىل الطواسني مكان االجنيل وأعطاين ما بني
الطواسني إىل احلواميم مكان الزبور وفضلين ابحلواميم واملفصل ما قرأهن نيب قبلي.
حممد بن نصر عن أنس.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 - 2595أال أخربكم بسورة مألت عظمتها بني السماء األرض ولكاتبها من األجر مثل ذلك ومن قرأها يوم اجلمعة

غفر له ما بينه وبني اجلمعة األخرى وزايدة ثالثة أايم ومن قرأ اخلمس األواخر عند نومه بعثه هللا أي الليل شاء؛ سورة

أصحاب الكهف.

ابن مردويه عن عائشة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 - 2602أال أخربكم بسورة مألت عظمتها ما بني السماء واألرض ولكاتبها من األجر مثل ذلك ومن قرأها يوم

اجلمعة غفر له ما بينه وبني اجلمعة األخرى وزايدة ثالثة أايم ومن قرأ اخلمس األواخر منها عند نومه بعثه هللا أي الليل

شاء؟ سورة الكهف.

ابن مردويه ،الديلمي عن عائشة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).
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 - 2603من قرأ عشر آايت من سورة الكهف ملئ من قرنه إىل قدمه إمياان ومن قرأها يف ليلة اجلمعة كان له نور كما
بني صنعاء وبصرى ومن قرأها يف يوم اجلمعة قدم أو أخر حفظ إىل اجلمعة األخرى فإن خرج الدجال بينهما مل يتبعه.

أبو الشيخ عن ابن عباس وفيه سوار.

[سوار بن مصعب متروك].

 - 2604من قرأ الكهف يوم اجلمعة فهو معصوم إىل مثانية من كل فتنة تكون فإن خرج الدجال عصم منه.
ابن مردويه ص عن علي.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 - 2614قارئ الكهف تدعى يف التوراة احلائلة حتول بني قارئها وبني النار.
الديلمي عن ابن عمرو وفيه سليمان بن قارع منكر احلديث.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 - 2615نزلت سورة الكهف مجلة معها سبعون ألفا من املالئكة.
الديلمي عن أنس.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 - 2632من قرأ حم الدخان يف ليلة اجلمعة غفر له.

ت عن أيب هريرة.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 - 2634من قرأ حم الدخان يف ليلة مجعة أو يوم مجعة بىن هللا له بيتا يف اجلنة.
طب عن أيب أمامة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 - 2643من قرأ خواتيم احلشر من ليل أو هنار فقبض يف ذلك اليوم أو الليلة فقد أوجب اجلنة.
عد هب عن أيب أمامة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -2658من قرأ قل هو هللا أحد عشرين مرة بىن هللا قصرا يف اجلنة.

ابن زجنويه عن خالد بن يزيد.

السلسلة الضعيفة (منكر).

 - 2681إن هللا تعاىل قرأ طه ويس~ قبل أن خيلق آدم أبلفي سنة فلما مسعت املالئكة ابلقرآن قالت :طوىب ألمة
ينزل عليها هذا وطوىب ألجواف حتمل هذا وطوىب أللسن تتكلم هبذا.

الدارمي وابن عاصم وابن خزمية .عق طس عد وابن مردويه ،هب واخلطيب يف املتفق واملفرتق عن أيب هريرة قال عق

فيه إبراهيم بن املهاجر بن مسمار منكر احلديث وأورده ابن اجلوزي يف املوضوعات وتعقبه ابن حجر .الديلمي عن

أنس.
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 - 2684من قرأ امل تنزيل السجدة وتبارك قبل النوم جنا من عذاب القرب ووقي الفتانني ومن قرأ عشر آايت من سورة
الكهف مليء من قرنه إىل قدمه إمياان.

أبو الشيخ والديلمي عن الرباء فيه سوار بن مصعب مرتوك.
 – 2694من قرأ يس والصافات يوم اجلمعة مث سأل هللا أعطاه سؤله.
ابن أيب الدنيا يف فضائله وابن النجار عن ابن عباس وهو واه.

{وَما قَ َد ُروا
 - 2695إين قارئ عليكم آايت من آخر الزمر فمن بكى منكم وجبت له اجلنة فمن مل يبك فليتباك فقرأ َ
َّ
اَّللَ َح َّق قَ مد يرهي} إىل آخر السورة.
طب عن جرير[ .الهيثمي :رواه الطبراني ،وفيه بكر بن خنيس وهو متروك].
 - 2711إن هللا تعاىل ليسمع إىل قراءة مل يكن الذين كفروا فيقول أبشر عبدي فوعزيت ألمكنن لك يف اجلنة حىت

ترضى.

أبو نعيم يف املعرفة من طريق عبد هللا بن أسلم عن ابن شهاب عن امسعيل بن أيب حكيم املديين مث أحد بين فضل وقال:

هذا منقطع وامسعيل اتبعي وقال احلافظ ابن حجر يف زهر الفردوس كأن الصواب على أحد بين فضيل وعبد هللا ضعفه

الدارقطين.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 - 2739من قرأ قل هو هللا أحد حني يدخل منزله نفت الفقر عن أهل ذلك املنزل واجلريان.

طب عن جرير.

[الهيثمي :رواه الطبراني ،وفيه مروان بن سالم الغفاري ،وهو متروك].

 - 2751إن أفواهكم طرق القرآن فطيبوها ابلسواك.

أبو نعيم يف كتاب السواك والسجزي يف االابنة عن علي.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 - 2759حفظ الغالم الصغري كالنقش يف احلجر وحفظ الرجل بعدما يكرب كالكتاب على املاء.

خط يف اجلامع عن ابن عباس.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 - 2770اقرأ القرآن على كل حال إال وأنت جنب.
أبو احلسن ابن صخر يف فوايده عن علي.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).
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 - 2777أقرؤوا القرآن ابحلزن فإنه نزل ابحلزن.
ع حل طس عن بريدة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 - 2781أعربوا القرآن والتمسوا غرائبه.
ش ك هب عن أيب هريرة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 - 2782أعربوا القرآن والتمسوا غرائبه وغرائبه فرائضه وحدوده فإن القرآن نزل على مخسة أوجه حالل وحرام
وحمكم ومتشابه وأمثال فاعملوا ابحلالل واجتنبوا احلرام واتبعوا احملكم وآمنوا ابملتشابه واعتربوا ابألمثال.
هب عن أيب هريرة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 - 2783أعربوا الكالم كي تعربوا القرآن.

ابن األنباري يف الوقف واملرهيب يف فضل العلم عن أيب جعفر معضال.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 - 2820اقرؤوا القرآن واتبعوا ما فيه.
الديلمي عن أيب هريرة.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 - 2829ال متس القرآن إال وأنت طاهر.
طب قط ك عن حكيم بن حزام.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 - 2880محلة القرآن ثالثة :أحدهم اختذه متجرا ،واآلخر يزهو به حىت هلو أزهى به من مزامري على منرب فيقول :وهللا
ال أحلن وال يعييين فيه حرف فتلك الطائفة شرار أميت ،ومحله آخر فسر له جوفه وأهلمه قلبه فاختذ قلبه حمرااب ،منه يف

عافية ونفسه منه يف بالء فأولئك أقل يف أميت من الكربيت األمحر.

أبو نصر السجزي يف اإلابنة وابن السين والديلمي عن احلسن عن أنس قال أبو نصر غريب مل يروه غري مؤمل بن عبد

الرمحن وفيه مقال واحملفوظ عن احلسن قوله.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -2897أصحاب األعراف قوم قتلوا يف سبيل هللا ،مبعصية آابئهم ،فمنعهم من النار قتلهم يف سبيل هللا ،ومنعهم من
اجلنة معصية آابئهم.

ص وعبد بن محيد وابن منيع واحلارث طب هق يف البعث عن الرمحن املزين.
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السلسلة الضعيفة (منكر).

 -2916أحد أبوي بلقيس كان جنيا.

أبو الشيخ يف العظمة وابن مردويه يف التفسري وابن عساكر عن أيب هريرة.

السلسلة الضعيفة (منكر).

 -2918البضع ما بني الثالث إىل التسع.

طب وابن مردويه عن دينار بن مكرم[ .الهيثمي :رواه الطبراني في األوسط ،وفيه إبراهيم بن عبد هللا بن خالد المصيصي وهو

متروك].

 -2924فاطر إذا كان يوم القيامة نودي أين أبناء الستني وهو العمر الذي قال هللا تعاىل{ :أَوَمل نُـع يمرُكم ما يـتَ َذ َّكر فييهي
َ م َّم م َ َ ُ
َم من تَ َذ َّك َر}.
احلكيم طب هب عن ابن عباس.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -2925سابقنا سابق ،ومقتصدان انج ،وظاملنا مغفور له.
ابن مردويه والبيهقي يف البعث عن عمر.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

{وفُـ ُر ٍ
ش َم مرفُوعَةٍ}.
 -2927لو طرح فراش من أعالها هلوى إىل قرارها مائة خريف ،يعين َ
طب عن أيب أمامة.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 -2948لو كان العسر يف جحر لدخل عليه اليسر حىت خيرجه.
طب عن ابن مسعود.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 -2953املعوذتني :الفلق جب يف جهنم مغطى.
ابن جرير عن أيب هريرة.

السلسلة الضعيفة (منكر).

 -2969قال ربكم ابن آدم أنزلت عليك سبع آايت ثالث يل وثالث لك وواحدة بيين وبينك فأما اليت يل {ا محلَ مم ُد
ب المعال يَمني الر ممح ين الريحي يم مالي ي ي
يي
ني} منك العبادة وعلي
ك يَـ موم ال ّيدي ين} وأما اليت بيين وبينك {إي َّاي َك نَـ معبُ ُد َوإي َّاي َك نَ مستَعي ُ
ََّّلل َر يّ َ َ َّ َ َّ َ
ي
صرا َ ي
ي
ط الممستَ يق ي
ض ي
ني}.
ت َعلَمي يه مم غَ ميري ال َممغم ُ
ين أَنمـ َع مم َ
وب َعلَمي يه مم َوال الضَّالّ َ
العون لك ،وأما اليت لك {ا مهد َان يّ
ط الَّذ َ
يم َ
الص َرا َ ُ م َ
طس عن أيب بن كعب.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -2973القنطار مائة رطل والرطل اثنتا عشرة أوقية واألوقية سبعة داننري والدينار أربعة وعشرون قرياطا.
الديلمي عن جابر وفيه اخلليل بن مرة.
قال البخاري :منكر احلديث.
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َّاس َّي
اخت ُذ يوين َوأ يُّمي إي َهلَم ي
مت ليلن ي
ني يم من
ت قُـل َ
 -2978إن عيسى حاج ربه فحج عيسى ربه وإن هللا لقاه حجته لقوله{ :أَأَنم َ
َ
ُد ي
ون َّ
اَّللي} إىل آخر اآلية.
الديلمي عن أيب هريرة.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -2992براءة املرتبصون هم اآلمثون عليهم لعنة هللا.
الديلمي عن عبد هللا بن جراد.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -3000خيار أميت فيما أنبأين املأل األعلى قوم يضحكون جهرا يف سعة رمحة رهبم ،ويبكون سرا من خوف عذاب
رهبم ،يذكرون رهبم ابلغداة والعشي يف البيوت الطيبة املساجد ،ويدعونه أبلسنتهم رغبا ورهبا ويسألونه أبيديهم خفضا

ورفعا ويقبلون بقلوهبم عودا ومؤنتهم على الناس خفيفة ،وعلى أنفسهم ثقيلة ،يدبون يف األرض حفاة على أقدامهم

كدبيب النمل بال مرج وال بذخ ،ميشون ابلسكينة ،ويتقربون ابلوسيلة ،يقرأون القرآن ،ويقربون القرابن ،ويلبسون

اخللقان ،عليهم من هللا شهود حاضرة ،وعني حافظة ،يتومسون العباد ،ويتفكرون يف البالد ،أرواحهم يف الدنيا ،وقلوهبم
ك لي َم من
يف اآلخرة ،ليس هلم هم إال أمامهم ،أعدوا اجلهاز لقبورهم ،واجلواز لسبيلهم ،واالستعداد ملقامهم ،مث تال {ذَلي َ
َخ َ ي
اف و يع ي
يد}.
اف َم َقامي َو َخ َ َ
حل ك وتعقب وابن النجار عن عياض بن سليمان وكانت له صحبة ،قال الذهيب :هذا حديث عجيب منكر وعياض ال
يدري من هو قال ابن النجار ذكره أبو موسى املديين يف الصحابة.

 -3035األواب يذكر ذنوبه يف اخلالء فيستغفر هللا.
الديلمي عن ابن عمر.

الغرائب الملتقطة (منكر).

 -3052لو طرح فراش من أعالها هلوى إىل قرارها مائة خريف.

طب عن أيب أمامة قال سئل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن الفرش املرفوعة قال فذكره.

ضعيف الجامع الصغير

(ضعيف جدا).

 -3055إن النطفة إذا استقرت يف الرحم ،أحضرها هللا كل نسب بينها وبني آدم ،فركب خلقه يف صورة من تلك
الصور ،أما قرأت هذه اآلية ي
ك}.
ورةٍ َما َشاءَ َرَّكبَ َ
َي ُ
صَ
{يف أ يّ
خ يف اترخيه وابن جرير وابن املنذر وابن شاهني وابن قانع والباوردي طب وابن مردويه عن موسى بن علي بن رابح عن
أبيه عن

جده[ .الهيثمي :رواه الطبراني ،وفيه مطهر بن الهيثم وهو متروك].
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 -3063لو كان العسر يف جحر لدخل عليه اليسر حىت خيرجه ،مث قرأ {إي َّن َم َع المعُ مس ير يُ مسراً} .
طب وابن مردويه عن ابن مسعود.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 -3066أنزل القرآن يف ثالثة أمكنة :مكة واملدينة والشام.
كر عن أيب أمامة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -3067أنزلت علي السورة يف ثالثة أمكنة :مبكة واملدينة وابلشام.
يعقوب بن سفيان كر عن أيب أمامة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -3097أنزل القرآن على أربعة أحرف :حالل وحرام ،ال يعذر أحد ابجلهالة به ،وتفسري تفسره العرب ،وتفسريه
تفسره العلماء ،ومتشابه ال يعلمه إال هللا ،ومن ادعى علمه سوى هللا فهو كاذب.

ابن جرير وأبو نصر السجزي عن ابن عباس وقال ابن جرير :يف إسناده نظر ورواه ابن جرير وابن املنذر وابن األنباري

يف الوقف عن ابن عباس.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -3106ال يلي مصاحفنا إال غلمان قريش أو غلمان ثقيف.

اخلطيب عن جابر بن مسرة وقال تفرد برفعه أمحد بن أيب العجوز وهو حمفوظ من قول عمر بن اخلطاب.
زوائد تاريخ الخطيب :إسناده ضعيف جدا .والمحفوظ وقفه على عمر بن الخطاب من قوله.

 -3132إذا قال العبد :اي رب اي رب قال هللا لبيك عبدي ،سل تعط.
ابن أيب الدنيا يف الدعاء عن عائشة.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 -3136إن أنواع الرب نصف العبادة ،والنصف اآلخر الدعاء.
ابن صصري يف أماليه عن أنس.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -3137عمل الرب كله نصف العبادة ،والدعاء نصف ،فإذا أراد هللا تعاىل بعبد خريا انتجى قلبه للدعاء.
ابن منيع عن أنس.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -3147ال تعجزوا عن الدعاء ،فإنه لن يهلك مع الدعاء أحد.
ك عن أنس.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).
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 -3155ما كان هللا ليفتح لعبد الدعاء فيغلق عنه ابب اإلجابة هللا أكرم من ذلك.
الديلمي عن أنس.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -3164يقول هللا تعاىل :انظروا يف ديوان عبدي ،فمن رأيتموه سألين اجلنة أعطيته ،ومن استعاذ يب من النار أعذته.
حل عن أنس.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -3172ما قال عبد قط اي رب ثالاث إال قال هللا :لبيك عبدي وسعديك – فيعجل هللا ما شاء ،ويؤخر ما شاء.
الديلمي.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -3180إذا دعا أحدكم فليؤمن من دعاء نفسه عد عن أيب هريرة وبيض له الديلمي.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -3196دعوة السر تعدل سبعني دعوة يف العالنية.
أبو الشيخ يف الثواب عن أنس.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -3198اطلب العافية لغريك ،ترزقها يف نفسك.
األصبهاين يف الرتغيب عن ابن عمر.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -3216أجثو على الركب ،مث قولوا :اي رب اي رب.
أبو عوانة والبغوي عن سعد.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 -3225سلوا هللا من فضله ،فإن هللا حيب أن يسأل ،وأفضل العبادة انتظار الفرج.
ت عن ابن مسعود.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -3235إذا استفتح أحدكم فلريفع يديه ،وليستقبل ببطنهما القبلة ،فإن هللا أمامه.
طس عن ابن عمر.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -3264إن العبد ليدعو هللا ،وهو حيبه ،فيقول :اي جربيل :اقض لعبدي هذا حاجته ،وأخرها ،فإين أحب أن أمسع
صوته ،وإن العبد ليدعوا هللا وهو يبغضه ،فيقول هللا تعاىل :اي جربيل اقض لعبدي حاجته إبخالصه ،وعجلها له فإين
أكره أن أمسع صوته.

كر عن أنس وجابر معا وفيه إسحاق بن عبد أيب فروة مرتوك.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا)
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 -3269الدعاء حيجب عن السماء ،وال يصعد إىل السماء من الدعاء شيء حىت يصلي على النيب رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم ،فإذا صلى على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صعد إىل السماء.

الديلمي عن ابن عمر.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -3275ورسول هللا معك حيب العافية.

طب عق عن أ يب الدرداء إن رجال قال اي رسول هللا :ألن أعاىف ،فأشكر ،أحب إيل من أن أبتلى فأصرب ،قال فذكره

وفيه إبراهيم بن الرباء بن النضر بن أنس قال عق :ال يتابع عليه وال يعرف إال به وهو حيدث ابلبواطيل عن الثقات

وقال الذهيب :هذا حديث منكر

 -3284ما من عبد يدعو للمؤمنني واملؤمنات ،إال رد هللا عليه من كل مؤمن ومؤمنة ما مضى ،أو هو كائن إىل يوم
القيامة مبثل دعائه.

عبد الرزاق عن معمر بن أابن عن أنس.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -3305أربعة دعوهتم مستجابة :اإلمام العادل ،والرجل يدعو ألخيه بظهر الغيب ،ودعوة املظلوم ،ورجل يدعو
لوالديه.

حل عن واثلة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -3315دعاء احملسن إليه للمحسن ال يرد.
فر عن ابن عمر.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -3334تفتح أبواب السماء ويستجاب الدعاء ،يف أربعة مواطن :عند التقاء الصفوف يف سبيل هللا ،وعند نزول
الغيث وعند إقامة الصالة وعند رؤية الكعبة.

طب عن أيب أمامة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -3335ثالث ساعات للمرء املسلم ،ما دعا فيهن إال استجيب له ما مل يسأل قطيعة رحم أو مأمثا ،حني يؤذن
املؤذن ابلصالة ،حىت يسكت ،وحني يلتقي الصفان حىت حيكم هللا تعاىل بينهما ،وحني ينزل املطر حىت يسكن.

حل عن عائشة.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).
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 -3336ثالثة مواطن :ال ترد فيهن دعوة :رجل يكون يف برية حيث ال يراه أحد إال هللا فيقوم ويصلي ،ورجل يكون
معه فئة فيفر عنه أصحابه فيثبت ،ورجل يقوم من آخر الليل.
ابن منده وأبو نعيم يف الصحابة عن ربيعة بن وقاص.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 -3442اي علي إذا وقعت يف ورطة ،فقل :بسم هللا الرمحن الرحيم ال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم ،فإن هللا
يصرف هبا ما يشاء من أنواع البالء.

الديلمي عن علي وفيه عمرو بن مشر.

[عمرو بن شمر متروك الحديث].

 -3382الدعاء الذي ال يرد ما بني املغرب والعشاء.
أبو الشيخ عن أنس.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -3383تفتح أبواب السماء ،ويستجاب الدعاء يف أربعة مواطن عند التقاء الصفوف يف سبيل هللا ،وعند نزول
الغيث ،وعند إقامة الصالة وعند رؤية الكعبة.

طب [هق] عن أيب أمامة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -3411إذا نزل بكم كرب أو جهد أو بالء فقولوا :هللا ربنا ال شريك له.
هب عن ابن عباس.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 - 3417إذا وقعتم يف األمر العظيم فقولوا :حسبنا هللا ،ونعم الوكيل.
ابن مردويه عن أيب هريرة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -3465إذا صليتم صالة الفرض فقولوا يف عقب كل صالة عشر مرات :ال إله إال هللا وحده ال شريك له ،له امللك
وله احلمد وهو على كل شيء قدير ،يكتب له من األجر كأمنا عتق رقبة.

الرافعي يف اترخيه عن الرباء.

السلسلة الضعيفة (منكر).

ي
 -3487من قال حني يصبح{ :فَسبحا َن َّي ي
السماو ي
ات َو ماأل مَر ي
ض َو َع يشيّاً
ني تُ م
سو َن َوح َ
اَّلل ح َ
صبي ُ
ُم َ
حو َن َولَهُ ا محلَ مم ُد ييف َّ َ َ
ني متُم ُ
ي
ك ُختمَر ُجو َن} أدرك ما فاته يف يومه ذلك ،ومن قاهلن حني ميسي أدرك ما فاته يف ليلته.
{وَك َذلي َ
َوح َ
ني تُظم يه ُرو َن} إىل قوله َ
د عن ابن عباس.

سنن أبي داود :شعيب (إسناده ضعيف جدا).
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 -3495إذا أصبحت فقل :اللهم أنت ريب ال شريك لك أصبحنا وأصبح امللك هلل ال شريك له ثالث مرات ،وإذا
أمسيت فقل مثل ذلك فإهنن يكفرن ما بينهن.

ابن السين يف عمل يوم وليلة عن سلمان.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -3512من رأى صاحب بالء فقال :احلمد هلل الذي عافاين مما ابتالك به وفضلين على كثري ممن خلق تفضيال ،عويف
من ذلك البالء كائنا ما كان ،ما عاش.

حم ت هـ وابن السين هب عن ابن عمر.

سنن ابن ماجه :شعيب (إسناده ضعيف جدا).

 -3517من قال بعد صالة الصبح :أشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له إهلا واحدا صمدا مل يتخذ صاحبة وال
ولدا ومل يكن له كفوا أحد كتب هللا له أربعني ألف حسنة.

ابن السين عن متيم الداري.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -3521اي قبيصة إذا أصبحت وصليت الفجر :فقل سبحان هللا العظيم وحبمده ،وال حول وال قوة إال ابهلل العلي
العظيم ،أربعا ،يعطيك هللا عز وجل أربعا لدنياك وأربعا آلخرتك ،أما أربعا لدنياك :فإنك تعاىف من اجلنون واجلذام

والربص والفاجل ،وأما أربعا آلخرتك فقل :اللهم اهدين من عندك ،وأفض علي من رزقك ،وانشر علي من رمحتك أما
إنه إن واىف هبن يوم القيامة مل يدعهن رغبة عنهن وال نسياان ،مل أيت اباب من أبواب اجلنة إال وجده مفتوحا.

ابن السين عن ابن عباس.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 -3540من صلى صالة الغداة مث مل يتكلم حىت يقرأ :قل هو هللا أحد ،عشر مرات مل يدركه ذلك اليوم ذنب ،وأجري
من الشيطان.

ابن عساكر عن علي وفيه مروان بن سامل الغفاري مرتوك.

 -3607يقول هللا عز وجل :قل ألمتك يقولوا :ال حول وال قوة إال ابهلل عشرا ،عند الصباح ،وعشرا عند املساء،
وعشرا عند النوم يدفع عنهم عند النوم بلوى الدنيا ،وعند املساء مكايدة الشيطان ،وعند الصباح أسوأ غضيب.

الديلمي عن أيب بكر.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -3625اللهم إنك سألتنا من أنفسنا ما ال منلكه إال بك ،اللهم فأعطنا منها ما يرضيك عنا.
ابن عساكر عن أيب هريرة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).
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 -3644اللهم إن قلوبنا وجوارحنا بيدك مل متلكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك هبما فكن أنت وليهما.
حل عن جابر.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 -3649اللهم إين أعوذ بك من شر األعميني :السيل والبعري الصؤول.
طب عن عائشة بنت قدامة.

السلسلة الضعيفة (منكر).

 -3653اللهم لك احلمد شكرا ولك املن فضال.
طب ك عن كعب بن عجرة.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 -3657اللهم إين أسألك إمياان يباشر قليب ،ويقينا صادقا حىت أعلم أنه ال يصيبين إال ما كتبت يل ،ورضين من
املعيشة مبا قسمت يل البزار عن ابن عمر.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -3662اللهم عافين يف قدرتك ،وأدخلين يف رمحتك ،واقض أجلي يف طاعتك ،واختم يل خبري عملي واجعل ثوابه
اجلنة.

ابن عساكر عن ابن عمر.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -3674اللهم ال تكلين إىل نفسي طرفة عني ،وال تنزع عين صاحل ما أعطيتين.
البزار عن ابن عمر.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -3682اللهم اجعل أوسع رزقك علي عند كرب سين وانقطاع عمري.
ك عن عائشة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 - 3705أما لدنياك ،فإذا صليت الصبح فقل بعد صالة الصبح :سبحان هللا العظيم وحبمده ،وال حول وال قوة إال
ابهلل ،ثالث مرات يقيك هللا من بالاي أربع :من اجلنون واجلذام والعمى والفاجل ،وأما ألخرتك فقل :اللهم اهدين من

عندك ،وأفض علي من فضلك وانشر علي من رمحتك ،وأنزل علي من بركاتك ،والذي نفسي بيده ،ألن واىف هبن يوم
القيامة مل يدعهن ليفتحن له أربعة أبواب من اجلنة يدخل من أيها شاء.

ابن السين عن ابن عباس.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).
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 - 3724من قال :أشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له إهلا واحدا أحدا صمدا مل يتخذ صاحبة وال ولدا ،ومل
يلد ومل يولد ومل يكن له كفوا أحد عشر مرات كتب هللا له أربعني ألف حسنة.

حم ت عن متيم الداري.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 - 3758اللهم عافين يف قدرتك ،وأدخلين يف رمحتك ،واقض أجلي يف طاعتك ،واختم يل خبري عملي ،واجعل ثوابه

اجلنة.

[هق] وابن عساكر عن ابن عمر.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 - 3782اللهم إنك رب عظيم ال يسعك شيء مما خلقت ،وأنت ترى وال ترى ،وأنت ابملنظر األعلى ،وأن لك

اآلخرة واألوىل ،ولك املمات واحمليا ،وأن إليك املنتهى والرجعى ،نعوذ بك أن نذل وخنزى اللهم إنك سألتنا من أنفسنا

ماال منلكه إال بك ،فأعطنا منها ما يرضيك عنا.

الديلمي عن أيب هريرة.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 – 3792اللهم إين أعوذ بك أن أموت مها أو غما ،وأن أموت غرقا ،وأن يتخبطين الشيطان ،عند املوت ،وأن أموت

لديغا.

حم عن أيب هريرة.

مسند أحمد :شعيب (إسناده ضعيف جدا).

 - 3807اللهم إن قلوبنا وجوارحنا بيدك ،مل متلكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك هبا فكن أنت وليها.

حل عن جابر.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 - 3862ما من رجل يدعو هبذا الدعاء يف أول ليله وأول هناره إال عصمه هللا من إبليس وجنوده ،بسم هللا ذي
الشأن عظيم الربهان شديد السلطان ،ما شاء هللا كان ،أعوذ ابهلل من الشيطان.

ك يف اترخيه وابن عساكر عن الزبري بن العوام.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 - 3896من قال يف كل يوم مائة مرة :ال إله إال هللا امللك احلق املبني كان له أماان له من الفقر ،وأنسا
من وحشة القرب ،واستجلب هبا الغىن ،واستقرع هبا ابب اجلنة.

الشريازي يف األلقاب من طريق ذي النون املصري عن سامل اخلواص واخلطيب والديلمي والرافعي وابن النجار من طريق

الفضل بن غامن عن مالك بن أنس كالمها عن جعفر بن حممد عن أبيه عن جده عن أبيه عن علي" قال الفضل بن غامن
لو رحل اإلنسان يف هذا احلديث إىل خراسان لكان قليال.

حل من طريق إسحاق بن زريق عن سامل اخلواص عن مالك.

السلسلة الضعيفة (منكر).
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 - 3879من قال :احلمد هلل الذي تواضع كل شيء لعظمته واحلمد هلل الذي ذل كل شيء لعزته واحلمد هلل الذي

خضع كل شيء مللكه واحلمد هلل الذي استسلم كل شيء لقدرته ،فقاهلا يطلب هبا ما عنده كتب هللا له هبا ألف حسنة،

ورفع له هبا ألف درجة ،ووكل به سبعني ألف ملك يستغفرون له إىل يوم القيامة.
طب وابن عساكر عن ابن عمر وفيه أيوب بن هنيك منكر احلديث.

السلسلة الضعيفة (منكر).

 - 3887من قال :ال إله إال هللا وحده ال شريك له ،له امللك وله احلمد وهو احلي الذي ال ميوت بيده اخلري وهو

على كل شيء قدير ال يريد هبا إال وجهه أدخله هللا هبا جنات النعيم.
طب عن ابن عمر.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 - 3891من قال :ال إله إال هللا وحده ال شريك له ،له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير ،مل يسبقها عمل

ومل تبقى معها سيئة.

طب وابن عساكر عن أيب أمامة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 - 3898من قال :أشهد أن ال إله إال هللا ،وحده ال شريك له إهلا واحدا صمدا مل يتخذ صاحبة وال ولدا ،ومل يكن
له كفوا أحد ،عشر مرات كتب هللا له أربعني ألف ألف حسنة.

حم ت غريب ليس ابلقوي طب وأبو نعيم عن متيم الداري.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 - 3900من قال :جزى هللا حممدا عنا ما هو أهله ،أتعب سبعني كاتبا ألف صباح.
طب حل واخلطيب وابن النجار عن ابن عباس.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 - 3923عن عمر قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :اي رب وددت إين أعلم من حتب من عبادك فأحبه،

قال :إذا رأيت عبدي يكثر ذكري ،فأان أذنت له يف ذلك ،وأان أحبه ،وإذا رأيت عبدي ال يذكرين فأان حجبته عن

ذلك ،وأان أبغضه.

العسكري يف املواعظ وفيه عنبسة القرشي مرتوك.

 - 3933مسند أيب الدرداء عن أيب الدرداء قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :سريوا سبق املفردون ،قالوا:

وما املفردون قال :الذين يستهرتون يف ذكر هللا يضع الذكر عنهم أوزارهم وخطاايهم ،فيأتون يوم القيامة خفافا.

ابن شاهني يف الرتغيب يف الذكر وفيه حممد بن أشرس النيسابوري مرتوك عن إبراهيم بن رستم منكر احلديث عن عمر

بن راشد ضعيف.
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 - 3936عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم ،قال اي أاب هريرة :جدد اإلسالم أكثر من شهادة أن ال إله إال

هللا.

الديلمي.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 - 3937من مسند معاذ قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :اي أيها الناس اذكروا هللا على كل حال ،فإنه ليس

عمل أحب إىل هللا ،وال أجنى لعبد من كل سيئة يف الدنيا واآلخرة من ذكر هللا تعاىل ،فقال قائل اي رسول هللا وال اجلهاد،

يف سبيل هللا؟ فقال :لوال ذكر هللا مل أيمر هللا ابجلهاد يف سبيله ،ولو أن الناس اجتمعوا على ما أمروا به من ذكر هللا ملا

كتب هللا عليهم اجلهاد ،وإن ذكر هللا ال مينعهم اجلهاد يف سبيل هللا ،بل هو عون هلم ،فقولوا :ال إله إال هللا ،وقولوا:

احلمد هلل ،وقولوا :سبحان هللا ،وال حول وال قوة إال ابهلل ،وهللا أكرب فإهنن ال يعدهلن شيء ،عليهن فطر هللا مالئكته،
ومن أجلهن فتق هللا مسواته ،ودحا أرضه ،وخلق جنه وإنسه ،وفرض عليهم فرائضه وال يقبل ذكره ،إال ممن طهر قلبه

وأنقاه ،وأكرموا هللا أبن ال يرى منكم ما هناكم عنه ،فإنه قد اختذ ذلك عندكم.

ابن شاهني يف الرتغيب يف الذكر وفيه بكر بن خنيس مرتوك.

 – 3941قال ابن النجار أنبأان أبو القاسم سعيد بن حممد املؤدب عن أيب املسعود أمحد بن حممد بن احمللي ،ثنا أبو
منصور حممد بن حممد بن عبد العزيز العكربي أنبأان علي بن أمحد الشروطي وأبو سهل حممود قاال :حدثنا أمحد بن

احلسني املعدل ثنا أبو عبد هللا حممد بن الفضل األخباري سلف بن العوامي ببغداد ،حدثين حممد بن أمحد الكاتب
حدثين أمحد بن القاسم ،ثنا أمحد بن إدريس بن أمحد بن نصر بن مزاحم ،ثنا عبيد هللا بن إمساعيل ،عن عمرو بن اثبت

عن أبيه عن الرباء بن عازب ،قال :قلت لعلي اي أمري املؤمنني أسألك ابهلل ورسوله إال خصصتين أبعظم ما خصك به

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم واختصه به جربيل وأرسله به الرمحن فضحك ،مث قال له اي براء إذا أردت أن تدعو هللا
{علييم بي َذ ي
الص ُدو ير} وآخر سورة
ات ُّ
عز وجل ابمسه األعظم ،فاقرأ من أول سورة احلديد إىل آخر ست آايت منها ،إىل َ ٌ
احلشر يعين أربع آايت ،مث ارفع يديك ،فقل :اي من هو هكذا أسألك حبق هذه األمساء أن تصلي على حممد وآل حممد،
وأن تفعل يب كذا وكذا مما تريد فو الذي ال إله غريه لتقبلن حباجتك إن شاء هللا.

قال يف املغين عمرو بن اثبت رافضي تركوه قاله د.

 - 3947عن ابن مسعود ،قال دخلت املسجد ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم جالس فسلمت وجلست ،فقلت ال

حول وال قوة إال ابهلل ،فقال يل صلى هللا عليه وسلم ،أال أخربك بتفسريها؟ قلت بلى اي رسول هللا قال :ال حول عن

معصية هللا إال بعصمة هللا ،وال قوة على طاعة هللا إال بعون هللا وضرب منكيب وقال هكذا أخربين جربيل اي أم عبد.

ابن النجار.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).
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 - 3955وبه عن أيب واقد قال :بينا أان عند أيب بكر ،إذا أيت بغراب ،فلما رآه جبناحني محد هللا ،مث قال قال النيب

صلى هللا عليه وسلم :ما صيد مصيد إال بنقص من تسبيح ،إال أنبت هللا انبه وإال وكل به ملكا حيصي تسبيحها حىت
أييت يوم القيامة وال عضد من شجرة وشيجة ،وما عفا هللا أكثر ،اي غراب اعبد هللا ،مث خلى سبيله.

كر وقال هذا حديث منكر واحلكم بن عبد هللا بن خطاف ضعيف واخلبائري ضعيف والرجالن اللذان قبلهما محصيان

جمهوالن.

 - 3989عن سالمة الكندي قال" :كان علي يعلم الناس الصالة على النيب صلى هللا عليه وسلم يقول :اللهم
داحي املدحوات ،وابرئ املسموكات وجبار أهل القلوب على خطراهتا شقيها وسعيدها ،إجعل شرائف صلواتك ونوامي

بركاتك ورأفة حتننك على حممد عبدك ورسولك اخلامت ملا سبق ،والفاتح ملا أغلق ،واملعني على احلق ابحلق ،والواضع
والدامغ جليشات األابطيل ،كما محل فاضطلع أبمرك بطاعتك مستوفزا يف مرضاتك غري نكل عن قدم وال وهن يف

عزم ،واعيا لوحيك ،حافظا لعهدك ،ماضيا على نفاذ أمرك ،حىت أورى قبسا لقابس به هديت القلوب بعد خوضات

الفنت واإلمث مبوضحات األعالم ،ومسرات اإلسالم وانئرات األحكام ،فهو أمينك املأمون وخازن علمك املخزون،
وشهيدك يوم الدين ،وبعيثك نعمة ورسولك ابحلق رمحة ،اللهم افسح له مفسحا يف عدنك ،وأجزه مضاعفات اخلري من

فضلك ،مهنآت له غري مكدرات ،من فوز ثوابك املعلول وجزيل عطائك املخزون ،اللهم أعل على بناء الناس بناءه،
وأكرم مثواه لديك ونزله وأمتم له نوره ،وأجزه من ابتغائك له مقبول الشهادة ومرضى املقالة ذا منطق عدل ،وكالم

فصل ،وحجة وبرهان.

طس وأبو نعيم يف عوايل سعيد بن منصور.

السلسلة الضعيفة (منكر).

 - 3991قال احلاكم يف علوم احلديث عدهن يف يدي أ بو بكر ابن أيب حازم احلافظ ابلكوفة ،وقال :عدهن يف يدي
علي بن أمحد بن احلسني العجلي وقال عدهن يف يدي حرب بن احلسن الطحان ،وقال يل عدهن يف يدي حيىي بن
مساور اخلياط ،وقال :يل عدهن يف يدي عمرو بن خالد ،وقال :يل عدهن يف يدي زيد بن علي بن احلسني بن علي

وقال :يل عدهن يف يدي أيب علي بن احلسني ،وقال يل عدهن يف يدي أيب احلسني بن علي وقال يل عدهن يف يدي

علي بن أيب طالب ،وقال يل عدهن يف يدي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

عدهن يف يدي جربيل ،وقال جربيل :هكذا نزلت هبن من عند رب العزة اللهم صل على حممد وعلى آل حممد ،كما
صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ،إنك محيد جميد ،اللهم ابرك على حممد وعلى آل حممد ،كما ابركت على
إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك محيد جميد ،اللهم وترحم على حممد وعلى آل حممد ،كما ترمحت على إبراهيم وعلى آل

إبراهيم إنك محيد جميد ،ا للهم وحتنن على حممد وعلى آل حممد ،كما حتننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك محيد
جميد ،اللهم وسلم على حممد وعلى آل حممد ،كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك محيد جميد.

هب عن احلاكم .وقال :هكذا بلغنا هذا احلديث وهو إسناد ضعيف ،وأخرجه التميمي وابن املفضل ،وابن مسدي

مجيعا يف مسلسالهتم ،والقاضي عياض يف الشفاء والديلمي ،وقال العراقي :يف شرح الرتمذي إسناده ضعيف جدا
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وعمرو بن خالد الكويف كذاب وضاع ،وحيىي بن مساور كذبه األزدي أيضا ،وحرب بن احلسن الطحان أورده األزدي يف

الضعفاء وقال ليس حديثه بذاك  -انتهى .وقال احلافظ ابن حجر يف أماليه :اعتقادي أن هذا احلديث موضوع ،ويف

سنده ثالثة من الضعفاء على الوالء :أحدهم نسب إىل وضع احلديث ،واآلخر اهتم ابلكذب ،والثالث مرتوك انتهى،

قلت األخريان توبعا فقد أخرجه هب قال :نبأان أبو عبد الرمحن السلمي ،وعدهن يف يدي أان أبو الفضل حممد بن عبد
هللا الشيباين ابلكوفة ،وعدهن يف يدي أان أبو القاسم علي بن حممد بن احلسن بن الس ابلرملة ،وعدهن يف يدي ،ثنا

جدي أليب سليمان بن إبراهيم بن عبيد احملاريب ،وعدهن يف يدي ،ثنا نصر بن مزاحم املنقري وعدهن يف يدي ثنا
إبراهيم بن الزبرقان ،وعدهن يف يدي ثنا عمرو بن خالد ،وعدهن يف يدي فذكره ،وإبراهيم بن الزبرقان قال يف املغىن

وثقه ابن معني ،وقال أبو حامت ال حيتج به فهو يصلح يف املتابعات ،ووجدت له طريقا آخر عن أنس أتيت يف مسنده.

 - 3992عن األصب غ بن نباتة قال :مسعت عليا يقول :أال إن لكل شيء ذروة ،وإن ذروتنا جبال الفردوس يف بطنان
الفردوس قصرا من لؤلؤة بيضاء وصفراء من عرق واحد ،وإن يف البيضاء سبعني ألف قصر ،منازل إبراهيم وآل إبراهيم،

فإذا صليتم على حممد فصلوا على إبراهيم وآل إبراهيم.

خط يف تلخيص املتشابه.

[األصبغ بن نباتة متروك].

 - 4025علي رضي هللا عنه عن كليب قال كنت مع علي فسمع ضجتهم يف املسجد يقرؤون القرآن ،فقال طوىب
هلؤالء كانوا أحب الناس إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.

ابن منيع

طس[ .الهيثمي :رواه الطبراني في األوسط ،والبزار بنحوه ،وفي إسناد الطبراني حفص بن سليمان الغاضري وهو متروك،

ووثقه أحمد في رواية ،وضعفه في غيرها ،وفي إسناد البزار إسحاق بن إبراهيم الثقفي وهو ضعيف].

 - 4029عن علي قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم للمهاجرين واألنصار :عليكم ابلقرآن ،فاختذوه إماما
وقائدا ،فإنه كالم رب العاملني الذي هو منه وإليه يعود.

ابن مردويه وسنده ضعيف.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 - 4032عن كثري بن سليم قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :اي بين ال تغفل عن قراءة القرآن ،فإن القرآن

حييي القلب ،وينهى عن الفحشاء واملنكر والبغي ،وابلقرآن تسري اجلبال ،اي بين أكثر ذكر املوت فإنك إذا أكثرت ذكر

املوت زهدت يف الدنيا ،ورغبت يف اآلخرة فإن اآلخرة دار قرار ،والدنيا غرارة ألهلها من اغرت هبا.
الديلمي.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 - 4052أيب بن كعب قرأ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فاحتة الكتاب مث قال :قال ربكم :ابن آدم أنزلت عليك

سبع آايت ،ثالث يل وثالث لك ،وواحدة بيين وبينك ،فأما اليت يل فاحلمد هلل رب العاملني ،الرمحن الرحيم مالك يوم
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الدين ،واليت بيين وبينك ،إايك نعبد وإايك نستعني منك العبادة :وعلي العون لك ،وأما اليت لك إهدان الصراط املستقيم

صراط الذين أنعمت عليهم غري املغضوب عليهم وال الضالني.
طس [هق] وقال ومل يروه عن الزهري إال سليمان بن أرقم.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 - 4115عن علي قال :إن أفواهكم طرق القرآن فطيبوها ابلسواك.
أبو نعيم يف كتاب السواك والسجزي يف األابنة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 - 4180عن إسحاق بن بشر القريشي قال أخربان ابن إسحاق قال جاء رجل إىل عمر بن اخلطاب ،فقال :اي أمري
املؤمنني ما {والنَّا يز َع ي
ات غَ مرقاً} فقال عمر من أنت؟ قال امرؤ من أهل البصرة من بين متيم مث أحد بين سعد ،قال من
َ

قوم جفاة ،أما إنك لتحملن إىل عاملك ما يسوءك وهلزه حىت فرت قلنسوته ،فإذا هو وافر الشعر ،فقال أما إين لو
وجدتك حملوقا ما سألت عنك ،مث كتب إىل أيب موسى ،أما بعد فإن األصبغ بن عليم التميمي تكلف ما كفي وضيع ما

ويل ،فإذا جاءك كتايب هذا فال تبايعوه ،وإن مرض فال تعودوه وإن مات فال تشهدوه ،مث التفت إىل القوم ،فقال :إن هللا
عز وجل ،خلقكم وهو أعلم بضعفكم فبعث إليكم رسوال من أنفسكم وأنزل عليكم كتااب ،وحد لكم فيه حدودا أمركم
أن ال تعتدوها ،وفرض عليكم فرائض ،أمركم أن تتبعوها ،وحرم حرما هناكم أن تنتهكوها وترك أشياء ،مل يدعها نسياان،

فال تكلفوها وإمنا تركها رمحة لكم ،قال فكان األصبغ بن عليم يقول قدمت البصرة فأقمت هبا مخسة وعشرين يوما،
وما من غائب أحب إيل أن ألقاه من املوت ،مث إن هللا أهلمه التوبة وقذفها يف قلبه ،فأتيت أاب موسى ،وهو على املنرب،

فسلمت عليه فأعرض عين فقلت أيها املعرض إنه قد قبل التوبة من هو خري منك ومن عمر ،إين أتوب إىل هللا عز
وجل مما أسخط أمري املؤمنني وعامة املسلمني ،فكتب بذلك إىل عمر ،فقال صدق ،اقبلوا من أخيكم.

نصر يف احلجة.

[إسحاق بن بشر متروك].

 – 4188عن إبراهيم بن أيب الفياض الربقي أن سليمان بن بزيع عن مالك بن أنس عن حيىي بن سعيد األنصاري عن

سعيد بن املسيب عن علي بن أيب طالب قال :قلت اي رسول هللا األمر ينزل بنا بعدك مل ينزل به القرآن ومل نسمع فيه

منك شيئا؟ قال :أمجعوا له العاملني أو قال العابدين من املؤمنني ،واجعلوه شورى بينكم وال تقضوا فيه برأي واحد .

ابن عبد الرب يف العلم وقال هذا حديث ال يعرف من حديث مالك إال هبذا اإلسناد وال أصل له يف حديث مالك عنده

وال يف حديث غريه وإبراهيم الربقي وسليمان بن بزيع ليسا ابلقويني خط يف رواة مالك وقال ال يثبت هذا عن مالك قط

يف غرائب مالك وقال ال يصح تفرد به إبراهيم عن سليمان ومن دون مالك ضعيف .وقال يف امليزان سليمان بن بزيع
عن مالك قال أبو سعيد بن يونس منكر احلديث ،وحكى يف اللسان كالم ابن عبد الرب خط قط ومل يزد عليه قلت فإن

كان املنكر كونه من حديث مالك فواضح .وأما قول ابن عبد الرب ال أصل له يف حديث غريه أيضا ففيه نظر فقد

وجدت له طريقا آخر .قال طس :ثنا أمحد ،ثنا شباب العصفري ،ثنا نوح بن قيس عن الوليد بن صاحل عن حممد بن
احلنفية عن علي قال قلت اي رسول هللا :إن نزل بنا أمر ليس فيه بيان أمر وال هني فما أتمران؟ قال :شاوروا الفقهاء،
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والعابدين وال متضوا فيه خاصة ،قال طس :مل يروه عن الوليد إال نوح انتهى ،ونوح روى له مسلم واألربعة ،قال يف
الكاشف :وثق وهو حسن احلديث ،وقال يف امليزان :صاحل احلال ،وثقه حم وابن معني ،وقال ن :ليس به أبس ،والوليد

ذكره حب يف الثقات فاحلديث عن هذه الطريق حسن صحيح.

اهيم الم َقو ي
ي
اع َد} اآلية ،قال :جاءت
{وإي مذ يَـ مرفَ ُع إيبمـ َر ُ َ
 - 4236عن علي عن النيب صلى هللا عليه وسلم يف قوله تعاىلَ :
سحابة على تربيع البيت فيها رأس يتكلم :ارتفاع البيت على تربيع ،فرفعناه على تربيعه.

الديلمي.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 - 4269عن ابن عمر قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم" :أشرفت املالئكة على الدنيا فرأت بين آدم
يعصون ،فقالوا :اي رب ما أجهل هؤالء؟ ما أقل معرفة هؤالء بعظمتك؟ فقال :لو كنتم يف مسالخهم لعصيتموين ،قالوا:

كيف يكون هذا وحنن نسبح حبمدك ونقدس لك ،قال :فاختاروا ملكني ،فاختاروا هاروت وماروت ،مث أهبطا إىل الدنيا،
وركبت فيهما شهوات بين آدم ،ومثلت هلما امرأة فما عصما حىت واقعا يف املعصية فقال هللا عز وجل هلما :فاختارا

عذاب الدنيا ،أو عذاب اآلخرة فنظر أحدمها إىل صاحبه ،فقال ما تقول؟ فقال أقول إن عذاب الدنيا منقطع ،وإن
{وَما أُنم يز َل َعلَى ال َمملَ َك م ي
ني بيبَابي َل
عذاب اآلخرة ال ينقطع ،فاختارا عذاب الدنيا فهما اللذان ذكرمها هللا تعاىل يف كتابهَ :
وت}.
ار َ
ار َ
وت َوَم ُ
َه ُ
وقال وقفه أصح .السلسلة الضعيفة (منكر).
 - 4322قال ابن السمعاين يف الذيل :أان أبو بكر هبة هللا بن الفرج أان أبو القاسم يوسف بن حممد بن يوسف
اخلطيب ،أان أبو القاسم عبد الرمحن ابن عمرو بن متيم املؤدب ،ثنا علي بن إبراهيم بن عالن ،أان علي بن حممد بن

علي ،ثنا أمحد بن اهليثم الطائي ،حدثنا أيب عن أبيه عن سلمة ابن كهيل عن أيب صادق عن علي بن أيب طالب قال:
قدم علينا أعرايب بعدما دفنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بثالثة أايم ،فرمى بنفسه على قرب النيب صلى هللا عليه

وسلم ،وحثا من ترابه على رأسه ،وقال :اي رسول هللا قلت فسمعنا قولك ،ووعيت عن هللا ،فوعينا عنك ،وكان فيما
أنزل هللا عليك َّ َ :ي
ول ل ََو َج ُدوا َّ
استَـغم َف ُروا َّ
اَّللَ تَـ َّواابً َريحيماً} ،
الر ُس ُ
س ُه مم َجاءُ َ
استَـغم َف َر َهلُ ُم َّ
اَّللَ َو م
وك فَ م
{ول مَو أَهنُ مم إ مذ ظَلَ ُموا أَنمـ ُف َ
وقد ظلمت نفسي وجئتك تستغفر يل فنودي من القرب :أنه قد غفر لك.

قال يف املغين :اهليثم بن عدي الطائي مرتوك.

ُح ي
ص َّن} قال إحصاهنا إسالمها ،وقال
 – 4324عن علي قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف قوله{ :فَيإذَا أ م

علي :اجلدوهن.

ابن أيب حامت وقال حديث منكر.
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 -4366ومن مسند عمر رضي هللا عنه عن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال
ي
ين فَـ َّرقُوا يدينَـ ُه مم َوَكانُوا يشيَعاً} هم أصحاب البدع وأصحاب األهواء من هذه األمة ،ليس هلم
لعائشة :اي عائشة {إي َّن الَّذ َ
توبة ،اي عائشة إن لكل صاحب ذنب توبة غري أصحاب البدع وأصحاب األهواء ،ليس هلم توبة ،أان منهم بريء وهم
مين براء.

احلكيم وابن أيب حامت وأبو الشيخ وابن شاهني يف السنة طس ص وابن مردويه وأبو نصر السجزي يف اإلابنة هب وابن

اجلوزي يف الواهيات واألصبهاين يف احلجة.

ي
ي
ي
وه ُم
ين َك َف ُروا َز محفاً فَال تُـ َولُّ ُ
ين َ
 -4388عن ابن عمر قال :ملا نزلت هذه اآليةَ :
آمنُوا إيذَا لَقيتُ ُم الَّذ َ
{اي أَيُّـ َها الَّذ َ
اَّلل ال يـغم يفر أَ من ي مشر َك بيهي
ماألَ مد َاب َر} قال لنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قولوا كما قال هللا وملا نزلت هذه اآلية{ :إي َّن ََّ َ ُ ُ َ
شاءُ} قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم" :قولوا كما قال هللا عز وجل.
ك لي َم من يَ َ
َويَـغم يف ُر َما ُدو َن ذَلي َ
خط يف املتفق واملفرتق وفيه جبارة بن املغلس ضعيف[ .جبارة بن المغلس متروك].
حوا َّ
ت َو يعنم َدهُ أُمُّ
اَّللُ َما يَ َ
شاءُ َويُـثمبي ُ
 -4444عن علي أنه سئل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن قول هللا تعاىل{ :ميَم ُ
المكيتَ ي
اب} فقال له :ألسرنك هبا ،فتبشر هبا أميت من بعدي ،الصدقة على وجهها ،وبر الوالدين واصطناع املعروف حيول
الشقاء سعادة ويزيد يف العمر.

ش وقال حديث منكر ويف إسناده غري واحد من اجملهولني.
{وَكا َن َحتمتَهُ َك منـٌز َهلَُما} كان لوح من ذهب مكتوب فيه :ال إله إال هللا حممد رسول
 -4489عن علي يف قوله تعاىلَ :
هللا ،عجبا ملن يذكر أن املوت حق كيف يفرح؟ وعجبا ملن يذكر أن النار حق ،كيف يضحك؟ وعجبا ملن يذكر أن

القدر حق كيف حيزن؟ وعجبا ملن يرى الدنيا وتصرفها أبهلها ،كيف يطمئن إليها؟.

هب.

محقق الشعب (إسناده ضعيف جدا).

 -4559عن علي مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول :إن لكل يوم حنسا ،فادفعوا حنس ذلك اليوم
{وَما أَنمـ َف مقتُ مم يم من َش مي ٍء فَـ ُه َو ُخيملي ُفهُ} وإذا مل تنفقوا
ابلصدقة ،مث قال :اقرؤوا موضع اخللف فإين مسعت هللا تعاىل يقولَ :
كيف خيلف؟
ابن مردويه.

السلسلة الضعيفة (منكر).

 -4596عن علي قال :جئت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف مأل من قريش فنظر إيل وقال :اي علي إمنا مثلك يف

هذه األمة كمثل عيسى ابن مرمي أحبه قومه فأفرطوا فيه ،فصاح املأل الذين عنده وقالوا :شبه ابن عمه بعيسى ،فأنزل
ك يم منهُ ي ي
صدُّو َن}.
{ول ََّما ُ
ض ير َ
ب ابم ُن َم مرَميَ َمثَالً إيذَا قَـ مو ُم َ َ
القرآنَ :
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ابن اجلوزي يف الواهيات.
 -4617عن سعيد بن املسيب قال :جاء صبيغ التميمي إىل عمر بن اخلطاب فقال اي أمري املؤمنني" :أخربين عن
الذارايت ذروا ،فقال :هي الرايح ،ولوال أين مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقوله ما قلته ،قال :فأخربين عن

احلامالت وقرا ،قال :هي السحاب ،ولوال أين مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقوله ما قلته ،قال :فأخربين عن

اجلارايت يسرا ،قال :هي السفن ،ولوال أين مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقوله ما قلته ،قال فأخربين عن
املقسمات أمرا ،قال :هي املالئكة ،ولوال أين مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقوله ما قلته ،مث أمر به فضرب

مائة وجعل يف بيت فلما برأ دعاه فضربه مائة أخرى ،ومحله على قتب ،وكتب إىل أيب موسى األشعري :إمنع الناس من

جمالسته ،فلم يزالوا كذلك حىت أتى أاب موسى فحلف له ابألميان املغلظة ما جيد يف نفسه مما كان جيد شيئا ،فكتب يف
ذلك إىل عمر ،فكتب عمر ما أخاله إال قد صدق فخل بينه وبني جمالسة الناس.
البزار قط يف األفراد وابن مردويه كر.

[الهيثمي :رواه البزار ،وفيه أبو بكر بن أبي سبرة وهو متروك].

 -4695مسند رافع بن خديج عن رافع بن خديج أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال له :ما ولد لك؟ قال اي رسول

هللا وما عسى أن يولد يل؟ إما غالم ،وإما جارية ،قال :فمن يشبه؟ قال :ما عسى أن يشبه؟ إما أمه وإما أابه ،فقال

النيب صلى هللا عليه وسلم :مه ال تقولن هذا إن النطفة إذا استقرت يف الرحم أحضرها هللا كل نسب بينها وبني آدم ،أما
قرأت هذه اآلية يف كتاب هللا :ي
ك} من نسلك ما بينك وبني آدم.
ورةٍ َما َشاءَ َرَّكبَ َ
َي ُ
ص َ
{يف أ يّ
ابن مردويه طب عن موسى بن علي بن رابح عن أبيه عن جده وفيه مطهر بن اهليثم الطائي مرتوك.
 -4761عن جابر بن مسرة قال :مسعت عمر بن اخلطاب يقول :ال ميلني يف مصاحفنا هذه إال غلمان قريش أو
غلمان ثقيف.

أبو عبيد يف فضائله وابن داود.

زوائد تاريخ الخطيب :إسناده ضعيف جدا .والمحفوظ وقفه على عمر بن الخطاب من قوله.

 -4911أبو أمامة الباهلي خرج النيب صلى هللا عليه وسلم فكأان اشتهينا أن يدعو لنا ،فقال :اللهم اغفر لنا وارمحنا،
وارض عنا وتقبل منا وأدخلنا اجلنة ،وجننا من النار ،وأصلح لنا شأننا كله ،فكأان اشتهينا أن يزيدان ،فقال :قد مجعت

لكم األمر.

ش [حم].

مسند أحمد :شعيب (إسناده ضعيف جدا).

 -4939أبو هريرة عن أيب هريرة قال :كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأصحابه يكشفون رؤسهم يف أول قطرة
تكون من السماء يف ذلك ،ويقول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :هو أحدث عهدا بربنا عز وجل ،وأعظم بركة.

كر وفيه أيوب بن مدرك مرتوك.
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 -4945أبو هريرة عن أيب هريرة قال :كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يدعو بني احلجر األسود والباب :اللهم
إين أسألك ث واب الشاكرين ،ونزل املقربني ،ومرافقة النبيني ،ويقني الصديقني ،وذلة املتقني ،وإخبات املوقنني ،حىت
توفاين على ذلك اي أرحم الرامحني.

الديلمي وفيه عبد السالم بن أيب اجلنوب قال أبو حامت مرتوك.

 -4947من مسند الصديق رضي هللا عنه عن أيب بكر قال :كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا صلى الغداة ويف
لفظ :إذا أصبح وطلعت الشمس يقول :مرحبا ابلنهار اجلديد ،والكاتب والشهيد ،اكتبا بسم هللا الرمحن الرحيم :أشهد

أن ال إله إال هللا ،وأشهد أن حممدا رسول هللا ،وأشهد أن الدين كما وصف هللا والكتاب كما أنزل هللا ،وأشهد أن

الساعة آتية ال ريب فيها ،وأن هللا يبعث من يف القبور.

خط والديلمي كر والسلفي يف انتخاب حديث الفراء وفيه زنفل العريف ضعيف.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -4960أبو الدرداء عن طلق قال :جاء رجل إىل أيب الدرداء فقال :احرتق بيتك ،فقال :ما احرتق ،مث جاء آخر،
فقال :اي أاب الدرداء انبعثت النار ،فلما انتهت إىل بيتك طفئت ،قال :قد علمت أن هللا مل يكن ليفعل ،قالوا :اي أاب

الدرداء ما ندري أي كالمك أعجب؟ قولك ما احرتق ،أو قولك قد علمت أن هللا مل يكن ليفعل ،قال :ذاك لكلمات

مسعتها من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،من قاهلا أول النهار مل تصبه مصيبة حىت ميسي ،ومن قاهلا آخر النهار مل
تصبه مصيبة حىت يصبح :اللهم أنت ريب ال إله إال أنت عليك توكلت ،وأنت رب العرش الكرمي ،ما شاء هللا كان ،وما

مل يشأ مل يكن ،ال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم ،أعلم أن هللا على كل شيء قدير ،وأن هللا قد أحاط بكل شيء

علما ،اللهم إين أعوذ بك من شر نفسي ،ومن شر دابة أنت آخذ بناصيتها ،إن ريب على صراط مستقيم.

الديلمي كر وفيه األغلب بن متيم منكر احلديث.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -5016عن درمك بن عمرو عن أيب إسحاق عن الرباء أن رجال جاء إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فشكى إليه

الوحشة ،فقال أكثر من أن تقول :سبحان امللك القدوس رب املالئكة والروح ،جللت السموات واألرض ابلعزة

واجلربوت ،فقاهلا ذلك الرجل فذهب عنه الوحشة.

ابن السين طس واخلرائطي يف مكارم األخالق وابن شاهني وأبو نعيم كر" قال يف املغين درمك بن عمرو عن أيب إسحاق

له حديث واحد تفرد به ،وقال يف امليزان :درمك بن عمرو عن أيب إسحاق تفرد خبرب منكر ،قال أبو حامت جمهول ،وقال

عق :ال يتابع على حديثه ،وقال طس :ال يعرف إال به وقال ابن شاهني :حسن غريب.

 -5017الزبري عن هشام بن عروة قال :جاء عمر بن عبد العزيز قبل أن يستخلف إىل أيب ،فقال له :رأيت البارحة
عجبا كنت فوق سطحي مستلقيا على فراشي ،فسمعت جلبة يف الطريق ،فأشرفت فظننت عسكر العسس ،فإذا
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الشياطني جتول كردوسا كردوسا حىت اجتمعوا إىل خربة خلف منزيل ،قال :مث جاء إبليس :فلما اجتمعوا هتف إبليس

بصوت عال ،فتسارعوا ،فقال :من يل بعروة بن الزبري؟ فقالت طائفة منهم :حنن فذهبوا ورجعوا ،وقالوا :ما قدران منه

على شيء ،فصاح الثانية أشد من األوىل ،فقال :من يل بعروة بن الزبري؟ فقالت طائفة أخرى :حنن فذهبوا فلبثوا طويال،

مث رجعوا ،وقالوا ما قدران منه على شيء ،فصاح الثالثة صيحة ظننت أن األرض قد انشقت ،فتسارعوا فقال :من يل
بعروة بن الزبري؟ فقال مجاعتهم :حنن فذهبوا فلبثوا طويال ،مث رجعوا ،فقالوا :ما قدران منه على شيء ،فذهب إبليس

مغضبا ،فاتبعوه ،فقال عروة بن الزبري لعمر بن عبد العزيز :حدثين أيب الزبري بن العوام ،قال :مسعت رسول هللا صلى هللا

عليه وسلم يقول :ما من رجل يدعو هبذا الدعاء ،يف أول ليله وأول هناره إال عصمه هللا من إبليس وجنوده :بسم هللا
الرمحن الرحيم ذي الشان ،عظيم الربهان ،شديد السلطان ما شاء هللا كان ،أعوذ ابهلل من الشيطان.

كر.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -5020أنس رضي هللا عنه عن أابن عن أنس أنه دخل على احلجاج ابن يوسف ،فعرض عليه أربعمائة فرس مائة
جذع ،ومائة ثين ومائة رابع ،ومائة قارح ،مث قال :اي أنس هل رأيت عند صاحبك مثل هذا؟ يعين النيب صلى هللا عليه

وسلم ،فقال أنس :قد وهللا رأيت عنده خريا من هذا ،مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول :اخليل ثالثة :رجل
ارتبط فرسا يف سبيل هللا فروثها وبوهلا وحلمها ودمها يف ميزان صاحبها يوم القيامة ورجل ارتبط فرسا يريد بطنها ،ورجل

ارتبط فرسا رايء ومسعة ،فهو يف النار ،وهي خيلك اي حجاج ،فغضب احلجاج وقال :أما وهللا لوال خدمتك رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم ،وكتاب أمري املؤمنني إيل فيك لفعلت بك وفعلت ،قال :كال ،لقد احرتزت منك بكلمات ال

أخاف من سلطان سطوته ،وال من شيطان عتوه ،فسري عن احلجاج ،فقال :علمناهن اي أاب محزة ،فقال :ال وهللا إين ال

أراك هلن أهال ،فلما كان مرضه الذي مات فيه دخل عليه أابن ،فقال :اي أاب محزة أريد أن أسألك ،قال :قل ما تشاء،

قال :الكلمات اليت طلبهن منك احلجاج؟ فقال :إي وهللا إين أراك هلن أهال ،خدمت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

عشر سنني ،ففارقين وهو عين راض ،وأنت خدمتين عشر سنني وأان أفارقك وأان عنك راض ،إذا أصبحت وإذا أمسيت
فقل :بسم هللا ،واحلمد هلل ،حممد رسول هللا ،ال قوة إال ابهلل ،بسم هللا على ديين ،ونفسي ،بسم هللا على أهلي ومايل،
بسم هللا على كل شيء أعطانيه ريب ،بسم هللا خري األمساء ،بسم هللا رب األرض والسماء ،بسم هللا الذي ال يضر مع

امسه داء ،بسم هللا افتتحت وعلى هللا توكلت ،ال قوة إال ابهلل ،ال قوة إال ابهلل ،ال قوة إال ابهلل ،وهللا أكرب ،هللا أكرب ،هللا
أكرب ،ال إله إال هللا احلليم الكرمي ال إله إال هللا العلي العظيم ،تبارك هللا رب السموات السبع ورب العرش العظيم ورب

األرضني ،وما بي نهما ،واحلمد هلل رب العاملني ،عز جارك ،وجل ثناؤك ،وال إله غريك ،اجعلين يف جوارك من شر كل ذي
شر ،ومن شر الشيطان الرجيم ،إن وليي هللا الذي نزل الكتاب وهو يتوىل الصاحلني ،فإن تولوا فقل حسيب هللا ال إله

إال هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
أبو الشيخ يف الثواب.

الغرائب الملتقطة (منكر).
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 -5058عن علي قال :مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول :مسعت جربيل يقول :من قال من أمتك اي حممد
يف كل يوم مائة :ال إله إال هللا امللك احلق املبني كان له أماان من الفقر ،وأنسا من وحشة القرب ،واستجلب به الغىن

واستقرع ابب اجلنة.

الديلمي وفيه الفضل بن غامن عن مالك ،قال ابن معني :ليس بشيء.

السلسلة الضعيفة (منكر).

 -5074عن أيب هريرة قال :كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يدعو فيقول اللهم سألتنا من أنفسنا ما ال منلكه إال
بك ،اللهم فأعطنا منها ما يرضيك عنا.

ش.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 -5079اي أاب املنذر قل :ال إله إال هللا ،وحده ال شريك له ،له امللك ،وله احلمد ،حيي ومييت بيده اخلري ،وهو على
كل شيء قدير مائة مرة يف يوم ،فأنت أفضل الناس عمال إال من قال مثل ما قلت وال ينسينك االستغفار يف صالة

فإهنا ممحاة للخطااي برمحة هللا

أبو نعيم عن أيب املنذر اجلهين.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -5100أنس بن مالك عن أنس قال :أدعو لكم بدعوات مسعتهن من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،دعا هبن
ألهل قباء؟ اللهم لك احلمد يف بالئك وصنيعك إىل خلقك ،ولك احلمد يف بالئك وصنيعك إىل أهل بيوتنا ،ولك

احلمد يف بالئك وصنيعك إىل أنفسنا خاصة ،ولك احلمد مبا هديتنا ،ولك احلمد مبا سرتتنا ،ولك احلمد ابلقرآن ،ولك
احلمد ابألهل واملال ،ولك احلمد ابملعافاة ،ولك احلمد حىت ترضى ،ولك احلمد إذا رضيت اي أهل التقوى ،واي أهل

املغفرة.

طب يف الدعاء والديلمي وفيه انفع أبو هرمز مرتوك.

 -5101عن أنس قال :كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول يف جوف الليل :اللهم انمت العيون ،وغارت
النجوم ،وأنت احلي القيوم ،ال يواري منك ليل ساج ،وال مساء ذات أبراج ،وال أرض ذات مهاد وال حبر جلي ،وال

ظلمات بعضها فوق بعض ،تدحل على يدي من تدحل من خلقك تعلم خائنة األعني وما ختفي الصدور.

ابن تركان يف الدعاء والديلمي.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -5106عن أنس قال :كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول يف دعائه :اللهم اجعلين ممن توكل عليك فكفيته،
واستهداك فهديته ،واستنصرك فنصرته.
ابن أيب الدنيا يف التوكل.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).
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 -5124عن ابن عمر أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان يدعو :اللهم عافين يف قدرتك ،وأدخلين يف رمحتك ،واقض
أجلي يف طاعتك ،واختم يل خبري عملي ،واجعل ثوابه اجلنة.

كر وفيه عبد هللا بن أمحد اليحصيب قال عق :ال يتابع على حديثه.
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السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

كتاب األخالق
 -5129مكارم األخالق عشرة :تكون يف الرجل وال تكون يف ابنه ،وتكون يف االبن وال تكون يف األب ،وتكون يف
العبد وال تكون يف سيده ،يقسمها هللا تعاىل ملن أراد به السعادة :صدق احلديث وصدق البأس ،وإعطاء السائل،

واملكافأة ابلصنائع ،وحفظ األمانة ،وصلة الرحم ،والتذمم للجار ،والتذمم للصاحب وقراء الضيف ،ورأسهن احلياء.

احلكيم هب عن عائشة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -5132اخللق احلسن يذيب اخلطااي كما يذيب املاء اجلليد ،واخللق السوء يفسد العمل كما يفسد اخلل العسل.
طب عن ابن عباس.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -5133حسن اخللق يذيب اخلطااي كما تذيب الشمس اجلليد.
عد عن ابن عباس.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -5139إن هللا حيب السهل الطليق.
الشريازي هب عن أيب هريرة.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 -5141حسن اخللق نصف الدين.
فر عن أنس.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 -5144حسن امللكة مين ،وسوء اخللق شؤم ،وطاعة املرأة ندامة ،والصدقة تدفع القضاء السوء.
ابن عساكر عن جابر.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -5149إن العبد ليبلغ حبسن خلقه عظيم درجات اآلخرة وشرف املنازل وإنه لضعيف العبادة وإنه ليبلغ بسوء خلقه
أسفل درك جهنم ،وإنه لعابد.
مسويه طب والضياء عن أنس.

السلسلة الضعيفة (منكر).

 -5156إن هذه األخالق من هللا تعاىل فمن أراد هللا به خريا منحه خلقا حسنا ،ومن أراد به سوءا منحه سيئا .طس
عن أيب هريرة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -5190لو كان حسن اخللق رجال ميشي يف الناس لكان رجال صاحلا.
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اخلرائطي يف مكارم األخالق عن عائشة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -5210إن هللا عز وجل حيب السهل الطلق.

الشريازي يف األلقاب واخلرائطي يف مكارم األخالق والديلمي عن أيب هريرة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -5225اإلسالم حسن اخللق.
الديلمي عن أيب سعيد.

الغرائب الملتقطة (منكر).

 -5234قال هللا تعاىل :أان هللا خلقت العباد بعلمي ،فمن أردت به خريا منحته خلقا حسنا ،ومن أردت به سوءا
منحته سيئا.

أبو الشيخ عن ابن عمر.

السلسلة الضعيفة (منكر).

 -5235قال يل جربيل عليه السالم :قال هللا تبارك وتعاىل :إن هذا دين ارتضيته لنفسي ،ولن يصلحه إال السخاء،
وحسن اخللق ،فأكرموه ما صحبتموه .مسويه عد وأبو نعيم واخلرائطي يف مكارم األخالق واخلطيب يف املتفق واملفرتق
وابن عساكر ص عن جابر وقال عق :مل يتابع عليه إبراهيم بن أيب بكر بن املنكدر من وجه يثبت.

السلسلة الضعيفة

(ضعيف جدا).

 -5239مكارم األخالق عند هللا ثالثة :تعفو عمن ظلمك ،وتعطي من حرمك ،وتصل من قطعك.
ك يف اترخيه عن أنس.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -5248زوجت املقداد وزيدا ليكون أشرفكم عند هللا أحسنكم خلقا.
قط [هق] عن الشعيب مرسال.

محقق سنن البيهقي (ضعيف جدا).

 -5260اعمل لوجه واحد يكفيك الوجوه كلها.
عد فر عن أنس.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -5273السر أفضل من العالنية ،والعالنية ملن أراد اإلقتداء.
فر عن ابن عمر.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).
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 -5275ما أسر عبد سريرة إال ألبسه هللا رداءها ،إن خريا فخري وإن شرا فشر.
طب عن جندب البجلي.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -5283السر أفضل من العالنية ،وملن أراد االقتداء ،العالنية أفضل من السر.
ديلمي عن ابن عمر.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 -5288من كانت له سريرة صاحلة أو سيئة ،أظهر هللا تعاىل عليه منها رداء يعرف به.
حل عن عثمان بن عفان.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -5294ما أحسن القصد يف الغىن ،ما أحسن القصد يف الفقر ،ما أحسن القصد يف العبادة.
البزار عن حذيفة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -5327اليسر مين ،والعسر شؤم.
فر عن رجل.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -5337أدوا العزائم ،واقبلوا الرخص ،ودعوا الناس ،فقد كفيتموهم.
خط عن ابن عمر.

زوائد تاريخ الخطيب (إسناده ضعيف وقال الذهبي :منكر).

 -5340أفضل أميت الذين يعملون ابلرخص.
ابن الل عن عمر.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -5348إايكم والتعمق يف الدين ،فإن هللا تعاىل قد جعله سهال ،فخذوا منه ما تطيقون ،فإن هللا حيب ما دام من
عمل صاحل ،وإن كان يسريا.

أبو القاسم بن بشران يف أماليه عن عمر.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -5359الليل والنهار مطيتان فاركبومها بالغا إىل اآلخرة.
عد وابن عساكر عن ابن عباس.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).
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 -5370إن هللا عز وجل رفيق حيب الرفق يف األمر كله ،وحيب كل قلب خاشع حزين يعلم الناس اخلري ،ويدعو إىل
طاعة هللا ويبغض كل قلب قاس اله ينام الليل كله ،وال يذكر هللا فال يدري يرد هللا روحه أم ال؟.

الديلمي عن أيب الدرداء.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -5414ال تكابدوا هذا الليل ،فإنكم ال تطيقونه ،وإذا نعس أحدكم فلينم على فراشه فإنه أسلم.
الديلمي عن أنس.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -5433االقتصاد نصف املعيشة ،وحسن اخللق نصف الدين.
خط عن أنس.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 -5440من ابع دارا مث مل جيعل مثنها يف مثلها مل يبارك له فيها.
هـ عن حذيفة.

سنن ابن ماجه :شعيب (إسناده ضعيف جدا).

 -5446الرفق به الزايدة والربكة ،ومن حيرم الرفق حيرم اخلري.
طب عن جرير.

[الهيثمي :رواه الطبراني ،وفيه عمر بن ثابت وهو متروك].

 -5447الرفق مين واخلرق شؤم.
طس عن ابن مسعود.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -5452إن أحدكم أيتيه هللا برزق عشرة أايم يف يوم ،فإن هو حبس عاش تسعة أايم خبري ،وإن هو وسع قرت عليه
تسعة أايم.

فر عن أنس.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -5462من ابع دارا ومل يشرت بثمنها دارا مل يبارك له فيها ،وال يف شيء من مثنها.
[هق] عن حذيفة.

سنن ابن ماجه :شعيب (إسناده ضعيف جدا).

 -5493األمانة جتلب الرزق ،واخليانة جتلب الفقر.
فر عن جابر القضاعي عن علي.

الغرائب الملتقطة (منكر).

 -5497ال إميان ملن ال أمانة له ،وال دين ملن ال صالة له ،وموضع الصالة من الدين كموضع الرأس من اجلسد.
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طس عن ابن عمر.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -5518تقربوا إىل هللا ببغض أهل املعاصي ،وألقوهم بوجوه مكفهرة والتمسوا رضا هللا بسخطهم ،وتقربوا إىل هللا
ابلتباعد منهم.

ابن شاهني يف األفراد عن ابن مسعود.

الغرائب الملتقطة (منكر).

 -5522مروا ابملعروف وإن مل تفعلوا ،واهنوا عن املنكر وإن مل جتتنبوه كله.
طص عن أنس.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 -5523من أمر مبعروف فليكن أمره ذلك مبعروف.
هب عن ابن عمرو.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -5541إذا رأيتم األمر ال تستطيعون تغيريه ،فاصربوا حىت يكون هللا هو الذي يغريه.
عد هب عن أيب أمامة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 - 5550إن أحدكم مرآة أخيه ،فإذا رأى به أذى فليمطه عنه.

ت عن أيب هريرة.

سنن الترمذي :األلباني (ضعيف جدا).

 -5561ال ينبغي للرجل أن أيمر ابملعروف وينهى عن املنكر حىت يكون فيه خصال ثالث :رفيق مبا أيمر ،رفيق مبا
ينهى ،عامل مبا ينهى عدل فيها ينهى.
الديلمي عن إابن عن أنس.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -5585تقربوا إىل هللا تعاىل ببغض أهل املعاصي ،وألقوهم بوجوه مكفهرة .والتمسوا رضا هللا بسخطهم ،وتقربوا إىل
هللا ابلتباعد منهم.

ابن شاهني والديلمي عن ابن مسعود.

الغرائب الملتقطة (منكر).

 -5591ما قدس هللا تعاىل أمة ال أيخذ ضعيفها احلق من قويها غري متعتع .من انصرف غرميه من حقه عنده وهو
راض عنه صلت عليه دواب األرض ونون املاء ،ومن انصرف غرميه وهو ساخط كتب عليه يف كل يوم وليلة ومجعة

وشهر ظلم.

طب عن خولة بنت قيس.

السلسلة الضعيفة (منكر).
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 -5605والذي نفسي بيده ليخرجن من أميت من قبورهم يف صورة القردة واخلنازير مبداهنتهم يف املعاصي ،وكفهم عن
النهي وهم يستطيعون.

أبو نعيم عن عبد الرمحن بن عوف.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -5612ال يقوم بدين هللا إال من حاطه من مجيع جوانبه.
أبو نعيم عن علي.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -5624آل حممد كل تقي.
طس عن أنس.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -5631إن من معادن التقوى تعلمك إىل ما قد علمت علم ما مل تعلم والنقص فيما علمت قلة الزايدة فيه ،وإمنا
يزهد الرجل يف علم ما مل يعلم قلة االنتفاع مبا قد علم.

خط عن جابر.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -5635خري الزاد التقوى ،وخري ما ألقي يف القلب اليقني.
أبو الشيخ يف الثواب عن ابن عباس.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -5639ما أتقاه ،ما أتقاه ،ما أتقاه راعي غنم على رأس جبل يقيم فيها الصالة.
طب عن أيب أمامة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -5640من اتقى هللا َك َّل لسانُه ومل يشف غيظه.
ابن أيب الدنيا يف التقوى عن سهل بن سعد.

السلسلة الضعيفة (منكر).

 -5643إن هللا يقول يوم القيامة أمرتكم فضيعتم ما عهدت إليكم فيه ،ورفعتم أنسابكم ،فاليوم أرفع نسيب ،وأضع
أنسابكم ،أين املتقون؟ أين املتقون؟ إن أكرمكم عند هللا أتقاكم.

ك هب عن أيب هريرة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).
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 -5662اي معشر قريش إن أوليائي منكم املتقون ،فإن كنتم تتقون هللا فأنتم أوليائي ،وإن كان غريكم أتقى هللا فهو
أوىل يب ،إن هذا األمر فيكم ما استقمتم على احلق ،فإذا عدلتم عنه حلاكم هللا كما تلحى العصا.

الديلمي عن أيب سعيد.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -5665ال دين ملن ال تقية له.
الديلمي عن علي.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -5679إذا أتنيت أصبت أو كدت تصيب ،وإذا استعجلت أخطأت أو كدت ختطئ.
هق عن ابن عباس.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -5686من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على هللا.
ابن أيب الدنيا يف التوكل عن ابن عباس.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -5698قيدها وتوكل.

اخلطيب يف رواة مالك وابن عساكر عن ابن عمر قال :قلت اي رسول هللا :أرسل وأتوكل؟ قال فذكره .وفيه حممد بن

عبد الرمحن بن جبري بن يسار قال اخلطيب مرتوك .طب هب وابن عساكر عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمريي عن

أبيه مثله.

 -5707تفكروا يف آالء هللا تعاىل ،وال تفكروا يف هللا.
أبو الشيخ طس عد هب عن ابن عمر.

[الهيثمي :رواه الطبراني في األوسط ،وفيه الوازع بن نافع ،وهو متروك].

 -5709عودوا قلوبكم الرتقب ،وأكثروا التفكر واالعتبار.
فر عن احلكم بن عمري.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -5731البس اخلشن الضيق ،حىت ال جيد العز والفخر فيك مساغا.
ابن منده عن أنيس بن الضحاك.

السلسلة الضعيفة (منكر).

 -5732متعددوا واخشوشنوا وانتضلوا وامشوا حفاة.
طب عن أيب حدرد.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).
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 -5740التواضع ال يزيد العبد إال رفعة ،فتواضعوا يرفعكم هللا.
الديلمي عن أنس.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -5745ما من آدمي إال ويف رأسه سلسلتان سلسلة يف السماء السابعة ،وسلسلة يف األرض السابعة ،فإذا تواضع
رفعه هللا ابلسلسلة إىل السماء السابعة ،وإذا جترب وضعه هللا ابلسلسلة إىل األرض السابعة.
اخلرائطي يف مساوى األخالق واحلسن بن سفيان وابن الل والديلمي عن أنس.

السلسلة الضعيفة (منكر).

 -5750استحي من هللا استحياءك من رجلني من صاحلي عشريتك.
عد عن أيب أمامة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -5751ليستح أحدكم من ملكيه اللذين معه ،كما يستحي من رجلني صاحلني من جريانه ،ومها معه ابلليل والنهار.
هب عن أيب هريرة.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 -5757إن لكل دين خلقا وإن خلق اإلسالم احلياء.

هـ عن أنس وابن عباس .سنن ابن ماجه :شعيب (إسناده ضعيف جدا)..

 -5783إن لكل شيء خلقا ،وإن خلق اإلسالم احلياء.

طب عن ابن عباس .سنن ابن ماجه :شعيب (إسناده ضعيف جدا)..

 -5787إن احلياء والعفاف والعي عي اللسان ،ال عي القلب والعقل من اإلميان ،وإهنن يزدن يف اآلخرة ،وينقصن من
الدنيا ،وما يزدن يف األخرة أكثر مما ينقصن من الدنيا ،وإن الشح والفحش والبذاء من النفاق ،وإهنن ينقصن من

اآلخرة ،ويزدن يف الدنيا ،وملا ينقصن من اآلخرة أكثر مما يزدن يف الدنيا.

يعقوب بن سفيان طب حل هق خط كر من طريق إايس بن معاوية بن قرة املزين عن أبيه عن جده.

ضعيف الجامع

الصغير (ضعيف جدا).

 -5800إن هللا قسم احلياء عشرة أجزاء ،فجعل يف النساء تسعة ،ويف الرجال واحدا ،ولوال ذلك تساقطن حتت
ذكوركم كما تتساقط البهائم حتت ذكورها.
الديلمي عن ابن عمر.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).
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 -5810احلليم سيد يف الدنيا ،وسيد يف اآلخرة.
خط عن أنس.

العلل المتناهية (ال يصح).

 -5813كاد احلليم أن يكون نبيا.
خط عن أنس.

العلل المتناهية (ال يصح).

 -5815ليس حبليم من مل يعاشر ابملعروف من ال بد له من معاشرته حىت جيعل هللا له من ذلك خمرجا.
هب عن أيب فاطمة اإلايدي.

السلسلة الضعيفة (منكر).

 -5828ابتغوا الرفعة عند هللا ،حتلم عمن جهل عليك ،وتعطي من حرمك.
عد عن ابن عمر.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -5856العبد عند ظنه ابهلل عز وجل ،وهو مع أحبابه يوم القيامة.
أبو الشيخ عن أيب هريرة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -5861ال ميوتن أحدكم حىت حيسن ظنه ابهلل تعاىل ،فإن حسن الظن ابهلل تعاىل مثن اجلنة.

ابن مجيع يف معجمه واخلطيب وابن عساكر عن أنس وفيه أبو نواس الشاعر ،قال الذهيب :فسقه ظاهر فليس أبهل أن

يروى عنه.

 -5873رأس احلكمة خمافة هللا.
احلكيم وابن الل عن ابن مسعود.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -5908ما اغرورقت عني عبد من خشية هللا إال حرم هللا جسده على النار ،فإن فاضت على خده مل يرهقه قرت وال

ذلة ،وما من عمل إال وله ثواب إال الدموع فإهنا تطفي حبورا من انر ،ولو أن عبدا بكى يف أمة من األمم ألجنى هللا تلك

األمة ببكاء ذلك الرجل.

أبو الشيخ عن النضر بن محيد مرسال.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -5918اي ابن عمر ال يغرنك ما سبق ألبويك من قبل ،فإن العبد لو جاء يوم القيامة ابحلسنات كأمثال اجلبال

الرواسي ظن أنه ال ينجو من أهوال ذلك اليوم ،اي ابن عمر دينك دينك إمنا هو حلمك ودمك ،فانظر عمن أتخذ ،خذ

الدين عن الذين استقاموا ،وال أتخذ عن الذين قالوا.

عد عن ابن عمر.

العلل المتناهية (ليس يصح عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم)
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 -5927أغبط الناس عندي مؤمن خفيف احلاذ ،ذو حظ من صالته وكان رزقه كفافا فصرب عليه حىت يلقى هللا عز
وجل ،وأحسن عبادة ربه ،وكان غامضا يف الناس ،عجلت منيته وقل تراثه ،وقلت بواكيه.

حم ت هب عن أيب أمامة.

مسند أحمد :شعيب (إسناده ضعيف جدا).

 -5928إن أغبط الناس عندي ملؤمن خفيف احلاذ ذو حظ من الصالة أحسن عبادة ربه ،وأطاعه يف السر وكان
غامضا يف الناس ،ال يشار إليه ابألصابع ،وكان رزقه كفافا فصرب على ذلك ،عجلت منيته وقلت بواكيه وقل تراثه.

حم ت ك هـ عن أيب أمامة.

مسند أحمد :شعيب (إسناده ضعيف جدا).

 -5929أحب العباد إىل هللا تعاىل األتقياء األخفياء الذين إذا غابوا مل يفتقدوا ،وإذا شهدوا مل يعرفوا ،أولئك أئمة
اهلدى ومصابيح العلم.

حل عن معاذ.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 -5935كفى ابملرء من الشر أن يشار إليه ابألصابع.
طب عن عمران بن حصني.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 -5939كفى ابملرء إمثا أن يشار إليه ابألصابع ،إن كان خريا فهو مذلة ،إال من رحم هللا ،وإن كان شرا فهو شر.
حم عن عمران بن حصني.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 -5941إن أغبط أوليائي عندي ملؤمن خفيف احلاذ ذو حظ من الصالة والصيام أحسن عبادة ربه وأطاعه يف السر،
وكان غامضا يف الناس ال يشار إليه ابألصابع ،وكان رزقه كفافا ،فصرب على ذلك ،عجلت منيته وقلت بواكيه ،وقل

تراثه .ط حم ت حسن طب حل ك هب ص عن أيب أمامة.

سنن ابن ماجه :شعيب (إسناده ضعيف جدا).

 -5949كفى ابملرء من اإلمث أن يشار إليه ابألصابع ،قالوا :اي رسول هللا وإن كان خريا؟ قال :وإن كان خريا فهو شر
له ،إال من رمحه هللا ،وإن كان شرا فهو شر.

طب والرافعي عن عمران بن حصني.

قال الرافعي :كذا يف النسخة ورمبا كان اللفظ :فهو شر له إال من رمحه هللا.
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ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 -5955أوحى هللا تعاىل إىل عيسى :أن اي عيسى انتقل من مكان إىل مكان ،لئال تعرف ،فتؤذى ،فوعزيت وجاليل
ألزوجنك ألف حوراء ،وألوملن عليك أربعمائة عام.

كر عن أيب هريرة وفيه هانئ بن املتوكل اإلسكندراين قال يف املغين جمهول.

زوائد تاريخ الخطيب (منكر)

 -5982الربكة يف أكابران ،فمن مل يرحم صغريان وجيل كبريان فليس منا.
طب عن أيب أمامة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -5995خري بيوتكم بيت فيه يتيم مكرم.
عق حل عن عمر.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -6000من ضم يتيما له أو لغريه حىت يغنيه هللا عنه وجبت له اجلنة.
طس عن عدي بن حامت.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 -6003أحب بيوتكم إىل هللا بيت فيه يتيم مكرم.
هب عن عمر.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -6016اخلري مع أكابركم.
البزار عن ابن عباس.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 -6027من كفل يتيما له أو لغريه وجبت له اجلنة ،إال أن يكون عمل عمال ال يغفر ،ومن ذهبت كرميتاه وجبت له
اجلنة ،إال أن يكون عمل عمال ال يغفر.

طب عن ابن عباس.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -6040ما من مائدة أعظم بركة من مائدة جلس عليها يتيم.
الديلمي عن أنس.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -6041أان خصيم يوم القيامة عن اليتيم واملعاهد ،ومن أخاصمه أخصمه.
الديلمي عن ابن عمر .الغرائب امللتقطة (منكر).

452

 -6059الزهادة يف الدنيا ليست بتحرمي احلالل وال إضاعة املال ،ولكن الزهادة يف الدنيا أن ال تكون مبا يف يديك
أوثق منك مبا يف يد هللا وأن تكون يف ثواب املصيبة إذا أنت أصبت هبا أرغب منك فيها لو أهنا أبقيت لك.

ت هـ عن أيب ذر.

سنن الترمذي :األلباني (ضعيف جدا).

 -6061الزهد يف الدنيا يريح القلب والبدن ،والرغبة يف الدنيا يطيل اهلم واحلزن.
حم يف الزهد هب عن طاووس مرسال.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 -6062الزهد يف الدنيا يريح القلب والبدن ،والرغبة يف الدنيا تكثر اهلم واحلزن ،والبطالة تقسي القلب.
القضاعي ابن عمر.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 -6063اتقوا الدنيا فو الذي نفسي بيده إهنا ألسحر من هاروت وماروت.
احلكيم عن عبد هللا بن بسر املازين.

السلسلة الضعيفة (منكر ال أصل له).

 -6090الدنيا ال تصفو ملؤمن كيف وهي سجنه وبالؤه.
ابن الل عن عائشة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -6091إزهد يف الدنيا حيبك هللا ،وازهد فيما يف أيدي الناس حيبك الناس.
هـ طب ك هب عن سهل بن سعد.

سنن ابن ماجه :شعيب (إسناده ضعيف جدا).

 -6121الغىن اليأس مما يف أيدي الناس.
حل القضاعي عن ابن مسعود.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 -6122الغىن اليأس مما يف أيدي الناس ،ومن مشى منكم إىل طمع من طمع الدنيا فليمش رويدا.
العسكري يف املواعظ عن ابن مسعود.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 -6133إن من هوان الدنيا على هللا تعاىل أن حيىي بن زكراي قتلته امرأة.
هب عن أيب.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -6141ما زويت الدنيا عن أحد إال كانت خرية له.
فر عن ابن عمر.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).
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 -6147من أسف على دنيا فاتته اقرتب من النار مسرية ألف سنة ومن أسف على آخرة فاتته اقرتب من اجلنة
مسرية ألف سنة.

الرازي يف مشيخته عن ابن عمر.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -6150هاجروا من الدنيا وما فيها.
حل عن عائشة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -6191الزهد أن حتب ما حيب خالقك وأن تبغض ما يبغض خالقك وأن تتحرج من حالل الدنيا كما تتحرج من

حرامها ،فإن حالهلا حساب وحرامها عذاب ،وأن ترحم مجيع املسلمني كما ترحم نفسك ،وأن تتحرج عن الكالم فيما

ال يعنيك كما تتحرج من احلرام ،وأن تتحرج من كثرة األكل كما تتحرج من امليتة اليت قد اشتد نتنها ،وأن تتحرج من
حطام الدنيا وزينتها كما تتحرج من النار ،وأن تقصر أملك يف الدنيا ،فهذا هو الزهد يف الدنيا.

الديلمي عن أيب هريرة.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -6215أوحى هللا إىل داود مثل الدنيا كمثل جيفة اجتمعت عليها الكالب جيروهنا ،أفتحب أن تكون كلبا مثلهم
فتجر معهم؟ اي داود طيب الطعام ولني اللباس والصيت يف الناس ويف اآلخرة اجلنة ال جتتمع أبدا.

الديلمي عن علي .الغرائب امللتقطة (منكر).

 -6264إن العبد إذا كان مهه الدنيا وسدمه أفشى هللا عليه ضيعته ،وجعل فقره بني عينيه ،فال يصبح إال فقريا ،وال

ميسي إال فقريا وإن العبد إذا كانت اآلخرة مهه وسدمه ،مجع هللا تعاىل ضيعته ،وجعل غناه يف قلبه ،وال يصبح إال غنيا،

وال ميسي إال غنيا.

هناد عن أنس.

العلل المتناهية (ال يصح).

 -6281أال إن األكثرين هم األرذلون ،أال إن األكثرين هم األرذلون.
الديلمي عن أنس .الغرائب امللتقطة (منكر).

 -6285ما سكن حب الدنيا قلب عبد إال ابتاله هللا خبصال ثالث :أبمل ال يبلغ منتهاه ،وفقر ال يدرك غناه ،وشغل
ال ينفك عناه.

الديلمي عن أيب سعيد.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).
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 -6294ما من أحد ترك صفراء وال بيضاء من ذهب وال فضة إال جعل هللا له صفائح ،مث كوي به من فرقه إىل
قدمه.

ابن مردويه حل عن ثوابن.

تحقيق البغية (إسناده ضعيف جدا).

 -6304إذا رأيت الناس يتنافسون الذهب والفضة فادع هبذه الدعوات :اللهم إين أسألك الثبات يف األمر ،وأسألك

عزمية الرشد وأسألك شكر نعمتك ،والصرب على بالئك وحسن عبادتك والرضا بقضائك ،وأسألك قلبا سليما ،ولساان

صادقا ،وأسألك من خري ما تعلم ،وأعوذ بك من شر ما تعلم ،وأستغفرك ملا تعلم.
طب عن الرباء وفيه موسى بن مطري مرتوك.

 -6307أهل اجلوع يف الدنيا هم الذين يقبض هللا أرواحهم وهو الذين إذا غابوا مل يفتقدوا ،وإذا شهدوا مل يعرفوا،
أخفياء يف الدنيا ،معروفون يف السماء ،إذا رآهم اجلاهل ظن هبم سقما ،وما هبم من سقم إال اخلوف من هللا تعاىل،
ليظلون يوم القيامة يوم ال ظل إال ظله.

الديلمي عن أيب هريرة.

الغرائب الملتقطة (منكر).

 -6310اي أيها الناس إمنا الدنيا عرض حاضر يصيب منها الرب والفاجر ،وإن اآلخرة وعد صادق حيكم فيها ملك
قادر حيق هلا احلق ،ويبطل الباطل ،أيها الناس فكونوا من أبناء اآلخرة ،وال تكونوا من أبناء الدنيا ،فإن كل أم يتبعها

ولدها ،اعملوا وأنتم من هللا على حذر ،واعلموا أنكم معرضون على أعمالكم ،وأنكم مالقوا هللا ال بد منه ،فمن يعمل

مثقال ذرة خريا يره ،ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.

احلسن ابن سفيان طب وابن مردويه حل عن شداد بن أوس.

[الهيثمي :رواه الطبراني في الكبير وفيه أبو مهدي سعيد بن

سنان وهو ضعيف جدا].

 -6311الدنيا مرحتلة ذاهبة ،واآلخرة مرحتلة قادمة ،ولكل واحدة منهما بنون ،فإن استطعتم أن تكونوا من بين آخرة
ال بين دنيا فافعلوا ،فإنكم اليوم يف دار عمل ال حساب فيها ،وغدا يف دار حساب ال عمل فيها.

ابن الل عن جابر.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -6315متعددوا واخشوشنوا وامشوا حفاة.

الرامهرمزي يف األمثال عن عبد هللا بن سعيد عن أبيه عن رجل من أسلم يقال له ابن األدرع.

جدا).
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السلسلة الضعيفة (ضعيف

 -6324مثلت ألخي عيسى الدنيا يف صورة امرأة فقال هلا :ألك زوج؟ قالت :نعم أزواج كثرية ،قال :أهم أحياء؟
قالت :ال قتلتهم فعلم حينئذ أهنا دنيا مثلت له.
الديلمي عن أنس.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -6326ال تزال أميت خبري ما مل يظهر فيهم حب الدنيا ،وعلماء فساق وقراء جهال ،وجبابرة ،فإذا ظهرت خشيت
أن يعمهم هللا بعقاب.

أبو نعيم احلارث يف املعرفة من طريق الواقدي أنبأتنا فاطمة بنت مسلم األشعجية عن فاطمة اخلزاعية عن فاطمة بنت

اخلطاب.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -6341نعمت الدار الدنيا ملن تزود منها آلخرته حىت يرضي ربه وبئست الدار الدنيا ملن صدته عن آخرته ،وقصرت
به عن رضا ربه وإذا قال العبد :قبح هللا الدنيا ،قالت الدنيا :قبح هللا أعصاان لربه.

ك وتعقب وابن الل والرامهرمزي يف األمثال عن طارق بن أشيم.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -6350شربتان يف شربة وأدمان يف قدح ،ال حاجة يل فيه ،أما إين ال أزعم أنه حرام ،ولكين أكره أن يسألين هللا عن

فضول الدنيا يوم القيامة ،أتواضع هلل ،فمن تواضع هلل رفعه هللا ،ومن تكرب وضعه هللا ،ومن استغىن أغناه هللا ،ومن أكثر

ذكر هللا أحبه هللا.

قط يف األفراد طس عن عائشة قال :أيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بقدح فيه لنب وعسل قال :فذكره.

الضعيفة (ضعيف جدا).

 -6399السكينة مغنم وتركها مغرم.

ك يف اترخيه واإلمساعيلي يف معجمه عن أيب هريرة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -6412إذا أراد هللا بقوم خريا أمد هلم يف العمر وأهلمهم الشكر.
فر عن أيب هريرة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -6427قال هللا تعاىل :اي ابن آدم إنك ما ذكرتين شكرتين وإذا ما نسيتين كفرتين.
طس عن أيب هريرة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -6449من أسدى إىل قوم نعمة فلم يشكروها له فدعا عليهم استجيب له.
الشريازي عن ابن عباس.

زوائد تاريخ الخطيب (إسناده تالف)
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السلسلة

 -6456اي عائشة أكرمي كرميا ،فإهنا ما نفرت عن قوم قط فعادت إليهم.
هـ عن عائشة.

سنن ابن ماجه :شعيب (إسناده ضعيف جدا).

 -6460أومل أقل :اللهم لك احلمد شكرا ولك املن فضال؟

طب عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن أبيه عن جده قال :بعث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سرية،

فقال :علي إن سلمهم هللا أن أشكره فغنموا وسلموا فاتنظره الناس يصنع شيئا فقيل له؟ فقال :فذكره.

ضعيف الجامع

الصغير (ضعيف جدا).

 -6466ما أنعم هللا على عبد نعمة فعلم أهنا من هللا إال كتب هللا له شكرها قبل أن حيمده عليها ،وما أذنب عبد ذنبا
فندم عليه إال كتب هللا تعاىل له مغفرة قبل أن يستغفره ،وما اشرتى عبد ثواب بدينار أو نصف دينار فلبسه فحمد هللا

عليه أال مل يبلغ ركبتيه حىت يغفر له.

ك وتعقب هب عن عائشة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -6475من أنعم على أخيه نعمة فلم يشكرها فدعا عليه استجيب له.
عق وابن الل والشريازي يف األلقاب عن ...واخلطيب عن ابن عباس.

زوائد تاريخ الخطيب (إسناده تالف)

 -6493أفضل الصدقة صدقة اللسان ،الشفاعة تفك هبا األسري ،وحتقن هبا الدم ،وجتر املعروف واإلحسان إىل
أخيك ،وتدفع عنه الكريهة.

طب هب عن مسرة.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 -6500الصرب واإلحتساب هن عتق الرقاب ،ويدخل هللا صاحبهن اجلنة بغري حساب.
طب عن احلكم بن عمري الثمايل.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -6501الصرب من اإلميان مبنزلة الرأس من اجلسد.
فر عن أنس حب عن علي هب عن علي موقوفا.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -6506النصر مع الصرب ،والفرج مع الكرب ،وأن مع العسر يسرا.
خط عن أنس.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).
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 -6508انتظار الفرج من هللا عبادة ،ومن رضي ابلقليل من الرزق رضي هللا تعاىل منه ابلقليل من العمل.
ابن أيب الدنيا يف الفرج وابن عساكر عن علي.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -6509انتظار الفرج عبادة.
عد خط عن أنس.

زوائد تاريخ بغداد (ضعيف جدا).

 -6516من ابتلي فصرب ،وأعطي فشكر ،وظلم فغفر ،وظلم فاستغفر ،أولئك هلم األمن وهم مهتدون.
طب هب عن سخربة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -6519النصر مع الصرب ،والفرج مع الكرب ،وأن مع العسر يسرا.
أبو نعيم واخلطيب وابن النجار عن أنس.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -6521سلوا هللا من فضله ،فإنه حيب أن يسأل ،وإن من أفضل العبادة انتظار الفرج.
ابن جرير عن حكيم بن جبري عن رجل مل يسم امسه.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -6526لن يبتلى عبد بشيء أشد من الشرك ،ولن يبتلى بشيء بعد الشرك أشد من ذهاب البصر ،ولن يبتلى عبد
بذهاب بصره فيصرب إال غفر هللا له.

البزار عن بريدة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -6527ما أصيب عبد بعد ذهاب دينه أبشد من ذهاب بصره ،وما ذهب بصر عبد فصرب إال دخل اجلنة.
خط عن بريدة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -6546لن يبتلى عبد بشيء أشد من الشرك ،ولن يبتلى بشيء بعد الشرك أشد من ذهاب بصره ،ولن يبتلى عبد
بذهاب بصره فيصرب إال غفر هللا له.

ن عن عبد هللا بن بريدة عن أبيه.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -6561قال هللا تعاىل :إذا وجهت إىل عبد من عبيدي مصيبة يف بدنه أو يف ولده أو يف ماله فاستقبله بصرب مجيل
استحييت يوم القيامة أن أنصب له ميزاان أو أنشر له ديواان.

احلكيم عن أنس.

[فيه يعقوب بن الجهم ضعيف جدا].
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 -6615من مات له ولد ذكر أو أنثى سلم أو مل يسلم رضي أو مل يرض صرب أو مل يصرب مل يكن له ثواب إال اجلنة.
طب عن ابن مسعود.

السلسلة الضعيفة (منكر).

 -6626اي عثمان أما ترضى أبن للجنة مثانية أبواب ،وللنار سبعة أبواب ال تنتهي إىل ابب من أبواب اجلنة إال

وجدت ابنك قائما عنده أخذا حبجزتك يشفع لك عند ربك؟ قالوا اي رسول هللا :ولنا يف فرطنا مثل ما لعثمان بن

مظعون؟ قال :نعم ملن صرب واحتسب .ك يف اترخيه عن أنس.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -6328اي ابن آدم ما تصنع ابلدنيا؟ حالهلا حساب ،وحرامها عذاب.
قط والديلمي عن ابن عباس.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -6634من أصيب مبصيبة فذكر مصيبته فأحدث اسرتجاعا وإن تقادم عهدها كتب هللا له من األجر مثل يوم
أصيب.

هـ عن احلسن بن علي رضي هللا عنه.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -6635إذا انقطع شسع أحدكم فليسرتجع فإهنا من املصائب.
عد والبزار عن أيب هريرة.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 -6636ليسرتجع أحدكم يف كل شيء ،حىت يف شسع نعله فإهنا من املصائب.
ابن السين يف عمل يوم وليلة عن أيب هريرة.

 -6641ما أصاب املؤمن مما يكره فهو مصيبة.
طب عن أيب أمامة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -6678ما من امرئ مؤمن وال مؤمنة ميرض إال جعله هللا كفارة ملا مضى من ذنوبه.
البزار عن ابن عمرو.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -6682ال خري يف مال ال يرزأ منه ،وجسد ال ينال منه.
ابن سعد عن عبد هللا بن عبيد بن عمري مرسال.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).
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 -6771إذا أحب هللا عبدا ابتاله ليسمع تضرعه.

هب فر عن أيب هريرة هب عن ابن مسعود وكردوس.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -6674ساعات األمراض يذهنب ساعات اخلطااي.
هب عن أيب أيوب.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -6684إذا مرض العبد ثالثة أايم خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه.
طس وأبو الشيخ عن أنس.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 -6698إن هللا تعاىل حيمي عبده املؤمن ،كما حيمي الراعي الشفيق غنمه مراتع اهللكة.
هب عن حذيفة.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -6705أنني املريض تسبيح ،وصياحه هتليل ،ونفسه صدقة ونومه على الفراش عبادة ،وتقلبه من جنب إىل جنب،

كأمنا يقاتل العدو يف سبيل هللا ،يقول هللا تعاىل :اكتبوا لعبدي أحسن ما كان يعمل يف صحته ،فإذا قام ومشى كان كمن

ال ذنب له.

خط والديلمي عن أيب هريرة وقاال رجاله معروفون ابلثقة إال حسني بن أمحد البلخي فإنه جمهول.

زوائد تاريخ بغداد

(باطل).

 -6710إن العبد ليمرض فريق قلبه ،فيذكر ذنوبه ،فيقطر من عينيه مثل الذابب من الدموع ،فيطهره هللا من ذنوبه،
فإن بعثه بعثه مطهرا ،وإن قبضه قبضه مطهرا.

ك يف اترخيه والديلمي عن أنس.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -6738قال هللا عز وجل :إذا اشتكى عبدي فأظهر املرض قبل ثالث فقد شكاين.
طس عن أيب هريرة.

[الهيثمي :رواه الطبراني في األوسط ،وفيه عبد الرحمن بن عبد هللا بن عمر العمري وهو متروك].

 -6747احلمى حظ كل مؤمن من النار ،ومحى ليلة تكفر خطااي سنة جمرمة.
القضاعي عن ابن مسعود.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).
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 -6755إن املليلة والصداع يولعان ابملؤمن ،وإن ذنبه مثل جبل أحد حىت ال يدعا عليه من ذنبه مثقال حبة من
خردل.

ابن عساكر عن أيب الدرداء.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -6756إن الصداع واملليلة ال يزاالن ابملؤمن وإن ذنوبه مثل أحد فما يدعانه وعليه من ذنوبه مثقال حبة من خردل.
حم طب عن أيب الدرداء.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -6769اي أنس من حم ثالث ليال خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه ،ومن حم عشرة أايم نودي من السماء :قد غفر
لك ما مضى فأستأنف العمل.
الديلمي عن أابن عن أنس.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -6801إن هللا ليتعاهد عبده املؤمن ابلبالء ،كما يتعاهد الوالد ولده ابخلري ،وإن هللا ليحمى عبده املؤمن من الدنيا
كما حيمي املريض أهله الطعام.

هب وابن عساكر عن حذيفة.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -6818إن هللا ليتعاهد عبده املؤمن ابلبالء ،كما يتعاهد الوالد ولده ابخلري ،وإن هللا ليحمي عبده املؤمن من الدنيا،
كما حيمي املريض أهله الطعام.

الروايين وأبو الشيخ يف الثواب واحلسن بن سفيان كر وابن النجار عن حذيفة.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -6819إن هللا تعاىل ل يجرب أحدكم ابلبالء ،وهو أعلم به كما جيرب أحدكم ذهبه ابلنار ،فمنهم من خيرج كالذهب
اإلبريز ،فذاك الذي محاه هللا من الشبهات ،ومنهم من خيرج كالذهب دون ذاك ،فذاك الذي يشك بعض الشك،

ومنهم من خيرج كالذهب األسود ،فذاك الذي قد افتنت.

طب ك وتعقب عن أيب أمامة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -6821إن هللا تعاىل يقول املالئكة :انطلقوا إىل عبدي فصبوا عليه البالء ،فيأتونه ،فيصبون عليه البالء ،فيحمد هللا
فريجعون ،فيقولون :ربنا صببنا عليه البالء صبا كما أمرتنا ،فيقول :ارجعوا فإين أحب أن أمسع صوته.

طب هب عن أيب أمامة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -6824إن يف اجلنة شجرة يقال هلا شجرة البلوى ،يؤتى أبهل البالء يوم القيامة ،فال يرفع هلم ديوان ،وال ينصب هلم
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طب عن السيد احلسن.

[الهيثمي :رواه الطبراني في الكبير ،وفيه سعد بن طريف وهو ضعيف جدا].

 -6853اجلمال صواب القول ابحلق ،والكمال حسن الفعال ابلصدق.
احلكيم عن جابر.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -6919إن الرب والصلة ليطيالن األعمار ،ويعمران الداير ،ويكثران األموال ،ولو كان القوم فجارا ،وإن الرب والصلة
ليخففان سوء احلساب يوم القيامة.

خط فر وابن عساكر عن ابن عباس.

الغرائب الملتقطة (منكر).

 -6920إن املرء ليصل رمحه وما بقي من عمره إال ثالثة أايم فينسئه هللا ثالثني سنة ،وإن الرجل ليقطع الرحم وقد
بقي من عمره ثالثون سنة فصريه هللا إىل ثالثة أايم.

أبو الشيخ عن ابن عمرو.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -6936إن الرب والصلة ليطيالن األعمار ،ويعمران الداير ،ويكثران األموال ،ولو كان القوم فجارا.

أبو احلسن بن معروف يف فضائل بين هاشم واخلطيب والديلمي وابن عساكر عن الصمد بن علي بن عبد هللا بن عباس

عن أبيه عن جده.

الغرائب الملتقطة (منكر).

 -6957إن أعجل الطاعة ثوااب صلة الرحم ،حىت إن أهل البيت ليكونون فجارا فتنمو أمواهلم ،ويكثر عددهم إذا
وصلوا أرحامهم.

ابن جرير واخلرائطي يف مكارم األخالق طس عن أيب سلمة عن أيب هريرة.

الدهماء النصري ،وهو ضعيف جدا].

 -6978إن الرمحة ال تنزل على قوم فيهم قاطع رحم.
خد عن ابن أيب أوىف.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -6998احلكمة عشرة أجزاء ،تسعة منها يف العزلة ،وواحد يف الصمت.
عد وابن الل عن أيب هريرة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).
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[الهيثمي :رواه الطبراني في األوسط ،وفيه أبو

 -7004تعافوا تسقط الضغائن بينكم.
البزار عن ابن عمر.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -7007من عفا عند القدرة عفا هللا عنه يوم العسرة.
طب عن أيب أمامة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -7008إذا كان يوم القيامة ينادي مناد من بطنان العرش :ليقم من على هللا أجره ،فال يقوم إال من عفا عن ذنب
أخيه.

خط عن ابن عباس.

زوائد تاريخ الخطيب (إسناده تالف)

 -7017قال هللا تعاىل :إنك إن ظلمت تدعو على آخر من أجل أنه ظلمك ،وإن آخر يدعو عليك أنك ظلمته،
فإن شئت استجبنا لك ،وعليك ،وإن شئت أخرتكما إىل يوم القيامة فأوسعكما عفوي.

ك يف اترخيه عن أنس وفيه ابن أهيم بن زيد األسلمي وهاه ابن حبان.

 -7012العفو ال يزيد العبد إال عزا ،فاعفوا يعزكم هللا ،والتواضع ال يزيد العبد إال رفعة ،فتواضعوا يرفعكم هللا.
ابن الل عن أنس.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -7018من أراد أن يشرف هللا له البنيان ،وأن يرفع له الدرجات يوم القيامة فليعف عمن ظلمه ،وليعط من حرمه،
وليصل من قطعه ،وليحلم عمن جهل عليه.
اخلطيب وابن عساكر عن أيب هريرة.

زوائد تاريخ بغداد (ضعيف جدا).

 -7023من عفا عند قدرة عفا هللا عنه يوم العثرة.
طب عن أيب أمامة.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 -7043إن هللا تعاىل يبغض املؤمن الذي ال زبر له.
عق عن أيب هريرة.

السلسلة الضعيفة (منكر).

 -7049إن الرجل لينطلق إىل املسجد فيصلي وصالته ال تعدل جناح بعوضة ،وإن الرجل ليأيت إىل املسجد فيصلي
وصالته تعدل جبل أحد ،إذا كان أحسنهما عقال؟ قيل :وكيف يكون أحسنهما عقال؟ قال :أورعهما عن حمارم هللا،

وأحرصهما على أسباب اخلري ،وإن كان دونه يف العمل ،والتطوع.
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احلكيم عن أيب محيد الساعدي.

تحقيق البغية (إسناده ضعيف جدا).

 -7059ال يعجبنكم إسالم امرئ حىت تعلموا ما عقدة عقله.
عق وقال منكر عد هب وضعفه عن ابن عمرو.

 -7060ال يعجبنكم إسالم رجل حىت تعلموا ما عقدة عقله.
احلكيم ابن عمر.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -7063اجلنة مائة درجة ،تسعة وتسعون ألهل العقل ،ودرجة لسائر الناس الذين هم دوهنم.
حل عن عمر.

تحقيق البغية (إسناده ضعيف جدا).

 -7080القناعة مال ال ينفد.
القضاعي عن أنس.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 -7091إن هللا تعاىل حيب الفقري املتعفف أاب العيال.

هـ عن عمران .سنن ابن ماجه :شعيب (إسناده ضعيف جدا)..

 -7098طوىب ملن أسلم فكان عيشه كفافا.
الرازي يف مشيخته عن أنس.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 -7100طوىب ملن رزقه هللا الكفاف مث صرب عليه.
طب فر عن عبد هللا بن حنطب.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -7104قليل تؤدي شكره خري من كثري ال تطيقه.

البغوي البارودي وابن قانع وابن السكن وابن شاهني عن أيب أمامة عن ثعلبة ابن حاطب.

السلسلة الضعيفة (ضعيف

جدا).

 -7121إن هللا ليبتلي العبد ابلرزق لينظر كيف يعمل؟ فإن رضي بورك له فيه ،وإن مل يرض مل يبارك له فيه.
الديلمي عن عبد هللا بن الشخري.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

464

 -7123إمنا يكفي أحدكم ما قنعت به نفسه ،وإمنا يصري إىل أربعة أذرع يف شرب ،وإمنا يرجع األمر إىل آخره.
ابن الل يف مكارم األخالق عن ابن مسعود.

الغرائب الملتقطة (منكر).

 -7126خري املؤمنني القانع ،وشرهم الطامع.
الديلمي عن أيب هريرة.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -7139من تسخط رزقه ،وبث شكواه ،ومل يصرب ،مل يصعد له إىل هللا عمل ،ولقي هللا تعاىل وهو عليه غضبان.
حل عن أيب سعيد وابن مسعود معا.

تحقيق البغية (إسناده ضعيف جدا).

 -7142من قل ماله ،وكثر عياله ،وحسنت صالته ،ومل يغتب املسلمني جاء يوم القيامة وهو معي كهاتني.
ع واخلطيب وابن عساكر عن أيب سعيد.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -7144يكفيك من الدنيا ما سد جوعتك ،ووارى عورتك فإن كان لك شيء يظلك فذاك ،وإن كانت لك دابة
تركبها فبخ.

ابن النجار عن ثوابن.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -7154احلزم سوء الظن.

أبو الشيخ يف الثواب عن علي .القضاعي عن عبد الرمحن بن عائذ.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -7168إن هللا تعاىل أمرين مبداراة الناس ،كما أمرين إبقامة الفرائض.
فر عن عائشة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -7176ليس من املروءة الربح على اإلخوان.
ابن عساكر عن ابن عمر.

السلسلة الضعيفة (منكر).

 -7178املروءة إصالح املال.
الديلمي عن إابن عن أنس.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -7179من أراد أمرا فشاور فيه امرءا مسلما وفقه هللا ألرشد أموره.
طس عن ابن عباس.

[الهيثمي :رواه الطبراني في األوسط ،وفيه عمرو بن الحصين العقيلي ،وهو متروك].
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 -7182املستشار مؤمتن ،إن شاء أشار ،وإن شاء مل يشر.
طب عن مسرة.

[الهيثمي :رواه الطبراني من طريقين في إحداهما إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف ،وفي األخرى عبد الرحمن بن

عمرو بن جبلة وهو متروك].

 -7198إذا وجد أحدكم ألخيه نصحا يف نفسه فليذكره له.
عد عن أيب هريرة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -7190املستشار مؤمتن ،فإن شاء أشار ،وإن شاء سكت ،فإن شاء فليشر مبا لو نزل به فعله.
القضاعي عن مسرة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -7199قال هللا تعاىل :أحب ما تعبدين به عبدي إيل النصح يل.
حم عن أيب أمامة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -7203ال يزال املؤمن يف فسحة من دينه ما حمض أخاه النصيحة ،فإذا حاد عن ذلك سلب التوفيق.
قط يف األفراد والديلمي عن علي.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -7216من اغتيب عنده أخوه املسلم فلم ينصره وهو يستطيع نصره أذله هللا تعاىل يف الدنيا واآلخرة.
ابن أيب الدنيا يف ذم الغيبة عن أنس.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -7241إن هللا تعاىل يقول :إين لست على كل كالم احلكيم أقبل ،ولكن أقبل على مهه وهواه ،فإن كان مهه فيما
حيب هللا ويرضى جعلت مهه محدا هلل ،ووقارا ،وإن مل يتكلم.
ابن النجار عن املهاجر بن حبيب.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -7261تركنا يف املدينة أقواما ال نقطع واداي ،وال نصعد صعودا وال هنبط هبوطا إال كانوا معنا ،قالوا :كيف يكونون
معنا ومل يشهدوا؟ قال :نياهتم.

احلسن بن سفيان والديلمي عن هشام بن عروة عن أبيه عن جده الزبري بن العوام.

 -7279جلساء هللا غدا أهل الورع والزهد يف الدنيا.
ابن الل عن سلمان.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).
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الغرائب الملتقطة (منكر).

 -7300مالك الدين الورع.
الديلمي عن أيب هريرة.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -7311اي وابصة جئت تسألين عن الرب واإلمث .الرب ما انشرح له صدرك ،واإلمث ما حاك يف نفسك ،وإن أفتاك عنه
الناس.

حب عن وابصة األسدي.

مسند أحمد :شعيب (إسناده ضعيف جدا).

 -7312اي وابصة استفت قلبك ،استفت نفسك ،الرب ما اطمأن إليه القلب واطمأنت إليه النفس ،واإلمث ما حاك يف
النفس وتردد يف الصدر ،وإن أفتاك الناس وأفتوك.

حم طب [هق] يف الدالئل عنه.

مسند أحمد :شعيب (إسناده ضعيف جدا).

 -7322قال هللا تعاىل :اي موسى إنه لن يلقاين عبد يف حاضر القيامة إال فتشته عما يف يديه ،إال من كان من
الورعني ،فإين أستحييهم وأجلهم وأكرمهم ،وأدخلهم اجلنة بغري حساب.

احلكيم عن ابن عباس .الغرائب امللتقطة (منكر).

 -7339اإلميان اثبت يف القلب ،واليقني خطرات.
الديلمي عن داود بن سعد األنصاري عن أبيه.

الغرائب الملتقطة (منكر).

 -7360الناس معادن ،والعرق دساس ،وأدب السوء كعرق السوء.
هب عن ابن عباس.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -7347سوء اخللق يفسد العمل ،كما يفسد اخلل العسل.
احلارث واحلاكم يف الكىن عن ابن عمر.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -7356من ساء خلقه عذب نفسه ،ومن كثر مهه سقم بدنه ومن الحى الرجال ذهبت كرامته ،وسقطت مروءته.
احلارث وابن السين وأبو نعيم يف الطب عن أيب هريرة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -7373احذروا البغي ،فإنه ليس من عقوبة هي أحضر من عقوبة البغي.
عد وابن النجار عن علي.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).
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 -7378حسب امرئ من البخل أن يقول :آخذ حقي كله ،وال أدع منه شيئا.
فر عن أيب أمامة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -7429حب الثناء من الناس يعمي ويصم.
فر عن ابن عباس.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -7431حب الثناء من الناس يعمي ويصم.
الديلمي عن ابن عباس.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -7438احلسد أيكل احلسنات كما أتكل النار احلطب ،والصدقة تطفئ اخلطيئة كما يطفئ املاء النار ،والصالة نور
املؤمن ،والصيام جنة من النار

هـ عن أنس.

سنن ابن ماجه :شعيب (إسناده ضعيف جدا).

 -7441إذا حسدمت فال تبغوا ،وإذا ظننتم فال حتققوا ،وإذا تطريمت فامضوا ،وعلى هللا فتوكلوا.
عد عن أيب هريرة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -7446كل بين آدم حسود ،وال يضر حاسدا حسده ما مل يتكلم ابللسان أو يعمل ابليد.
حل عن أنس.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -7447كل بين آدم حسود وبعض الناس يف احلسد أفضل من بعض ،وال يضر حاسدا حسده ما مل يتكلم ابللسان
أو يعمل ابليد.

أبو نعيم عن أنس.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -7459تعرض أعمال بين آدم كل يوم اثنني ومخيس ،فريحم املرتمحني ويغفر للمستغفرين ،مث يذر أهل احلقد حبقدهم.
ابن زجنويه طب عن ابن مسعود.

[الهيثمي :رواه الطبراني والبزار ،وفيه علي بن زيد األلهاني ،وهو متروك].

 -7475إذا كان يوم القيامة أيت بصحف خمتمة تنصب بني يدي هللا تعاىل ،فيقول هللا للمالئكة :أقبلوا هذا ،وألقوا
هذا ،فتقول املالئكة وعزتك ما رأينا إال خريا ،فيقول :نعم ،ولكن لغريي ،وال أقبل اليوم ما ابتغي به غري وجهي.

مسويه عن أنس.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).
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 -7478إن أدىن الرايء شرك ،وأحب العبيد إىل هللا تعاىل األتقياء األخفياء ،الذين إذا غابوا مل يفتقدوا ،وإذا شهدوا مل
يعرفوا ،أولئك أئمة اهلدى ومصابيح العلم.

طب ك عن ابن عمر.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -7480تعوذوا ابهلل من جب احلزن ،واد يف جهنم ،تتعوذ منه جهنم كل يوم أربعمائة مرة ،يدخله القراء املراؤن
أبعماهلم ،وإن من أبغض القراء إىل هللا تعاىل الذين يزورون األمراء.

تخ ت عن أيب هريرة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -7492ريح اجلنة توجد من مسرية مخسمائة عام ،وال جيدها من طلب الدنيا بعمل اآلخرة.
فر عن ابن عباس.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -7504الشرك أخفى يف أميت من دبيب النمل على الصفا يف الليلة الظلماء ،وأدانه أن حتب على شيء من اجلوار،
وتبغض على شيء من العدل ،وهل الدين إال احلب يف هللا والبغض يف هللا؟ قال هللا تعاىل{ :قُ مل إي من ُك منـتُ مم ُيحتبُّو َن َّ
اَّللَ
فَاتَّبيعُ يوين ُمحيبيمب ُك ُم َّ
اَّللُ}.
احلكيم ك حل عن عائشة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -7505أختوف على أميت الشرك والشهوة اخلفية ،قيل اي رسول هللا :أتشرك أمتك من بعدك؟ قال نعم ،أما إهنم ال
يعبدون مشسا وال قمرا وال حجرا وال وثنا ،ولكن يراؤن الناس أبعماهلم ،والشهوة اخلفية أن يصبح أحدهم صائما

فتعرض له شهوة من شهواته فيرتك صومه.

حم طب ك حل هب عن شداد بن أوس.

مسند أحمد :شعيب (إسناده ضعيف جدا).

 -7507جياء يوم القيامة بصحف خمتومة ،فتنصب بني يدي هللا عز وجل ،فيقول هللا للمالئكة :ألقوا هذا ،واقبلوا

هذا ،فتقول املالئكة :وعزتك ما رأينا إال خريا ،فيقول  -وهو أعلم  -إن هذا لغريي ،وال أقبل اليوم من العمل إال ما

كان ابتغي به وجهي.

كر قط عن أنس.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -7510إن الرجل ليعمل عمال سرا فيكتبه هللا عنده سرا ،فال يزال به الشيطان حىت يتكلم به ،فيمحى من السر،
ويكتب عالنية ،فإن عاد فتكلم الثانية حمي من السر والعالنية ،وكتب رايء .الديلمي عن أيب الدرداء.

(ضعيف جدا).
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الغرائب الملتقطة

 -7515تعوذوا ابهلل من جب احلزن ،قالوا اي رسول هللا :وما جب احلزن؟ قال :واد يف جهنم ،تتعوذ منه جهنم كل
يوم أربعمائة مرة يدخله القراء املراؤن أبعماهلم ،وإن من أبغض القراء إىل هللا الذين يزورون األمراء.

خ يف التاريخ ت غريب هـ عن أيب هريرة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -7541اي بين ال تر الناس أنك ختشى هللا ليكرموك.
الديلمي عن ابن عمر.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -7542إذا كان يوم القيامة اندى مناد يسمع أهل اجلمع ،أين الذين كانوا يعبدون الناس؟ قوموا خذوا أجوركم ممن
عملتم له فإين ال أقبل عمال خالطه فيه شيء من الدنيا وأهلها.

الديلمي عن ابن عباس.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -7548الضحك ضحكان :ضحك حيبه هللا وضحك ميقته هللا ،فأما الضحك الذي حيبه هللا فالرجل يكشر يف وجه
أخيه حداثة عهد به وشوقا إىل رؤيته ،وأما الضحك الذي ميقت هللا تعاىل عليه فالرجل يتكلم بكلمة اجلفاء والباطل

ليضحك أو يضحك يهوي هبا يف جهنم سبعني خريفا.

هناد عن احلسن مرسال.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -7553أخوف ما أخاف على أميت اهلوى ،وطول األمل.
عد عن جابر.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -7554إن آدم قبل أن يصيب الذنب كان أجله بني عينيه وأمله خلفه ،فلما أصاب الذنب جعل هللا أمله بني عينيه
وأجله خلفه ،فال يزال أيمل حىت ميوت.

ابن عساكر عن احلسن مرسال.

السلسلة الضعيفة (منكر).

 -7578أشد احلرب النساء وأبعد اللقاء املوت ،وأشد منهما احلاجة إىل الناس.
خط عن أنس.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 -7592اجلالوزة والشرط وأعوان الظلمة كالب النار.
حل عن ابن عمر.

موضوعات ابن الجوزي (ال يصح).
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 -7596من مشى مع ظامل ليعينه وهو يعلم أنه ظامل فقد خرج من اإلسالم.
طب والضياء عن أوس بن شرحبيل.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -7597اتقوا دعوة املظلوم فإمنا يسأل هللا تعاىل حقه ،وإن هللا تعاىل مل مينع ذا حق حقه.
خط عن علي.

زوائد تاريخ بغداد (ضعيف جدا).

 -7605اشتد غضب هللا على من ظلم من ال جيد انصرا غري هللا.
فر عن علي.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -7613إن شر الناس منزلة عند هللا يوم القيامة من خياف الناس شره.
طس عن أنس.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -7614ما من عبد يظلم رجال مظلمة يف الدنيا ال يقصه من نفسه إال أقصه هللا تعاىل منه يوم القيامة.
هب عن أيب سعيد.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -7615أوحى هللا تعاىل إىل داود أن قل للظلمة ال يذكروين ،فإين أذكر من يذكرين ،وإن ذكري إايهم أن ألعنهم.
ابن عساكر عن ابن عباس .الغرائب امللتقطة (منكر).

 -7624اي أيها الناس اتقوا هللا ،فو هللا ال يظلم مؤمن مؤمنا إال انتقم هللا تعاىل منه يوم القيامة.
عبد بن محيد عن أيب سعيد.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -7626حتم على هللا أن ال يستجيب دعوة مظلوم وألحد قبله مثل مظلمته
عد عن ابن عباس.

السلسلة الضعيفة (منكر).

 -7630من أصبح وهو ال يهم بظلم أحد غفر له ما اجرتم.
ابن عساكر عن أنس.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 -7648إن العبد إذا ظلم فلم ينتصر ،ومل يكن له من ينصره ،ورفع طرفه إىل السماء ،فدعا هللا ،قال هللا :لبيك أان
أنصرك عاجال وآجال.

ك يف اترخيه والديلمي عن أيب الدرداء.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).
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 -7649إايكم ودعوة املظلوم ،فإمنا يسأل هللا حقه ،وإن هللا ال مينع ذا حق حقه.
الديلمي عن علي.

زوائد تاريخ بغداد (ضعيف جدا).

 -7650اي علي اتق دعوة املظلوم ،فإمنا يسأل هللا حقه ،وإن هللا لن يضيع لذي حق حقه .اخلرائطي يف مساوي
األخالق عن علي.

زوائد تاريخ بغداد (ضعيف جدا).

 -7670لو كان العجب رجال لكان رجل سوء.
طص عن عائشة.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 -7675شرار أميت الوحداين املعجب بدينه املرائي بعمله املخاصم حبجته ،قليل الرايء شرك .أبو الشيخ عن عبد
الرمحن بن اثبت بن ثوابن عن أبيه عن جده.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -7699إن جلهنم اباب ال يدخله إال من شفى غيظه مبعصية هللا.
ابن أيب الدنيا يف ذم الغضب عن ابن عباس.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -7706للنار ابب ال يدخله إال من شفى غيظه بسخط هللا.
احلكيم عن ابن عباس.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -7729اجتنبوا الكرب ،فإن العبد ال يزال يتكرب حىت يقول هللا عز وجل :اكتبوا عبدي هذا يف اجلبارين.
أبو بكر بن الل يف مكارم األخالق وعبد الغين بن سعيد يف إيضاح اإلشكال عد عن أيب أمامة.

السلسلة الضعيفة

(ضعيف جدا).

 -7734إايكم والكرب ،فإن إبليس محله الكرب على أن ال يسجد آلدم ،وإايكم واحلرص فإن آدم محله احلرص على
أن أكل من الشجرة وإايكم واحلسد ،فإن بين آدم إمنا قتل أحدمها صاحبه حسدا ،فهن أصل كل خطيئة.
ابن عساكر عن ابن مسعود.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -7735إايكم والكرب ،فإن الكرب يكون يف الرجل ،وأن عليه العباءة.
طس عن ابن عمر.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).
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 -7736براءة من الكرب لبوس الصوف ،وجمالسة فقراء املؤمنني وركوب احلمار ،واعتقال العنز.
حل هب عن أيب هريرة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -7797من لبس الصوف ،وانتعل املخصوف ،وركب محاره وحلب شاته ،وأكل معه عياله ،فقد حنى هللا عنه الكرب،

أان عبد بن عبد ،أجلس جلسة العبد ،وآكل أكل العبد ،إين قد أوحي إيل أن تواضعوا ،وال يبغي أحد على أحد ،إن يد

هللا مبسوطة يف خلقه ،فمن رفع نفسه وضعه هللا ،ومن وضع نفسه رفعه هللا ،وال ميش امرؤ على األرض شربا يبتغي به

سلطان هللا إال كبه هللا.

متام وابن عساكر عن ابن عمر.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -7827إن هللا تعاىل ال يغلب وال خيلب وال ينبأ مبا ال يعلم.
طب عن معاوية.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -7832اهلوى مغفور لصاحبه ما مل يعمل به أو يتكلم به.
حل عن أيب هريرة.

السلسلة الضعيفة (منكر).

 -7867البالء موكل ابملنطق ،فلو أن رجال عري رجال برضاع كلبة لرضعها.
خط عن ابن مسعود.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 -7868من حسب كالمه من عمله قل كالمه ،إال فيما يعنيه.
ابن السين عن أيب ذر.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -7872من وقي شر لقلقه وقبقبه وذبذبه فقد وجبت له اجلنة.
هب عن أنس.

محقق الشعب (إسناده ضعيف جدا).

 -7877إايك وانر املؤمن ،ال حترقك ،وإن عثر كل يوم سبع مرات ،فإن ميينه بيد هللا ،إذا شاء أن ينعشه أنعشه.
احلكيم عن الفار بن ربيعة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -7833ما حتت ظل مساء من إله يعبد من دون هللا أعظم عند هللا من هوى متبع.
طب حل عن أيب أمامة.

[الهيثمي :رواه الطبراني في الكبير ،وفيه الحسن بن دينار ،وهو متروك الحديث].
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 -7892ما أعطى عبد شيئا شرا من طالقة لسانه.
الديلمي عن ابن عباس.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -7897يعذب اللسان بعذاب ال يعذب به شيء من اجلوارح ،فيقول :اي رب مل عذبتين بعذاب مل تعذب به شيئا من
اجلوارح؟ فيقال له :خرجت منك كلمة بلغت مشارق األرض ومغارهبا ،فســفك هبــا الــدم احلـرام ،وأخــذ هبــا املــال احلـرام،

وانتهك هبا الفرج احلرام ،فوعزيت ألعذبنك بعذاب ال أعذب به شيئا من اجلوارح.

أبو نعيم عن أابن عن أنس.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -7916لعن هللا الذين يشققون اخلطب تشقيق الشعر.
حم عن معاوية.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -7923ال يزال املسروق يف هتمة ممن برئ منه حىت يكون أعظم جرما من السارق.
هب عن عائشة.

السلسلة الضعيفة (منكر).

 -7930تكفري كل حلاء ركعتان.
طب عن أيب أمامة.

[الهيثمي :فيه مسلمة بن علي وهو متروك].

 -7943إن هللا يكره من الرجال الرفيع الصوت ،وحيب اخلفيض من الصوت.
هب عن أيب أمامة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -7944إن هللا ليكره الرجل الرفيع الصوت ،وحيب الرجل اخلفيض الصوت.
الديلمي عن أيب أمامة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -7955امرؤ القيس صاحب لواء الشعراء إىل النار.
حم عن أيب هريرة.

مسند أحمد :شعيب (إسناده ضعيف جدا).

 -7959من قرض بيت شعر بعد العشاء مل يقبل له صالة تلك الليلة حىت يصبح.
حم عن شداد بن أوس.

مسند أحمد :شعيب (إسناده ضعيف جدا).
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 -7973من أحدث يف اإلسالم هجاء فاقطعوا لسانه.

خ يف اترخيه وابن سعد طب عن غطيف طب ومتام وابن عساكر عن أيب أمامة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -7976الشعر كالم مبنزلة الكالم فحسنه حسن الكالم ،وقبيحه قبيح الكالم.

قط يف األفراد عن عائشة خ يف األدب طس وابن اجلوزي يف الواهيات عن ابن عمرو ،الشافعي [هق] عن عروة

مرسال.

 -8001يف هذا مرة ويف هذا مرة.

ابن األنباري يف الوقف عن أيب بكرة قال :كنت عند النيب صلى هللا عليه وسلم ،وعنده أعرايب يند ،فقلت اي رسول هللا:

أشعر أم قرآن ،قال :فذكره وسنده ضعيف جدا.

 -8006إن من البيان لسحرا ،فإذا طلب أحدكم من أخيه حاجة فال يبدأه ابملدحة فيقطع ظهره.
هب وابن النجار عن ابن مسعود.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 -8019كأين أنظر إىل خضرة حلم زيد يف أسنانكم.
ك عن زيد بن اثبت.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -8023ما ابل أحدكم يؤذي أخاه يف األمر وإن كان حقا؟.

ابن سعد عن العباس بن عبد الرمحن "فر" عنه عن العباس بن عبد املطلب.

السلسلة الضعيفة (منكر).

 -8047إن العبد ليعطى كتابه يوم القيامة منشورا فريى فيه حسنات مل يعملها ،فيقول :اي رب مل أعمل هذه

احلسنات ،فيقال :إهنا كتبت ابغتياب الناس إايك ،وإن العبد ليعطى كتابه يوم القيامة منشورا ،فيقول :اي رب أمل أعمل

حسنة يوم كذا وكذا؟ فيقال له :حميت عنك ابغتيابك الناس.

اخلرائطي يف مساوي األخالق عن أيب أمامة ،وفيه احلسن بن دينار عن خصيب بن جحدر.

متروكان].

 -8063إن من كفارة االغتياب أن تستغفر لصاحبك.

خط يف املتفق واملفرتق عن أنس وفيه عنبسة بن سليمان الكويف مرتوك.
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[الحسن بن دبنار وخصيب

 -8072من ألقى جلباب احلياء فال غيبة له.
هق عن أنس.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -8073من ال حياء له ال غيبة له.

اخلرائطي يف مساوي األخالق وابن عساكر عن ابن عباس.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -8076من ال حياء له فال غيبة له.

اخلرائطي يف مساوي األخالق وابن عساكر عن ابن عباس.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -8117ريح اجلنوب من اجلنة ،وهي الريح اللواقح ،اليت ذكر هللا يف كتابه ،فيها منافع للناس والشمال من النار،
خترج فتمر ابجلنة فيصيبها نفحة منها فربدها من ذلك.

ابن أيب الدنيا يف كتاب السحاب وابن جرير وأبو الشيخ يف العظمة وابن مردويه عن أيب هريرة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف

جدا).

 -8133إن كان أحدكم سااب لصاحبه ال حمالة فال يفرت عليه وال يسب والديه ،وال يسب قومه ،ولكن إن كان يعلم
ذلك فليقل :إنك لبخيل ،أو ليقل :إنك جلبان ،أو ليقل :إنك لكذوب ،أو ليقل :إنك لنؤوم.

طب عن حبيب بن سليمان بن مسرة عن أبيه عن جده.

[الهيثمي :رواه الطبراني والبزار ،وإسناد البزار فيه متروك ،وفي إسناد

الطبراني مجاهيل].

 -8140من قال :قبح هللا الدنيا ،قالت الدنيا :قبح هللا أعصاان للرب.
الديلمي عن املطلب بن حنطب.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -8190ال تلعنوا احلاكة ،فإن أول من حاك أبوكم آدم.
الرافعي عن أنس.

السلسلة الضعيفة (منكر).

 -8202إذا كذب العبد كذبة تباعد عنه امللك ميال من ننت ما جاء به.
ت حل عن ابن عمر.

سنن الترمذي :األلباني (ضعيف جدا).

 -8203أعظم اخلطااي اللسان الكذوب.

ابن الل عن ابن مسعود عد عن ابن عباس.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).
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 -8210كربت خيانة أن حتدث أخاك حديثا هو لك به مصدق وأنت له به كاذب.
خد د عن سفيان بن أسيد حم طب عن النواس.

مسند أحمد :شعيب (إسناده ضعيف جدا).

 -8216إن العبد ليكذب الكذبة فيتباعد امللك عنه مسرية ميل من ننت ما جاء به.
اخلرائطي يف مساوي األخالق عن ابن

عمر .العلل المتناهية (ال يصح).

 -8226ملعون ملعون من كذب.

الديلمي عن هبز بن حكيم عن أبيه عن جده.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -8314أول ما هناين عنه ريب بعد عبادة األواثن وشرب اخلمر مالحاة الرجال.
طب عن أيب الدرداء طب حل عن معاذ بن جبل [هق] ش عن أم سلمة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -8325اي ذا األذنني.
حم د ت عن أنس.

مسند أحمد :شعيب (إسناده ضعيف جدا).

 -8396اي محرياء إن وحيك أو ويسك رمحة ،فال جتزعي منها ولكن اجزعي من الويل.
أبو احلسن احلريب يف احلربيات عن عائشة.

[عبد الوهاب بن الضحاك وهو متروك].

 -8399مسند علي رضي هللا عنه عن ضرار بن صرد :ثنا عاصم بن محيد :عن أيب محزة الثمايل :عن عبد الرمحن بن
جندب :عن كميل بن زايد قال :قال علي بن أيب طالب :اي سبحان هللا ،ما أزهد كثريا من الناس يف خري؟ عجبا لرجل

جييئه أخوه املسلم يف احلاجة ،فال يرى نفسه للخري أهال ،فلو كان ال يرجو ثوااب ،وال خيشى عقااب لكان ينبغي له أن
يسارع يف مكارم األخالق ،فإهنا تدل على سبيل النجاح ،فقام إليه رجل ،فقال :فداك أيب وأمي اي أمري املؤمنني ،أمسعته

من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؟ قال :نعم ،وما هو خري منه ،ملا أيت بسبااي طيء ،وقفت جارية محراء لعساء ذلفاء

عيطاء مشاء األنف ،معتدلة القامة واهلامة درماء الكعبني خدلة الساقني ،فلما رأيتها أعجبت هبا ،وقلت :ألطلنب إىل

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،جيعلها يف فيئي ،فلما تكلمت أنسيت مجاهلا ،ملا رأيت من فصاحتها ،فقالت :اي حممد

إن رأيت أن ختلي عين وما تشمت يب أحياء العرب ،فإين ابنة سيد قومي ،وإن أيب كان حيمي الذمار ،ويفك العاين،
ويشبع اجلائع ،ويكسو العاري ،ويقري الضيف ،ويطعم الطعام ،ويفشي السالم ،ومل يرد طالب حاجة قط ،أان ابنة حامت

طيء ،فقال النيب صلى هللا عليه وسلم :اي جارية هذه صفة املؤمنني حقا لو كان أبوك مسلما لرتمحنا عليه ،خلوا عنها
فإن أابها كان حيب مكارم األخالق ،وهللا تعاىل حيب مكارم األخالق ،فقام أبو بردة بن نيار ،فقال :اي رسول هللا ،هللا

حيب مكارم األخالق؟ فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :والذي نفسي بيده ال يدخل اجلنة أحد إال حبسن اخللق.
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[هق] يف ا لدالئل ك وفيه ضرار بن صرد مرتوك ،ورواه ابن النجار من وجه آخر من طريق سليمان بن ربيع بن هاشم:

ثنا عبد اجمليد بن صاحل أبو صاحل الربمجي عن زكراي بن عبد هللا بن يزيد عن أبيه عن كميل بن زايد.

 -8400عن علي قال :أيت النيب صلى هللا عليه وسلم بسبعة من األسارى ،فأمر عليا أن يضرب أعناقهم ،فهبط
جربيل ،فقال :اي حممد اضرب عنق هؤالء الستة ،وال تضرب عنق هذا ،قال :اي جربيل مل؟ قال ألنه كان حسن اخللق،

مسح الكف ،مطعما للطعام ،قال :اي جربيل أشيء عنك أم عن ربك؟ قال :ريب أمرين بذلك.

ابن اجلوزي.

السلسلة الضعيفة (منكر).

 -8403عن ابن عمر قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لعبد هللا بن مسعود :اي ابن أم عبد هل تدري من

أفضل املؤمنني إمياان؟ قال :هللا ورسوله أعلم ،قال :أفضل املؤمنني إمياان أحاسنهم أخالقا ،املوطؤون أكنافا ،ال يبلغ عبد

حقيقة اإلميان حىت حيب للناس ما حيب لنفسه وحىت أيمن جاره بوائقه.
كر وفيه كوثر بن حكيم مرتوك.

 -8407عن عائشة قالت :مكارم األخالق عشرة :صدق احلديث وصدق البأس يف طاعة هللا ،وإعطاء السائل،

ومكافأة الصنيع ،وصلة الرحم ،وأداء األمانة ،والتذمم ابجلار ،والتذمم ابلضيف ،ورأسهن احلياء أسقط الراوي منهن

واحدة.

ابن النجار.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -8520عن حممد بن أيب السري املتوكل العسقالين ،عن بكر بن بشر السلمي ،عن عبد احلميد بن سوار ،عن إايس
بن معاوية بن قرة عن أبيه عن جده ،قال :كنا عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،فذكر عنده احلياء فقالوا :اي رسول

هللا احلياء من الدين؟ فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :بل هو الدين كله ،مث قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:
إن احلياء والعفاف والعي عي اللسان ال عي القلب والعمل من اإلميان ،وإهنن يزدن يف اآلخرة أكثر مما ينقصن من

الدنيا ،وإن الشح والفحش والبذاء من النفاق ،وإهنن يزدن يف الدنيا ،وينقصن من اآلخرة أكثر مما يزدن يف الدنيا.

احلسن بن سفيان ويعقوب بن سفيان طب وأبو الشيخ حل والديلمي كر قال يف املغين عبد احلميد بن سوار ضعيف،

وبكر بن بشر جمهول وحممد ابن أيب السري له مناكري.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 -8531عن أنس رضي هللا عنه قال :رأى النيب صلى هللا عليه وسلم طريا على شجرة ،فقال :طوىب لك اي طري ،تقع
على الشجر ،وأتكل من الثمر ،وتصري إىل غري حساب.

ك يف اترخيه والديلمي.

زوائد تاريخ الخطيب (إسناده تالف)
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 -8576عن موسى بن مطري عن أيب إسحاق قال :قال يل الرباء بن عازب :أال أعلمك دعاء علمنيه رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم؟ قال :إذا رأيت الناس قد تنافسوا الذهب والفضة فادع هبذه الدعوات :اللهم إين أسألك الثبات يف

األمر ،وأسألك عزمية الرشد ،وأسألك شكر نعمتك ،والصرب على بالئك ،وحسن عبادتك ،والرضا بقضائك ،وأسألك
قلبا سليما ولساان صادقا ،وأسألك من خري ما تعلم ،وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك ملا تعلم.

طب وأبو نعيم قال :يف املغىن :موسى بن مطري قال غري واحد :مرتوك احلديث.

 -8577عن سهل بن سعد قال :جاء رجل إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال اي رسول هللا :دلين على عمل
إذا أان عملته أحبين هللا ،وأحبين الناس قال :ازهد يف الدنيا حيبك هللا ،وازهد فيما يف أيدي الناس حيبك الناس.
كر.

سنن ابن ماجه :شعيب (إسناده ضعيف جدا).

 -8578عن ابن ع باس أن هللا تعاىل انجى موسى مبائة ألف كلمة وأربعني ألف كلمة ،يف ثالثة أايم وصااي كلها ،فلما

مسع موسى كالم اآلدميني مقتهم مما وقع يف مسامعه من كالم الرب ،وكان فيما انجاه أن قال :اي موسى إنه مل يتصنع إىل

املتصنعون مبثل الزهد يف الدنيا ،ومل يتقرب إيل املتقربون مبثل الورع عما حرمت عليهم ،ومل يتعبد املتعبدون مبثل البكاء

من خشييت ،فقال موسى :اي رب وإله الربية كلها واي مالك يوم الدين ،واي ذا اجلالل واإلكرام ،ماذا أعددت هلم وماذا

جزيتهم؟ قال :أما الزاهدون يف الدنيا فإين أبيحهم جنيت يتبوأون منها حيث شاءوا وأما الورعون عما حرمت عليهم فإذا
كان يوم القيامة مل يبق أحد إال انقشته احلساب وفتشته عما يف يديه إال الورعون ،فإين أستحييهم وأجلهم وأكرمهم

وأدخلهم اجلنة بغري حساب ،وأما الباكون من خشييت فأولئك هلم الرفيق األعلى ال يشاركهم فيه أحد.

هب كر وسنده ضعيف.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -8586عن أيب أمامة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال :إن عزيرا كان من املتعبدين ،فرأى يف منامه أهنارا تطرد،

ونرياان تشتعل ،مث نبه ،مث انم فرأى يف منامه قطرة ماء كوبيص دمعة فهي يف شرارة من انر يف دجن مث أنه نبه فكلم هللا

عز وجل ،فقال :رب رأيت يف منامي أهنارا تطرد ،ونرياان تشتعل ،ورأيت أيضا قطرة من ماء كوبيص دمعة وشرارة من

انر ،فأجابه هللا عز وجل :أما ما رأيت يف األول اي عزير أهنارا تطرد ونرياان تشتعل ،فما قد خال من الدنيا ،وأما ما رأيت

من قطرة املاء كوبيص دمعة وشرارة من انر يف دجن فما قد بقي من الدنيا.

كر وفيه مجيع بن ثوب منكر احلديث.

 -8631عن علي قال :الصرب من اإلميان مبنزلة الرأس من اجلسد فإذا ذهب الصرب ذهب اإلميان.
فر عن أنس حب عن علي هب عن علي موقوفا.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).
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 -8636عن واثلة قال :أتى النيب صلى هللا عليه وسلم رجل من أهل اليمن أكشف أحول أوقص أحنف أسحم أعسر
أفحج ،فقال رسول هللا أخربين مبا فرض هللا علي ،فلما أخربه ،قال :إين أعاهد هللا أن ال أزيد على فريضة ،قال :ومل

ذاك؟ قال :ألنه خلقين فشوه خلقي ،فخلقين أكشف أحول أسحم أعسر أرسح أفحج ،مث أدبر الرجل ،فأاته جربيل،

فقال اي حممد أين العاتب؛ إنه عاتب راب كرميا ،فأعتبه ،قال له أال يرضى أن يبعثه هللا يف صورة جربيل يوم القيامة؛ فبعث
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل الرجل ،فقال له :إنك عاتبت راب كرميا فأعتبك ،أفال ترضى أن يبعثك هللا يوم القيامة

يف صورة جربيل؟ قال :بلى اي رسول هللا ،قال :فإين أعاهد هللا أن ال يقوى جسدي على شيء من مرضاة هللا إال عملته.

كر وفيه العالء بن كثري.

 -8656عن علي قال :كان النيب صلى هللا عليه وسلم يقول :اشتدي أزمة تنفرجي.
العسكري وفيه احلسني بن عبد هللا بن ضمرية واه

 -8674عن عبد اخلالق بن إبراهيم بن طهمان عن أبيه عن بكر بن خنيس عن ضرار بن عمرو عن اثبت البنــاين عــن
أنس بن مالك قال :تويف ابن لعثمان بن مظعون فحزن عليه ،واختذ يف داره مصلى يتعبد فيه ،وغاب عن النيب صلى هللا

عليه وسلم مخــس عشــرة ليلــة ،فســأل عنــه النــيب صــلى هللا عليــه وســل م فــأخربوه أنــه مــات لــه ابــن ،وأنــه حــزن عليــه حــزان
شديدا ،وأنه أعد يف داره مصلى يتعبد فيه ،فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :أدعه يل وبشره ابجلنة ،فلما أاته قــال
له :اي عثمان أما ترضى أن للجنة مثانية أبواب وللنار سبعة أبــواب ال تنتهــي إىل ابب مــن أبــواب اجلنــة إال وجـدت ابنــك

قائما عنده ،آخذا حبجزتك يشفع لك عند ربك؛ قال :بلى اي رسول هللا .قال أصحاب حممد :ولنا يف أبنائنا مثل ذلك؟

قال :نعم ،ولكل من احتسب من أميت ،مث قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :اي عثمان هل تدري ما رهبانية اإلسالم؛

اجلهــاد يف ســبيل هللا ،اي عثمــان مــن صــلى الغــداة يف اجلماعــة ،مث ذكــر هللا حــىت تطلــع الشــمس كانــت لــه كحجــة مــربورة
وعمــرة متقبل ــة؛ ومــن ص ــلى صــالة الظه ــر يف مجاعــة كان ــت لــه كخم ــس وعشــرين ص ــالة كلهــا مثله ــا؛ وســبعني درج ــة يف

الفردوس ،ومن صلى صالة العصر يف مجاعة ،مث ذكر هللا حــىت تغــرب الشــمس كانــت لــه كعتــق مثانيــة مــن ولــد إمساعيــل،
دية كل واحــد مــنهم اثنــا عشــر ألفــا ،ومــن صــلى صــالة املغــرب يف مجاعــة كانــت لــه مخســة وعشــرين صــالة ،كلهــا مثلهــا،

وسبعني درجة يف جنة عدن ،ومن صلى صالة العشاء يف مجاعة كانت له كأجر ليلة القدر.

ك يف اترخيه هب.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -8691عن أنس قال :إن املرء ليصل رمحه وما يبقى من عمره إال ثالثة أايم فينسؤه هللا ثالثني سنة ،وإنه ليقطع
الرحم وقد بقي من عمره ثالثون سنة ،فيصريه هللا إىل ثالثة أايم.

أبو الشيخ يف الثواب.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).
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 -8692عن ابن عمرو عن عبد هللا بن أيب أوىف قال :كنا جلوسا عند النيب صلى هللا عليه وسلم ،فقال :ال جيالسين
اليوم قاطع رحم ،فقام فىت من احللقة فأتى خالة له ،وقد كان بينهما بعض الشيء فاستغفر هلا ،واستغفرت له ،مث عاد

إىل اجمللس ،فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :إن الرمحة ال تنزل على قوم فيهم قاطع رحم.

كر وفيه سليمان بن زيد أبو إدام احملاريب كذبه ابن معني.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -8704اي أاب ذر أقل من الطعام والكالم تكن معي يف اجلنة.
أبو نعيم عن أنس.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -8811عن احلارث عن علي قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :اي معشر املسلمني احذروا البغي ،فإنه ليس
من عقوبة هي أحضر من عقوبة البغي.

ابن أيب الدنيا يف مكارم األخالق عب طب وابن النجار.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -8846عن أنس قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :إايكم وقاتل الثالثة ،فإنه من شرار خلق هللا ،قيل اي
رسول هللا ،وما قاتل الثالثة؟ قال :رجل سلم أخاه إىل سلطانه فقتل نفسه ،وقتل أخاه ،وقتل سلطانه.

الديلمي.

الغرائب الملتقطة (منكر).

 -8850عن عائشة قالت :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :الشرك أخفى من دبيب النمل على الصفا يف الليل
املظلم ،أدانه أن حتب على الشيء من اجلور ،وتبغض على شيء من العدل ،وهل الدين إال احلب يف هللا ،والبغض يف
اَّللَ فَاتَّبيعُ ي
وين ُمحيبيمب ُك ُم َّ
هللا؛ قال هللا تعاىل{ :قُ مل إي من ُك منـتُ مم ُيحتبُّو َن َّ
اَّللُ}.

ابن النجار.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -8853عن علي قال :احلزم سوء الظن.
أبو عبيد.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -8968عن أمحد بن بكر األسدي :ثنا أيب أنه أتى رسول هللا صل هللا عليه وسلم ،فلما رأى فصاحته قال له :وحيك
اي أسدي هل قرأت القرآن مع ما أرى من فصاحتك؟ قال :ال ولكين قلت شعرا ،فامسعه مين ،قال :فقل قال:

وحي ذوي األضغان تسب قلوهبم ...حتيتك األدين فقد يرفع النغل

فإن عالنوا ابلشر فاعلن مبثله ...وإن دحسوا عنك احلديث فال تسل
وإن الذي يؤذيك منه مساعه ...كأن الذي قالوه بعدك مل يقل
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َح ٌد َّ
فقال النيب صلى هللا عليه وسلم :إن من الشعر حلكمة ،وإن من البيان لسحرا مث أقرأه {قُ مل ُه َو َّ
الص َم ُد}
اَّللُ َّ
اَّللُ أ َ

فزاد فيها قائم على الرصد ال يفوته أحد ،فقال النيب صلى هللا عليه وسلم :دعها فإهنا شافية كافية.
الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -8981عن أنس قال :ذكر رجل لرجل عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال رجل :أتغتابه؟ فقال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم :من ألقى جلباب احلياء فال غيبة له.

ابن النجار.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -8993مسند عبد هللا بن جراد بن املنتفق العقيلي قال كر :يقال له صحبة .ابن أيب الدنيا :حدثنا إمساعيل بن خالد
بن سليمان املروزي :ثنا يعلى بن األشدق عن عبد هللا بن جراد ،قال :قال أبو الدرداء :اي رسول هللا هل يكذب

املؤمن؟ قال :ال يؤمن ابهلل وال ابليوم اآلخر من إذا حدث كذب.

خط يف املتفق.

زوائد تاريخ الخطيب (إسناده تالف)

 -9013جابر بن طارق عن حكيم بن جابر عن أبيه :أن أعرابيا مدح رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،حىت أزبد

شدقه ،فقال النيب صلى هللا عليه وسلم :عليكم بقلة الكالم ،وال يستهوينكم الشيطان ،فإن تشقيق الكالم من شقاشق

الشيطان.

الشريازي يف األلقاب ،وفيه بكر بن خنيس مرتوك.

 -9042عن احلسن قال :دخل الزبري على النيب صلى هللا عليه وسلم وهو شاك ،فقال :كيف جتدك جعلين هللا

فداك؟ فقال له النيب صلى هللا عليه وسلم :أما تركت أعرابيتك بعد اي زبري؟ قال احلسن :ال ينبغي أن يفدي أحد أحدا.

ابن جرير وقال هذا مرسل واه ال تثبت مبثله حجة يف الدين وذلك أن مراسيل احلسن أكثرها صحف غري مساع وأنه إذا

وصل األخبار فأكثر روايته عن جماهيل ال يعرفون.

 -9122ما من نبت ينبت إال وحيفه ملك موكل به حىت حيصده ،فأميا امرئ وطئ ذلك النبت يلعنه ذلك امللك.
الديلمي عن بريدة.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).
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حرف الباء
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كتاب البيوع
 -9123آجرت نفسي من خدجية سفرتني بقلوص.
هق عن جابر.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -9124إذا استأجر أحدكم أجريا فليعلمه أجره.
قط يف األفراد عن ابن مسعود.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -9171عن علي قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :أخرج فأذن يف الناس من هللا ال من رسوله :لعن هللا
قاطع السدر.

طس حل ك يف غرائب الشيوخ [هق] وفيه إبراهيم بن يزيد املكي مرتوك.

 -9201إن موسى أجر نفسه مثاين سنني أو عشرا على عفة فرجه وطعام بطنه.
هـ عن عتبة بن الندر.

سنن ابن ماجه :شعيب (إسناده ضعيف جدا).

 -9203طلب احلالل فريضة بعد الفريضة.
طب عن ابن مسعود.

السلسلة الضعيفة (منكر).

 -9204طلب احلالل واجب على كل مسلم.
فر عن أنس.

السلسلة الضعيفة (منكر).

 -9205طلب احلالل جهاد.

القضاعي عن ابن عباس حل عن ابن عمر.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -9209العثرة يف كد حالل على عيل حمجور أفضل عند هللا من ضرب بسيف حوال كامال ال جيف دما مع إمام
عادل.

ابن عساكر عن عثمان.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -9226أفضل كسب الرجل ولده ،وكل بيع مربور.
حم طب عن أيب بردة بن نيار.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).
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 -9227طلب احلالل مثل مقارعة األبطال يف سبيل هللا ،ومن ابت عييا من طلب احلالل ابت وهللا تعاىل عنه راض.
ص هب عن السكن.

السلسلة الضعيفة (منكر).

 -9244أوصيكم ابلتجار خريا فإهنم برد اآلفاق ،وأمناء هللا يف األرض.
الديلمي عن ابن عباس .الغرائب امللتقطة (منكر).

 -9248من طلب مكسبة من ابب حالل يكف هبا وجهه عن مسألة الناس وولده وعياله جاء يوم القيامة مع النبيني
والصديقني هكذا ،وأشار أبصبعه السبابة والوسطى.

اخلطيب والديلمي عن أيب هريرة.

زوائد تاريخ بغداد (ضعيف جدا).

 -9251تعرضوا للرزق ،فإذا غلب أحدكم فليستدن على هللا وعلى رسوله.
الديلمي عن بكر بن عبد هللا بن عمرو املزين.

الغرائب الملتقطة (منكر).

 -9257من اشرتى ثواب بعشرة دراهم وفيه درهم حرام مل يقبل هللا له صالة ما دام عليه منه شيء.
حم عن ابن عمر.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -9264من اشرتى ثواب بعشرة دراهم ،وفيه درهم حرام مل يقبل هللا له صالة ما دام عليه منه شيء.

حم وعبد بن محيد هب وضعفه ومتام واخلطيب وابن عساكر والديلمي عن ابن عمر قال مجهور النهاوندي :سألت ابن

محويه عنه؟ فقال :ال يضع ملثل إسناده يف األحكام ،ولكن ال يؤمن أن يكون ذلك ،فاحلذر فيه أبلغ ،نقله الديلمي.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -9279ال يعجبنك رحب الذراعني ابلدم ،فإن له عند هللا قاتال ال ميوت ،وال يعجبنك امرؤ كسب ماال حراما ،فإنه
إن أنفقه أو تصدق منه مل يقبل منه ،وإن أمسك مل يبارك له فيه ،وإن مات وتركه كان زاده إىل النار.

طب هب عن ابن مسعود.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

ي
ين َأيم ُكلُو َن
 -9283يبعث هللا يوم القيامة قوما من قبورهم أتجج أفواههم انرا ،أمل تر أن هللا تعاىل يقول{ :إي َّن الَّذ َ
صلَ مو َن َسعيرياً}.
أ مَم َو َ
ال الميَـتَ َامى ظُلمماً إي َّمنَا َأيم ُكلُو َن ييف بُطُوهنيي مم َانراً َو َسيَ م
ش ع حب طب عن بريدة.

صحيح ابن حبان :شعيب (إسناده ضعيف جدا).
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 -9296إن الشياطني تغدوا براايهتا إىل األسواق ،فيدخلون مع أول داخل ،وخيرجون مع آخر خارج.
طب عن أيب أمامة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -9302اطلبوا الرزق يف خبااي األرض.
ع طب هب عن عائشة.

السلسلة الضعيفة (منكر).

 -9307إن لألرزاق حجبا ،فمن شاء أن يهتك سرته بقلة حيائه وأيخذ رزقه فعل ،ومن شاء بقي حياؤه وترك رزقه
حمجواب عنه حىت أيتيه رزقه على ما كتب هللا له فعل.

الديلمي عن جابر.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -9323ما مينع أحدكم إذا عسر عليه أمر معيشته أن يقول إذا خرج من بيته :بسم هللا على نفسي ومايل وديين،
اللهم ارضين بقضائك ،وابرك يل فيما قدر يل حىت ال أحب تعجيل ما أخرت وال أتخري ما عجلت.

ابن السين يف عمل يوم وليلة عن ابن عمر.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -9330السوق دار سهو وغفلة ،فمن سبح فيها تسبيحة كتب هللا له هبا ألف ألف حسنة ،ومن قال :ال حول وال
قوة إال ابهلل كان يف جوار هللا حىت ميسي.
الديلمي عن علي.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -9336اي معشر التجار إن هللا ابعثكم يوم القيامة فجارا إال من صدق وبر وأدى األمانة.
طب عن ابن عباس.

السلسلة الضعيفة (منكر).

 -9340إن أطيب الكسب كسب التجار الذين إذا حدثوا مل يكذبوا ،وإذا ائتمنوا مل خيونوا ،وإذا وعدوا مل خيلفوا،
وإذا اشرتوا مل يذموا ،وإذا ابعوا مل يطروا ،وإذا كان عليهم مل ميطلوا ،وإذا كان هلم مل يعسروا.

هب عن معاذ.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -9341أطيب الكسب كسب التجار الذين إذا حدثوا مل يكذبوا وإذا ائتمنوا مل خيونوا ،وإذا وعدوا مل خيلفوا ،وإذا
اشرتوا مل يذموا ،وإذا ابعوا مل يطروا ،وإذا كان عليهم مل ميطلوا ،وإذا كان هلم مل يعسروا.

احلكيم هب عن معاذ.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).
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 -9392شرار الناس الذين يشرتون الناس ويبيعوهنم.
الديلمي عن أيب ذر.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

{ويم َن الن ي
َّاس
 -9394ال حيل بيع املغنيات ،وال شراؤهن ،وال جتارة فيهن ،ومثنهن حرام إمنا أنزلت هذه اآلية يف ذلكَ :
من ي مش َيرتي َهلمو ا محل يد ي
يث} والذي بعثين ابحلق ما رفع رجل عقريته ابلغناء إال بعث هللا تعاىل عند ذلك شيطانني يرتقيان
َ َ
َم َ
على عاتقيه ،مث ال يزاالن يضرابن أبرجلهما على صدره حىت يكون هو الذي يسكت.
ابن أيب الدنيا يف ذم املالهي وابن مردويه عن أيب أمامة وروي صدره إىل قوله حرام [حم].

مسند أحمد :شعيب (إسناده

ضعيف جدا).

 -9412ست خصال من السحت :رشوة اإلمام ،وهي أخبث ذلك كله ،ومثن الكلب ،وعسب الفحل ،ومهر
البغي ،وكسب احلجام ،وحلوان الكاهن.

ابن مردويه عن أيب هريرة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -9417وهبت خاليت فاختة بنت عمرو غالما ،فأمرهتا أن ال جتعله جازرا وال صائغا وال حجاما.
طب عن جابر.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 -9423ال يركب البحر إال حاج أو معتمر أو غاز يف سبيل هللا فإن حتت البحر انرا وحتت النار حبرا.
د عن ابن عمر.

سنن أبي داود :شعيب (إسناده ضعيف جدا).

 -9435الربكة يف املاسحة.

د يف مراسيله عن حممد بن سعد.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -9436ثالث فيهن الربكة :البيع إىل أجل ،واملقارضة ،وإخالط الرب ابلشعري للبيت ال للبيع.
هـ وابن عساكر عن صهيب.

سنن ابن ماجه :شعيب (إسناده ضعيف جدا).

 -9521من اسرتسل إىل مؤمن فغبنه كان غبنه ذلك راب.
عد [هق] عن أيب أمامة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -9592غنب املسرتسل حرام.
طب عن أيب أمامة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).
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 -9624مثن الكلب خبيث ،وهو أخبث منه.
ك عن ابن عباس.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -9770ما من قوم يظهر فيهم الراب إال أخذوا ابلسنة ،وما من قوم يظهر فيهم الرشا إال أخذوا ابلرعب.
حم عن عمرو بن العاص.

مسند أحمد :شعيب (إسناده ضعيف جدا).

 -9866عن عمرو بن احلصني :ثنا ابن عالثة  :عن عبد الرمحن بن إسحاق :عن بكر بن عبد هللا املزين :عن بدر بن
عبد هللا املزين :قال قلت :اي رسول هللا إين رجل حمارب أو حمارف ال ينمى يل مال ،فقال يل رسول هللا صلى هللا عليه

وسلم :اي بدر بن عبد هللا ،قل إذا أصبحت :بسم هللا على نفسي ،بسم هللا على أهلي ومايل ،اللهم رضين مبا قضيت
يل ،وعافين فيما أبقيت ،حىت ال أحب تعجيل ما أخرت ،وال أتخري ما عجلت ،فكنت أقوهلن فأمنى هللا مايل ،وقضى

عين ديين وأغناين وعيايل.

ابن منده وأبو نعيم وعمرو بن احلصني مرتوك.

 -9868عن علي رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا صلى هللا عليه وسلم :السوق دار سوء وغفلة ،فمن
سبح فيها تسبيحة كتب هللا له هبا ألف ألف حسنة ،ومن قال :ال حول وال قوة إال ابهلل كان يف جوار هللا تعاىل عز وجل

حىت ميسي.

الديلمي وفيه عمرو بن مشر مرتوك.

 -9869عن ابن عباس رضي هللا عنهما "أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أتى مجاعة من التجار ،فقال :اي معشر
التجار ،فاستجابوا له ،ومدوا أعناقهم ،فقال :إن هللا ابعثكم يوم القيامة فجارا إال من صدق ووصل ،ويف لفظ :وبر

وأدى األمانة.

ابن جرير طب.

السلسلة الضعيفة (منكر).

 -9885عن علي إن جربيل أتى النيب صلى هللا عليه وسلم ،فسلم مث رجع فقال :مل سلمت مث رجعت؟ فقال :إين ال
أدخل بيتا فيه صورة وال كلب وال بول ،وذلك أن جروا للحسني أو احلسن كان يف البيت.

مسدد.

مسند أحمد :شعيب (إسناده ضعيف جدا).

 -10081عن حممد بن السائب عن أيب رافع موىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال :احتجنا فأخذت خلخال

امرأيت يف السنة اليت استخلف فيها أبو بكر ،فلقيين أبو بكر :فقال :ما هذا؟ فقلت احتاج احلي إىل نفقة فقال :إن
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معي ورقا أريد هبا فضة ،فدعا ابمليزان فوضع اخللخالني يف كفة ووضع الورق يف كفة فشف اخللخاالن حنوا من دانق

فقرضه فقلت اي خليفة رسول هللا هو لك حالل ،فقال :اي أاب رافع إنك إن أحللته فإن هللا ال حيله ،مسعت رسول هللا

صلى هللا عليه وسلم يقول :الذهب ابلذهب ،وزان بوزن ،والفضة ابلفضة وزان بوزن ،الزائد واملستزيد يف النار.

عب وابن راهويه ش واحلارث ع وعبد الغين بن سعيد يف إيضاح األشكال قال احلافظ ابن حجر فيه الكليب مرتوك مبرة
قال وكان ابن راهويه أخرج حديثه ألن له أصال عن اثبت بن احلجاج.
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حرف التاء
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كتاب التوبة
 -10177اجلنة لكل اتئب ،والرمحة لكل واقف.
أبو احلسني ابن املهتدي يف فوائده عن ابن عباس.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -10183إذا كثرت ذنوبك فاسق املاء على املاء تتناثر كما يتناثر الورق من الشجر يف الريح العاصف.

خط عن أنس.

السلسلة الضعيفة (منكر).

 -10205أقلي من املعاذير.

فر عن عائشة.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 -10215قال هللا تعاىل{ :أان أكرم وأعظم عفوا من أن أسرت على عبد مسلم يف الدنيا مث أفضحه بعد إذ سرتته ،وال
أزال أغفر لعبدي ما استغفرين}.

احلكيم عن احلسن مرسال عق عنه عن أنس.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -10236من أحب أن يسبق الدائب اجملتهد فليكف عن الذنب.

حل عن عائشة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -10248إذا أحدثت ذنبا فأحدث عنده توبة ،إن سرا فسر ،وإن عالنية فعالنية.
الديلمي عن أنس.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -10280ما من صوت أحب إىل هللا من صوت عبد هلفان ،عبد أصاب ذنبا فكلما ذكر ذنبه امتأل قلبه فرقا من هللا

فقال :اي رابه.

احلكيم حل والديلمي عن أنس.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -10287مكتوب حول العرش قبل أن خيلق الدنيا أبربعة آالف عام :وإين لغفار ملن اتب وآمن وعمل صاحلا مث

اهتدى.

الديلمي عن علي.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).
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 -10291إايك والتسويف ابلتوبة وإايك والغرة حبلم هللا عنك.
الديلمي عن ابن عباس.

الغرائب الملتقطة (منكر).

 -10313ذنب يغفر ،وذنب ال يغفر ،وذنب جيازى به ،فأما الذنب الذي ال يغفر فالشرك ابهلل ،وأما الذي يغفر
فعملك بينك وبني ربك ،وأما الذنب الذي جيازى به فظلمك أخاك.

طس عن أيب هريرة.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 -10354إن أول معافاة هللا للعبد أن يسرت عليه سيئاته يف الدنيا ،وإن أول خزي هللا للعبد أن يظهر عليه سيئاته.

احلسن بن سفيان وأبو نعيم عن بالل بن حيىي" قال أبو نعيم :ذكره احلسن بن سفيان يف الواحدان وأراه عندي العبسي

الكويف وهو صاحب حذيفة ال صحبة له.

السلسلة الضعيفة (منكر).

 -10358وهللا الذي ال إله إال هو ليغفرن هللا يوم القيامة للفاجر يف دينه ،األمحق يف معيشته.
الديلمي عن حذيفة.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -10373تكتب للصغري احلسنات وال تكتب عليه السيئات ،وتكون حسناته ألبويه ،فإذا بلغ كتب عليه السيئآت

واحلسنات.

أبو الشيخ عن أنس.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -10395دخلت اجلنة فرأيت يف عارضيت اجلنة مكتواب ثالثة أسطر ابلذهب :السطر األول :ال إله إال هللا حممد

رسول هللا ،والسطر الثاين :ما قدمنا وجدان ،وما أكلنا رحبنا ،وما خلفنا خسران ،والسطر الثالث :أمة مذنبة ورب غفور.

الرافعي ابن النجار عن أنس.

السلسلة الضعيفة (منكر).

 -10420يقول هللا تعاىل :إين تفضلت على عبادي بثالث ألقيت الدابة على احلبة ،ولوال ذلك لكنزها امللوك كما
يكنزون الذهب والفضة ،وألقيت الننت على اجلسد ،ولوال ذلك مل يدفن محيم محيمه ،وأذهبت احلزن ،ولوال ذلك

لذهب النسل.

الديلمي عن زيد بن أرقم.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -10422قال ابن السمعاين يف الذيل :أان أبو بكر هبة بن الفرج :أان أبو القاسم يوسف بن حممد بن يوسف

اخلطيب؛ أان أبو القاسم عبد الرمحن ابن عمرو بن متيم املؤدب :ثنا ابن علي بن إبراهيم بن عالن :أان علي بن حممد بن

علي :ثنا أمحد بن اهليثم الطائي :حدثنا أيب عن أبيه عن سلمة بن كهيل عن أيب صادق عن علي بن أيب طالب قال:
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قدم علينا أعرايب بعد ما دفن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بثالثة أايم فرمى بنفسه على قرب النيب صلى هللا عليه

وسلم ،وحثا من ترابه على رأسه ،وقال :اي رسول هللا ،قلت فسمعنا قولك ،ووعيت عن هللا فوعينا عنك ،وكان فيما
أنزل هللا عليك َّ َ :ي
ول ل ََو َج ُدوا َّ
استَـغم َف ُروا َّ
اَّللَ تَـ َّواابً َريحيماً}،
الر ُس ُ
س ُه مم َجاءُ َ
استَـغم َف َر َهلُ ُم َّ
اَّللَ َو م
وك فَ م
{ول مَو أَهنُ مم إ مذ ظَلَ ُموا أَنمـ ُف َ
وقد ظلمت نفسي وجئتك تستغفر يل ،فنودي من القرب أنه قد غفر لك

قال يف املغىن :اهليثم بن عدي الطائي مرتوك.

 -10427عن أيب بن كعب قال :سألت النيب صلى هللا عليه وسلم عن التوبة النصوح؟ فقال :هو الندم على الذنب
حني يفرط منك ،فتستغفر هللا بندامتك عند احلافر ،مث ال تعود إليه أبدا.

ابن أيب حامت وابن مردويه هب وهو ضعيف.

محقق الشعب (إسناده ضعيف جدا).

 -10430عن علي قال :خياركم كل مفنت تواب.

هناد.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -10440عن احلسن قال :بلغين أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال :إن آدم قبل أن يصيب الذنب كان أجله
بني عينيه وأمله خلفه ،فلما أصاب الذنب جعل هللا أمله يب عينيه ،وأجله خلفه ،فال يزال أيمل حىت ميوت.

كر.

السلسلة الضعيفة (منكر).

 -10441عن عائشة قالت :جاء حبيب بن احلارث إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال :اي رسول هللا إين رجل

مقراف للذنوب ،فقال :تب إىل هللا اي حبيب ،قال :اي رسول هللا إين أتوب مث أعود ،قال :فكلما أذنبت فتب ،قال :اي
رسول إذا تكثر ذنويب ،قال :فعفو هللا أكثر من ذنوبك اي حبيب بن احلارث.
احلكيم والبارودي وأبو نعيم وفيه نوح بن ذكوان ضعيف.

 -10449عن علي قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ملا أري إبراهيم ملكوت السموات واألرض :أشرف
على رجل على معصية من معاصي هللا ،فدعا عليه فهلك ،مث أشرف على آخر فذهب يدعو عليه ،فأوحى هللا إليه :أن

اي إبراهيم إنك رجل مستجاب الدعوة ،فال تدع على عبادي ،فإهنم مين على ثالث :إما أن يتوب فأتوب عليه ،وإما أن

أخرج من صلبه نسمة متأل األرض ابلتسبيح ،وإما أن أقبضه إيل ،فإن شئت عفوت ،وإن شئت عاقبت.

ابن مردويه وفيه سوار بن مصعب مرتوك.
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 -10453عن أنس قال :كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جالسا مع أصحابه فمر هبم رجل جمنون ،فقالوا :هذا
رجل جمنون ،فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :مه اجملنون املقيم على معصية هللا تعاىل ،ولكن هذا رجل مصاب.

ابن النجار.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).
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حرف اجليم

كتاب اجلهاد
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 -10501إن هللا تعاىل بعثين ملحمة ومرمحة ،ومل يبعثين اتجرا وال زارعا وإن شرار األمة يوم القيامة التجار والزارعون
إال من شح على دينه.

قط يف األفراد حل وابن عساكر عن ابن عباس.

السلسلة الضعيفة (منكر).

 -10514متام الرابط أربعون يوما ،ومن رابط أربعني يوما ومل يشرت ومل حيدث حداث خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه.
طب عن أيب

أمامة[ .الهيثمي :رواه الطبراني وفيه أيوب بن مدرك وهو متروك].

 -10517أفضل الغزاة يف سبيل هللا خادمهم ،مث الذي أيتيهم ابألخبار وأخصهم عند هللا منزلة الصائم.

طس عن أيب هريرة.

السلسلة الضعيفة (منكر).

 -10519الزموا اجلهاد تصحوا وتستغنوا.

عد عن أيب هريرة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -10527إن لكل أمة سياحة ،وسياحة أميت اجلهاد يف سبيل هللا ،وإن لكل أمة رهبانية ،ورهبانية أميت الرابط يف حنور

العدو.

طب عن أيب أمامة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -10583صاحب الصف ،وصاحب اجلمعة ال يفضل هذا على هذا وال هذا على هذا.
أبو النصر القزويين يف مشيخته عن ثوابن.

السلسلة الضعيفة (منكر).

 -10591عليكم ابجلهاد يف سبيل هللا فإنه ابب من أبواب اجلنة يذهب هللا به اهلم والغم.
طب عن أيب أمامة.

[الهيثمي :رواه الطبراني في األوسط ،وفيه عمرو بن الحصين ،وهو متروك].

 -10600احلجة أفضل من عشر غزوات ،والغزوة أفضل من عشر حجات.

هب عن أيب هريرة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -10601حجة قبل غزوة أفضل من مخسني غزوة ،وغزوة بعد حجة أفضل من مخسني حجة ،وملوقف ساعة يف

سبيل هللا أفضل من مخسني حجة.

حل عن ابن عمر.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).
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 -10634من رابط فواق انقة حرمه هللا على النار.

عق عن عائشة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -10647أقرب الناس من درجة النبوة أهل اجلهاد وأهل العلم ألن أهل اجلهاد جياهدون على ما جاءت به الرسل،
وأما أهل العلم فدلوا الناس على ما جاءت به األنبياء.

الديلمي عن ابن عباس.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -10663من مل يعرف حرمة الغازي فهو منافق ،ومن أبغض غازاي فقد أبغضين ،ومن أبغضين فقد بريء من
اإلسالم ،ومن آذى غازاي فقد آذاين ،ومن آذاين فقد حرم هللا عليه اجلنة ومأواه النار.

الرافعي عن أنس وقال :حديث منكر.

 -10664اتقوا أذى اجملاهدين يف سبيل هللا ،فإن هللا يغضب هلم كما يغضب للرسل ،ويستجيب هلم كما يستجيب

هلم.

قط يف األفراد والديلمي عن علي.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -10666اجلهاد ماض منذ بعثين هللا تعاىل إىل أن يقاتل آخر أميت الدجال ال يبطله جور جائر ،وال عدل عادل.
الديلمي عن أنس.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -10677دعنا منك اي ابن اخلطاب ،من جاهد يف سبيل هللا ،وجبت له اجلنة.
طب عن أيب املنذر.

السلسلة الضعيفة (منكر).

 -10680ما أعمال العباد كلهم عند اجملاهدين يف سبيل هللا إال كمثل خطاف أخذ مبنقاره من ماء البحر.
أبو الشيخ عن أنس.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -10714إن صالة املرابط تعدل مخسمائة صالة ،ونفقة الدينار والدرهم منه أفضل من تسعمائة دينار ينفقه يف غريه

من غريه.

أبو الشيخ هب عن أيب أمامة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -10721من رابط فواق انقة وجبت له اجلنة.
اخلطيب عن عائشة.

زوائد تاريخ الخطيب (منكر)
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 -10724من رابط ليلة يف سبيل هللا كان أفضل من صيام رجل وقيامه شهرا يف أهله.
ابن عساكر عن سعيد بن خالد بن أيب الطويل عن أنس وسعيد منكر احلديث.

 -10746ليبعثن هللا أقواما يوم القيامة تألأل وجوههم ،ميرون ابلناس كهيئة الريح ،يدخلون اجلنة بغري حساب ،قيل:

من هم اي رسول هللا؟ قال :أولئك قوم أدركهم املوت وهم يف الرابط.

عق وقال منكر عن أيب هريرة.

 -10767من جلس على البحر احتسااب ونية احتياطا للمسلمني كتب هللا له بكل قطرة يف البحر حسنة.

طب عن أيب الدرداء.

[الهيثمي :رواه الطبراني وفيه يوسف بن السفر وهو متروك واإلسناد منقطع].

 -10768ألن أمرض على ساحل البحر أحب إيل من أن أصبح فأعتق مائة رجل ،مث أجهزهم ودواهبم يف سبيل هللا.
أبو الشيخ عن علي.

السلسلة الضعيفة (منكر).

 -10770من مرض يوما يف البحر كان أفضل من عتق ألف رقبة جيهزهم وينفق عليهم إىل يوم القيامة ،ومن علم
رجال يف سبيل هللا آية من كتاب هللا أو كلمة من سنة حثا هللا له من الثواب يوم القيامة حىت ال يكون شيء من الثواب

أفضل مما حيثي هللا له.

حل عن علي.

تحقيق تقريب البغية (ضعيف جدا).

 -10778إمنا يبعث هللا املقتتلني على النيات.
ابن عساكر عن عمر.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -10794ال تضرب هبذا ،ولكن اطعن به طعنا.

طب عن عتبة بن عبد السلمي قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :أرين سيفك ،فسله فإذا هو سيف فيه دقة

وضعف قال:

فذكره[ .الهيثمي :رواه الطبراني وفيه عبد الوهاب بن الضحاك وهو متروك].

 -10797التسبيح من الغازي سبعون ألف حسنة ،واحلسنة بعشر أمثاهلا.
الديلمي عن معاذ.

الغرائب الملتقطة (منكر).
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 -10810ما من عبد صام يوما يف سبيل هللا إال زوج حورا من احلور العني يف خيمة من درة جموفة ،عليها سبعون

حلة ،ليس منها حلة تشبه صاحبتها ،على سرير من ايقوتة محراء موشحة ابلدر ،عليها سبعون ألف فراش ،بطائنها من

استربق ،وهلا سبعون ألف وصيفة حلاجاهتا ،وسبعون ألفا لبعلها ،مع كل وصيفة منهن سبعون ألف صحفة من ذهب
ليس منها صحفة إال وفيها لون من الطعام ما ليس يف األخرى ،جيد لذة آخرها كلذة أوهلا.

ابن عساكر عن ابن عباس وفيه الوليد بن الوليد بن زيد الدمشقي القالنسي ،منكر احلديث.

 -10812أحب اللهو إىل هللا تعاىل إجراء اخليل والرمي.

عد عن ابن عمر.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -10868نعم هلو املؤمن الرمي ،ومن تعلم الرمي مث تركه فقد عصاين.
أبو نعيم عن ابن عمرو.

السلسلة الضعيفة (منكر).

 -10871تعلموا الرمي والقرآن ،وخري ساعات املؤمن حني يذكر هللا عز وجل.
الديلمي عن أيب سعيد.

الغرائب الملتقطة (منكر).

 -10872تعلموا الرمي فإن ما بني اهلدفني روضة من رايض اجلنة.
الديلمي عن أيب هريرة.

الغرائب الملتقطة (منكر).

 -10892قل ما بدا لك فإن احلرب خدعة.

طب عن ابن عباس.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -10893خذل عنا فإن احلرب خدعة.
الشريازي يف األلقاب عن نعيم األشجعي.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -10897أما هذه ألقها ،وعليك هبذه وأشباهها ورماح القنا ،وإمنا يؤيد هللا لكم هبا يف الدين وميكن لكم يف البالد.
هـ عن علي.

سنن ابن ماجه :شعيب (إسناده ضعيف جدا).

 -10942من أمن رجال على دمه فقتله وجبت له النار ،وإن املقتول كافرا.
طب عن

معاذ[ .الهيثمي :رواه الطبراني ،وفيه سليمان بن أحمد الواسطي ،وهو متروك].

499

 -10962الركاز الذهب والفضة الذي خلقه هللا يف األرض يوم خلقت.

هق عن أيب هريرة.

محقق سنن البيهقي (ضعيف جدا).

 -10984من وجد ماله يف الفيء قبل أن يقسم فهو له ومن وجده بعد ما قسم فليس له شيء.
اخلطيب عن ابن عمر.

زوائد تاريخ بغداد (ضعيف جدا).

 -11025ال محى يف اإلسالم وال مناجشة.
طب عن عصمة بن مالك.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -11034إن هللا تعاىل إذا جعل لقوم عمادا أعاهنم ابلنصرة.
ابن قانع عن صفوان بن صفوان بن أسيد.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -11100الشهداء عند هللا على منابر من ايقوت يف ظل عرش هللا يوم ال ظل إال ظله ،على كثيب من مسك،
فيقول هلم الرب :أمل أوف لكم وأصدقكم؟ فيقولون :بلى وربنا.

عق عن أيب هريرة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

الصو ير فَ ي
السماو ي
ات َوَم من ييف ماأل مَر ي
ض إيَّال َم من َشاءَ َّ
اَّللُ}
{ونُيف َخ ييف ُّ
َ
صع َق َم من ييف َّ َ َ
 -11111سألت جربيل عن هذه اآلية َ
من الذين مل يشأ هللا أن يصعقهم قال :هم الشهداء ثنية هللا ،متقلدون أسيافهم حول عرشه.

ك يف األفراد وابن مردويه والبيهقي يف البعث عن أيب هريرة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -11122ال جتف األرض من دم الشهيد حىت يبتدره زوجتاه كأهنما ظئران أضلتا فصيلهما يف براح من األرض ،ويف
يد كل واحدة حلة خري من الدنيا وما فيها.

حم هـ عن أيب هريرة.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 -11150اي أيها الناس إنكم قد أصبحتم وعليكم من هللا نعم فيما بني خضراء وصفراء ومحراء ،ويف البيوت ما فيها،

ف إذا لقيتم عدوكم فقدما قدما فإنه ليس أحد منكم حيمل يف سبيل هللا إال ابتدرت إليه ثنتان من احلور العني فإذا أتخر
استرتات منه فإذا استشهد فأول قطرة تقع من دمه يكفر هللا عنه هبا كل خطيئة له ،مث جييئان فيجلسان عند رأسه

وميسحان الغبار عن وجهه ،فيقوالن له :مرحبا فقد آن لك ،فيقول هو :مرحبا فقد آن لكما.

ابن أيب عاصم والبغوي والباوردي وابن قانع وابن منده طب عن الزهري عن يزيد بن شجرة عن جدار وقال ابن منده:
غريب ،وقال ابن اجلوزي عن النسائي :هذا حديث ابطل ،وقال البغوي :ليس هو عندي بصحيح ،وروى عن الزهري
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عن يزيد بن شجرة مرفوعا ومل يذكر جدارا وأورده منصور عن جماهد عن يزيد بن شجرة موقوفا من كالم يزيد وهو
الصواب ،وكذا قال قط يف العلل :هكذا هو الصواب واألول ليس ابحملفوظ.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -11153يعطى الشهيد ثالاث :أول دفعة من دمه يغفر له ذنوبه ،وأول من ميسح الرتاب عن وجهه زوجته من احلور
العني ،وإذا وجب جنبه يف األرض وقع يف اجلنة.
قط يف األفراد والديلمي والرافعي عن أنس.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -11172الغريق شهيد ،واحلريق شهيد ،والغريب شهيد ،وامللدوغ شهيد ،واملبطون شهيد ،ومن يقع عليه البيت فهو
شهيد ،ومن يقع من فوق البيت فتندق رجله أو عنقه فيموت فهو شهيد ،ومن تقع عليه الصخرة فهو شهيد ،والغريى

على زوجها كاجملاهد يف سبيل هللا فلها أجر شهيد ،ومن قتل دون ماله فهو شهيد ،ومن قتل دون نفسه فهو شهيد،
ومن قتل دون أخيه فهو شهيد ،ومن قتل دون جاره فهو شهيد ،واآلمر ابملعروف والناهي عن املنكر شهيد.

ابن عساكر عن علي.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -11226احملموم شهيد.
الديلمي عن أنس.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -11241إن هلل عبادا يضن هبم عن القتل ويطيل أعمارهم يف حسن العمل ،وحيسن أرزاقهم وحيييهم يف عافية،
ويقبض أرواحهم يف عافية على الفرش ،فيعطيهم منازل الشهداء.

طب عن ابن مسعود.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -11246إن هلل عز وجل عبادا يضن هبم عن البالء حيييهم يف عافية ويدخلهم اجلنة يف عافية.
ابن النجار عن

أنس .السلسلة الضعيفة (منكر).

 -11256إن هللا إذا جعل لقوم عمادا أعاهنم ابلنصرة.
ابن قانع عن صفوان بن أسيد.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -11259ما خال يهودي مبسلم قط إال حدث نفسه بقتله.

خط عن أيب هريرة.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).
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 -11260قدمتم خري مقدم وقدمتم من اجلهاد األصغر إىل اجلهاد األكرب جماهدة العبد هواه.

خط عن جابر.

زوائد تاريخ الخطيب (إسناده تالف)

 -11284ال يعرتض أحدكم أسري صاحبه فيأخذه فيقتله.

عد وابن عساكر عن مسرة وفيه إسحاق بن ثعلبة منكر احلديث.

 -11287ال حتدثوا يف اإلسالم كنيسة وال جتددوا ما ذهب منها.
الديلمي عن ابن عمر.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -11317ما التقى الصفان منذ كانت الدنيا إىل أن تقوم الساعة إال كان يد الرمحن بينهما ،فإذا أراد نصر عبد قال
بيده هكذا فينهزمون كطرف العني.

الديلمي عن أيب أمامة العسكري يف األمثال عن سعيد بن أيب هالل مرسال.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -11358عن عائشة قالت :ما أعجز الرجال؟ لو كنت رجال ما صنعت شيئا إال الرابط يف سبيل هللا ،من رابط يف
سبيل هللا فواق انقة حرم هللا عليه النار ،ومن اغربت قدماه يف سبيل هللا مل يصبه هلب النار.

ابن زجنويه.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 -11373عن علي قال :كان بيد النيب صلى هللا عليه وسلم قوس عربية فرأى رجال بيده قوس فارسية ،فقال :ما
هذه؟ ألقها وعليكم هبذه وأشباهها ورماح القنا ،فإمنا يزيد هللا لكم هبا يف الدين ،وميكن لكم يف البالد

هـ.

سنن ابن ماجه :شعيب (إسناده ضعيف جدا).

 -11377عن ابن عمر أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم افتقد رجال فقال :أين فالن؟ فقال قائل :ذهب يلعب،
فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :ما لنا وللعب؟ فقال رجل :اي رسول هللا ذهب يرمي ،فقال رسول هللا صلى هللا

عليه وسلم :ليس الرمي بلعب ،الرمي خري ما هلومت به.

الديلمي.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -11397عن إبراهيم بن صابر األشجعي عن أبيه عن أمه ابنة نعيم ابن مسعود عن أبيها ،قال قال يل رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم يوم اخلندق خذل عنا فإن احلرب خدعة.

ابن جرير.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).
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 -11733عن أنس قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :يعطــى الشــهيد ثــالاث ،أول قطــرة مــن دمــه يغفــر لــه هبــا
ذنوبه ،وأول من ميسح الرتاب عن وجهه زوجته من احلور العني ،وإذا وقع جنبه وقع يف اجلنة.

الديلمي

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -11773عن زايد بن حدير األسدي قال :قال علي :لئن بقيت لنصارى بين تغلب ألقتلن املقاتلة وألسبني الذرية
فإين كتبت الكتاب بينهم وبني النيب صلى هللا عليه وسلم على أن ال ينصروا أبناءهم.

د وقال :هذا حديث منكر بلغين عن أمحد أنه كان ينكر هذا احلديث إنكارا شديدا ،قال اللؤلؤي :ومل يقرأه د يف
العرضة الثانية عق وقال :ال يتابع أبو نعيم النخعي عليه وابن جرير وصححه حل [هق].

سنن أبي داود :شعيب (إسناده

ضعيف جدا).

 -11779عن جابر قال :قدم على النيب صلى هللا عليه وسلم قوم غزاة فقال :قدمتم خري مقدم ،قدمتم من اجلهاد
األصغر إىل اجلهاد األكرب جماهدة العبد هواه.

الديلمي.

زوائد تاريخ الخطيب (إسناده تالف)
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حرف احلاء
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كتاب احلج والعمرة
 -11787احلج جهاد والعمرة تطوع.

هـ عن طلحة بن عبيد هللا طب عن ابن عباس.

سنن ابن ماجه :شعيب (إسناده ضعيف جدا).

 -11794إن إلبليس مردة من الشيطان يقول هلم :عليكم ابحلاج واجملاهدين فأضلوهم عن السبيل.

طب عن ابن عباس.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -11805ما أهل مهل قط إال آبت الشمس بذنوبه.

هب عن أيب هريرة.

زوائد تاريخ بغداد (ضعيف جدا).

 -11806ما أهل مهل قط وال كرب مكرب قط إال بشر ابجلنة.

طس عن أيب هريرة.

زوائد تاريخ بغداد (ضعيف جدا).

 -11811من مات حمرما حشر ملبيا.
خط عن ابن

عباس .زوائد تاريخ بغداد (ضعيف جدا).

 -11817احلجاج والعمار وفد هللا إن سألوه أعطوا وإن دعوا أجاهبم وإن أنفقوا أخلف هلم والذي نفس أيب القاسم
بيده ما كرب مكرب على نشز وال أهل مهل على شرف من األشراف إال أهل ما بني يديه وكرب حىت ينقطع به منقطع

الرتاب.

هب عن ابن عمر.

محقق الشعب (إسناده ضعيف جدا).

 -11837من ج اء يؤم البيت احلرام فركب بعريه فما يرفع البعري خفا وال يضع خفا إال كتب هللا له هبا حسنة وحط
هبا عنه خطيئة ورفع له هبا درجة حىت إذا انتهى إىل البيت فطاف وطاف بني الصفا واملروة

مث حلق أو قصر إال خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه فهلم يستأنف العمل.

هب عن أيب هريرة.

محقق الشعب (إسناده ضعيف جدا).

 -11848من مات يف هذا الوجه حاجا أو معتمرا مل يعرض ومل حياسب وقيل له :ادخل اجلنة.
ع عق عد حل هب خط عن عائشة.

زوائد تاريخ بغداد (ضعيف جدا).
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 - 11852أوحى هللا تعاىل إىل آدم فقال :اي آدم حج هذا البيت قبل أن حيدث عليك حدث قال :وما حيدث علي
اي رب؟ قال :ما ال تدري وهو املوت قال :وما املوت؟ قال :سوف تذوقه.

الديلمي عن أنس.

الغرائب الملتقطة (منكر).

 -11854إن إلبليس مردة من الشياطني يقول هلم :عليكم ابحلاج واجملاهدين فأضلوهم عن السبيل.

طب عن ابن عباس وضعف.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -11863ما حجوا حىت أذن هلم وما أذن هلم حىت غفر هلم.
الديلمي عن علي.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -11864ما راح مسلم روحة يف سبيل هللا عز وجل جماهدا أو حاجا يهلل أو يليب إال غربت الشمس بذنوبه وخرج

منها.

اخلطيب والديلمي عن سهل بن سعد.

زوائد تاريخ بغداد (ضعيف جدا).

 -11893احلاج الراكب له بكل خف يضعه بعريه حسنة ،واملاشي له بكل خطوة خيطوها سبعون حسنة من حسنات

احلرم.

فر عن ابن عباس.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -11894من حج من مكة ماشيا حىت يرجع إىل مكة كتب هللا تعاىل له بكل خطوة سبعمائة حسنة من حسنات
احلرم قيل :وما حسنات احلرم قال :كل حسنة مائة ألف حسنة.

قط يف األفراد طب ك وتعقب هب [هق] وضعفه عن ابن عباس.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -11955يف بيض النعام يصيبه احملرم مثنه.

هـ عن أيب هريرة.

سنن ابن ماجه :شعيب (إسناده ضعيف جدا).

 -11993إذا خرجتم يف حجة وعمرة فتمتعوا لكيال تتكلوا ،وأكرموا اخلبز فإن هللا تعاىل سخر لكم بركات السموات

واألرض.

حل عن أيب هريرة.

تحقيق البغية (إسناده ضعيف جدا).
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 -11997طواف سبع ال لغو فيه يعدل عتق رقبة.

عب عن عائشة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -12018إن هللا تعاىل ينزل يف كل يوم مائة رمحة ستني منها على الطائفني ابلبيت ،وعشرين على أهل مكة ،وعشرين

على سائر الناس.

خط عن ابن عباس.

زوائد تاريخ الخطيب (إسناده تالف وله طريق أخرى بنحوه معلة أيضا).

 -12034ملا أهبط هللا آدم إىل األرض طاف ابلبيت سبعا ،وصلى خلف املقام ركعتني ،مث قال :اللهم إنك تعلم
سري وعالنييت فاقبل معذريت ،وتعلم حاجيت فأعطين سؤيل ،وتعلم ما عندي فاغفر يل ذنويب ،أسألك إمياان يباشر قليب

ويقينا صادقا حىت أعلم أنه ال يصيبين إال ما كتب يل ورضين بقضائك فأوحى هللا إليه اي آدم إنك قد دعوتين بدعاء
استجيب لك فيه وغفرت ذنوبك وفرجت مهومك وغمومك ،ولن يدعو به أحد من ذريتك من بعدك إال فعلت ذلك

به ونزعت فقره من بني عينيه واجترت له من وراء كل اتجر ،وأتته الدنيا وهي كارهة وإن مل يردها.

األزرقي طس [هق] يف الدعوات وابن عساكر عن بريدة.

السلسلة الضعيفة (منكر).

 -12093إن هللا تعاىل ينظر إىل عباده يوم عرفة فال يدع أحدا يف قلبه مثقال ذرة من اإلميان إال غفر له.
الديلمي عن ابن عمر.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -12100نعم اليوم يوم عرفة ينزل هللا عز وجل فيه إىل السماء الدنيا.
الديلمي عن أم سلمة.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -12107لو يعلم أهل اجلمع مبن حلوا الستبشروا ابلفضل من رهبم بعد املغفرة.
طب عد هب عن ابن عباس مرسال وقال عد :غري حمفوظ.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -12142من رمى اجلمرة بسبع حصيات ،اجلمرة اليت عند العقبة مث انصرف فنحر هديه ،مث حلق فقد حل ما حرم

عليه من شأن احلج.
البزار عن ابن عمر.

السلسلة الضعيفة (منكر).

 -12151ال توضع النواصي إال يف حج أو عمرة.

قط يف األفراد عن جابر.

السلسلة الضعيفة (منكر).
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 -12155ما أنفقت الورق يف شيء أحب إىل هللا تعاىل من حنري ينحر يف يوم عيد.
طب هق عن ابن عباس.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -12177استفرهوا ضحاايكم فإهنا مطاايكم على الصراط.

فر عن أيب هريرة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -12238النفقة بعد صلة الرحم أعظم عند هللا من إهراقه الدم.
اخلطيب وابن عباس وقال غريب.

السلسلة الضعيفة (منكر).

 -12239ما من نفقة بعد صلة الرحم أفضل وأعظم أجرا من إهراق الدم أايم النحر.
الديلمي عن ابن عباس.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -12233األضاحي سنة أبيكم إبراهيم بكل شعرة حسنة ،وبكل شعرة من الصوف حسنة.

ك عن زيد بن أرقم.

مسند أحمد :شعيب (إسناده ضعيف جدا).

 -12296العمرة من احلج مبنزله الرأس من اجلسد ،ومبنزله الزكاة من الصيام.

فر عن ابن عباس.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -12335مثل الذي حيج ألميت مثل أم موسى كانت ترضعه وهي كانت أتخذ الكراء من فرعون.
الديلمي عن جبري بن نفري عن عوف بن مالك.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -12395عن ابن عباس قال :مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول وحنن مبىن :لو يعلم أهل اجلمع مبن حلوا

الستبشروا ابلفضل بعد املغفرة.

ابن عدي وقال هذا غري حمفوظ وابن النجار.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -12419عن أيب هريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال :ما أهل مهل قط ،وال كرب مكرب قط إال بشر ابجلنة.

ابن النجار.

زوائد تاريخ بغداد (ضعيف جدا).

 -12498عن أيب العطاف طارق بن مطر بن طارق الطائي احلمصي حدثين أيب حدثنا صمصامة وضنينة ابنا الطرماح
قاال :حدثنا أبو الطرماح قال :مسعت احلسني بن علي يقول :كنا مع النيب صلى هللا عليه وسلم يف الطواف فأصابتنا
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السماء فالتفت إلينا فقال :ائتنفوا العمل فقد غفر لكم ما مضى.

الشريازي يف األلقاب كر وقال :غريب جدا مل أكتبه إال من هذا الوجه.
 -12504عن ابن مسعود أن النيب صلى هللا عليه وسلم طاف ابلبيت مث وضع يده عليه ودعا اللهم البيت بيتك،

وحنن عبيدك ونواصينا بيدك وتقلبنا يف قبضتك ،فإن تعذبنا فبذنوبنا ،وإن تغفر لنا فربمحتك فرضت حجك ملن استطاع
إليه سبيال فلك احلمد على ما جعلت لنا من السبيل اللهم ارزقنا ثواب الشاكرين.

الديلمي وفيه عبد السالم بن اجلنوب مرتوك.

 -12702عن زيد بن أرقم أهنم قالوا :اي رسول هللا ،هذه األضاحي ماهي؟ قال :ملة أبيكم ،قالوا :فما لنا فيها؟
قال :بكل شعرة حسنة قالوا :فالصوف؟ قال :بكل صوفة حسنة.

ابن زجنويه.

مسند أحمد :شعيب (إسناده ضعيف جدا).

 -12769عن عمر بن اخلطاب أنه وجد ريح طيب بذي احلليفة فقال :ممن هذا الطيب؟ فقال معاوية :مين اي أمري
املؤمنني فقال :منك لعمري قال :طيبتين أم حبيبة ،وزعمت أهنا طيبت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عند إحرامه،

قال :اذهب فاقسم عليها ملا غسلته فإين مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول :إن احلاج الشعث التفل.

حم ش بدون فإين مسعت إىل آخره ورجاله رجال الصحيح إال أن سليمان بن يسار مل يسمع من عمر .والبزار بتمامه
وسنده ومتصل إال أن فيه إبراهيم بن يزيد اخلوزي مرتوك.
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كتاب احلدود
 -12974ادفعوا احلدود عن عباد هللا ما وجدمت له مدفعا.

هـ عن أيب هريرة.

سنن ابن ماجه :شعيب (إسناده ضعيف جدا).

 -12984جتاوزوا لذوي املروءة عن عثراهتم ،فو الذي نفسي بيده إن أحدهم ليعثر وإن يده لفي يد هللا.
ابن املرزابن عن جعفر بن حممد مرسال.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 -12992إن اإلميان سرابل يسربله هللا من يشاء فإذا زىن العبد نزع منه سرابل اإلميان ،فإذا اتب رد عليه.

هب عن أيب هريرة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -12996املقيم على الزان كعابد وثن.

اخلرائطي يف مساوي األخالق وابن عساكر عن أنس.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -13001اشتد غضب هللا على الزانة.

أبو سعد اجلرابذقاين يف جزئه وأبو الشيخ يف عواليه فر عن أنس.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -13002اشتد غضب هللا على امرأة أدخلت على قوم ولدا ليس منهم يطلع على عوراهتم ويشركهم يف أمواهلم.
البزار عن ابن عمر.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -13004إن الزانة أيتون تشتعل وجوههم انرا.
طب عن عبد هللا بن بشر.

السلسلة الضعيفة (منكر).

 -13009السحاق بني النساء زان بينهن.

طب عن واثلة.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 - 13010سحاق النساء زان بينهن.

هب عن واثلة.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).
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 -13016إن أعمال أميت تعرض على يف كل يوم مجعة واشتد غضب هللا على الزانة.

حل عن أنس

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -13036إايكم ونساء الغزاة ،فإن حرمتهن كحرمة أمهاتكم.
أبو الشيخ عن أنس.

الغرائب الملتقطة (منكر).

 -13059ما من مسلم ينظر امرأة أول رمقة مث يغض بصره إال أحدث هللا تعاىل له عبادة جيد حالوهتا يف قلبه.

حم طب عن أيب أمامة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -13063غضوا األبصار ،واهجروا الدعار واجتنبوا أعمال أهل النار.

طب عن احلكم بن عمري.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -13089فرخ الزان ال يدخل اجلنة.

عد عن أيب هريرة.

العلل المتناهية (ال يصح).

 -13120من مات من أميت يعمل عمل قوم لوط نقله هللا إليهم حىت حيشر معهم.

خط عن أنس.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -13134ال تزال شعبة من اللوطية يف أميت إىل يوم القيامة.
احلسن بن سفيان عن عبد هللا بن انسح.

 -13156من شرب مسكرا ما كان ،مل يقبل هللا له صالة أربعني يوما.
طب عن السائب بن يزيد.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 -13159اجتنبوا اخلمر فإهنا مفتاح كل شر.

ك هب عن ابن عباس.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 -13161أول ما هناين عنه ريب بعد عبادة األواثن شرب اخلمر ،ومالحاة الرجل.
طب عن أيب الدرداء وعن معاذ.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).
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 -13180من شرب مخرا خرج نور اإلميان من جوفه.

طس عن أيب هريرة.

السلسلة الضعيفة (منكر).

 -13186من شرب بصقة من مخر فاجلدوه مثانني.

طب عن ابن عمرو.

السلسلة الضعيفة (منكر).

 -13209إن هللا حرم عليكم شرب اخلمر ومثنها ،وحرم عليكم امليتة ومثنها ،وحرم عليكم اخلنازير وأكلها ومثنها،
قصوا الشوارب ،واعفوا اللحى ،وال متشوا يف األسواق إال وعليكم األزر ،إنه ليس منا من عمل سنة غريان.

طب عن ابن عباس.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 -13210اجلدوا يف قليل اخلمر وكثريه ،فإن أوهلا حرام وآخرها حرام.

هق عن عائشة.

محقق سنن البيهقي (ضعيف جدا).

 -13215إذا شرب الرجل كأسا من مخر ،احلديث.
عد عن َيحبريَى الراهب وقال منكر ومل أمسع لبَ يحريَى مبسند غري هذا وقال ابن حجر يف اإلصابة :ليس هذا َيحبريَى الذي
لقي النيب صلى هللا عليه وسلم قبل البعثة مع أيب طالب كما ظن بعضهم بل هذا أحد الثمانية الذين قدموا مع جعفر
بن أيب طالب.

 -13221مــن حــبس العنــب أايم قطاف ــه حــىت يبيعــه عــن يه ــودي ،أو نص ـراين ليتخــذه مخ ـرا فق ــد تقحــم النــار عي ــاان.

هب عن بريدة.

محقق الشعب (إسناده ضعيف جدا).

 -13230من شرب اخلمر فسكر مل تقبل له صالة أربعني يوما فإن مات فإىل النار فإن اتب قبل هللا منه ،فإن شرب
الثانية فكذلك ،فــإن شــرب الثالثــة فكــذلك ،فــإن شــرب الرابعــة كــان حقــا علــى هللا أن يســقيه مــن ردغــة اخلبــال قيــل :اي

رسول هللا وما ردغة اخلبال؟ قال :عصارة أهل النار.

طب ع عن عياض بن غنم اهليثمي :رواه أبو يعلى والطرباين ،وفيــه املثــىن بــن الصــباح وهــو مــرتوك وقــد وثقــه أبــو حمصــن

حصني بن منري واجلمهور على ضعفه
 -13333ال قطع يف زمن اجملاع.

خط عن أيب أمامة.

زوائد تاريخ الخطيب (إسناده تالف)

512

 -13369قتل الرجل صربا كفارة ملا قبله من الذنوب.
البزار عن أيب هريرة.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 -13372ال تعزروا فوق عشرة أسواط.

هـ عن أيب هريرة.

سنن ابن ماجه :شعيب (إسناده ضعيف جدا).

 -13403ال تعزروا فوق عشرة أسواط.

هـ عن أيب هريرة.

سنن ابن ماجه :شعيب (إسناده ضعيف جدا).

 -13404ال تعزر فوق عشرة أسواط.

عق وقال منكر عن أيب سلمة عن أيب فروة.

سنن ابن ماجه :شعيب (إسناده ضعيف جدا).

 -13760عن عمر قال :قلت :اي رسول هللا ،ما املسكر؟ قال :إانؤك الذي تسكر منه.
ابن مردويه وفيه املسيب بن شريك مرتوك.
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حرف اخلاء
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كتاب اخلالفة ،واإلمارة ،والقضاء
 -14089عن احلارث بن الفضيل قال :ملا عقد أبو بكر ليزيد بن أيب سفيان فقال :اي يزيد إنك شاب تذكر خبري قد
رؤي منك ،وذلك شيء خلوت به يف نفسك ،وقد أردت أن أبلوك واستخرجك من اهلك ،فانظر كيف أنت وكيف

واليتك؟ وأخربك فإن أحسنت زدتك ،وإن أسأت عزلتك وقد وليتك عمل خالد بن سعيد ،مث أوصاه مبا أوصاه يعمل

به يف وجهه وقال له :أوصيك أبيب عبيدة بن اجلراح خريا ،فقد عرفت مكانه من اإلسالم ،وإن رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم قال :لكل أمة أمني وأمني هذه األمة أبو عبيدة بن اجلراح ،فاعرف له فضله وسابقته ،وانظر معاذ بن جبل فقد

عرفت مشاهده مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،وإن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال :أييت إمام العلماء بربوة

فال تقطع امرا دوهنما ،وإهنما لن أيلوا بك خريا ،قال يزيد :اي خليفة رسول هللا أوصهما يب كما أوصيتين هبما قال أبو

بكر :لن أدع أن أوصيهما بك ،فقال يزيد :يرمحك هللا وجزاك هللا عن اإلسالم خريا.

ابن سعد وفيه الواقدي.

 -14108عن أم هانئ بنت أيب طالب أن فاطمة أتت أاب بكر تسأله سهم ذوي القرىب ،فقال هلا أبو بكر :مسعت
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول :سهم ذوي القرىب هلم يف حيايت وليس بعد مويت.

ابن راهويه وفيه الكليب مرتوك.

 -14122عن العباس أنه سأل معاوية عن نقش خامت أيب بكر الصديق فقال :عبد ذليل لرب جليل.
اخلتلي يف الديباج قال ابن كثري إسناده مظلم.

 -14158عن ابن عمر قال :ملا ندر أبو بكر الصديق إىل ذي القصة يف شأن أهل الردة واستوى على راحلته أخذ
علي بن أيب طالب بزمام راحلته وقال :إىل أين اي خليفة رسول هللا أقول لك ما قال لك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
يوم أحد :شم سيفك وال تفجعنا بنفسك ،وارجع إىل املدينة فوهللا لئن فجعنا بك ال يكون لإلسالم نظام أبدا.

قط يف غرائب مالك واخللعي يف اخللعيات وفيه أبو غزية حممد بن حيىي الزهري مرتوك.

 -14167عن ابن عمر رضي هللا عنهما قال :ملا ندر أبو بكر الصديق رضي هللا عنه إىل ذي القصة يف شأن أهل

الردة واستوى على راحلته أخذ علي بن أيب طالب رضي هللا عنه بزمام راحلته وقال :إىل أين اي خليفة رسول هللا أقول

لك ما قال لك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم أحد :شم سيفك وال تفجعنا بنفسك وارجع إىل املدينة فوهللا لئن

فجعنا بك ال يكون لإلسالم نظام أبدا.

قط يف غرائب مالك واخللعي يف اخللعيات وفيه أبو غزية حممد بن حيىي الزهري مرتوك مث اعلم رمحك هللا أن بعض

األحاديث من هذا النوع ذكر يف وجوب الزكاة.
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 -14279عن زائدة موىل عثمان بن عفان قال :أرسل عثمان بن عفان إىل علي بن أيب طالب فأاته فتناجيا ساعة

بينهما ،فقام علي كاملغضب فأخذ عثمان أبسفل ثوبه جيلسه فأىب علي فضرب بيده فمضى فقال الناس :سبحان هللا

لقد استخف حبق أمري املؤمنني ،فقال عثمان :دعوه فما جيد حالوهتا هو وال أحد من ولده ،قال زائدة :فأتيت سعد بن
أيب وقاص فذكرت له ذلك كاملتعجب مما قال ،فقال سعد :وما يعجبك من ذلك أان مسعت رسول هللا صلى هللا عليه

وسلم يقول :ال جيد حالوهتا هو وال أحد من ولده.

عق وقال حديث منكر مل يتابع عليه زائدة وهو مدين جمهول وكذا قال أبو حامت إنه منكر والذهيب يف امليزان واملغىن.

 -14285عن عمر قال :قلت :اي رسول هللا أخربين عن هذا السلطان الذي ذلت له الرقاب وخضعت له األجناد ما
هو؟ قال :هو ظل الرمحن عز وجل يف األرض أيوي إليه كل مظلوم من عباده ،فإن عدل كان له األجر وعلى الرعية

الشكر ،وإن جار وخان وظلم كان عليه اإلصر وعلى الرعية الصرب.

الديلمي.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -14300عن حممود بن خالد حدثنا سويد بن عبد العزيز حدثنا سيار أبو احلكم عن أيب وائل أن عمر بن اخلطاب

استعمل بشر بن عاصم على صدقات هوازن فتخلف بشر فلقيه عمر فقال :ما خلفك؟ أمالنا عليك مسع وطاعة قال:

بلى ولكن مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول :من ويل شيئا من أمور املسلمني أيت به يوم القيامة حىت يوقف

على جسر جهنم فإن كان حمسنا جنا ،وإن كان مسيئا اخنرق به اجلسر فهوى فيه سبعني خريفا ،فرجع عمر كئيبا حزينا

فلقيه أبو ذر فقال :مايل أراك كئيبا حزينا؟ قال :ما مينعين أن ال أكون كئيبا حزينا وقد مسعت بشر بن عاصم حيدث عن

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه قال :من ويل شيئا من أمر املسلمني أتى به يوم القيامة حىت يوقف على جسر جهنم

فإن كان حمسنا جنا ،وإن كان مسيئا اخنرق به اجلسر فيهوي فيه سبعني خريفا ،قال أبو ذر :أو ما مسعته من رسول هللا

صلى هللا عليه وسلم قال :ال ،قال :أشهد أين مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول :من ويل أحدا من الناس أيت
به يوم القيامة حىت يوقف على جسر جهنم فإن كان حمسنا جنا وإن كان مسيئا اخنرق به اجلسر فهوى به سبعني خريفا

وهي سوداء مظلمة فأي احلديثني أوجع لقلبك؟ قال :كالمها قد أوجع قليب ،فمن أيخذها مبا فيها؟ قال أبو ذر :من
سلت هللا أنفه وألصق خده ابألرض أما إان ال نعلم إال خريا وعسى إن وليتها من ال يعدل فيها أن ال ينجو من أملها.

البغوي عب وأبو نعيم وأبو سعيد النقاش يف كتاب القضاة يف املتفق وسويد بن عبد العزيز مرتوك ولكن له طرق أخرى

أتيت يف مسند بشر.

 -14312مسند الصديق" حدثنا سليمان بن أمحد حدثنا يعقوب بن إسحاق املخزومي حدثنا العباس بن بكار

الضيب حدثنا عبد الواحد بن أيب عمر األسدي حدثنا املعايف بن زكراي اجلريري حدثنا حممد بن خملد حدثنا أبو يعلى

الساجي حدثنا األصمعي عن عقبة األصم عن عطاء عن ابن عباس قال :أنشد أبو بكر الصديق رضي هللا عنه.
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إذا أردت شريف الناس كلهم ...فانظر إىل ملك يف زي مسكني

ذاك الذي حسنت يف الناس فاقته ...وذاك يصلح للدنيا وللدين

ابن النجار.

[العباس بن بكار متروك].

 -14388عن أيب ذر قال :قال النيب صلى هللا عليه وسلم :أول اخلراب مصر والعراق ،فإذا بلغ البناء سلعا فعليك
اي أاب ذر ابلشام :قلت فإن أخرجوين منها؟ قال :انسق هلم إن ساقوك.

نعيم وفيه عبد القدوس مرتوك.

 -14419مسند علي رضي هللا عنه عن علي قال :قيل :اي رسول هللا من نؤمر بعدك؟ قال :إن تؤمروا أاب بكر جتدوه
أمينا زاهدا يف الدنيا راغبا يف اآلخرة ،وإن تؤمروا عمر جتدوه قواي أمينا ال خياف يف هللا لومة الئم ،وإن تؤمروا عليا وال

أراكم فاعلني جتدوه هاداي مهداي أيخذ بكم الصراط املستقيم.

حم وخيثمة يف فضائل الصحابة ك حل وابن اجلوزي يف الواهيات فأخطأ كر ص
 -14427عن معقل بن يسار قال :أمرين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن اقضي بني قومي فقلت :اي رسول هللا ما
أحسن أن أقضي؟ فقال النيب صلى هللا عليه وسلم :إن هللا مع القاضي ما مل حيف عمدا ثالث مرات.

أبو سعيد النقاش يف كتاب القضاة من طريق ابن عياش وفيه كالم عن حيىي بن يزيد بن أيب شيبة الرهاوي قال ابن حبان
يروي املقلوابت فبطل االحتجاج به عن زيد بن أيب أنيسة وهو ثقة ويف حديثه بعض النكارة عن نفيع بن احلارث وهو

مرتوك.

 -14458عن ابن عمر قال :بعث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عليا وقال :اي علي اجعل حكم هللا تعاىل بني

عينيك وحكم الشيطان حتت قدميك.

أبو سعيد النقاش يف كتاب القضاة وفيه يعقوب بن حممد الزهري عن عبد العزيز بن عمران الزهري عن حممد بن عبد

العزيز والثالثة ضعفاء.

 -14470عن األصبغ بن نباتة قال :خرجت مع علي بن أيب طالب إىل السوق فرأى أهل السوق قد جاوزوا
أمكنتهم فقال :ما هذا؟ قالوا :أهل السوق قد جاوزوا أمكنتهم فقال :ليس ذلك إليهم سوق املسلمني كمصلى املصلني

من سبق إىل شيء فهو له يومه حىت يدعه.

أبو عبيد يف األموال.

[األصبغ بن نباتة متروك].
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 -14557عن علي قال :هناان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن اخلز وعن ركوب عليها وعن جلوس عليها وعن
جلود النمور وعن ركوب عليها وعن الغنائم أن تباع حىت ختمس وعن حباىل سيب العدو أن يوطئن ،وعن احلمر األهلية

وعن أكل كل ذي انب من السباع وأكل كل ذي خملب من الطري وعن مثن اخلمر ،وعن مثن امليتة ،وعن عسب الفحل

وعن مثن الكلب.

عب وفيه عاصم بن ضمرة ضعيف.

مسند أحمد :شعيب (إسناده ضعيف جدا).

 -14562عن علي قال :هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن كل ذي انب من السباع وعن كل ذي خملب من

الطري ،وعن مثن امليتة ومثن اخلمر وعن حلوم احلمر األهلية ،وعن مهر البغي ،وعن عسب الفحل ،وعن املياثر األرجوان.

حم ع والطحاوي.

مسند أحمد :شعيب (إسناده ضعيف جدا).

 -14584السلطان ظل هللا يف األرض ،فإذا دخل أحدكم بلدا ليس فيه سلطان فال يقيمن به.
أبو الشيخ عن أنس.

السلسلة الضعيفة (منكر).

 -14586ال تسبوا السلطان فإنه يفء هللا يف أرضه.

هب عن أيب عبيدة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -14587ال تسبوا األئمة وادعوا هلم ابلصالح ،فإن صالحهم لكم صالح.
طب عن أيب أمامة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -14608أفضل الشهداء عند هللا املقسطون؛ الذين يعدلون يف حكمهم وأهليهم وما ولوا.

خط يف املتفق واملفرتق عن أنس وفيه إمساعيل بن مسلم املكي .قال ابن معني :ليس بشيء ،وقال الدارقطين :مرتوك.

 -14613اإلسالم والسلطان أخوان توأمان ال يصلح واحد منهما إال بصاحبه فاإلسالم أس والسلطان حارث ،وما

ال أس له يهدم وما ال حارث له ضائع.
الديلمي عن ابن عباس.

الغرائب الملتقطة (منكر).

 -14616السلطان ظل هللا يف األرض فمن نصحه ودعا له اهتدى ومن دعا عليه ومل ينصحه ضل.
الديلمي عن أنس.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).
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 -14627ما استخلف هللا عز وجل خليفة حىت ميسح انصيته بيمينه.

ابن النجار والديلمي عن سليمان بن معقل بن عبد هللا بن كعب بن مالك عن أبيه عن جده عن كعب بن مالك.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -14637إن هللا سائل كل راع عما اسرتعاه رعية قلت أو كثرت ،حىت يسأل الزوج على زوجته والوالد عن ولده
والرب عن خادمه هل أقام فيهم أمر هللا.

ابن عساكر عن أيب هريرة.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 -14655أميا وال وىل من أمر املسلمني شيئا وقف به على جسر جهنم فيهتز به اجلسر حىت يزول كل عضو.
ابن عساكر عن بشر بن عاصم.

السلسلة الضعيفة (منكر).

 -14672لكل آفة تفسده ،وآفة هذا الدين والة السوء.
احلارث عن ابن مسعود.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -14688من وىل شيئا من أمور املسلمني مل ينظر هللا يف حاجته حىت ينظر يف حوائجهم.

طب عن ابن عمر.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 -14696إن شئتم أنبئتكم عن اإلمارة وما هي ،أوهلا مالمة ،واثنيها ندامة ،واثلثها عذاب يوم القيامة إال من عدل

وليس يعدل مع أقاربه.

طب وأبو سعيد النقاش يف القضاة عن عوف بن مالك ،وفيه زيد بن واقد وثقه أبو حامت وضعفه أبو زرعة عن بشر بن

عبد هللا وهو منكر احلديث.

 -14702ال حيرص أحد على اإلمارة فيعدل.
الديلمي عن ابن عباس.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -14730ما من وايل ثالثة إال لقي هللا مغلوال ،ميينه إىل عنقه فكه عدله أو غله جوره.
ابن عساكر عن أيب الدرداء.

صحيح ابن حبان :شعيب (إسناده ضعيف جدا).

 -14747من ويل شيئا من أمور الناس أيت به يوم القيامة حىت يوقف على جسر جهنم فإن كان حمسنا جنا ،وإن كان
مسيئا اخنرق به اجلسر فهوى فيه سبعني خريفا.
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البغوي وابن قانع طب عن بشر بن عاصم الثقفي قال البغوي :وال أعلم له غريه وفيه سويد بن عبد العزيز مرتوك.
 -14748من وىل أح دا من أمر الناس أيت به يوم القيامة حىت يوقف على جسر جهنم ،فإن كان حمسنا جنا ،وإن كان
مسيئا اخنرق به اجلسر فهوى فيه سبعني خريفا وهي سوداء مظلمة.

البغوي طب عن أيب ذر وفيه سويد بن عبد العزيز.

(الهيثمي :وفيه سويد بن عبد العزيز متروك).

 -14749من ويل من أمر املسلمني شيئا فأمر عليهم أحدا حماابة فعليه لعنة هللا ال يقبل هللا منه صرفا وال عدال حىت

يدخله جهنم ومن أعطى أحدا محى هللا فقد انتهك يف محى هللا شيئا بغري حقه فعليه لعنة هللا أو قال تربأت منه ذمة هللا.

حم ك عن أيب بكر.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -14756ال أتمرن على اثنني وال تقدمهما.
أبو نعيم عن نعيم عن أنس.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -14838متسكوا بطاعة أئمتكم وال ختالفوهم فإن طاعتهم طاعة هللا وإن معصيتهم معصية هللا ،وإن هللا إمنا بعثين
أدعوا إىل سبيله ابحلكمة واملوعظة احلسنة فمن خلفين يف ذلك فهو مين وأان منه ،ومن خالفين يف ذلك فهو من

اهلالكني ،وقد برئت منه ذمة هللا وذمة رسوله ،ومن ويل من أمركم شيئا فعمل بغري ذلك فعليه لعنة هللا واملالئكة والناس

أمجعني ،وسيليكم أمراء إن اسرتمحوا مل يرمحوا ،وإن سئلوا احلقوق مل يعطوا ،وإن أمروا ابملعروف أنكروا وستخافوهنم

ويفرتق مألكم فيهم حىت ال حيملوكم على شيء إال أحتملتم عليه طوعا أو كرها فأدىن احلق عليكم أن ال أتخذوا منهم

العطاء وال حتضروهم يف املأل.

اهليثم بن كليب الشاشي وابن منده طب والبغوي وابن عساكر عن أيب ليلى األشعري وفيه حممد بن سعيد الشامي

مرتوك.

 -14868ال تسبوا السلطان فإنه ظل هللا يف أرضه.
أبو نعيم يف املعرفة عن أيب عبيدة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -14802سيليكم أمراء يفسدون وما يصلح هللا هبم أكثر ،فمن عمل منهم بطاعة هللا فلهم األجر وعليكم الشكر،
فمن عمل منهم مبعصية هللا فعليهم الوزر وعليكم الصرب.

هب عن ابن مسعود.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).
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 -14909يكون يف آخر الزمان أمراء ظلمة ووزراء فسقة وقضاة خونة وفقهاء كذبة فمن أدركهم فال يكونن هلم

عريفا وال جابيا وال خازان وال شرطيا.
اخلطيب عن أيب هريرة.

السلسلة الضعيفة (منكر).

 -14921ال تكون املرأة حكما تقضي بني العامة.
الديلمي عن عائشة.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -14928إذا بعثتم إيل بريدا فابعثوه حسن الوجه حسن االسم.
الديلمي وابن النجار عن ابن عباس.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -14945كان سهيل عشارا ابليمن يظلمهم ويغصبهم أمواهلم فمسخه هللا عز وجل شهااب فعلقه حيث ترونه.
طب وابن السين يف عمل يوم وليلة عن ابن

عمر[ َ.الهيثمي :ضعفه البزار ; ألن في رواته إبراهيم بن يزيد الخوزي ،وهو

متروك ،وفي األخرى ميسر بن عبيد ،وهو متروك أيضا].

 -14955من مشى مع ظامل ليعينه وهو يعلم أنه ظامل فقد خرج من اإلسالم.

خ يف التاريخ والبغوي والباوردي وابن شاهني وابن قانع ط ت وأبو نعيم ص عن أوس بن شرحبيل ،قال البغوي

والصحيح عندي شرحبيل بن أوس.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -14970أمريان وليسا أبمريين :املرأة حتج مع القوم فتحيض قبل أن تطوف ابلبيت طواف الزايرة فليس ألصحاهبا
أن ينفروا حىت يستأمروها ،والرجل يتبع اجلنازة فيصلي عليها فليس له أن يرجع حىت يستأمر أهلها.

احملاملي يف أماليه عن جابر.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -14990شرار أميت من يلي القضاء إن اشتبه عليه مل يشاور وإن أصاب بطر ،وإن غضب عنف وكاتب السوء

كالعامل به.

فر عن أيب هريرة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -15020إن أصبت القضاء بينهما فلك عشر حسنات ،وإن اجتهدت فأخطأت فلك حسنة واحدة.
ابن سعد عن عمرو بن العاص.

مسند أحمد :شعيب (إسناده ضعيف جدا).
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 -15033من ابتلى ابلقضاء بني املسلمني فال يرفع صوته على أحد اخلصمني ما مل يرفع على اآلخر.
طب هق عن أم سلمة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -15034إذا ابتلى أحدكم ابلقضاء بني املسلمني فال يقض وهو غضبان وليسو بينهم يف النظر واجمللس واإلشارة.
ع عن أم سلمة.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 - 15040ال يقضي القاضي بني اثنني إال وهو شبعان راين.

قط واخلطيب [هق] وضعفه عن أيب سعيد.

 -15057هتادوا تزدادوا حبا وهاجروا تورثوا أبناءكم جمدا وأقيلوا الكرام عثراهتم.
ابن عساكر عن عائشة.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -15063اهلدية تذهب ابلسمع والقلب والبصر.
طب عن عصمة بن مالك.

[الهيثمي :رواه الطبراني في الكبير وفيه الفضل بن المختار وهو ضعيف جدا].

 -15092اهلدية رزق من رزق هللا فمن قبلها فإمنا يقبلها من هللا ومن ردها فإمنا يردها على هللا.
أبو عبد الرمحن السلمي عن أيب هريرة.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -15098إذا أتى أحدكم هبدية فجلساؤه شركاؤه فيها.
احلكيم عن ابن عباس.

زوائد تاريخ الخطيب( :إسناده ضعيف جدا ،وله طرق وشواهد معلولة ،وهو ضعيف( .
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كتاب خلق العال
 -15150إن هللا تعاىل أخرج ذرية آدم من صلبه حىت مألوا األرض وكانوا هكذا.
طب عن معاوية.

[الهيثمي :رواه الطبراني ،وفيه جعفر بن الزبير وهو متروك].

 -15173إن يف السماء ملكا يقال له إمساعيل على سبعني ألف ملك ،كل ملك منهم على سبعني ألف ملك.
طس عن أيب سعيد.

[الهيثمي :رواه الطبراني في الصغير ،وفيه أبو هارون ،واسمه عمارة بن جوين ،وهو ضعيف جدا].

 -15177اختصم عندي اجلن املسلمون واجلن املشركون ،وسألوين أن أسكنهم فأسكنت املسلمني اجللس وأسكنت
املشركني الغور.

أبو الشيخ يف العظمة ،طب عن بالل بن احلارث املزين.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -15185هل تدرون كم بني السماء واألرض؟ قال :قلنا هللا ورسوله أعلم قال :بينهما مسرية مخس مائة سنة ،وبني
كل مساء إىل مساء مسرية مخس مائة سنة وكثف كل مساء مخس مائة سنة وفوق السماء السابعة حبر بني أعاله وأسفله

كما بني السماء واألرض ،مث فوق ذلك مثانية أوعال بني ركبهن وأظالفهن كما بني السماء واألرض ،مث فوق ذلك

العرش بني أعاله وأسفله كما بني السماء واألرض ،وهللا سبحانه تعاىل فوق ذلك وليس خيفى عليه من أعمال بين آدم

شيء.

حم ت ك عن العباس.

مسند أحمد :شعيب (إسناده ضعيف جدا).

 -15198الشمس والقمر وجوههما إىل العرش وأقفاؤمها إىل الدنيا.

فر عن ابن عمر.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -15209إذا مسعتم الرعد فاذكروا هللا فإنه ال يصيب ذاكرا.

طب عن ابن عباس.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -15217حتت البحر انر وحتت النار حبر وحتت البحر انر.
الديلمي عن ابن عمر.

الغرائب الملتقطة (منكر).
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 -15222قال ابن جرير :حدثنا ابن محيد ،حدثنا حيىي بــن واضــح ،حــدثنا حيــىي بــن يعقــوب عــن محــاد عــن ســعيد بــن
جبري عن ابن عباس قال :الدنيا مجعة من مجع اآلخرة ســبعة آالف ســنة ،فقــد مضــى ســتة آالف ســنة ومئــو ســنة وليــأتني

عليها مئو سنة ليس عليهــا موحــد.

[الحاافظ ابان حجار فاي فاتح البااري ( :)358/11يحياى هاو أباو طالاب القااص األنصااري منكار

الحديث ،وشيخه فيه مقال].

 -15232عن بالل بن احلارث قال :خرجنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف بعض أسفاره فخرج حلاجته وكان

إذا خرج حلاجته يبعد فأتيته إبداوة من ماء فانطلق فسمعت عنده خصومة رجال ولغطا مل أمسع مثلها فجاء فقال :بالل

قلت :بالل ،قال :أمعك ماء؟ قلت :نعم ،قال :أصبت فأخذ مين فتوضأ قلت :اي رسول هللا مسعت عندك خصومة
رجال ولغطا ما مسعت أحد من ألسنتهم ،قال :اختصم عندي اجلن املسلمون واجلن املشركون سألوين أن أسكنهم،

فأسكنت املسلمني اجللس وأسكنت املشركني الغور.

طب.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).
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حرف الدال
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كتاب الدين والسلم
 -15374رأيت ليلة أسري يب على ابب اجلنة مكتواب الصدقة بعشر أمثاهلا والقرض بثمانية عشر فقلت :اي جربيل ما
ابل القرض أفضل من الصدقة؟ قال :ألن السائل يسأل وعنده واملستقرض ال يستقرض إال من حاجة.

هـ عن أنس.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -15383ملا عرج يب إىل السماء مررت بباب اجلنة وجربيل معي فنظرت فإذا مكتوب يف أسكفة ابب اجلنة العليا

الصدقة بعشر أمثاهلا والقرض بثمانية قيل :كيف يكون هذا؟ قال :إن الصدقة رمبا وقعت عند الغين والقرض ال أيتيك

إال وهو حموج فتنزع من يدك فتضعه يف يده.

ابن عساكر...

العلل المتناهية (ال يصح).

 -15388ال ينبغي لعبد أن أييت أخاه فيسأله قرضا وهو جيده فيمنعه.
طب عن أيب

أمامة[ .الهيثمي :رواه الطبراني في الكبير ،وفيه جعفر بن الزبير الحنفي ،وهو متروك].

 -15400أظل هللا يف ظله يوم ال ظل إال ظله أنظر معسرا أو ترك لغارم.

حم عن عثمان.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -15409من أنظر معسرا بعد حلول أجله كان له بكل يوم صدقة.
اخلطيب عن زيد بن أرقم.

زوائد تاريخ بغداد (ضعيف جدا).

 -15410ارفقوا وترافقوا ولييسر بعضكم على بعض فلو يعلم طالب احلق ما له يف أتخري حقه لكان الطالب هو
اهلارب من املطلوب.

الديلمي عن أيب سعيد.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -15437ليس للدين دواء إال القضاء والوفاء واحلمد.

خط عن ابن عمر.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -15463من انصرف غرميه من عنده وهو راض صلت عليه دواب األرض ونون املاء ومن انصرف غرميه من عنده
وهو ساخط عليه كتب عليه يف كل يوم وليلة ومجعة وشهر وسنة ظلم.

احلسن بن سفيان عن خولة.

السلسلة الضعيفة (منكر).
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 -15479الدين هم ابلليل ومذلة ابلنهار.

فر عن عائشة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -15482إن صاحب الدين له سلطان على صاحبه حىت يقضيه.

هـ عن ابن عباس.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -15483إايكم والدين فإنه هم ابلليل ومذلة ابلنهار.

هب عن أنس.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -15486صاحب الدين مغلول يف قربه ال يفكه إال قضاء دينه.

فر عن أيب سعيد.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -15494الدين غل ثقيل مركب يف عنق العبد يشقى به أو يسعد به ويكربه ذلك وحيزنه يف ساعات الليل والنهار
وال يزال مأجورا حىت يؤديه فيسعد بذلك ،أو يستخف به حىت ميوت فيشقى بذلك.

الديلمي عن عمرو بن حزم.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -15507ما ينفعكم أن أصلي على رجل روحه مرهتن يف قربه وال تصعد روحه إىل هللا لو ضمن رجل دينه لصليت

عليه فإن صاليت تنفعه.
الباوردي عن أنس.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -15520الدين قبل الوصية.

هق عن علي.

محقق سنن البيهقي (ضعيف جدا).

 -15545عن أيب أمامة قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :ملا عرج يب إىل السماء مررت بباب اجلنة وجربيل
معي فنظرت فإذا مكتوب يف أسكفة ابب اجلنة العليا :الصدقة بعشرة أمثاهلا والقرض بثمانية عشر ،قال :فقيل اي

رسول هللا كيف يكون هذا؟ قال :إن الصدقة رمبا وقعت عند الغين ،واملقراض ال أيتيك إال وهو حموج فتنزع من يدك

فتضع يف يده.

كر وفيه مسلمة بن علي مرتوك.
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 -15510إنه سيكون للوالدين على ولدمها دين فإذا كان يوم القيامة يتعلقان به فيقول :أان ولدكما فيودان أو
يتمنيان لو كان أكثر من ذلك.
طب عن أيب مسعود.

السلسلة الضعيفة (منكر).

 -15562عن عائشة قالت :دخل علي أبو بكر قال :هل مسعت من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم دعاء علمنيه؟

قلت :وما هو؟ قال :كان عيسى ابن مرمي يعلمه أصحابه قال :لو كان على أحدكم جبل ذهب دينا فدعا هللا بذلك

لقضاه هللا عنه :اللهم فارج اهلم كاشف الغم جميب دعوة املضطرين رمحن الدنيا واآلخرة ورحيمهما أنت ترمحين فارمحين
رمحة تغنيين هبما عن رمحة من سواك ،قال أبو بكر وكان علي بقية من الدين وكنت للدين كارها وكنت أدعو بذلك

فأاتين هللا بفائدة فقضى هللا عين ،قالت عائشة :وكان علي دين ال أجد ما أقضيه فكنت أدعو بذلك فما لبثت إال

يسريا حىت رزقين هللا رزقا ما هو بصدقة تصدق هبا علي وال مرياث ورثته فقضاه هللا عين وقسمت يف أهلي قسما
وحليت بنت عبد الرمحن بثالث أواق ورقا وفضل لنا فضل حسن.
ابن أيب الدنيا يف الدعاء ،وفيه احلكم ابن عبد هللا االيلي ضعيف.
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حرف الذال
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كتاب الذبح
 -15600إذا استوحشت األنسية ومتنعت فإنه حيلها ما حيل الوحشية.

هق عن جابر.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -15611إذا مسيتم فكربوا يعين على الذبيحة.

طس عن أنس.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -15625ما فاتكم من هذه البهائم فاحبسوه مبا حتبسون به الوحش.
أبو نعيم عن جابر وسنده ضعيف جدا.
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حرف الراء
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كتاب الرضاع
 -15707عن ابن عمر قال :سئل النيب صلى هللا عليه وسلم ما الذي جيوز يف الرضاع من الشهود؟ قال رجل

وامرأة.

عب ش وفيه ابن البيلماين ضعيف.

مسند أحمد :شعيب (إسناده ضعيف جدا).
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حرف الزاي
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كتاب الزكاة
 -15759حصنوا أموالكم ابلزكاة وداووا مرضاكم ابلصدقة وأعدوا للبالء الدعاء.
طب حل خط عن ابن مسعود.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -15763إن الصدقة ال تزيد املال إال كثرة.

عد عن ابن عمر.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 -15766ما أدى زكاته فقد أدى احلق الذي عليه ومن زاد فهو أفضل.

هق عن احلسن مرسال.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -15776متام إسالمكم أداء الزكاة.

ابن منده والديلمي عن انجية بن احلارث اخلزاعي.

الغرائب الملتقطة (منكر).

 -15781نسخت الزكاة كل صدقة يف القرآن ،ونسخ غسل اجلنابة كل غسل ،ونسخ صوم رمضان كل صوم،

ونسخ األضحى كل ذبح.

قط عد [هق] عن علي.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -15807ما تلف مال يف بر وال حبر إال حببس الزكاة.

طس عن عمر.

السلسلة الضعيفة (منكر).

 -15844يف اللنب صدقة.
الروايين عن أيب ذر.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 -15848ليس يف اإلبل العوامل صدقة.

عد هق عن ابن عمرو.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -15856ليس يف املال حق سوى الزكاة.
هـ عن فاطمة بنت قيس.

سنن ابن ماجه :شعيب (إسناده ضعيف جدا).

534

 -15926السخاء خلق هللا األعظم.
ابن النجار عن ابن عباس.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -15927السخاء شجرة من أشجار اجلنة أغصاهنا متدليات يف الدنيا فمن أخذ بغصن منها قاده ذلك الغصن إىل
اجلنة ،والبخل شجرة من أشجار النار أغصاهنا متدليات يف الدنيا فمن أخذ بغصن من أغصاهنا قاده ذلك الغصن إىل

النار.

قط يف األفراد ،هب عن علي ،هب عن أيب هريرة ،حل عن جابر ،خط عن أيب سعيد ،ابن عساكر عن أنس فر عن

معاوية.

محقق الشعب (إسناده ضعيف جدا).

 -15928السخي قريب من هللا قريب من الناس قريب من اجلنة بعيد من النار ،والبخيل بعيد من هللا بعيد من
الناس بعيد من اجلنة قريب من النار ،وجلاهل سخي أحب إىل هللا من عابد خبيل.

ت عن أيب هريرة ،هب عن جابر ،طس عن عائشة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -15929إن هللا تعاىل يدخل بلقمة اخلبز وقبضة التمر ومثله مما ينفع املسكني ثالثة اجلنة صاحب البيت اآلمر به،
والزوجة املصلحة واخلادم الذي يناول املسكني.

ك عن أيب هريرة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -15943اتق النار ولو بشق مترة فإهنا تقيم العوج ومتنع من اجلائع ما متنع من الشبعان.

البزار عن أيب بكر.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -15958أحب األعمال إىل هللا من أطعم مسكينا من جوع أو دفع عنه مغرما أو كشف عنه كراب.

طب عن حكيم بن عمري.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 -15960إذا أراد هللا بقوم مناء رزقهم السماحة والعفاف ،وإذا أراد بقوم اقتطاعا فتح عليهم ابب خيانة.
طب وابن عساكر عن عبادة بن الصامت.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 -15961استعينوا على الرزق ابلصدقة.

فر عن عبد هللا بن عمرو املزين.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).
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 -15968إن أحب عباد هللا إىل هللا من حبب إليه املعروف وحبب إليه فعاله.
ابن أيب الدنيا يف قضاء احلوائج أبو الشيخ عن أيب سعيد.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 -15970إن أهل املعروف يف الدنيا هم أهل املعروف يف اآلخرة ،وإن أول أهل اجلنة دخوال اجلنة أهل املعروف.
طب عن أيب أمامة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -15976يدور املعروف على يدي مائة رجل آخرهم فيه كأوهلم.
ابن النجار عن أنس.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -15977لو مرت الصدقة على يدي مائة لكان هلم من األجر مثل أجر املبتدئ من غري أن ينقص من أجره شيئا.

خط عن أيب هريرة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -15994ما عظمت نعمة هللا على عبد إال اشتد عليه مؤنة الناس فمن مل حيتمل تلك املؤنة للناس فقد عرض تلك
النعمة للزوال.

ابن أيب الدنيا يف قضاء احلوائج عن عائشة هب عن معاذ.

زوائد تاريخ بغداد (ضعيف جدا).

 -16001إن إبليس يبعث أشد أصحابه وأقوى أصحابه إىل من يصنع املعروف يف ماله.

طب عن ابن عباس.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -16062صدقة املرء املسلم تزيد يف العمر ومتنع ميتة السوء ويذهب هبا هللا الفخر والكرب.
أبو بكر بن مقسم يف جزئه عن عمرو بن عوف.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 -16056اخللق كلهم عيال هللا فأحبهم إىل هللا أنفعهم لعياله.
ع والبزار عن أنس طب عن ابن مسعود.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -16070لوال أن املساكني يكذبون ما أفلح من ردهم.
طب عن أيب أمامة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).
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 -16088اتقوا النار ولو بشق مترة فإهنا تقيم العوج وتسد اخللل وتدفع ميتة السوء وتقع من اجلائع موقعها من

الشبعان.

ع قط يف العلل وضعفه الديلمي عن أيب بكر.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -16099إذا كان يوم القيامة مجع هللا أهل اجلنة صفوفا وأهل النار صفوفا فينظر الرجل من صفوف أهل النار إىل

الرجل من صفوف أهل اجلنة فيقول :اي فالن أما تذكر يوم اصطنعت إليك يف الدنيا معروفا فيأخذ بيده فيقول :اللهم

إن هذا اصطنع إيل يف الدنيا معروفا فيقال له :خذ بيده فأدخله اجلنة برمحة هللا.
ابن أيب الدنيا يف قضاء احلوائج ،خط عن أنس.

زوائد تاريخ بغداد (باطل).

 -16105إن هللا ليصرف العذاب عن أمة بصدقة رجل منهم.

ابن شاهني والديلمي عن ابن عباس وفيه أبو حذيفة البخاري إسحاق بن بشر ،مرتوك.

 -16113تصدقوا وداووا مرضاكم ابلصدقة ،فإن الصدقة تدفع عن األعراض واألمراض وهي زايدة يف أعماركم

وحسناتكم.

هب عن ابن عمر.

محقق الشعب (إسناده ضعيف جدا).

 -16123ما من صباح إال وملكان يناداين يقول أحدمها :اللهم أعط منفقا خلفا ،ويقول اآلخر :اللهم أعط ممسكا
تلفا ،وملكان موكال ن ابلصور ينظران مىت يؤمران فينفخان ،وملكان يناداين :اي ابغي اخلري هلم ،ويقول اآلخر :اي ابغي

الشر أقصر ،وملكان يناداين يقول أحدمها :ويل للرجال من النساء ،وويل للنساء من الرجال.

ك وتعقب عن أيب سعيد.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -16139يقول هللا تعاىل :من بر أحدا من خلقي ضعيفا فلم يكن معه ما يكافئه عليه كافأته أان عليه.
اخلطيب عن دينار عن أنس.

زوائد تاريخ الخطيب (إسناده تالف)

 -16141اي عبد الرمحن بن عوف إنك من األغنياء ولن تدخل اجلنة إال زحفا فأقرض هللا يطلق لك قدميك.
ابن سعد ،عد طس ك وتعقب حل هب عن ابن عاصم بن عبد الرمحن بن عوف عن أبيه.

الغرائب الملتقطة (ضعيف

جدا).

 -16143األعمال عند هللا سبعة عمالن موجبان وعمالن أبمثاهلما وعمل بعشرة أمثاله وعمل بسبع مائة وعمل ال

يعلم ثوابه إال هللا ،فأما املوجبان فمن لقي هللا يعبده خملصا ال يشرك به شيئا وجبت له اجلنة ،ومن لقي هللا وقد أشرك به
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وجبت له النار ،ومن عمل سيئة جزي مبثلها ،ومن هم حبسنة جزي مبثلها ،ومن عمل حسنة جزي عشرا ،ومن أنفق ماله

يف سبي ل هللا ضعف له نفقة الدرهم بسبع مائة والدينار بسبع مائة ،والصيام هلل تعاىل ال يعلم ثواب عامله إال هللا.
احلكيم هب عن ابن عمر .قلت :ذكرت هذا احلديث يف فضل الصوم أيضا لغرض رأيته.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -16160وعزة ريب إهنا أايدي بعضها فوق بعض يد املعطي يضعها يف يد هللا ويده الوسطى ويد أخرى أسفل من

ذلك ويقول ريب بعزيت حلفت ألنفسن عنك مبا رمحت عبدي وبعزيت ألجلنك مبا رمحت عبدي وبعزيت ألخلفن عليك مبا

أعطيت عبدي.

ابن عساكر عن سعيد بن عمارة عن احلارث بن النعمان الليثي عن أنس ،وسعيد واحلارث مرتوكان.

 -16167إن هللا عز وجل ليدخل بلقمة اخلبز وقبضة التمر ومثله مما ينفع املسكني ثالثة اجلنة صاحب البيت اآلمر
به والزوجة املصلحة واخلادم الذي يناول املسكني احلمد هلل الذي مل ينس أحدا منا.

ك وتعقب ابن عساكر عن أيب هريرة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -16181اي أيها الناس تصدقوا أشهد لكم هبا يوم القيامة أال لعل أحدكم أن يبيت فصاله رواء وابن عمه طاو إىل
جنبه أال لعل أحدكم أن يثمر ماله وجاره مسكني ال يقدر على شيء.
أبو الشيخ عن أنس.

الغرائب الملتقطة (منكر).

 -16196كم من حوراء ما كان مهرها إال قبضة من مترة أو مثلها من متر.

عق وقال :منكر عن ابن عمر.

 -16170اخللق كلهم عيال هللا وحتت كنفه فأحب اخللق إىل هللا من أحسن إىل عياله وأبغض اخللق إىل هللا من ضيق

على عياله.

الديلمي عن أيب هريرة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -16171اخللق عيال هللا فأحب الناس إىل هللا تعاىل من أحسن إىل عياله.
اخلطيب عن ابن عباس.

زوائد تاريخ بغداد (ضعيف جدا).

 -16178ال يدخل اجلنة إال من قال ابملال هكذا وهكذا مينة ويسرة.

حل واخلطيب عن ابن عمر عن صهيب.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).
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 -16202ما عظمت نعمة على عبد إال وعظمت مؤونة الناس عليه ،فمن مل حيتمل مؤونة الناس فقد عرض تلك
النعمة للزوال.

أبو سعيد السمان يف مشيخته وأبو إسحاق املستملي يف معجمه وضعفه ،واخلطيب وابن النجار عن معاذ ،وفيه :أمحد

بن معدان العبدي ،قال أبو حامت :جمهول واحلديث الذي رواه ابطل ،وأورده الشريازي يف األلقاب عن عمر بن

اخلطاب ،موقوفا.

زوائد تاريخ بغداد (ضعيف جدا).

 -16209السخي إمنا جيود من حسن الظن ابهلل والبخيل وإمنا يبخل من سوء الظن ابهلل.
أبو الشيخ عن أيب أمامة.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -16210السخي اجلهول أحب إىل هللا تعاىل من العامل البخيل.
اخلطيب والديلمي عن أيب هريرة.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -16216اجلنة دار األسخياء والذي نفسي بيده ال يدخل اجلنة خبيل وال عاق لوالديه وال منان مبا أعطى.
عد وأبو الشيخ واخلطيب يف كتاب البخالء والديلمي عن

أنس .تنزيه الشريعة (فيه إبراهيم بن بكر الشيباني متروك)

 -16220ابدأ أبمك وأبيك وأختك وأخيك األدىن فاألدىن وال تنسوا اجلريان وذوي احلاجة.

طب عن معاذ.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -16243ابكروا ابلصدقة فإن البالء ال يتخطى الصدقة.
طس عن علي هب عن أنس.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 -16248أفضل الصدقة ما تصدق به على مملوك عند مالك سوء.

طس عن أيب هريرة.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 -16256استتمام املعروف أفضل من ابتدائه.

طس عن جابر.

[الهيثمي :رواه الطبراني في الصغير ،وفيه عبد الرحمن بن قيس الضبي وهو متروك].

 -16289ال مينعن أحدكم من السائل إذا سأله أن يعطيه وإن رأى يف يديه قلبني من ذهب.
الديلمي عن أيب هريرة.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).
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 -16295ابكروا ابلصدقة فإن الصدقة تتخطى رقاب البالء.
أبو الشيخ يف الثواب عن أنس.

الغرائب الملتقطة (منكر).

 -16303إمساع األصم صدقة.

خط يف اجلامع عن سهل بن سعد.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -16320ليس صدقة أعظم أجرا من ماء.

هب عن أيب هريرة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -16325ما من صدقة أحب إىل هللا من قول احلق.

هب عن أيب هريرة.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 -16359أفضل الصدقة أن تشبع كبدا جائعا.

هب عن أنس.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -16360أفضل الصدقة اللسان فقيل :اي رسول هللا وما صدقة اللسان؟ قال :الشفاعة تفك هبا األسري وحتقن هبا
الدم وجتر هبا املعروف واإلحسان إىل أخيك وتدفع عنه الكريهة.

طب هب عن مسرة.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 -16369أسرع صدقة تصعد إىل السماء أن يصنع الرجل طعاما طيبا مث جيمع عليه انسا من إخوانه.
الديلمي عن حبان بن أيب جبلة.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -16371ألن تدعو أخاك املسلم فتطعمه وتسقيه أعظم ألجرك من أن تتصدق خبمسة وعشرين درمها.
الديلمي عن أنس.

السلسلة الضعيفة (منكر).

 -16372إن من موجبات املغفرة إطعام املسلم السغبان.

هب عن جابر .ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا)..

 -16374من أطعم مؤمنا حىت يشبعه من سغب أدخله هللا اباب من أبواب اجلنة ال يدخله إال من كان مثله.

طب عن معاذ.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).
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 -16377إذا كثرت ذنوبك فاسق املاء على املاء تتناثر كما يتناثر الورق من الشجر يف الريح العاصف.

خط عن أنس.

السلسلة الضعيفة (منكر).

 -16397أال أخربكم خبمسة داننري أفضلها وأخسها؟ أفضلها دينار أنفقته على والديك ،ودينار أنفقته على نفسك
وعيالك ،ودينار أنفقته على ذي قرابتك ،وأخسها وأقلها أجرا دينار أنفقته يف سبيل هللا عز وجل.
الديلمي عن أنس.

الغرائب الملتقطة (منكر).

 -16411من أدخل على مؤمن سرورا فقد سرين ومن سرين فقد اختذ عند هللا عهدا ،ومن اختذ عند هللا عهدا فلن

متسه النار أبدا.

قط يف األفراد وأبو الشيخ يف الثواب عن ابن عباس ،قال قط :تفرد به زيد بن سعيد الواسطي ،قال الذهيب يف معجمه:

هذا خرب منكر ،ورواته أعالم ثقات فاآلفة من زيد هذا ومل أجد أحدا ذكره جبرح وال تعديل.

 -16412من أدخل على أخيه املسلم فرحا أو سرورا يف دار الدنيا خلق هللا عز وجل من ذلك خلقا يدفع به عنه

اآلفات يف دار الدنيا ،فإذا كان يوم القيامة كان منه قريبا فإذا مر به هول يفزعه قال له :ال ختف فيقول له :من أنت؟

فيقول :أان الفرج أو السرور الذي أدخلته على أخيك يف دار الدنيا.

اخلطيب وابن النجار عن ابن عباس.

السلسلة الضعيفة (منكر).

 -16436من محل أخاه على شسع نعل فكأمنا محله على فرس شاك السالح يف سبيل هللا عز وجل.
اخلطيب عن أنس ،وفيه حممد بن حبان بن األزهر الباهلي ،ضعيف.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 -16439ما صدقة أفضل من أن تصدق على مملوك عند مليك شر.

عق عن أيب هريرة.

زوائد تاريخ بغداد (ضعيف جدا).

 -16440ما من صدقة أفضل من صدقة تصدق هبا على مملوك عند مليك يسوءه.
احلكيم والشريازي يف األلقاب واخلطيب عن أيب هريرة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -16442أول من يدخل اجلنة أهل املعروف وكل معروف صدقة.
أبو الشيخ يف الثواب عن عائشة.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).
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 -16451أوحى هللا تعاىل إىل ذي القرنني وعزيت وجاليل ما خلقت خلقا أحب إيل من املعروف وسأجعل له علما

فمن رأيته حببت إليه املعروف واصطناعه وحببت إىل الناس الطلب إليه فأحبه وتوله فإين أحبه وأتواله ومن رأيته كرهت

إليه املعروف وبغضت إىل الناس الطلب إليه فأبغضه وال تتوله فإنه من شر من خلقت.

الديلمي عن بكر بن عبد هللا املزين عن أبيه.

الغرائب الملتقطة (منكر).

 -16452ارمحوا حاجة الرجل الغين املوسر احملتاج فصدقة الدرهم عليه عند هللا مبنزلة سبعني ألفا.

احلافظ أبو الفتيان الدهستاين يف كتاب فضل السلطان العادل ،واخلليلي والرافعي والديلمي خط وقال :غريب جدا عن

ابن مسعود.

 -16454أوحى هللا تعاىل إىل داود اي داود إن العبد ليأيت ابحلسنة يوم القيامة فأحكمه هبا يف اجلنة قال داود :اي رب
ومن هذا العبد؟ قال :مؤمن يسعى ألخيه املؤمن يف حاجة أحب قضاءها قضيت على يده أو مل تقض.
اخلطيب وابن عساكر عن علي وهو واه.

 -16455من ألطف مؤمنا أو أقام له حباجة من حوائج الدنيا واآلخرة صغرت تلك أو كربت ،كان حقا على هللا أن

خيدمه خادما يوم القيامة.

ابن أيب الدنيا يف قضاء احلوائج عن أنس.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 -16456من قضى ألخيه املسلم حاجة من حوائج الدنيا قضى هللا تعاىل له اثنني وسبعني حاجة أسهلها املغفرة.
اخلطيب عن أيب دينار عن أنس.

زوائد تاريخ الخطيب (إسناده تالف)

 -16461من كان وصلة ألخيه املسلم إىل ذي سلطان يف منفعة بر أو تيسري عسري أعني على إجازة الصراط يوم

دحض األقدام.

[هق] وابن عساكر عن ابن عمر.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -16462من كان وصلة ألخيه املسلم إىل ذي سلطان يف مبلغ بر أو تيسري عسري أعانه هللا على إجازة الصراط يوم
القيامة عند دحض األقدام.

احلسن بن سفيان حب واخلرائطي يف مكارم األخالق ،وابن عساكر عن عائشة ،صحيح.
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السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -16481ما أنعم هللا عز وجل على عبد من نعمة وأسبغها عليه مث جعل إليه شيئا من حوائج الناس فتربم هبا إال وقد

عرض تلك النعمة للزوال.

ابن النجار عن ابن عباس.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -16482ما من عبد أنعم هللا عليه نعمة وأسبغها عليه مث جعل إليه شيئا من حوائج الناس فتربم فقد عرض تلك
النعمة للزوال.

أبو نعيم عن ابن عباس.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -16484ما من عبد وال أمة يظن بنفقة ينفقها فيما يرضي هللا تعاىل إال أنفق مثلها فيما يسخط هللا تعاىل ،وما من

عبد يدع مؤنة عند أخيه املسلم والسعي معه يف حاجة قضيت أو مل تقض إال ابتلى مبعونة من أيمث فيه وال يؤجر عليه.

اخلرائطي يف مكارم األخالق عن علي.

السلسلة الضعيفة (منكر).

 -16518موىل الرجل أخوه وابن عمه.

طب عن سهل بن حنيف.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -16577أبشروا اي أصحاب الصفة فمن بقي من أميت على النعت الذي أنتم عليه راضيا مبا هو فيه فإنه من رفقائي

يوم القيامة.

خط عن ابن عباس.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -16582اختذوا عند الفقراء أايدي فإن هلم دولة يوم القيامة.
حل عن احلسني بن علي.

النخبة البهية (باطل ال أصل له).

 -16601حتفة املؤمن يف الدنيا الفقر.

فر عن معاذ.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -16605إن أهل البيت إذا تواصلوا أجرى هللا تعاىل عليهم الرزق وكانوا يف كنف هللا.

عد وابن عساكر عن ابن عباس.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -16606ما صرب أهل بيت على جهد ثالاث إال أاتهم هللا برزق.

احلكيم عن عمر.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).
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 -16607ما من أهل بيت واصلوا إال أجرى هللا عليهم الرزق وكانوا يف كنف هللا تعاىل.

طب عن ابن عباس.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -16613الصحبة متنع الرزق.

عم ،عد ،هب عن عثمان ،هب عن أنس.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 -16620إن فقراء املسلمني يدخلون اجلنة قبل أغنيائهم مبقدار أربعني عاما حىت يتمىن أغنياء املسلمني يوم القيامة

أهنم كانوا فقراء يف الدنيا وإن أغنياء الكفار ليدخلون النار قبل فقرائهم مبقدار أربعني عاما حىت يتمىن أغنياء الكفار أهنم

كانوا يف الدنيا فقراء.

الديلمي عن أيب برزة وفيه :نفيع بن احلارث مرتوك.

 -16630يقول هللا يوم القيامة :أدنوا مين أحبايب ،فتقول املالئكة :ومن أحبابك؟ فيقول :فقراء املسلمني فيدنون منه
فيقول هللا :أما أان مل أزو الدنيا عليكم هلوان كان بكم علي ولكن أردت بذلك أضعف لكم كرامة اليوم فتمنوا علي ما

شئتم اليوم فيؤمر هبم إىل اجلنة قبل األغنياء أبربعني خريفا.

أبو الشيخ عن أنس.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -16631يقضى للنبيني يوم القيامة أول الناس مث يقضى لفقراء املؤمنني على أثرهم فيسبحون يف اجلنة سبعني خريفا
قبل أن يفرغ من حساب الناس.

ك يف اترخيه عن ابن عمر.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

ي
ين يَ مدعُو َن َرَّهبُ مم
سَ
{و م
ك َم َع الَّذ َ
 -16654اي معشر الفقراء إن هللا رضي يل أن أأتسى مبجالسكم ،فقالَ :
اصي مرب نَـ مف َ
يابلمغَ َداةي َوال َمع يش ّيي} ،فإهنا جمالس األنبياء قبلكم.
الديلمي عن أنس.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -16655اي معشر الفقراء أعطوا هللا الرضا من قلوبكم تظفروا بثواب فقركم وإال فال.
الديلمي عن أيب هريرة.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -16682كاد الفقر أن يكون كفرا ،وكاد احلسد أن يكون يسبق القدر.

حل عن

يث ال َي ِصحُّ).
(ه َذا َح ِد ٌ
أنس .العلل المتناهية َ
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 -16749من سأل مسألة عن ظهر غىن استكثر هبا من رضف جهنم ،قالوا :ما ظهر غىن؟ قال :عشاء ليلة.

حم عن علي.

مسند أحمد :شعيب (إسناده ضعيف جدا).

 -16793اطلبوا اخلري عند حسان الوجوه وتسموا خبياركم وإذا أاتكم كرمي قوم فأكرموه.
ابن عساكر عن عائشة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -16794إذا ابتغيتم املعروف فاطلبوه عند حسان الوجوه.

قط عن عبد هللا بن جراد.

محقق الشعب (إسناده ضعيف جدا).

 -16797إذا طلب أحدكم من أخيه حاجة فال يبدأ ابملدحة فيقطع ظهره.
ابن الل يف مكارم األخالق عن ابن مسعود.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -16799تربوا صحفكم أجنح هلا ،فإن الرتاب مبارك.
هـ عن جابر.

سنن ابن ماجه :شعيب (إسناده ضعيف جدا).

 -16801اطلبوا احلوائج إىل ذوي الرمحة من أميت ترزقوا وتنجحوا فإن هللا تعاىل يقول :رمحيت يف ذوي الرمحة من
عبادي وال تطلبوا احلوائج عند القاسية قلوهبم فال ترزقوا وال تنجحوا فإن هللا يقول :إن سخطي فيهم.

عق طس عن أيب سعيد.

[الهيثمي :رواه الطبراني في األوسط ،وفيه محمد بن مروان السدي الصغير وهو متروك].

 -16803إن املعروف ال يصلح إال لذي دين أو لذي حسب أو لذي حلم.
طب وابن عساكر عن أيب أمامة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -16807اطلبوا املعروف من رمحاء أميت تعيشوا يف أكنافهم فإن فيهم رمحيت وال تطلبوه من القاسية قلوهبم فإن
اللعنة تنزل عليهم ،اي علي إن هللا خلق املعروف وخلق له أهال فحببه إليهم وحبب إليهم فعاله ووجه إليهم طالبه كما

وجه املاء يف األرض اجلدبة لتحيا به وحييا به أهلها اي علي إن أهل املعروف يف الدنيا هم أهل املعروف يف اآلخرة.

ك عن علي.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -16808إن هللا تعاىل جعل للمعروف وجوها من خلقه حبب إليهم املعروف وحبب إليهم فعاله ووجه طالب
املعروف إليهم ويسر عليهم إعطاءه كما يسر الغيث إىل األرض اجلدبة ليحييها وحييي به أهلها وإن هللا تعاىل جعل
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للمعروف أعداء من خلقه بغض إليهم املعروف ،وبغَّض إليهم فعاله وحظر عليهم إعطاءه كما حيظر الغيث عن األرض
اجلدبة ليهلكها ويهلك هبا أهلها وما يعفوا أكثر.
ابن أيب الدنيا يف قضاء احلوائج عن أيب سعيد.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 -16809استعينوا على إجناح احلوائج بكتماهنا.

خط عن ابن عباس.

زوائد تاريخ الخطيب (إسناده تالف والحديث مروي عن جماعة من الصحابة من طرق معلولة).

 -16812من بكر يوم السبت يف طلب حاجة فأان ضامن بقضائها.
أبو نعيم عن جابر.

العلل المتناهية (العزرمي ليس بشيء).

 -16821حتل الصدقة من ثالث :من اإلمام اجلامع ،ومن ذي الرحم لرمحه ،ومن التاجر املكثر.

هب عن ثوابن.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -16833عن عبادة بن الصامت رضي هللا عنه قال :أيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو قاعد يف ظل احلطيم

مبكة فقيل :اي رسول هللا أيت على مال أيب فالن بسيف البحر فذهب به ،فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :ما تلف

مال يف بر وال حبر إال مبنع الزكاة فحرزوا أموالكم ابلزكاة وداووا مرضاكم ابلصدقة وادفعوا عنكم طوارق البالء ابلدعاء،

فإن الدعاء ينفع مما نزل ومما مل ينزل ،ما نزل يكشفه وما مل ينزل حيبسه وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول :إن
{ح َّىت إيذَا
هللا إذا أراد بقوم بقاء أو مناء رزقهم السماحة والعفاف وإذا أراد بقوم اقتطاعا فتح عليهم ابب خيانة ،مث قرأ َ
ي
ي
ي
سو َن}.
فَ ير ُحوا مبَا أُوتُوا أَ َخ مذ َان ُه مم بَـغمتَةً فَإذَا ُه مم ُم مبل ُ
كر .ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 -16980عن أنس أن النيب صلى هللا عليه وسلم قام مقاما فقال :أيها الناس تصدقوا أشهد لكم هبا يوم القيامة أال

لعل أحدكم أن يبيت وفصاله رواء وابن عمه طاو إىل جنبه أال لعل أحدكم أن يثمر ماله وجاره مسكني ال يقدر على

شيء.

أبو الشيخ يف الثواب.

الغرائب الملتقطة (منكر).

 -16981عن جنادة بن مروان عن احلارث بن النعمان قال :مسعت أنس بن مالك حدث عن النيب صلى هللا عليه

وسلم أن رجال سأله أن يعطيه شيئا ،فقال :ال أقدر على شيء أعطيكه فأاته رجل فوضع يف يده شيئا فقال رسول هللا

صلى هللا عليه وسلم :وعزة ريب إهنا لثالث أيد بعضها فوق بعض املعطي يضعها يف يد هللا ،ويد هللا العليا ويد اآلخذ
أسفل ذلك قال ريب :بعزيت ألنفسنك مبا رمحت عبدي وبعزيت عبدي ألخلفن هبا عليك رمحة من عندي.
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ابن جرير وجنادة ضعيف ،أبو حامت واحلارث بن النعمان ،قال البخاري :منكر احلديث.
 -17008عن عمران بن حصني قال :أخذ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بطرف عماميت من ورائي ،فقال :اي

عمران إن هللا حيب اإلنفاق ويكره اإلقتار أنفق وأطعم وال تصر صرا فيعسر عليك الطلب واعلم أن هللا حيب النظر

الناقد عند الشبهات والعقل الكامل عند نزول الشهوات وحيب السماحة ولو على مترات ،وحيب الشجاعة ولو على

قتل حية أو عقرب أو كما قال.
كر.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -17012عن أيب هريرة قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :هل تدري مل اختذ هللا إبراهيم خليال؟ هبط إليه
جربيل فقال :أيها اخلليل هل تدري مب استوجبت اخللة؟ فقال :ال أدري اي جربيل ،قال :ألنك تعطي وال أتخذ.
الديلمي وسنده واه.

 -17015عن علي بن معبد :ثنا رزق هللا بن عبد هللا أبو عبد هللا :ثنا حممد بن عبد هللا العرزمي عن أيب إسحاق
السبيعي عن األصبغ بن نباتة عن علي بن أيب طالب قال" :كنا عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال له عبد هللا

بن سالم :اي رسول هللا أال أحدثك حبديث عجيب يف بين إسرائيل؟ قال :وما ذاك؟ قال :خرج محري بن عبد هللا متصيدا

فلما أقفرت به األرض إذا حية قد انسابت بني قوام دابته حىت قامت على ذنبها فقالت اي محري أعذين أظلك هللا يف

ظل عرشه يوم ال ظل إال ظله ...احلديث بطوله.

كر ومتام قلت :وجدت تتمة احلديث يف حلية أيب نعيم رمحه هللا تعاىل يف ترمجة سفيان بن عيينة فأحببت أن أذكره وهو

هذا قال حيىي بن عبد احلميد احلماين" :كنت يف جملس سفيان بن عيينة فاجتمع عنده ألف إنسان أو يزيدون أو

ينقصون ،فالتفت يف آخر جملسه إىل رجل كان عن ميينه فقال :قم حدث القوم حبديث احلية ،فقال الرجل :اسندوين

فأسندانه وشال جفون عينيه مث قال :أال فاستمعوا وعوا حدثين أيب عن جدي أن رجال كان يعرف اببن محري وكان له
ورع وكان يصوم النهار ويقوم الليل وكان مبتلى ابلقنص فخرج ذات يوم يتصيد فبينما هو سائر إذا عرضت له حية
فقالت اي حممد بن محري أجرين أجارك هللا ،فقال هلا حممد بن محري :ممن؟ قالت :من عدو قد ظلمين ،قال هلا :وأين

عدوك؟ قالت له :ورائي ،قال هلا :وم ن أي أمة أنت؟ قالت :من أمة حممد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،قال:

ففتحت هلا ردائي وقلت ادخلي فيه قالت :يراين عدوي ،قال :فشلت طمري وقلت ادخلي بني طمري وبطين ،قالت:

يراين عدوي ،قلت هلا :فما الذي أصنع بك قالت :إن أردت اصطناع املعروف فافتح يل فاك حىت أنساب فيه فقلت

أخشى أن تقتليين ،فقالت :ال وهللا ال أقتلك وهللا شاهد علي بذلك ومالئكته وأنبياؤه ومحلة عرشه وسكان مسواته أن

ال أقتلك .قال حممد :ففتحت فمي فانسابت فيه ،مث مضيت فعارضين رجل معه صمصامة فقال اي حممد قلت وما

تشاء؟ قال :هل لقيت عدوي؟ قلت ومن عدوك قال :حية ،قلت اللهم ال واستغفرت ريب من قويل ال مائة مرة وقد
علمت أن هي مث مضيت قليال فإذا هبا قد أخرجت رأسها من فمي وقالت :انظر هل مضى هذا العدو فالتفت فلم أر
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أحدا فقلت مل أر أحدا إن أردت أن خترجي فاخرجي فلم أر إنساان ،فقالت :اآلن اي حممد اخرت لنفسك واحدة من

اثنتني إما أن أفتت كبدك ،وإما أن أثقب فؤادك فأدعك بال روح ،فقلت اي سبحان هللا أين العهد الذي عهدت إيل
واليمني الذي حلفت يل ما أسرع ما نسيتيه وخنتيين ،قالت اي حممد ما رأيت أمحق منك مل نسيت العداوة اليت كانت

بيين وبني أبيك آدم حيث أخرجته من اجلنة على أي شيء طلبت اصطناع املعروف مع غري أهله؟ قلت هلا :وال بد أن
تقتليين ،قالت :ال بد من ذلك ،قلت هلا فأمهليين حىت آيت حتت هذا اجلبل فأمهد لنفسي موضعا ،قالت :شأنك وما

تريد ،قال حممد فمضيت أريد اجلبل وقد أيست من احلياة فرفعت طريف إىل السماء وقلت :اي لطيف اي لطيف إلطف

يب بلطفك اخلفي اي لطيف اي قدير أسألك ابلقدرة اليت استويت هبا على العرش فلم يعلم العرش أين مستقرك منه اي

حليم اي عليم اي علي اي عظيم اي حي اي قيوم اي هللا إال كفيتين هذه احلية ،مث مشيت فعارضين رجل صبيح الوجه طيب

الرائحة نقي الثوب من الدرن فقال يل :سالم عليك قلت وعليك السالم اي أخي ،قال :ما يل أراك قد تغري لونك
واضطرب كونك؟ قلت من عدو ظلمين ،قال يل :وأين عدوك قلت يف جويف ،قال يل افتح فاك ففتحت فمي فوضع
فيه مثل ورقة زيتونة خضراء مث قال :امضغ وابلع ،فمضغت وبلعت قال حممد :فلم ألبث إال يسريا حىت مغصين بطين

ودارت يف بطىن فرميت هبا من أسفل قطعة قطعة وذهب عين ما كنت أجد من اخلوف فتعلقت ابلرجل وقلت :اي أخي

من أنت الذي من هللا علي بك فضحك مث قال :أال تعرفين؟ قلت :اللهم ال ،قال :اي حممد بن محري إنه ملا كان بينك

وبني هذه احلية ما كان ودعوت بذلك الدعاء ضجت مالئكة السبع السموات إىل هللا عز وجل فقال :وعزيت وجاليل
بعيين كلما فعلت احلية بعبدي وأمرين سبحانه وتعاىل وأان يقال يل املعروف ،مستقري يف السماء الرابعة أن أنطلق إىل

اجلنة فخذ ورقة خضراء من شجرة طوىب واحلق هبا عبدي حممد بن محري ،اي حممد عليك ابصطناع املعروف فإنه يقي

مصارع السوء وإنه إن ضيعه املصطنع إليه مل يضع عند هللا عز وجل.
انتهى ما ذكره يف احللية.

[األصبغ بن نباتة متروك].

 -17027عن ابن مسعود قال :كنا جلوسا عند النيب صلى هللا عليه وسلم فجاء سائل فناوله رجل درمها فأخذه

رجل فناوله إايه ،فقال النيب صلى هللا عليه وسلم :من فعل هذا كان له مثل أجر املعطي من غري أن ينقص من أجره

شيء.

ابن النجار وفيه حيىي بن مسلمة بن قعنب عن أيب سراقة ضعيفان.

 -17037عن أيب هريرة قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :من مشى مع أعمى ميال يرشده كان له بكل ذراع
من امليل عتق رقبة وإذا أرشدت األعمى فخذ بيده اليسرى بيدك اليمىن فإنه صدقة.
الديلمي.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).
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 -17043عن ابن عمر قال :قال رجل :اي رسول هللا أي الناس أحب إليك؟ قال :أنفعهم للناس قيل :فأي األعمال
أحب إىل هللا؟ قال :سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضى عنه أو تطرد عنه خوفا.
العسكري يف األمثال ،وفيه :سكن بن سراج واه.

 -17047عن ابن عمر قال :قال يل علي بن أيب طالب أال أحدثك حديثا حدثين به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
فأنت له أهل؟ قلت :بلى ،قال حدثين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن جربيل عن ربه عز وجل أنه قال :ما من قوم

يكونون يف حربة إال استتبعها عربة وكل نعيم زائل إال نعيم أهل اجلنة وكل هم منقطع إال هم أهل النار فإذا عملت سيئة
فأتبعها حسنة متحها حموا سريعا وأكثر صنائع املعروف فإهنا تقي مصارع السوء وما من عمل بعد أداء الفرائض أحب

إىل هللا تعاىل من إدخال السرور على املؤمن مث قال :دونكهن اي ابن عمر ،قال ابن عمر :فشرح هللا هبن صدري.

أبو القاسم النرسي يف قضاء احلوائج ،وفيه غالب بن عبد هللا مرتوك.

 -17048عن علي عن النيب صلى هللا عليه وسلم عن الروح األمني جربيل عن هللا عز وجل قال :اي حممد أكثر من
صنائع املعروف فإهنا تقي مصارع السوء وما عمل بعد الفرائض أحب إىل هللا من إدخال السرور على املؤمن.

النرسي وفيه نصر بن ابب قال البخاري :يرمونه ابلكذب.

[نصر بن باب متروك الحديث].

 -17111عن ابن عباس قال :أصابت نيب هللا صلى هللا عليه وسلم خصاصة فبلغ ذلك عليا ،فخرج يلتمس عمال
يصيب فيه شيئا ليغيث به النيب صلى هللا عليه وسلم فأتى بستاان لرجل من اليهود فاستسقى له سبعة عشر دلوا على

كل دلو مترة فخريه اليهودي على متره فأخذ سبعة عشر عجوة فجاء هبا إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فقال :من أين

لك هذا اي أاب احلسن؟ قال :بلغين ما بك من اخلصاصة اي نيب هللا فخرجت ألتمس لك عمال ألصيب لك طعاما ،قال:

محلك على هذا حب هللا ورسوله؟ قال :نعم اي نيب هللا ،قال النيب صلى هللا عليه وسلم :ما من عبد حيب هللا ورسوله إال

ا لفقر أسرع إليه من جرية السيل على وجهه ومن أحب هللا ورسوله فليعد للبالء جتفافا دائما يعين.
كر وفيه حنش.

سنن ابن ماجه :شعيب (إسناده ضعيف جدا).

 -17144عن علي قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :من سأل مسألة عن ظهر غىن استكثر هبا فإمنا هي
رضفة من رضف جهنم ،قالوا :اي رسول هللا وما ظهر غىن؟ قال :عشاء ليلة.

عم قط عق والعسكري يف املواعظ ،ص.

مسند أحمد :شعيب (إسناده ضعيف جدا).

 -17146عن أصبغ بن نباتة قال :جاء رجل إىل علي فقال :اي أمري املؤمنني إن يل إليك حاجة قد رفعتها إىل هللا قبل
أن أرفعها إليك فإن أنت قضيتها محدت هللا وشكرتك وإن مل تقضها محدت هللا وعذرتك فقال علي :اكتب على

األرض فإين أكره أن أرى ذل السؤال يف وجهك ،فكتب إين حمتاج ،فقال :علي حبلة فأيت هبا فأخذها الرجل فلبسها مث
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أنشأ يقول:

كسوتين حلة تبلى حماسنها ...فسوف أكسوك من حسن الثنا حلال
إن نلت حسن ثنائي نلت مكرمة ...ولست تبغي مبا قد قلته بدال
إن الثناء ليحىي ذكر صاحبه ...كالغيث حيىي نداه السهل واجلبال

ال تزهد الدهر يف خري توافقه ...فكل عبد سيجزى ابلذي عمال

فقال علي :علي ابلداننري فأيت مبائة دينار فدفعها إليه قال األصبغ :فقلت :اي أمري املؤمنني حلة ومائة دينار؟ قال :نعم

مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول :أنزلوا الناس منازهلم ،وهذه منزلة هذا الرجل عندي.

كر وأبو موسى املديين يف كتاب استدعاء اللباس من كبار الناس.

[األصبغ بن نباتة متروك].
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كتاب الزينة والتجمل
 -17175اغسلوا ثيابكم وخذوا من شعوركم واستاكوا وتزينوا وتنظفوا فإن بين إسرائيل مل يكونوا يفعلون كذلك

فزنت نساؤهم.

ابن عساكر عن علي.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -17186من كرامة املؤمن على هللا نقاء ثوبه ورضاه ابليسري.
طب حل عن ابن عمر.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 -17195ما أنعم هللا على عبد نعمة إال وجيب أن يرى أثرها عليه.

حم عن أيب هريرة.

مسند أحمد :شعيب (إسناده ضعيف جدا).

 -17196اي عائشة إن هللا تعاىل مجيل حيب اجلمال إذا خرج الرجل إىل إخوانه فليهيئ من نفسه.
ابن السين يف عمل يوم وليلة عن عائشة ،وفيه :أيوب بن فدك مرتوك.

 -17200عليك ابلكحل فإنه ينبت الشعر ويشد العني.
البغوي يف مسند عثمان عن جابر ،حم عن أيب هريرة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -17211الدهن يذهب ابلبؤس ،والكسوة تظهر الغىن ،واإلحسان إىل اخلادم مما يكبت هللا به العدو.
ابن السين وأبو نعيم يف الطب عن طلحة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -17227قصوا الشوارب مع الشفاه.
طب عن احلكيم بن عمري.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -17240قص الظفر ونتف اإلبط وحلق العانة يوم اخلميس والغسل والطيب واللباس يوم اجلمعة.
التيمي يف مسلسالته فر عن علي.

السلسلة الضعيفة (منكر).

 -17251خذوا من هذا ودعوا هذا ،يعين أيخذ من عنفقته ويدع حليته.

طب عن ابن عمر.

مسند أحمد :شعيب (إسناده ضعيف جدا).
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 -17256اي علي ،قص الظفر ونتف اإلبط وحلق العانة يوم اخلميس والطيب واللباس يوم اجلمعة.
الديلمي عن علي.

السلسلة الضعيفة (منكر).

 -17265أكرموا الشعر.

الديلمي عن عائشة رضي هللا عنها.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -17281ال أيخذن أحدكم من طول حليته ولكن من الصدغني.
اخلطيب عن أيب سعيد.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -17283النظر يف مرآة احلجام دانءة.

الديلمي عن خالد بن عبد هللا عن أيب طوالة عن أنس.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -17284إمنا اخلامت هلذه وهذه يعين البنصر واخلنصر.
طب عن أيب موسى.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 -17294ما طهر هللا كفا فيها خامت من حديد.
ع ،طب عن مسلم بن عبد الرمحن.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -17301مجرة عظيمة عليه.

حم عن يعلى بن مرة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رأى رجال عليه خامت من ذهب قال فذكره.

(إسناده ضعيف جدا).

 -17313أول من خضب ابحلناء والكتم إبراهيم ،وأول من اختضب ابلسواد فرعون.

فر وابن النجار عن أنس.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -17324ال تغريوا هذه الشعور فمن كان مغريها ال حمالة فليغريها ابحلناء والكتم.
الديلمي عن أنس.

السلسلة الضعيفة (منكر).
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مسند أحمد :شعيب

 -17372عن عمر بن إبراهيم عن أيوب بن سيار عن حممد بن املنكدر عن جابر قال :جاء العباس بن عبد املطلب
إىل النيب صلى هللا عليه وسلم وعليه ثياب بيض فلما نظر إليه تبسم فقال العباس :اي رسول هللا ما اجلمال؟ قال:

صواب القول ابحلق ،قال :فما الكمال؟ قال :حسن الفعال ابلصدق.

هق وقال تفرد به عمر وليس ابلقوي ،كر ابن النجار.

محقق الشعب (إسناده ضعيف جدا).

 -17384عن علي قال :رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقلم أظفاره يوم اخلميس مث قال :اي علي قص الظفر
ونتف اإلبط وحلق العانة يوم اخلميس والغسل والطيب واللباس يوم اجلمعة.

أبو القاسم إمساعيل بن حممد التيمي يف مسلسالته والديلمي.

السلسلة الضعيفة (منكر).
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حرف السي
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كتاب السفر
 -17472سافروا تصحوا واعتموا حتلموا.

أبو عبد هللا بن حممد بن وضاح يف فضل لباس العمائم عن أيب مليح اهلذيل عن أبيه.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -17507إذا قدم أحدكم على أهله من سفر فليهد ألهله فليطرفهم ولو كان حجارة.

هب عن عائشة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -17508إذا رجع أحدكم من سفر فلريجع إىل أهله هبدية ولو مل جيد إال أن يلقي يف خمالته حجرا أو حزمة حطب

فإن ذلك مما يعجبهم.

ابن شاهني ،قط يف األفراد وابن النجار عن أيب رهم.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -17531ما من راكب خيلو يف مسريه ابهلل وذكره إال ردفه ملك وال خيلو بشعره وحنوه إال ردفه شيطان.

طس عن عقبة بن عامر.

السلسلة الضعيفة (منكر).

 -17535ما استخلف العبد يف أهله من خليفة إذا هو شد عليه ثياب سفره خريا من أربع ركعات يضعهن يف بيته

يقرأ يف كل واحدة منهن فاحتة الكتاب و {قُ مل ُه َو َّ
َح ٌد} مث يقول :اللهم إين أتقرب هبن إليك فاجعلهن خليفيت يف
اَّللُ أ َ

أهلي ومايل فهن خليفته يف أهله وماله وداره ودور حوله حىت يرجع إىل أهله.

ك يف اترخيه واخلرائطي يف مكارم األخالق عن أنس.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -17560ما مينع أحدكم إذا عرف اإلجابة من نفسه فشفي من مرضه أو قدم من سفره أن يقول :احلمد هلل الذي
بنعمته تتم الصاحلات.

ك عن عائشة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -17638عن أنس قال :جاء رجل إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فقال :إين أريد سفرا وقد كتبت وصييت فإىل أي

الثالث ة أتمرين أن أدفع إىل أيب أو ابين أو أخي فقال النيب صلى هللا عليه وسلم :ما استخلف العبد يف أهله من خليفة

إذا هو شد عليه ثياب سفره خريا من أربع ركعات يضعهن يف بيته يقرأ يف كل واحدة منهن بفاحتة الكتاب و {قُ مل ُه َو
َّ
َح ٌد} مث يقول :اللهم إين أتقرب هبن إليك فاجعلهن خليفيت يف أهلي ومايل فهن خليفته يف أهله وماله وداره ودور
اَّللُ أ َ
حول داره حىت يرجع إىل أهله.
الديلمي.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).
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كتاب السحر والعي والكهانة
 -17669يف كتاب هللا مثاين آايت للعني الفاحتة وآية الكرسي.

فر عن عمران بن حصني.

السلسلة الضعيفة (منكر).

 -17676من أتى كاهنا فسأله عن شيء حجبت عنه التوبة أربعني ليلة فإن صدقه مبا قال كفر.

طب عن واثلة.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).
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حرف الشي
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كتاب الشفعة
 -17693ال شفعة لشريك على شريك إذا سبقه ابلشراء ،وال لصغري وال لغائب.

هـ عن ابن عمر.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -17695الشفعة يف العبيد ويف كل شيء.
أبو بكر يف الغيالنيات عن ابن عباس.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -17705ال شفعة إال يف دار أو عقار.

هق عن أيب هريرة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).
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كتاب الشهادات
 -17733أكرموا الشهود فإن هللا تعاىل يستخرج هبم احلقوق ويدفع هبم الظلم.

البانياسي يف جزئه خط وابن عساكر عن ابن عباس.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -17742من شهد شهادة يستباح هبا مال امرئ مسلم أو يسفك هبا دم فقد أوجب النار.

طب عن ابن عباس.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -17735إين عدل ال أشهد إال على عدل.
ابن قانع عنه عن أبيه.

السلسلة الضعيفة (منكر).

 -17783وعنه أن النيب صلى هللا عليه وسلم رد شهادة رجل يف كذبة واحدة.
النقاش وفيه :نوح بن أيب مرمي عن إبراهيم الصائغ؛ ومها مرتوكان.

 -17789عن الشعيب قال :خرج علي بن أيب طالب إىل السوق فإذا هو بنصراين يبيع درعا فعرف علي الدرع فقال:
هذه درعي ،بيين وبينك قاضي املسلمني ،وكان قاضي املسلمني شرحيا ،كان علي استقضاه فلما رأى شريح أمري

املؤمنني قام من جملس القضاء وأجلس عليا يف جملسه وجلس شريح قدامه إىل جنب النصراين ،فقال علي :أما اي شريح

لو كان خصمي مسلما لقعدت معه جملس اخلصم ولكين مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول :ال تصافحوهم،
وال تبدؤهم ابلسالم ،وال تعودوا مرضاهم ،وال تصلوا عليهم ،وأجلئوهم إىل مضائق الطريق ،وصغروهم كما صغرهم هللا،

اقض بيين وبين ه اي شريح ،فقال شريح :ما تقول اي نصراين؟ فقال النصراين :ما أكذب أمري املؤمنني الدرع درعي ،فقال
شريح :ما أرى أن خترج من يده فهل من بينة؟ فقال علي :صدق شريح ،فقال النصراين :أما أان فأشهد أن هذه أحكام

األنبياء وأمري املؤمنني جييء إىل قاضيه وقاضيه يقضي عليه هي وهللا اي أمري املؤمنني درعك اتبعتك مع اجليش وقد زالت
عن مجلك األورق فأخذهتا فإين أشهد أن ال إله إال هللا وأن حممدا رسول هللا ،فقال علي :أما إذا أسلمت فهي لك

ومحله على فرس عتيق.

[هق] كر.

محقق سنن البيهقي (ضعيف جدا).

 -17795عن إبراهيم بن يزيد التيمي عن أبيه قال :وجد علي بن أيب طالب درعا له عند يهودي التقطها فعرفها

فقال :درعي سقطت عن مجل يل أورق ،فقال اليهودي :درعي ويف يدي ،مث قال له اليهودي :بيين وبينك قاضي

املسلمني ،فأتوا شرحيا فلما رأى عليا قد أقبل حترف عن موضعه وجلس علي فيه مث قال علي :لو كان خصمي من
املسلمني لساويته يف اجمللس ولكين مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول :ال تساووهم يف اجمللس ،وال تعودوا
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مرضاهم وال تشيعوا جنائزهم ،وأجلئوهم إىل أضيق الطرق ،فإن سبوكم فاضربوهم وإن ضربوكم فاقتلوهم ،مث قال شريح:

ما تطلب اي أمري املؤمنني؟ قال :درعي سقطت عن مجل يل أورق فالتقطها هذا اليهودي ،فقال شريح :ما تقول اي
يهودي؟ قال :درعي ويف يدي ،فقال شريح :صدقت وهللا اي أمري املؤمنني إهنا لدرعك ولكن ال بد من شاهدين ،فدعا

قنربا مواله واحلسن بن علي فشهدا أهنا لدرعه ،فقال شريح :أما شهادة موالك فقد أجزانها وأما شهادة ابنك لك فال

جنيزها ،فقال علي :ثكلتك أمك أما مسعت عمر يقول :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :احلسن واحلسني سيدا

شباب أهل اجلنة ،قال :اللهم نعم ،قال :أفال جتيز شهادة سيدي شباب أهل اجلنة ،مث قال لليهودي :خذ الدرع ،فقال

اليهودي :أمري املؤمنني جاء معي إىل قاضي املسلمني فقضى على علي ورضي صدقت وهللا اي أمري املؤمنني إهنا لدرعك
سقطت عن مجل لك التقطتها أشهد أن ال إله إال هللا وأن حممدا رسول هللا ،فوهبها له علي وأجازه بسبع مائة ومل يزل

معه حىت قتل يوم صفني.

احلاكم يف الكىن ،حل وابن اجلوزي يف الواهيات.
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كتاب الشمائل
 -17819كان أفلج الثنيتني إذا تكلم رؤي كالنور خيرج من بني ثناايه.

ت يف الشمائل طب والبيهقي عن ابن عباس.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -17836كان إذا توضأ حرك خامته.
هـ عن أيب رافع.

سنن ابن ماجه :شعيب (إسناده ضعيف جدا).

 -17845كان ال يكل طهوره إىل أحد وال صدقته اليت يتصدق هبا يكون هو الذي يتوالها بنفسه.

هـ عن ابن عباس.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -17860كان يستاك بفضل وضوئه.

ع عن أنس.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -17875كان إذا دخل الغائط قال :اللهم إين أعوذ بك من الرجس النجس اخلبيث املخبث الشيطان الرجيم.
د يف مراسيله عن احلسن مرسال؛ ابن السين عنه عن أنس عن بريدة ،مرسال.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -17881كان يغسل مقعدته ثالاث.

هـ عن عائشة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

ي
ب المعيزَّةي َع َّما ي ي
ني
{س مب َحا َن َربيّ َ
الم َعلَى ال ُمم مر َسل َ
ص ُفو َن َو َس ٌ
ك َر يّ
َ
 -17897كان إذا سلم من الصالة قال ثالث مراتُ :
يي
ني} .
ب ال َمعال يَم َ
َوا محلَ مم ُد ََّّلل َر يّ
ع عن أيب سعيد.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

ك بي َق ي
اد ٍر َعلَى أَ من ُمحي ي َي ال َمم موتَى} قال :بلى ،وإذا قرأ أليس هللا أبحكم احلاكمني قال:
س ذَلي َ
 -17905كان إذا قرأ {أَل مَي َ

بلى.

ك هب عن أيب هريرة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

ك ماألَ معلَى}.
اس َم َربيّ َ
{سبّي يح م
 -17909كان حيب هذه السورة َ
حم عن علي .السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

561

 -17910كان ال يقرأ القرآن يف أقل من ثالث.
ابن سعد عن عائشة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -17915كان إذا صلى مسح بيده اليمىن على رأسه ويقول :بسم هللا الذي ال إله غريه الرمحن الرحيم ،اللهم أذهب

عين اهلم واحلزن.
خط عن أنس.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -17931كان ال يكون يف املصلني إال كان أكثرهم صالة ،وال يكون يف الذاكرين إال كان أكثرهم ذكرا.
أبو نعيم يف أماليه ،خط وابن عساكر عن ابن مسعود.

زوائد تاريخ بغداد (ضعيف جدا).

 -17999كان إذا أمهه األمر رفع رأسه إىل السماء وقال :سبحان هللا العظيم ،وإذا اجتهد يف الدعاء قال :اي حي اي

قيوم.

ت عن أيب هريرة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -18010كان إذا أصبح وأمسى يدعو هبذه الدعوات :اللهم إين أسألك من فجأة اخلري وأعوذ بك من فجأة الشر،
فإن العبد ال يدري ما يفجأه إذا أصبح وإذا أمسى.
ع وابن السين عن أنس.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -18033كان إذا هاجت الريح استقبلها بوجهه ،وجثا على ركبتيه ومد يديه وقال :اللهم إين أسألك من خري هذه
الريح وخري ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت به ،اللهم اجعلها رمحة وال جتعلها عذااب ،اللهم اجعلها

رايحا وال جتعلها رحيا.

طب عن ابن عباس.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -18060كان إذا دخل رمضان أطلق كل أسري وأعطى كل سائل.

هب عن ابن عباس ،ابن سعد عن عائشة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -18062كان إذا دخل رمضان تغري لونه ،وكثرت صالته ،وابتهل يف الدعاء ،وأشفق لونه.

هب عن عائشة.

السلسلة الضعيفة (منكر).
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 -18070كان يبدأ ابلشراب إذا كان صائما ،وكان ال يعب ،يشرب مرتني أو ثالاث.
طب عن أم سلمة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -18074كان حيب أن يفطر على ثالث مترات أو شيء مل تصبه النار.

ع عن أنس.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -18077كان يصوم عاشوراء وأيمر به.

حم عن علي.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -18081كان يعجبه أن يفطر على الرطب ما دام الرطب ،وعلى التمر إذا مل يكن رطب ،وخيتم هبن وجيعلهن وترا
ثالاث أو مخسا أو سبعا.

ابن عساكر عن جابر.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -18095كان ال يغدو يوم الفطر حىت أيكل سبع مترات.

طب عن جابر بن مسرة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -18099كان خيرج إىل العيد ماشيا ويرجع ماشيا.

هـ عن ابن عمر.

سنن ابن ماجه :شعيب (إسناده ضعيف جدا).

 -18121كان يكرب يوم عرفة صالة الغداة إىل صالة العصر آخر أايم التشريق.

هق عن جابر.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 -18130كان ال يويل واليا حىت يعممه ويرخي هلا عذبة من جانب األمين حنو األذن.
طب عن أيب أمامة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -18156كان إذا نزل منزال يف سفر أو دخل بيته مل جيلس حىت يركع ركعتني.
طب عن فضالة بن عبيد.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -18166كان أحب الصباغ إليه اخلل.
أبو نعيم عن ابن عباس.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).
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 -18169كان أحب اللحم إليه الكتف.
أبو نعيم عن ابن عباس.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -18192كان أيكل الرطب ويلقي النوى على القنع والقنع الطبق.

ك عن أنس.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -18126كان إذا بعث أمريا قال :أقصر اخلطبة وأقل الكالم الكالم سحرا.
طب عن أيب أمامة.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 -18217كان أحب التمر إليه العجوة.
أبو نعيم عن ابن عباس.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -18218كان أحب الفاكهة إليه الرطب والبطيخ.

عد عن عائشة؛ النوقاين يف كتاب البطيخ عن أيب هريرة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -18223كان أحب الشراب إليه اللنب.
أبو نعيم يف الطب عن ابن عباس.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -18229كان إذا شرب تنفس يف اإلانء ثالاث يسمي عند كل نفس ،ويشكر يف آخرهن.
ابن السين ،طب عن ابن مسعود.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 -18231كان يبعث إىل املطاهر فيؤتى ابملاء فيشربه يرجو بركة أيدي املسلمني.

طس حل عن ابن عمر.

السلسلة الضعيفة (منكر).

 -18254كان فراشه مسحا.

ت يف الشمائل عن حفصة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).
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 -18261كان إذا جاء الشتاء دخل البيت ليلة اجلمعة ،وإذا جاء الصيف خرج ليلة اجلمعة ،وإذا لبس ثواب جديدا

محد هللا وصلى ركعتني وكسا اخللق.
خط وابن عساكر عن ابن عباس.

زوائد تاريخ الخطيب (إسناده تالف)

 -18270كان يدير العمامة على رأسه ،ويغرزها من ورائه ،ويرسل هلا ذؤابة بني كتفيه.
طب هب عن ابن عمر.

السلسلة الضعيفة (منكر).

 -18282كان يلبس قميصا قصري الكمني والطول.

هـ عن ابن عباس.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -18283كان يلبس قميصا فوق الكعبني مستوي الكمني أبطراف أصابعه.
ابن عساكر عن ابن عباس.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -18286كان يلبس القالنس حتت العمائم وبغري العمائم ،ويلبس العمائم بغري القالنس ،وكان يلبس القالنس

اليمانية وهن البيض املضربة ويلبس ذوات اآلذان يف احلرب ،وكان رمبا نزع قلنسوته فجعلها سرتة بني يديه وهو يصلي،

وكان من خلقه أن يسمي سالحه ودوابه ومتاعه.

الروايين وابن عساكر عن ابن عباس.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 -18317كان يدخل احلمام ويتنور.
ابن عساكر عن واثلة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -18320كان أيمر بدفن سبعة أشياء من اإلنسان :الشعر والظفر والدم واحليضة والسن والعلقة واملشيمة.
احلكيم عن عائشة.

السلسلة الضعيفة (منكر).

 -18321كان حيفي شاربه.

طب عن أم عياش موالته صلى هللا عليه وسلم.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -18352كان رمبا أخذته الشقيقة فيمكث اليوم واليومني ال خيرج.
ابن السين وأبو نعيم يف الطب عن بريدة.

السلسلة الضعيفة (منكر).
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 -18359كان يكره الكي والطعام احلار ويقول :عليكم ابلبارد فإنه ذو بركة أال وإن احلار ال بركة له.

حل عن أنس.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -18365كان إذا أصابه رمد أو أحدا من أصحابه دعا هبؤالء الكلمات :اللهم متعين ببصري واجعله الوارث مين،
وأرين يف العدو أثري وانصرين على من ظلمين.

ابن السين ك عن أنس.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -18384كان إذا رضي شيئا سكت.

ابن مندة عن سهيل بن سعد الساعدي أخي سهل.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -18395كان إذا جرى به الضحك وضع يده على فيه.
البغوي عن والد مرة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -18396كان ال ينبعث يف الضحك.

طب عن جابر بن مسرة.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 -18408كان شديد البطش.

ابن سعد عن حممد بن علي مرسال.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -18461كان يعجبه النظر إىل اخلضرة واملاء اجلاري.
ابن السين وأبو نعيم عن ابن عباس.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -18467كان إذا أوحي إليه وقذ لذلك ساعة كهيئة السكران.
ابن سعد عن عكرمة مرسال.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -18493كان يرى للعباس ما يرى الولد لوالده ،يعظمه ويفخمه ويرب قسمه.

ك عن عمر

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 -18504كان يكره العطسة الشديدة يف املسجد.

هق عن أيب هريرة.

محقق الشعب (إسناده ضعيف جدا).
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 -18515كان إذا أيت ابمرئ قد شهد بدرا والشجرة كرب عليه تسعا ،وإذا أيت به قد شهد بدرا ومل يشهد الشجرة أو
شهد الشجرة ومل يشهد بدرا كرب عليه سبعا ،وإذا أيت به مل يشهد بدرا وال الشجرة كرب عليه أربعا.

ابن عساكر عن جابر.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 -18596عن أيب هريرة قال :خرج علينا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وعليه قميص أصفر ورداء أصفر وعمامة

صفراء.

كر وابن النجار وفيه :سليمان بن أرقم مرتوك.

 -18618مسند الصديق رضي هللا عنه عن حيىي بن عبيد هللا عن أبيه عن أيب هريرة قال :حدثين أبو بكر قال :فاتين

العشاء ذات ليلة فأتيت أهلي فقلت هل عندكم عشاء؟ قالوا :ال وهللا ما عندان عشاء ،فاضطجعت على فراشي فلم

أيتين النوم من اجلوع ،فقلت :لو خرجت إىل املسجد فصليت وتعللت حىت أصبح ،فخرجت إىل املسجد فصليت ما
شاء هللا ،مث تساندت إىل انحية املسجد ،فبينا أان كذلك إذ طلع عمر بن اخلطاب فقال :من هذا؟ فقلت أبو بكر ،قال

ما أخرجك هذه الساعة؟ فقصصت عليه القصة ،فقال :وهللا ما أخرجين إال الذي أخرجك ،فجلس إىل جنيب ،فبينا

حنن كذلك إذ خرج علي نا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأنكران فقال :من هذا؟ فبادرين عمر فقال :هذا أبو بكر
وعمر فقال :ما أخرجكما هذه الساعة؟ فقال عمر :خرجت فدخلت املسجد فرأيت سواد أيب بكر ،فقلت :من هذا؟

فقال :أبو بكر ،فقلت ما أخرجك هذه الساعة؟ فذكر الذي كان ،فقلت :وأان وهللا ما أخرجين إال الذي أخرجك،
فقال النيب صلى هللا عليه وسلم :وأان وهللا ما أخرجين إال الذي أخرجكما ،فانطلقوا بنا إىل الواقفي أيب اهليثم بن التيهان

فلعلنا جند عنده شيئا يطعمنا ،فخرجنا منشي وانطلقنا إىل احلائط يف القمر فقرعنا الباب فقالت املرأة :من هذا؟ فقال

عمر :ه ذا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأبو بكر وعمر ،ففتحت الباب ،فدخلنا فقال رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم :أين زوجك؟ قالت :ذهب يستعذب لنا من املاء من حش بين حارثة ،اآلن أيتيكم .فجاء حيمل قربة حىت أتى هبا

خنلة وعلقها على كرانفة من كرانيفها مث أقبل علينا وقال :مرحبا وأهال ما زار انس أحدا قط مثل من زارين ،مث قطع لنا
عذقا فأاتان به ،فجعلنا ننقي منه يف القمر وأنكل ،مث أخذ الشفرة فجال يف الغنم ،فقال رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم :إايك واحللوب أو قال :إايك وذوات الدر ،فأخذ شاة فذحبها وسلخها وقال المرأته :قومي ،فطبخت وخبزت
وجعلت تقطع يف القدرمن اللحم وتوقد حتتها حىت بلغ اخلبز واللحم فثرد وغرف لنا وعليه من املرق واللحم ،مث أاتان به

فوضعه بني أيدينا فأكلنا حىت شبعنا ،مث قام إىل القربة وقد شففها الريح فربد فصب يف اإلانء مث انول رسول هللا صلى

هللا عليه وسلم فشرب ،مث انولين فشربت ،مث انول عمر فشرب ،فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :احلمد هلل خرجنا

مل خيرجنا إال اجلوع ،مث رجعنا وقد أصبنا هذا لتسألن عن هذا يوم القيامة هذا من النعيم ،مث قال للواقفي :مالك خادم

يسقيك املاء؟ قال :ال وهللا اي رسول هللا قال :فإذا أاتان سيب فأتنا حىت أنمر لك خبادم ،فلم يلبث إال يسريا حىت أاته

سيب فأاته الواقفي ،فقال :ما جاء بك؟ قال :اي رسول هللا وعدك الذي وعدتين ،قال :هذا سيب فقم فاخرت منه ،فقال:
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كن أنت ختتار يل ،فقال :خذ هذا الغالم وأحسن إليه ،فأخذه وانطلق به إىل امرأته ،فقالت :ما هذا؟ فقص عليها

القصة ،قالت :فأي شيء قلت له؟ قال :قلت له كن أنت الذي ختتار يل ،قالت :قد أحسنت قال لك :أحسن إليه
فأحسن إليه ،قال :ما اإلحسان إليه؟ قالت :أن تعتقه ،قال :هو حر لوجه هللا.

ع وابن مردويه وحيىي وأبوه ضعيفان.

سنن ابن ماجه :شعيب (إسناده ضعيف جدا).

 -18619عن أيب هريرة قال :حدثين أبو بكر أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال له ولعمر :انطلقوا بنا إىل

الواقفي ،فانطلقنا يف القمر حىت أتينا احلائط فقال :مرحبا وأهال ،مث أخذ الشفرة مث جال يف الغنم فقال رسول هللا صلى

هللا عليه وسلم :إايك واحللوب أو قال :ذوات الدر.

هـ عن طارق بن شهاب.

سنن ابن ماجه :شعيب (إسناده ضعيف جدا).

 -18626عن أيب هريرة قال :دخلت على النيب صلى هللا عليه وسلم وهو يصلي جالسا فقلت :اي رسول هللا أراك

تصلي جالسا فما أصابك؟ قال :اجلوع اي أاب هريرة ،فبكيت فقال :ال تبك فإن شدة القيامة ال تصيب اجلائع إذا

احتسب.

ابن النجار.

زوائد تاريخ الخطيب (إسناده تالف)

 -18669عن عمر أن رجال اندى النيب صلى هللا عليه وسلم ثالاث ،كل ذلك جييبه :اي لبيك اي لبيك اي لبيك.
ع حل ومتام خط يف تلخيص املتشابه وفيه جبارة بن املغلس ضعيف.

[جبارة بن المغلس متروك].

 -18673قال العسكري يف األمثال :حدثين حيىي بن عبد العزيز اجللودي :ثنا حممد بن سهل :ثنا البلوى ،ثنا عمارة
بن زيد :ثنا زايد بن خيثمة عن السدي عن أيب عمارة عن علي قال :قدم بنو هند بن زيد على النيب صلى هللا عليه

وسلم فقالوا :أتيناك من غوراء هتامة ،وذكر خطبتهم وما أجاهبم به النيب صلى هللا عليه وسلم فقلنا :اي نيب هللا حنن بنو
أب واحد ،ونشأان يف بلد واحد وإنك لتكلم العرب بلسان ما نفهم أكثره ،فقال :إن هللا عز وجل أدبين فأحسن

أتدييب ،ونشأت يف بين سعد بن بكر.

ابن اجلوزي يف الواهيات وقال :ال يصح

 -18683عن أنس قال :قال أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم :اي رسول هللا مالك أفصحنا لساان وأبيننا بياان؟
فقال النيب صلى هللا عليه وسلم :إن العربية اندرست فجاءين هبا جربيل غضة طرية كما شق على لسان إمساعيل.

كر وسنده واه.
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 -18689عن أنس كان النيب صلى هللا عليه وسلم يدعو والزمام بني أصبعيه فسقط الزمام ،فأهوى ليأخذه ،وقال
أبصبعه اليت تلي اإلهبام فرفعها.

عب وفيه إابن.

[إبان بن أبي عياش متروك].

 -18692عن حبشي بن جنادة قال :كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أفكه الناس خلقا.

كر وفيه حصن بن خمارق واه.

 -18703عن ابن عمر أن عمر قال :اي نيب هللا ما لك أفصحنا؟ قال :جاءين جربيل فلقنين لغة أيب إمساعيل.

الديلمي.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -18784عن علي قال :أوصاين النيب صلى هللا عليه وسلم أن ال يغسله أحد غريي ،فإنه ال يرى عوريت أحد إال

طمست عيناه.

ابن سعد والبزار عق وابن اجلوزي يف الواهيات زاد ابن سعد :قال علي :فكان الفضل وأسامة يناوالين املاء من وراء

السرت ومها معصواب العني ،قال علي :فما تناولت عضوا إال كأمنا يقلبه معي ثالثون رجال حىت فرغت من غسله.
 -18817عن علي قال :كفن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف سبعة أثواب.

ش حم وابن سعد وابن اجلوزي يف الواهيات.

 -18825عن املطلب بن عبد هللا بن حنطب قال :ملا كان قبل وفاة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بثالثة أايم هبط

عليه جربيل فقال :اي حممد إن هللا عز وجل أرسلين إليك إكراما لك ،وتفضيال لك ،وخاصة لك يسألك عما هو أعلم

به منك ،يقول :كيف جتدك؟ فقال النيب صلى هللا عليه وسلم :أجدين اي جربيل مغموما وأجدين اي جربيل مكرواب ،فلما
كان اليوم الثالث ،هبط جربيل وهبط مع ملك املوت وهبط معهما ملك يف اهلواء يقال له :إمساعيل على سبعني ألف

ملك ،ليس فيهم ملك إال على سبعني ألف ملك يشيعهم جربيل فقال :اي حممد إن هللا أرسلين إليك إكراما لك،

وتفضيال لك ،وخاصة لك يسألك عما هو أعلم به منك ،يقول :كيف جتدك؟ فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:
أجدين اي جربيل مغموما ،وأجدين اي جربيل مكرواب ،فاستأذن ملك املوت على الباب فقال له جربيل :اي حممد هذا ملك
املوت يستأذن عليك ،وال استأذن على آدمي قبلك ،وال يستأذن على آدمي بعدك ،فقال :ائذن له ،فأذن له جربيل
فأقبل حىت وقف بني يديه فقال :اي حممد إن هللا أرسلين إليك وأمرين أن أطيعك ،فيما أمرتين به ،إن أمرتين أن أقبض
نفسك قبضتها ،وإن كرهت تركتها ،فقال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :أتفعل اي ملك املوت؟ قال :نعم وبذلك

أمرت أن أطيعك فيما أمرتين به ،فقال له جربيل :إن هللا قد اشتاق إىل لقائك ،فقال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:
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امض ملا أمرت به ،فقال له جربيل :هذا آخر وطئي األرض ،إمنا كنت حاجيت يف الدنيا ،فلما تويف رسول هللا صلى هللا

عليه وسلم وجاءت التعزية جاء آت يسمعون حسه وال يرون شخصه ،فقال :السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ،كل
نفس ذائقة املوت ،إن يف هللا عزاء من كل مصيبة ،وخلفا من كل هالك ،ودركا من كل ما فات ،فباهلل ثقوا ،وإايه فارجوا

فإن املصاب من حرم الثواب ،والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

طب عن علي بن احلسني وفيه :عبد هللا بن ميمون القداح ،قال أبو حامت وغريه مرتوك
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حرف الصاد
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كتاب الصالة
 -18864اتقوا هللا يف الصالة ،اتقوا هللا يف الصالة ،اتقوا هللا يف الصالة ،اتقوا هللا يف ما ملكت أميانكم ،اتقوا هللا يف
الضعيفني :املرأة األرملة ،والصيب اليتيم.

هب عن أنس.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -18891الصالة عماد الدين ،واجلهاد سنام العمل ،والزكاة تثبت ذلك.

فر عن علي.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -18893الصالة تسود وجه الشيطان ،والصدقة تكسر ظهره والتحاب يف هللا والتودد يف العمل يقطع دابره ،فإذا
فعلتم ذلك تباعد منكم كمطلع الشمس من مغرهبا.

فر عن ابن عمر.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -18904إن هللا تعاىل إذا أنزل عاهة من السماء على أهل األرض ،صرفت عن عمار املساجد.
ابن عساكر عن أنس.

السلسلة الضعيفة (منكر).

 -18915الصالة نور املؤمن.

القضاعي وابن عساكر عن أنس.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 -18927ما من حافظني يرفعان إىل هللا تعاىل بصالة رجل مع صالة إال قال هللا :أشهدكما أين قد غفرت لعبدي ما

بينهما.

هب عن أنس.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -18967إن العبد إذا قام إىل الصالة فتحت له أبواب اجلنان ،وكشفت له احلجب بينه وبني ربه واستقبلته احلور
العني ما مل يتمخط أو يتنخع.
طب عن أيب أمامة.

السلسلة الضعيفة (منكر).

 -18970إن املصلي ليقرع ابب امللك ،وإنه من يدم قرع الباب يوشك أن يفتح له.
الديلمي عن عمر.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).
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 -18972موضع الصالة من الدين كموضع الرأس من اجلسد.
الديلمي عن ابن عمر.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -18973صالة الرجل نور يف قلبه فمن شاء منكم فلينور قلبه.
الديلمي عن أيب هريرة.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -18976ما من بقعة يذكر هللا فيها بصالة إال فخرت على ما حوهلا من البقاع ،واستبشرت لذكر هللا منتهاها إىل

سبع أرضني.

طب عن ابن عباس.

[الهيثمي :رواه الطبراني ،وفيه أحمد بن بكر البالسي ،وهو ضعيف جدا].

 -19056الصالة املكتوبة إىل الصالة املكتوبة تكفر ما قبلها إىل الصالة األخرى ،واجلمعة تكفر ما قبلها إىل اجلمعة

األخرى ،وشهر رمضان يكفر ما قبله إىل شهر رمضان ،واحلج يكفر ما قبله إىل احلج ،مث قال :ال حيل المرأة مسلمة أن

حتج إال مع زوج ،أو ذي حمرم.
طب عن أيب أمامة.

[الهيثمي  :رواه الطبراني في الكبير وفيه المفضل بن صدقة وهو متروك الحديث].

 -19061ال يزال الشيطان ذاعرا من املؤمن ما حافظ على الصلوات اخلمس فإذا ضيعهن جترأ عليه وأوقعه يف
العظائم وطمع فيه.

أبو نعيم وأبو بكر حممد بن احلسني البخاري يف أماليه والرافعي عن علي.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -19077من توضأ مث أتى املسجد فصلى ركعتني قبل الفجر ،مث جلس حىت يصلي الفجر كتبت صالته يومئذ يف

صالة األبرار ،وكتب يف وفد الرمحن.
طب عن أيب أمامة.

السلسلة الضعيفة (منكر).

 -19090من ترك الصالة متعمدا كتب امسه على ابب النار ممن يدخلها.
أبو نعيم عن أيب سعيد.

تحقيق تقريب البغية (ضعيف جدا).

 -19108ال تربز فخذيك ،وال تنظر إىل فخذ حي وال ميت.

د هـ ك عن علي.

سنن أبي داود :األلباني (ضعيف جدا).
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 -19109ال تكشف فخذك ،وال تنظر إىل فخذ حي وال ميت.

د عن علي.

سنن أبي داود :األلباني (ضعيف جدا).

 -19135إذا صليتم فارفعوا سبلكم ،فإن كل شيء أصاب األرض من سبلكم فهو يف النار.
تخ طب هب عن ابن عباس.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 -19200ال تصلوا خلف النائم وال املتحدث.

د هق عن ابن عباس.

سنن أبي داود :شعيب (إسناده ضعيف جدا).

 -19206ليسترت أحدكم يف الصالة ابخلط بني يديه وابحلجر ومبا وجد من شيء مع أن املؤمن ال يقطع صالته شيء.
ابن عساكر عن أنس.

السلسلة الضعيفة (منكر).

 -19259قــال :أنبئــت اي معــاذ إذا كــان الشــتاء فغلــس ابلفجــر ،وأطــل القـراءة علــى قــدر مــا يطيــق النــاس وال متلهــم،
وصــل الظهــر إذا زالــت الشــمس  ،وصــل العصــر واملغــرب يف الشــتاء والصــيف يف ميقــات واحــد وصــل العصــر والشــمس
بيضاء نقية ،وصل املغرب إذا غابت الشمس وتوارت ابحلجاب ،وصل العشــاء وأعــتم هبــا ،فــإن الليــل طويــل ،وإذا كــان

الصيف فأسفر ابلفجر ،فإن الليــل قصــري :والنــاس ينــامون فأمــد هلــم حــىت يــدركوها ،وصــل الظهــر حــني تتــنفس الشــمس

وتتحرك الريح ،فإن الناس يقيلون فأمهلهم ،حىت يدركوها وصل العصر واملغرب يف الشتاء والصيف على ميقات واحد.

حل عن معاذ.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -19277أسفروا ابلفجر يغفر لكم.

فر عن أنس.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -19283أسفروا ابلفجر يغفر لكم.
الديلمي عن أنس.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -19300من غدا إىل صالة الصبح غدا براية اإلميان ،ومن غدا إىل السوق غدا براية إبليس.

هـ عن سلمان.

سنن ابن ماجه :شعيب (إسناده ضعيف جدا).
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 -19315ما من الصلوات اخلمس صالة أفضل من صالة الفجر يوم اجلمعة يف اجلماعة ،وما أحسب من شهدها
منكم إال مغفورا له.

طب طس وأبو نعيم يف املعرفة عن أيب عبيدة بن اجلراح.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -19326عليكم بركعيت الفجر ،فإن فيهما الرغائب.
ابن احلارث عن أنس.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -19354أربع قبل الظهر كعدهلن بعد العشاء ،وأربع بعد العشاء كعدهلن من ليلة القدر.

طس عن أنس.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -19356من صلى قبل الظهر أربعا غفر له ذنوبه يومه ذلك.

خط عن أنس.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -19360صالة اهلجري من صالة الليل.
ابن نصر ،طب عن عبد الرمحن بن عوف.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -19363ساعات السبحة حني تزول الشمس عن كبد السماء ،وهي صالة املخبتني ،وأفضلها يف شدة احلر.
ابن عساكر عن عوف بن مالك.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -19411ال تزال أميت يصلون هذه األربع ركعات قبل العصر حىت متشي يف األرض مغفورا هلا حتما.

طس عن علي.

[الهيثمي :رواه الطبراني في األوسط ،وفيه عبد الملك بن هارون بن عنترة وهو متروك].

 -19420عجلوا الركعتني بعد املغرب فإهنما ترفعان مع املكتوبة.
ابن نصر عن حذيفة.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 -19427من صلى بعد املغرب ست ركعات مل يتكلم فيما بينهن بسوء عدلن له بعبادة ثنيت عشرة سنة.

ت هـ عن أيب هريرة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -19430من صلى ست ركعات بعد املغرب قبل أن يتكلم غفر له هبا ذنوب مخسني سنة.
ابن نصر عن ابن عمر.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).
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 -19445من صلى بعد املغرب ركعتني قبل أن ينطق مع أحد يقرأ يف األوىل ابحلمد و {قُ مل َاي أَيُّـ َها الم َكافي ُرو َن} ،ويف

الركعة الثانية ابحلمد و {قُ مل ُه َو َّ
َح ٌد} ،خرج من ذنوبه كما خترج احلية من سلخها.
اَّللُ أ َ
ابن النجار عن أنس.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -19452من صلى املغرب فصلى بعدها ركعتني قبل أن يتكلم ،أسكنه هللا يف حظرية القدس ،فإن صلى أربعا كان

كمن حج حجة ،فإن صلى ستا غفرت له ذنوب مخسني سنة.
ابن شاهني عن أيب بكر.

العلل المتناهية (ال يصح).

 -19530أمرت ابلوتر واألضحى ومل يعزم علي.

قط عن أنس.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 -19540ثالثة علي فريضة وهن لكم سنة :الوتر ،والسواك ،وقيام الليل.

[هق] وضعفه عن عائشة.

محقق سنن البيهقي (ضعيف جدا).

 -19564ال وتر بعد طلوع الفجر.

ش عن أيب سعيد.

محقق مصنف ابن أبي شيبة (ضعيف جدا)

 -19595حترم الصالة إذا انتصف النهار كل يوم إال يوم اجلمعة.

هق عن أيب هريرة.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 -19638إذا استفتح أحدكم فلريفع يديه وليستقبل بباطنهما القبلة فإن هللا تعاىل أمامه.
طس عن ابن عمر.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -19682من صلى خلف اإلمام فليقرأ بفاحتة الكتاب.

طب عن عبادة.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 -19706إذا مسعتم الرجل جيهر ابلقرآن هنارا فارمجوه ابلبعر.
الديلمي عن بريدة.

السلسلة الضعيفة (منكر).
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 -19708من جهر ابلقراءة ابلنهار فارمجوه ابلبعر.

أبو نعيم عن بريدة وفيه يزيد بن يوسف الدمشقي تركوه.

 -19743اي بريدة إذا رفعت رأسك من الركوع فقل :مسع هللا ملن محده اللهم ربنا لك احلمد ،اي بريدة إذا جلست
يف صالتك فال ترتكن التشهد والصالة علي.

قط وضعفه عن عبد هللا بن بريدة عن أبيه.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -19768هنى عن النفخ يف السجود ،وعن النفخ يف الشراب.

طب عن زيد بن اثبت.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -19775إن هللا تعاىل ال يقبل صالة من ال يصيب أنفه األرض.

طب عن أم عطية.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -19781ضع بصرك موضع سجودك.

فر عن أنس.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -19784اي علي ال تقع إقعاء الكلب.

هـ عن علي .سنن ابن ماجه :شعيب (إسناده ضعيف جدا)..
 -19789أما أان فأسجد على سبعة أعظم وال أكف شعرا وال ثواب.

طب عن ابن مسعود.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -19793إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه وال يربك بروك اجلمل.

ش [هق] وضعفه عن أيب هريرة.

محقق مصنف ابن أبي شيبة (ضعيف جدا)

 -19804ال تقبل صالة من ال يصيب أنفه األرض.

طس عن أم عطية.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -19832من سها يف صالته يف ثالث أو أربع فليتم ،فإن الزايدة خري من النقصان.

ن ك عن عبد الرمحن بن عوف.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).
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 -19840ادفعوا عن وضوئكم ابليقني وادفعوا عن صالتكم ابلشك.
الديلمي عن عائشة.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -19878حتريك األصبع يف الصالة مذعرة للشيطان.

هق عن ابن عمر.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -19894إذا جلست يف صالتك فال ترتكن التشهد والصالة علي فإهنا زكاة الصالة.

قط عن بريدة.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 -19917الضحك ينقض الصالة ،وال ينقض الوضوء.

قط عن جابر.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -19921إذا رعف أحدكم يف صالته فلينصرف ،فليغسل عنه الدم مث ليعد وضوءه ،وليستقبل صالته.

قط طب عن ابن عباس.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -19925من قهقه يف الصالة قهقهة فعليه الوضوء والصالة.
الديلمي عن أنس.

العلل المتناهية (ال يصح).

 -19933من رعف يف صالته فليتوضأ مث ليعد الصالة.

قط عن جابر؟ وقال :منكر ال يصح.

 -19985إن العبد إذا قام إىل الصالة فإنه بني عيين الرمحن ،فإذا التفت ،قال له الرب :اي ابن آدم إىل من تلتفت
إىل خري لك مين؟ ابن آدم أقبل على صالتك فأان خري لك ممن تلتفت إليه.

عق عن أيب هريرة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -20033ال ينظر هللا إىل قوم ال جيعلون عمائمهم حتت ردائهم يعين يف الصالة.
أبو نعيم عن ابن عباس.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).
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 -20046اي رابح ال تنفخ يف الصالة فإنه من نفخ يف الصالة فقد تكلم.

ك يف اترخيه عن أم سلمة.

السلسلة الضعيفة (منكر).

 -20090إايكم وخشوع النفاق خيشع البدن وال خيشع القلب.
الديلمي عن ابن مسعود.

الغرائب الملتقطة (منكر).

 -20099اي أنس ضع بصرك يف الصالة عند موضع سجودك قال :هذا شديد ال أستطيع هذا قال :ففي املكتوبة

إذا.

[هق] عن أنس.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -20120إذا وجد أحدكم عقراب وهو يصلي فليقتلها بنعله اليسرى.

د يف مراسيله عن رجل من الصحابة.

السلسلة الضعيفة (منكر).

 -20134من متام الصالة؛ الصالة يف النعلني.
طس عن ابن مسعود.

السلسلة الضعيفة (منكر).

 -20139إذا صليت فصل يف نعليك ،فإن مل تفعل فضعهما حتت قدميك وال تضعهما عن ميينك وال عن يسارك،
فتؤذي املالئكة والناس وإذا وضعتهما بني يديك كأمنا بني يديك قبلة.

خط عن ابن عباس.

السلسلة الضعيفة (منكر).

 -20169صالة املسافر ركعتان حىت يؤب إىل أهله أو ميوت.

خط عن عمر.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -20189من مجع بني صالتني من غري عذر ،فقد أتى اباب من أبواب الكبائر.

ت ك عن ابن عباس.

سنن الترمذي :األلباني (ضعيف جدا).

 -20191من مجع بني الصالتني من غري عذر من الكبائر.

[هق] وضعفه عن ابن عباس.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).
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 -20197يصلي املريض قائما إن استطاع ،فإن مل يستطع صلى قاعدا ،فإن مل يستطع أن يسجد أومى وجعل

سجوده أخفض من ركوعه ،فإن مل يستطع أن يصلي قاعدا صلى على جنبه األمين مستقبل القبلة ،فإن مل يستطع أن
يصلي على جنبه األمين صلى مستلقيا ،رجله مما يلي القبلة.

[هق] عن احلسني بن علي مرسال.

محقق سنن البيهقي (ضعيف جدا).

 -20223صالة الرجل يف بيته بصالة وصالته يف مسجد القبائل خبمس وعشرين صالة ،وصالته يف املسجد الذي

جيمع فيه خبمس مائة صالة ،وصالته يف املسجد األقصى خبمسني ألف صالة ،وصالته يف مسجدي هذا خبمسني ألف

صالة ،وصالته يف املسجد احلرام مبائة ألف صالة.

هـ عن أنس.

سنن ابن ماجه :شعيب (إسناده ضعيف جدا).

 -20240الغدو والرواح يف تعليم العلم أفضل عند هللا من اجلهاد يف سبيل هللا.
أبو مسعود األصبهاين يف معجمه ،وابن النجار ،فر عن ابن عباس.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 -20343يقول هللا عز وجل :إين ألهم أبهل األرض عذااب فإذا نظرت إىل عمار بيويت املتحابني يف وإىل املستغفرين

ابألسحار صرفت عنهم.

هب عن أنس.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -20361من مسع الفالح فلم جيبه فال هو معنا وال هو وحده.

حل عن ابن عمر.

تحقيق البغية (إسناده ضعيف جدا).

 -20374لإلمام واملؤذن مثل أجور من صلى معهما.
أبو الشيخ عن أيب هريرة.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 -20375أفضل الناس يف املسجد اإلمام ،مث املؤذن ،مث من على ميني اإلمام.

فر عن علي.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -20376الرمحة تنزل على اإلمام ،مث على من على ميينه األول فاألول.
أبو الشيخ يف الثواب عن أيب هريرة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -20383يؤمكم أقرؤكم لكتاب هللا إذا مل يكن عليكم أمريا.
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الديلمي عن أيب سعيد.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -20388إن سركم أن تزكوا صالتكم فقدموا خياركم.
اخلطيب عن أيب هريرة.

زوائد تاريخ الخطيب (إسناده تالف ،وقد روي من حديث مرثد الغنوي بنحوه واسناده ضعيف).

 -20390ال تقدموا سفهاءكم وصبيانكم يف صالتكم ،وال على جنائزكم فإهنم وفدكم إىل هللا عز وجل.
الديلمي عن علي.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -20397من أم قوما وفيهم من هو أقرأ منه لكتاب هللا وأعلم مل يزل يف سفال إىل يوم القيامة.

عق عن ابن عمر.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -20401أميا إمام سها فصلى ابلقوم وهو جنب فقد مضت صالهتم ،مث ليغتسل هو ،مث ليعد صالته ،وإن صلى
بغري وضوء فمثل ذلك.

أبو نعيم يف معجم شيوخه عن الرباء.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -20411إذا كانوا ثالثة فليؤمهم أقرؤهم لكتاب هللا ،فإن كانوا يف القراءة سواء فأكربهم سنا ،فإن كانوا يف السن

سواء فأحسنهم وجها.

هق عن أيب زيد األنصاري.

السلسلة الضعيفة (منكر).

 -20416إن هللا تعاىل حيب الفضل يف كل شيء حىت يف الصالة.
ابن عساكر عن ابن عمرو.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -20425أيعجز أحدكم أن يتقدم أو يتأخر أو عن ميينه أو عن مشاله يف الصالة يعين يف السبحة.

د هـ عن أيب هريرة.

سنن أبي داود :شعيب (إسناده ضعيف جدا).

 -20432اجعلوا أئمتكم خياركم فإهنم وفدكم فيما بينكم وبني ربكم.

قط هق عن ابن عمر.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -20441ال يصلي اإلمام على أنشز مما عليه أصحابه.
مسويه ق عن سلمان؛ الديلمي عن أيب سعيد.

زوائد تاريخ بغداد (ضعيف جدا).
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 -20548ليس على خلف اإلمام قراءة.

ك يف اترخيه عن أيب سعيد وقال :إسناده ظلمات.
 -20556صفوا كما تصف املالئكة عند رهبم ،فقلنا :اي رسول هللا وكيف تصف املالئكة عند رهبا؟ قال :يقيمون
الصفوف وجيمعون مناكبهم.
طس عن ابن عمر.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -20559أيها املصلي وحده أال وصلت إىل الصف فدخلت معهم أو جررت إليك رجال إن ضاق بك املكان فقام

معك ،أعد صالتك فإنه ال صالة لك.

طب عن وابصة.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 -20568أمنع الصفوف من الشيطان الصف األول.
أبو الشيخ عن أيب هريرة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -20569أقيموا الصفوف وحاذوا ابملناكب وأنصتوا ،فإن أجر املنصت الذي ال يسمع كأجر املنصت الذي يسمع.

عب عن زيد بن أسلم مرسال وعن عثمان بن عفان موقوفا.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 -20600لتسون الصفوف ،أو لتطمسن الوجوه ،أو لتغمضن أبصاركم أو لتخطفن أبصاركم.

حم طب عن أيب أمامة.

مسند أحمد :شعيب (إسناده ضعيف جدا).

 -20654أيها املصلي وحده أال وصلت إىل الصف فدخلت معهم أو جررت إليك رجال يصلي معك أعد صالتك،

فإنه ال صالة لك.

الشريازي يف األلقاب عن وابصة بن معبد.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 -20744الصالة يف املسجد اجلامع تعدل الفريضة حجة ،يعين مربورة ،والنافلة كحجة متقبلة ،وفضلت الصالة يف
املسجد اجلامع على ما سواه من املساجد خبمس مائة صالة.

طس عن ابن عمر.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).
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 -20786إن أحدكم إذا أراد أن خيرج من املسجد تداعت جنود إبليس وأجلبت واجتمعت كما جتتمع النحل على
يعسوهبا ،فإذا قام أحدكم على ابب املسجد ،فليقل :اللهم إين أعوذ بك من إبليس وجنوده فإنه إذا قاهلا مل يضره.

ابن السين عن أيب أمامة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -20817من رأيتموه ينشد شعرا يف املسجد فقولوا :فض هللا فاك ثالث مرات ،ومن رأيتموه ينشد ضالة يف
املسجد ،فقولوا :ال وجدهتا ثالث مرات ،ومن رأيتموه يبيع أو يبتاع يف املسجد ،فقولوا :ال أربح هللا جتارتك.

ابن منده وأبو نعيم عن  -عبد الرمحن بن ثوابن عن أبيه.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -20723فضل الدار القريبة من املسجد على الشاسعة كفضل الغازي على القاعد.

حم عن حذيفة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -20820خصال ال تبتغي يف املسجد :ال يتخذ طريقا ،وال يشهر فيه سالح وال يقبض فيه بقوس ،وال ينشر فيه
نبل ،وال مير فيه بلحم ين ،وال يضرب فيه حد ،وال يقتص فيه من أحد ،وال يتخذ سوقا .هـ عن ابن عمر.

سنن ابن

ماجه :شعيب (إسناده ضعيف جدا).

 -20822جنبوا مساجدان صبيانكم وجمانينكم وشراءكم وبيعكم وخصوماتكم ورفع أصواتكم وإقامة حدودكم وسل
سيوفكم ،واختذوا على أبواهبا املطاهر ومجروها يف اجلمع.

هـ عن واثلة.

سنن ابن ماجه :شعيب (إسناده ضعيف جدا).

 -20889املؤذن احملتسب كالشهيد املتشحط يف دمه ،وإذا مات مل يدود يف قربه.

طب عن ابن عمر.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -20899أميا قوم نودي فيهم ابألذان صباحا كان هلم أماان من عذاب هللا تعاىل حىت ميسوا ،وأميا قوم نودي فيهم
ابألذان مساء كان هلم أماان من عذاب هللا حىت يصبحوا.

طب عن معقل بن يسار.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 -20904من أذن سبع سنني حمتسبا كتب هللا له براءة من النار.

ت هـ عن ابن عباس.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).
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 -20912املؤذن داعي هللا ،واإلمام نور هللا ،والصفوف أركان هللا ،والقرآن كالم هللا ،فأجيبوا داعي هللا ،واقتبسوا
من نور هللا وكونوا أركان هللا ودينه وتعلموا كالمه.
الديلمي عن أيب سعيد.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -20914إذا أذن املؤذن فتحت أبواب السماء واستجيب الدعاء ،فإذا كان عند اإلقامة مل ترد دعوة.
أبو الشيخ يف األذان عن أنس وفيه يزيد الرقاشي مرتوك.

 -20918املؤذن احملتسب كالشهيد يتشحط يف دمه حىت يفرغ من أذانه وشهد له كل رطب وايبس ،وإن مات ،مل

يدود يف قربه.

طب عن ابن عمر.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -20925يد الرمحن فوق رأس املؤذن حىت يفرغ من أذانه ،وإنه ليغفر له مدى صوته أين بلغ.
أبو الشيخ يف األذان واخلطيب وابن النجار عن أنس وضعف.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -20933ال أيذن هللا لشيء من أهل األرض إال ألصوات املؤذنني ولذي الصوت احلسن ابلقرآن.
أبو الشيخ يف األذان عنه.

العلل المتناهية (ال يصح).

 -20934إن أهل السماء ال يسمعون من أهل األرض شيئا إال األذان.
أبو الشيخ عن ابن عمر.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -20960اي بالل إذا أذنت فرتسل يف أذانك ،وإذا أقمت فاحدر واجعل بني أذانك وبني إقامتك قدر ما يفرغ اآلكل
من أكله والشارب من شربه ،واملعتصر إذا دخل لقضاء حاجته ،وال تقوموا حىت تروين.

ت ك عن جابر.

سنن الترمذي :األلباني (ضعيف جدا).

 -20988من أدرك األذان يف املسجد مث خرج مل خيرج حلاجة وهو ال يريد الرجعة فهو منافق.

هـ عن عثمان.

سنن ابن ماجه :شعيب (إسناده ضعيف جدا).

 -20996إذا مسعت النداء فأجب وعليك السكينة ،فإن أصبت فرجة وإال فال تضيق على أخيك ،واقرأ ما تسمع
أذنك ،وال تؤذ جارك ،وصل صالة مودع.

أبو نصر السجزي يف اإلابنة وابن عساكر عن أنس.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).
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 -21011قلن مثل ما يقول يعين املؤذن فإن لكن بكل حرف ألفي حسنة قال عمر :اي رسول هللا هذا للنساء فمال
للرجال؟ قال :هلم الضعف اي ابن اخلطاب.

اخلطيب عن ابن عمر.

زوائد تاريخ الخطيب (إسناده تالف)

 -21017من مسع النداء فقال :أشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له وأن حممدا عبده ورسوله اللهم صل عليه
وبلغه درجة الوسيلة عندك واجعلنا يف شفاعته يوم القيامة وجبت له شفاعيت.

طب وأبو الشيخ يف األذان عن ابن عباس.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -21042ليس من الصالة صالة أفضل من صالة الفجر يوم اجلمعة يف اجلماعة وما أحسب من شهدها منكم إال
مغفورا له.

احلكيم طب عن أيب عبيدة.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 -21044ليلة اجلمعة ويوم اجلمعة أربع وعشرون ساعة هلل تعاىل يف كل ساعة منها ست مائة ألف عتيق من النار

كلهم قد استوجبوا النار.
اخلليلي عن أنس.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -21080إن يوم اجلمعة وليلة اجلمعة أربع وعشرون ساعة ليس منها ساعة إال وهلل فيها ست مائة عتيق من النار

كلهم قد استوجبوا النار.
ع عن أنس.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -21081ليلة اجلمعة أربع وعشرون ساعة ،هلل تعاىل يف كل ساعة منها ست مائة ألف عتيق من النار ،كلهم قد

استوجبوا النار.

اخلليلي والرافعي عن أنس.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -21084من مات يوم اجلمعة أو ليلة اجلمعة أجري من عذاب القرب ،وجاء يوم القيامة وعليه طابع الشهداء.

حل عن جابر.

تحقيق البغية (إسناده ضعيف جدا).

 -21096مخسة ال مجعة عليهم :املرأة واملسافر والعبد والصيب وأهل البادية.

طس عن أيب هريرة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).
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 -21118اجلمعة واجبة على كل قرية وإن مل يكونوا إال ثالثة رابعهم إمامهم.
الديلمي عن أم عبد هللا الدوسية.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -21124اجلمعة على من آواه الليل.

الديلمي عن عائشة؛ لوين يف جزئه عن أنس موقوفا.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -21157من فاتته صالة اجلمعة فليتصدق بنصف دينار.
اخلطيب عن عائشة.

تحقيق البغية (إسناده ضعيف جدا).

 -21186إذا كان يوم اجلمعة دفعت ألوية احلمد إىل املالئكة إىل كل مسجد جيمع فيه ،فيحضر جربيل املسجد
احلرام مع كل ملك منهم كتاب وجوههم كالقمر ليلة البدر معهم قراطيس فضة وأقالم ذهب يكتبون الناس على

مراتبهم ،فمن جاءه قبل خروج اإلمام كتب من السابقني ،ومن جاء بعد خروج اإلمام كتب شهد اخلطبة ،ومن جاء بعد
كتب شهد اجلمعة ،فإذا سلم اإلمام تصفح امللك وجوه القوم ،فإذا فقد الرجل ممن كان يكتبه فيما خال من السابقني

قال :اللهم عبد فالن نكتبه فيما خال من السابقني ال ندري ما خلفه ،اللهم إن كان مريضا فاشفه ،وإن كان غائبا

فأحسن صحابته ،وإن كان قبضته فارمحه ويؤمن الذين معه من املالئكة.
أبو الشيخ يف الثواب عن ابن عباس.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -21203إن الذي يتخطى رقاب الناس يوم اجلمعة ،ويفرق بني اثنني بعد خروج اإلمام ،كان كاجلار قصبه يف النار.

حم طب ك عن األرقم.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -21217للمنصت الذي ال يسمع كأجر املنصت الذي يسمع.

عب عن عبد الرمحن بن أسلم مرسال؛ عب عن عثمان بن عفان موقوفا.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 -21218من ختطى رقاب الناس بعد خروج اإلمام ،أو فرق بني اثنني كان كاجلار قصبه يف النار.
طب عن عثمان بن [األرقم].

مسند أحمد :شعيب (إسناده ضعيف جدا).

 -21219الذي يتخطى رقاب الناس ،ويفرق بني اإلثنني يوم اجلمعة بعد خروج اإلمام كاجلار قصبه يف النار.
أبو نعيم عن األرقم بن األرقم.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).
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 -21308إن يف اجلمعة ساعة ال يسأل هللا العبد فيها شيئا إال آاته هللا إايه ،قالوا :اي رسول هللا أية ساعة هي؟ قال:
حني تقام الصالة إىل االنصراف منها.

ت هـ عن عمرو بن عوف.

سنن الترمذي :األلباني (ضعيف جدا).

 -21321من قال بعد صالة اجلمعة وهو قاعد قبل أن يقوم من جملسه :سبحان هللا وحبمده سبحان هللا العظيم
وحبمده وأستغفر هللا مائة مرة غفر هللا له مائة ألف ذنب ولوالديه أربعة وعشرين ألف ذنب.

ابن السين والديلمي عن ابن عباس.

السلسلة الضعيفة (منكر).

 -21344إن هللا تعاىل خلق النهار ثنيت عشرة ساعة ،وأعد لكل ساعة منها ركعتني يدرأ عنك ذنب تلك الساعة.
الديلمي من طريق عبد امللك بن هارون بن عنرتة عن أبيه عن جده عن أيب ذر.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -21358نعم ساعة السبحة حني تزول الشمس عن كبد السماء ،وهي صالة املخبتني ،وأفضلها يف شدة احلر.
قط يف األفراد والديلمي عن عوف بن مالك.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -21367بني كل أذانني صالة إال املغرب.
البزار عن بريدة.

السلسلة الضعيفة (منكر).

 -21399الصبحة متنع الرزق.

عم عد هب عن عثمان حب عن أنس.

مسند أحمد :شعيب (إسناده ضعيف جدا).

 -21401إن هللا تعاىل جعل لكل نيب شهوة وإن شهويت يف قيام الليل إذا قمت ،فال يصلني أحد خلفي ،وإن هللا
جعل لكل نيب طعمة ،وإن طعميت هذا اخلمس ،فإذا قبضت فهو لوالة األمر من بعدي.

طب عن ابن عباس.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -21404ركعتان يف الليل يكفران اخلطااي.

فر عن جابر.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -21425ما زال جربيل يوصيين بقيام الليل حىت ظننت أن خيار أميت لن يناموا من الليل إال قليال.
الديلمي عن أنس.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).
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 -21426ركعتان يف جوف الليل يكفران اخلطااي.

ك يف اترخيه عن جابر.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -21451من قام من الليل فتوضأ ومضمض فاه ،مث قال :سبحان هللا مائة مرة ،واحلمد هلل مائة مرة ،وهللا أكرب مائة
مرة ،وال إله إال هللا مائة مرة غفرت له ذنوبه إال الدماء واألموال فإهنا ال تبطل.

طب عن سعد بن جنادة.

السلسلة الضعيفة (منكر).

 -21471من ابت ليلة يف خفة من الطعام والشراب يصلي تداكت حوله احلور العني حىت يصبح.

طب عن ابن عباس.

[الهيثمي :رواه الطبراني في الكبير ،وفيه أصرم بن حوشب وهو متروك].

 -21481من قرض بيت شعر بعد العشاء مل يقبل هللا له صالة تلك الليلة حىت يصبح.

حم عن شداد بن أوس.

مسند أحمد :شعيب (إسناده ضعيف جدا).

 -21490إن يف اجلنة اباب يقال له الضحى ،فإذا كان يوم القيامة اندى مناد أين الذين كانوا يدميون على صالة
الضحى هذا اببكم فادخلوه برمحة هللا.

طس عن أيب هريرة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -21496عليكم بركعيت الضحى ،فإن فيهما الرغائب.

خط عن أنس.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -21519يكتب للرجل يف ركعيت الضحى ألف ألف حسنة.

ك عن أيب هريرة.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -21526ما من رجل كان يصلي صالة الضحى مث تركها إال عرج هبا إىل هللا عز وجل فقالت :اي رب إن فالن

حفظين فاحفظه ،وإن فالان ضيعين فضيعه.

أبو بكر الشافعي والديلمي عن مسحج اجلين

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -21529نعم ساعة السبحة حني تزول الشمس عن كبد السماء وهي صالة املخبتني وأفضلها يف شدة احلر.
قط يف األفراد والديلمي عن عوف بن مالك.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).
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 -21531إذا مهمت أبمر فاستخر ربك فيه سبع مرات ،مث انظر إىل الذي يسبق إىل قلبك فإن اخلري فيه.
ابن السين يف عمل يوم وليلة.

فر عن أنس.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -21536من كانت له حاجة إىل هللا أو إىل أحد من بين آدم فليتوضأ فليحسن الوضوء مث ليصل ركعتني ،مث ليثن

على هللا  ،وليصل على النيب صلى هللا عليه وسلم ،مث ليقل :ال إله إال هللا احلليم الكرمي سبحان هللا رب العرش العظيم
احلمد هلل رب العاملني ،أسألك موجبات رمحتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسالمة من كل إمث ال تدع يل ذنبا

إال غفرته ،وال مها إال فرجته ،وال حاجة هي لك رضا إال قضيتها اي أرحم الرامحني.

ت هـ ك عن عبد هللا بن أيب أوىف.

سنن الترمذي :األلباني (ضعيف جدا).

 -21539اي أنس إذا مهمت أبمر فاستخر ربك عز وجل فيه سبع مرات مث انظر إىل الذي سبق إىل قلبك فإن اخلري

فيه.

ابن السين يف عمل اليوم والليلة عن أنس.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -21549اي غالم أال أحبوك أال أحنلك أال أعطيك؟ أربع تصليهن يف كل يوم وليلة فتقرأ أم القرآن وسورة ،مث تقول:
سبحان هللا واحلمد هلل وال إله إال هللا وهللا أكرب مخس عشرة مرة ،مث تركع فتقوهلا عشرا مث ترفع فتقوهلا عشرا ،مث تفعل

يف صالتك كلها مثل ذلك ،فإذا فرغت قلت بعد التشهد وقبل التسليم :اللهم إين أسألك توفيق أهل اهلدى وأعمال
أهل اليقني ،ومناصحة أهل التوبة ،وعزم أهل الصرب ،وجد أهل اخلشية ،وطلبة أهل الرغبة ،وتعبد أهل الورع ،وعرفان

أهل العلم ،حىت أخافك :اللهم إين أسألك خمافة حتجزين هبا عن معاصيك وحىت أعمل بطاعتك عمال أستحق به
رضاك ،وحىت أانصحك يف التوبة خوفا منك ،وحىت أخلص لك النصيحة حبا لك ،وحىت أتوكل عليك يف األمور،

وحسن الظن بك ،سبحان خالق النور ،فإذا فعلت ذلك اي ابن عباس غفر هللا لك ذنوبك صغريها وكبريها وقدميها

وحديثها وسرها وعالنيتها وعمدها وخطأها.

حل عن ابن عباس.

تحقيق البغية (إسناده ضعيف جدا).

 -21567إمنا الشمس والقمر آيتان من آايت هللا ال خيسفان ملوت أحد وال حلياته ،فإذا رأيتم شيئا منهما خاسفا

فليكن فزعكم إىل هللا.
[هق] عن ابن عباس.

محقق سنن البيهقي (ضعيف جدا).

 -21592ما مطر قوم إال برمحة وال قحطوا إال بسخطة.
أبو الشيخ يف العظمة عن أيب أمامة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).
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 -21597إن هللا تعاىل إذا غضب على أمة مل ينزل هبا عذاب خسف وال مسخ غلت أسعارها وحيبس عنها أمطارها

ويلي عليها أشرارها.

ابن عساكر عن علي.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -21607اللهم ابرك هلم يف حمضها وخمضها ومذقها ،واحبس الزمن بيانع الثمر وافجر هلم الثمد وابرك هلم يف الولد.
ابن اجلوزي يف الواهيات عن علي.

 -21611إن هللا عز وجل إذا غضب على أمة مث مل ينزل هبا العذاب غلت أسعارها ،وقصرت أعمارها ،ومل تربح
جتارهتا ،وحبس عنها أمطارها ،ومل تغزر أهنارها وسلط عليها شرارها.
الديلمي وابن النجار عن علي.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -21613ما من عام أبمطر من عام.
أبو نعيم عن ابن مسعود.

السلسلة الضعيفة (منكر).

 -21621عن عمر قال :إن املصلي ليقرع ابب امللك ،وإنه من يدم قرع الباب يوشك أن يفتح له.
الديلمي يف مسند الفردوس.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -21659مسند الصديق عن أمساء بنت أيب بكر قالت :رأيت أيب يصلي يف ثوب فقلت :اي أبت أتصلي يف ثوب
واحد وثيابك موضوعة؟ فقال :اي بنية إن آخر صالة صالها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خلفي يف ثوب واحد.
ش ع وفيه الواقدي.

محقق مصنف ابن أبي شيبة (ضعيف جدا)

 -21674عن علي قال :قال يل النيب صلى هللا عليه وسلم :ال تربز فخذك ،وال تنظر إىل فخذ حي وال ميت.

[هق].

سنن أبي داود :األلباني (ضعيف جدا).

 -21822عن جابر أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم غربت له الشمس بسرف فلم يصل املغرب حىت دخل مكة.
طب وفيه إبراهيم بن يزيد اخلوزي مرتوك.

 -21994عن عبد هللا بن شبل األنصاري قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اللهم العن فالان واجعل قلبه

قلب سوء ،وامأل جوفه من رضف جهنم.
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الديلمي وفيه :عبد الوهاب بن الضحاك مرتوك.
 -22011الصديق قال احلارث :حدثنا عبد العزيز بن اابن ثنا عمرو اجلعفي عن إبراهيم بن عبد األعلى عن سويد
بن غفلة عن أيب بكر الصديق قال :كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يسفر ابلفجر.

عبد العزيز وعمرو كالمها مرتوكان.

 -22451عن عطاء قال :مسعت أاب هريرة يقول :إذا صلى أحدكم فال يلتفت إنه يناجي ربه ،وأن ربه أمامه وأنه
يناجيه فال يلتفت قال :وبلغنا أن الرب تبارك وتعاىل يقول :اي ابن آدم إىل من تلتفت أان خري لك ممن تلتفت إليه.

عب.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -22530عن علي قال :أبصر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رجال يعبث بلحيته يف الصالة ،فقال :أما هذا لو

خشع قلبه خلشعت جوارحه.

العسكري يف املواعظ وفيه :زايد بن املنذر مرتوك.

 -22559عن عمر بن اخلطاب رفع احلديث قال :من كف يده يف صالة مكتوبة فلم يعبث بشيء كان أفضل أجرا

ممن تصدق بكذا وكذا من ذهب.

عب ،ق وقال :فيه جمهوالن وهو غري حمفوظ؛ وقال يف امليزان :هو منكر.

 -22634مسند جابر بن عبد هللا بن رابب السلمي األنصاري عن الصلت بن مسعود اجلحدري وحممد بن حيىي بن

أيب مسية قاال :حدثنا علي بن اثبت اجلزري عن الوازع بن انفع عن أيب سلمة عن جابر بن رابب عن النيب صلى هللا

عليه وسلم قال :مر يب جربيل وأان أصلي ،فضحك إيل فتبسمت إليه "،وقال الصلت بن مسعود :مر يب ميكائيل وعلى

جناحه

أبو نعيم.

غبار

فضحك

إيل

وأان

أصلي

فضحكت

إليه

وهو

راجع

من

طلب

العدو.

[الوازع بن نافع متروك].

 -22754عن جويرب عن طلحة بن مساح قال :كتب عبيد هللا بن معمر القرشي إىل عبد هللا بن عمر وهو أمري على
فارس على خيل؛ إان قد استقرران فال خناف عدوان وقد أتى علينا سبع سنني وقد ولد لنا األوالد فكم صالتنا؟ فكتب

إليه عبد هللا؛ إن صالتكم ركعتان ،مث أعاد الكتاب فكتب إليه ابن عمر ،إين كتبت إليكم سنة رسول هللا صلى هللا عليه

وسلم ومسعته يقول :من أخذ بسنيت فهو مين ومن رغب عن سنيت فليس مين.

كر.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

591

 -22798عن علي بن اثبت عن الوازع بن انفع عن أبيه عن عمر قال :جاء جربيل إىل النيب صلى هللا عليه وسلم
قال :بشر املشائني يف الظلم إىل املساجد بنور اتم يوم القيامة.

ابن اجلوزي يف الواهيات وقال :ال يثبت على ابن اثبت ضعيف والوازع مرتوك.

 -22878عن أيب سعيد أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يقرأ يف الفجر أبول املفصل ،وقرأ ذات يوم بقصار
املفصل ،فقيل له ،فقال :إين مسعت بكاء صيب فأحببت أن أفرغ أمه له.

ابن أيب الدنيا يف املصاحف وفيه :أبو هارون العبدي.

[أبو هارون العبدي متروك].

 -22890مسند جابر بن عبد هللا :هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن يكون اإلمام مؤذان.
أبو الشيخ يف األذان.

العلل المتناهية (ال يصح).

 -22962عن أيب هريرة قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :من صلى صالة مكتوبة مع اإلمام فليقرأ بفاحتة
الكتاب يف سكتاته ،ومن انتهى إىل أم القرآن فقد أجزأه.

[هق] يف القراءة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -23178عن جابر قيل :اي رسول هللا من أول الناس دخوال اجلنة؟ قال :األنبياء ،مث الشهداء ،مث مؤذنوا الكعبة ،مث
مؤذنوا بيت املقدس ،مث مؤذنوا مسجدي هذا ،مث سائر املؤذنني على قدر أعماهلم.

أبو الشيخ يف األذان.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -23191عن أيب رافع قال :رأيت بالال يؤذن بني يدي النيب صلى هللا عليه وسلم مثىن مثىن ،ويقيم واحدة.
أبو الشيخ يف األذان.

سنن ابن ماجه :شعيب (إسناده ضعيف جدا).

 -23206عن أيب هريرة أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال لبالل :اجعل بني أذانك وإقامتك نفسا يفرغ املتوضئ من
وضوئه يف مهل واملتعشي من عشائه.

أبو الشيخ  -وفيه :معارك بن عباد عن عبد هللا بن سعيد بن أيب سعيد املقربي  -ومها ضعيفان.
 -23236عن علي قال :ندمت أن ال أكون طلبت إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فيجعل احلسن واحلسني

مؤذنني.

طس.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).
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 -23257عن جابر بن عبد هللا عن عمر بن اخلطاب قال :دخلت مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم املسجد

واملؤذن يؤذن فعدل إىل النساء فقال هلن :مثل ما يقول فإن لكن بكل حرف ألفي حسنة قلت :اي رسول هللا هذا

للنساء فما للرجال؟ قال :هلم الضعف اي ابن اخلطاب.

خط وسنده ضعيف لكن ورد من طريق آخر مرسل وسيأيت.

زوائد تاريخ الخطيب (إسناده تالف)

 -23331عن أيب أمامة أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان إذا بعث أمريا قال :أقصر اخلطبة ،وأقل الكالم ،فان من

الكالم سحرا.

العسكري يف األمثال وسنده ضعيف.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -23437عن األصبغ بن نباتة قال" :أبصر علي بن أيب طالب انسا صلوا صالة الضحى حني بزغت الشمس فقال:
ختريوا صالة األوابني قالوا :وما صالة األوابني؟ " قال" :صالة األوابني ركعتان ،وصالة املسبحني أربع ،وصالة اخلاشعني

ست ،وصالة الفتح مثان ركعات صالة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم فتح مكة ،وصالة مرمي ابنة عمران ثنتا عشرة

ركعة ،من صالها يف يوم بىن هللا له بيتا يف اجلنة.
أبو القاسم املناديلي يف جزئه.

[األصبغ بن نباتة متروك].

 -23463عن ثوابن أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يستحب أن يصلي بعد نصف النهار حني تزيغ الشمس

أربع ركعات فقالت عائشة :اي رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -أراك تستحب الصالة يف هذه الساعة قال :تفتح

فيها أبواب السماء وينظر هللا تعاىل إىل خلقه وهي صالة كان حيافظ عليها آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى.

ابن النجار.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -23549عن أنس قال :جاء أعرايب إىل النيب صلى هللا عليه وسلم وشكا إليه قلة املطر وجدوبة السنة فقال :اي
رسول هللا لقد أتيناك وما لنا بعري نيط وال صيب يصطبح ،وأنشد:
أتيناك والعذراء يدمى لباهنا ...وقد شغلت أم الصيب عن الطفل

وألقت بكفيها الفىت الستكانة ...من اجلوع ضعفا ما مير وما حيلي

وال شيء مما أيكل الناس عندان

سوى احلنظل العامي والعلهز الفسل

وليس لنا إال إليك فراران ...وأين فرار الناس إال إىل الرسل

فمد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يده يدعو فما رد يده إىل حنره حىت استوت السماء أبرواقها وجاء أهل البطاح

يضجون اي رسول هللا الطرق ،فقال :حوالينا وال علينا ،فاجنلى السحاب حىت أحدق ابملدينة كاإلكليل فضحك رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم حىت بدت نواجذه وقال :هلل در أيب طالب لو كان حيا لقرت عيناه ،من ينشدان قوله ،فقام
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علي بن أيب طالب فقال :اي رسول هللا لعلك أردت قوله:

وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ...مثال اليتامى عصمة لألرامل
يلوذ به اهلالك من آل هاشم ...فهل عنده يف نعمة وفواضل

كذبتم وبيت هللا يبزى حممد ...وملا نقاتل دونه ونناضل

ونسلمه حىت نصرع حوله ...ونذهل عن أبنائنا واحلالئل

فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :أجل ذلك أردت.

الديلمي  -وفيه :علي ابن عاصم مرتوك.

594

كتاب الصوم
 -23567الصيام جنة ما مل خيرقها بكذب أو غيبة.

طس عن أيب هريرة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -23574الصيام ال رايء فيه ،قال هللا تعاىل :هو يل وأان أجزي به يدع طعامه وشرابه من أجلي.
هب عن أيب هريرة.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 -23587إن هللا تبارك وتعاىل أوحى إىل نيب من بين إسرائيل أن أخرب قومك أنه ليس عبد يصوم يوما ابتغاء وجهي
إال أصححت جسمه وأعظمت أجره.

هب عن علي.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -23602صمت الصائم تسبيح ،ونومه عبادة ،ودعاؤه مستجاب وعمله مضاعف.
أبو زكراي ابن منده يف أماليه فر عن ابن عمر.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -23621األعمال عند هللا سبعة :عمالن موجبان ،وعمالن أبمثاهلما وعمل بعشرة أمثاله ،وعمل بسبع مائة ،وعمل
ال يعلم ثوابه إال هللا تعاىل فأما املوجبان فمن لقي هللا تعاىل يعبده خملصا ال يشرك به شيئا وجبت له اجلنة ،ومن لقي هللا

تعاىل قد أشرك به وجبت له النار ،ومن عمل سيئة جزي مبثلها ،ومن هم حبسنة جزي مبثلها ،ومن عمل حسنة جزي

عشرا ومن أنفق ماله يف سبيل هللا تعاىل ضعف له نفقة الدرهم بسبع مائة والدينار بسبع مائة دينار ،والصيام هلل تعاىل ال

يعلم ثواب عامله إال هللا تعاىل.

احلكيم هب عن ابن عمر.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -23631صمت الصائم تسبيح ،ونومه عبادة ،ودعاؤه مستجاب وعمله مضاعف.
الديلمي عن ابن عمرو.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -23644إذا كان يوم القيامة خيرج الصوام من قبورهم يعرفون بريح صيامهم ،أفواههم أطيب من ريح املسك يلقون
ابملوائد واألابريق خمتمة ابملسك فيقال هلم :كلوا فقد جعتم واشربوا فقد عطشتم ،ذروا الناس يسرتحيوا فقد عييتم إذا

اسرتاح الناس فيأكلون ويشربون والناس معلقون يف احلساب يف عناء وظمأ.
أبو الشيخ يف الثواب والديلمي عن أنس.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).
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 -23668أول شهر رمضان رمحة ،ووسطه مغفرة ،وآخره عتق من النار.
ابن أيب الدنيا يف فضل رمضان ،خط وابن عساكر عن أيب هريرة.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 -23685شهر رمضان شهر هللا وشهر شعبان شهري ،شعبان املطهر ،ورمضان املكفر.
ابن عساكر عن عائشة.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -23708أعطيت أميت يف شهر رمضان مخس خصال مل تعطه أمة قبلهم :خلوف فم الصائم أطيب عند هللا من ريح
املسك ،وتستغفر هلم املالئكة حىت يفطروا ويزين هللا كل يوم جنته ،مث يقول :يوشك عبادي الصاحلون أن يلقوا عنهم

املؤنة واألذى ،ويصريون إليك ،ويصفد فيه مردة الشياطني وال خيلصون فيه إىل ما كانوا خيلصون يف غريه ،ويغفر هلم يف
آخر ليلة ،قيل :اي رسول هللا أهي ليلة القدر؟ قال :ال ولكن العامل إمنا يوىف أجره إذا قضى عمله.

حم وحممد بن نصر ،هب عن أيب هريرة.

مسند أحمد :شعيب (إسناده ضعيف جدا).

 -23725أول شهر رمضان رمحة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار.
الديلمي واخلطيب وابن عساكر عن أيب هريرة.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 -23733من صام رمضان وغدا بغسل إىل املصلى وختمه بصدقة رجع مغفورا له.

طس عن أيب هريرة.

[الهيثمي :رواه الطبراني في األوسط ،وفيه نصر بن حماد وهو متروك].

 -23828ثالث :ال يعرضن أحدكم نفسه هلا وهو صائم :احلمام واحلجامة والنظر إىل املرأة الشابة.
الديلمي عن أيب أمامة.

الغرائب الملتقطة (منكر).

 -23858إذا جهل على أحدكم وهو صائم فليقل :أعوذ ابهلل منك إين صائم.
ابن السين عن أيب هريرة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -23862الصائم يف عبادة هللا تعاىل ما مل يغتب مسلما أو يؤذيه.
فر عن أيب هريرة.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 -23878بكروا ابإلفطار وأخروا السحور.

عد عن أنس.

الغرائب الملتقطة (منكر).
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 -23924هنى عن صيام رجب كله.

هـ طب حب عن ابن عباس.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -23950ستة أايم من الدهر يكره صيامهن :آخر يوم من شعبان أن يوصل برمضان ويوم الفطر ،ويوم النحر ،وأايم
التشريق فإهنا أايم أكل وشرب.

الديلمي عن أيب هريرة.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -23951إذا أطاق الغالم صيام ثالثة أايم متتابعات فقد وجب عليه صوم شهر رمضان.

أبو نعيم يف املعرفة والديلمي عن حيىي بن عبد الرمحن ابن أيب لبيبة األنصاري عن أبيه عن جده.

الغرائب الملتقطة (ضعيف

جدا).

 -23952من أطاق صيام ثالثة أايم متتابعات فقد وجب عليه صيام رمضان.
أبو نعيم عن أيب لبيبة.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -23953ستة يفطرون يف شهر رمضان :املسافر ،واملريض ،واحلبلى إذا خافت أن تضع ما يف بطنها ،واملرضع إذا
خافت الفساد على ولدها ،والشيخ الفاين الذي ال يطيق الصيام والذي يدركه اجلوع والعطش إن هو تركها مات.
الديلمي عن أنس.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -23954من أصابه جهد يف رمضان فلم يفطر فمات دخل النار.
الديلمي واخلطيب عن ابن عمر.

السلسلة الضعيفة (منكر).

 -23955يستاك الصائم برطب السواك وايبسه أول النهار وآخره.
قط :وضعفه عق وقال :غري حمفوظ عن أنس.

السلسلة الضعيفة (منكر).

 -23975تسحروا وخالفوا أهل الكتاب.
الديلمي عن أيب الدرداء.

الغرائب الملتقطة (منكر).

 -23976تسحروا ولو أكلة ولو حسوة فإهنا أكلة بركة وهو فصل بني صومكم وصوم النصارى.
الديلمي عن ميسرة الفجر من أعراب البصرة.

الغرائب الملتقطة (منكر).
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 -23978اللهم ابرك ألميت يف سحورها ،تسحروا ولو بشربة من ماء ولو بتمرة ولو حببات زبيب ،إن املالئكة تصلى

عليكم.

قط يف األفراد عن أيب أمامة.

تحقيق البغية (إسناده ضعيف جدا).

 -24014متام الرابط أربعني يوما ،ومن رابط اربعني يوما مل يبع ومل يشرت ومل حيدث حداث خرج من ذنوبه كيوم ولدته

أمه.

طب عن أيب أمامة.

[الهيثمي :رواه الطبراني وفيه أيوب بن مدرك وهو متروك].

 -24105من قام ليليت العيدين حمتسبا هلل مل ميت قلبه يوم متوت القلوب.

هـ عن أيب أمامة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -24107من أحىي ليلة العيدين وليلة النصف من شعبان مل ميت قلبه يوم متوت القلوب.
احلسن بن سفيان عن أيب كردوس عن أبيه.

العلل المتناهية (ال يصح).

 -24116صدقة الفطر على كل إنسان مدان من دقيق أو قمح ومن الشعري صاع ،ومن احللواء زبيب أو متر صاع

صاع.

طس عن جابر.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 -24120أخرجوا زكاة الفطر صاعا من طعام.

قط طب عن أوس بن احلداثن.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 -24123الفطرة على كل مسلم.

خط عن ابن مسعود.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -24129صيام الرجل معلق بني السماء واألرض حىت يؤدي صدقة الفطر.
الديلمي عن أنس.

السلسلة الضعيفة (منكر).

 -24130ال يزال صيام العبد معلقا بني السماء واألرض حىت يؤدي صدقة الفطر.
اخلطيب وابن عساكر عن أنس.

السلسلة الضعيفة (منكر).
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 -24159إن من أفضل الصيام صيام أخي داود كان يصوم يوما ويفطر يوما.

حم عن ابن عباس.

مسند أحمد :شعيب (إسناده ضعيف جدا).

 -24160أفضل الصيام صيام داود من صام الدهر كله فقد وهب نفسه هلل عز وجل.
أبو بكر الشافعي يف جزء من حديثه عن عمر وفيه :إبراهيم بن أيب

حيىي[ .إبراهيم بن أبي يحي متروك].

 -24167من صام يوم األربعاء واخلميس واجلمعة وتصدق مبا قل أو كثر غفر هللا تعاىل له ذنوبه وخرج من ذنوبه

كيوم ولدته أمه.

هب هق عن ابن عمر.

محقق سنن البيهقي (ضعيف جدا).

 -24194إمنا مسي البيض ألن آدم ملا هبط إىل األرض أحرقته الشمس فأسود ،فأوحى هللا تعاىل إليه أن صم البيض،

فصام أول يوم فابيض ثلث جسده ،فلما صام اليوم الثاين ابيض ثلثا جسده ،فلما صام اليوم الثالث ابيض جسده كله،

فسمي أايم البيض.

الديلمي عن ابن عباس.

الغرائب الملتقطة (منكر).

 -24258من وسع على نفسه وأهله يوم عاشوراء وسع هللا تعاىل عليه سائر سنته.
ابن عبد الرب يف االستذكار عن جابر.

المنار المنيف (.)223

 -24259من وسع على عياله يوم عاشوراء مل يزل يف سعة سائر سنته.
طب عن ابن مسعود.

المنار المنيف (.)223

 -24276عن سلمان قال" :خطبنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف آخر يوم من شعبان فقال :اي أيها الناس قد
أظلكم شهر عظيم شهر مبارك فيه ليلة خري من ألف شهر جعل هللا تعاىل صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا ،من تقرب

فيه خبصلة من اخلري ،كان كمن أدى فريضة فيما سواه وهو شهر الصرب ،والصرب ثوابه اجلنة ،وشهر املواساة ،وشهر يزاد

فيه رزق املؤمن ،من فطر فيه صائما كان له مغفرة لذنوبه ،وعتق رقبته من النار ،وكان له مثل أجره من غري أن ينقص

من أجره شيء ،قلنا :اي رسول هللا ليس كلنا جيد ما يفطر الصائم ،فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :يعطي هللا تعاىل

هذا الثواب من فطر صائما على مذقة لنب أو مترة أو شربة ماء ،ومن أشبع صائما سقاه هللا تعاىل من حوضي شربة ال
يظمأ بعدها حىت يدخل اجلنة ،وهو شهر أوله رمحة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار فاستكثروا فيه من أربع خصال:

خصلتني ترضون هبما ربكم ،وخصلتني ال غىن بكم عنهما ،فأما اخلصلتان اللتان ترضون هبما ربكم شهادة أن ال إله إال
هللا وتستغفرونه ،وأما اللتان ال غىن بكم عنهما فتسألون هللا تعاىل اجلنة وتتعوذون به من النار.
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ابن النجار.

السلسلة الضعيفة (منكر).

 -24339عن أنس قال :أمطرت السماء بردا فقال أبو طلحة :انولين من هذا الربد فناولته فجعل أيكل وهو صائم،
فقلت :أتكل وأنت صائم؟ فقال يل :اي ابن أخي إنه ليس بطعام وال شراب وإمنا هو بركة من السماء تطهر به بطوننا،

فأتيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :خذ من أدب عمك.

الديلمي.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -24384عن ابن عمر أن رجال سأل النيب صلى هللا عليه وسلم عن الصوم يف شهر رمضان يف السفر ،فقال له

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :أفطر ،قال :إين أقوى على الصوم اي رسول هللا ،فقال له النيب صلى هللا عليه وسلم:

أنت أقوى أم هللا؟ إن هللا تعاىل تصدق إبفطار الصائم على مرضى أميت ومسافريهم ،أفيحب أحدكم أن يتصدق على

أحد بصدقة مث يظل يردها عليه.

عب ويف سنده إمساعيل بن رافع مرتوك.
 -24558مسند أوس بن احلداثن عن مالك بن أوس عن أبيه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :أعطوا زكاة
الفطر صاعا من طعام قال :طعامنا يومئذ التمر والزبيب واألقط قط :وضعفه طب وأبو نعيم.

جدا).
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السلسلة الضعيفة (ضعيف

كتاب الصحبة
 -24645ما أحدث رجل أخا يف هللا إال أحدث هللا له درجة يف اجلنة.
ابن أيب الدنيا يف كتاب اإلخوان عن أنس.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -24654إن هللا ليدفع ابملسلم الصاحل عن مائة من أهل بيت من جريانه البالء.

طب عن ابن عمر.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -24658أوحى هللا تعاىل إىل نيب من األنبياء أن قل لفالن العابد :أما زهدك يف الدنيا فتعجلت راحة نفسك وأما

انقطاعك إيل فتعززت يب فماذا عملت فيما يل عليك؟ قال :اي رب وما ذلك؟ قال :هل عاديت يف عدوا أو هل واليت

يف وليا.

حل خط عن ابن مسعود.

زوائد تاريخ بغداد (ضعيف جدا).

 -24661جالسوا الكرباء وسائلوا العلماء وخالطوا احلكماء.
طب عن أيب جحيفة.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 -24668العبد عند ظنه ابهلل وهو مع من أحب.
أبو الشيخ عن أيب هريرة.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 -24682نظر الرجل إىل أخيه عن شوق .خري من اعتكاف سنة يف مسجدي هذا.
احلكيم عن ابن عمرو.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -24722اي أاب رزين إن املسلم إذا زار أخاه املسلم شيعه سبعون ألف ملك يصلون عليه يقولون :اللهم كما وصله

فيك فصله.

طس عن أيب رزين العقيلي.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -24724من زار أخاه املؤمن خاض يف رايض الرمحة حىت يرجع ،ومن عاد أخاه املؤمن خاض يف رايض اجلنة حىت

يرجع.

طب عن صفوان بن عساكر.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).
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 -24725نظر املؤمن إىل أخيه املسلم حبا له وشوقا إليه خري من اعتكاف سنة يف مسجدي هذا.
ابن الل عن انفع عن ابن عمر.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -24726نظر الرجل إىل أخيه على شوق خري من اعتكاف سنة يف مسجدي هذا.
احلكيم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -24744إذا آخيت رجال فاسأله عن امسه واسم أبيه ،فإن كان غائبا حفظته ،وإن كان مريضا عدته ،وإن مات

شهدته.

هب عن ابن عمر.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -24752إن أحدكم مرآة أخيه فإذا رأى به أذى فليمطه عنه.

ت عن أيب هريرة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -24754إذا جاء أحدكم الزائر فأكرموه.
اخلرائطي يف مكارم األخالق ،فر عن أنس.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 -24755إذا رأيت من أخيك ثالث خصال فارجه :احلياء ،واألمانة ،والصدق ،وإذا مل ترها فال ترجه.

عد فر عن ابن عباس.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -24757إذا زار أحدكم أخاه فألقى شيئا يقيه من الرتاب ،وقاه هللا عذاب النار.

طب عن سليمان.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 -24759إن هللا تعاىل حيب املداومة على اإلخاء القدمي فداوموا عليه.

فر عن جابر.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -24760إن هللا تعاىل حيب حفظ الود القدمي.

عد عن عائشة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).
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 -24761ليس حبكيم من مل يعاشر ابملعروف من ال بد له من معاشرته حىت جيعل هللا له من ذلك خمرجا.

هب عن أيب فاطمة األايدي.

السلسلة الضعيفة (منكر).

 -24780تنقه وتوقه.

طب حل عن ابن عمر.

[الهيثمي :فيه عبد هللا بن مسعر بن كدام وهو متروك].

 -24786ال تصحنب أحدا ال يرى لك من الفضل كمثل ما ترى له.

حل عن سهل بن سعد.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -24813ثالثة من اجلفاء :أن يؤاخي الرجل الرجل فال يعرف له امسا وال كنية ،وأن يهيء الرجل ألخيه طعاما فال
جييبه ،وأن يكون بني الرجل وأهله وقاع من غري أن يرسل رسوال ،املزاح والقبل ال يقع أحدكم على أهله مثل البهيمة.

الديلمي عن أنس؛ قال العراقي :هذا منكر.

 -24822الناس سواء كأسنان املشط وإمنا يتفاضلون ابلعبادة وال تصحنب أحدا ال يرى لك من الفضل مثل ما ترى

له.

ابن الل عن سهل بن سعد.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 -24832جاءين جربيل يوما فقال :أنت يف الظل وأصحابك يف الشمس.
ابن منده عن بريدة؛ منكر تفرد به حممد بن حفص القطان.

 -24851تعوذوا ابهلل من ثالث فواقر :جار السوء إن رأى خريا كتمه ،وإن رأى شرا أذاعه ،وزوجة سوء إن دخلت
عليها لسنتك وإن غبت عنها خانتك ،وإمام سوء إن أحسنت مل يقبل وإن أسأت مل يغفر.

هب عن أيب هريرة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -24852كل نفس حتشر على هواها فمن هوي الكفرة فهو مع الكفرة وال ينفعه عمله شيئا.

طس عن جابر.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -24854تعوذوا ابهلل من ثالث فواقر :تعوذوا ابهلل من جماورة جار السوء إن رأى خريا كتمه وإن رأى شرا أذاعه،

وتعوذوا ابهلل من زوجة سوء إن دخلت عليها لسنتك وإن غبت عنها خانتك ،وتعوذوا ابهلل من إمام سوء إن أحسنت مل
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يقبل وإن أسأت مل يغفر.

هب عن أيب هريرة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -24855إايك وصاحب السوء فإنه قطعة من النار ال ينفعك وده وال يفي لك بعهده.
الديلمي عن أنس.

الغرائب الملتقطة (منكر).

 -24871ال حيل ملسلم أن يهجر أخاه فوق ثالث إال أن يكون ممن ال أيمن جاره بوائقه.
احلاكم يف الكىن عن عائشة؛ وأنكر أمحد ابن حنبل هذا احلرف األخري.

العلل المتناهية (قال أحمد بن حنبل هذا كذب وقد تركت حديث محمد بن الحجاج وقال يحيى ليس بثقة وقال النسائي والدارقطني متروك

وقال ابن حبان" :ال يحل الرواية عنه").

 -24895حد اجلوار أربعون دارا.

هق عن عائشة.

سنن البيهقي (ضعيف جدا).

 -24882إنه ال قليل من أذى اجلار.

اخلرائطي يف مكارم األخالق عن أم سلمة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -24883ال قليل من أذى اجلار.
طب ،حل عن أم سلمة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -24893إن هللا تعاىل حيب الرجل له اجلار السوء يؤذيه فيصرب على أذاه وحيتسبه حىت يكفيه هللا حبياة أو موت.

خط وابن عساكر عن أيب ذر.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -24896حرمة اجلار على اجلار كحرمة دمه.
أبو الشيخ يف الثواب عن أيب هريرة.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -24916اجلار ستون دارا عن ميينه ،وستون عن يساره ،وستون خلفه ،وستون قدامه.
الديلمي عن أيب هريرة.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -24902للجار حق.

البزار واخلرائطي يف مكارم األخالق عن سعيد بن زيد.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

604

 -24915أال إن أربعني دارا جار ،وال يدخل اجلنة من خاف جاره بوائقه.
احلسن بن سفيان طب عن عبد الرمحن بن كعب بن مالك.

[الهيثمي :رواه الطبراني ،وفيه يوسف بن السفر ،وهو متروك].

 -24932من أغلق اببه دون جاره خمافة على أهله وماله فليس ذلك مبؤمن ،وليس مبؤمن من ال أيمن جاره بوائقه.
اخلرائطي يف مساوي األخالق عن ابن عمرو.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -24995إذا ركب العبد الدابة فلم يذكر اسم هللا ردفه الشيطان وقال :تغن فإن كان ال حيسن الغناء قال :متن فال

يزال يف أمنيته حىت ينزل.
الديلمي عن ابن عباس.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -24999الرجل أحق بصدر دابته والرجل أحق بصدر فراشه.

[هق] عن أنس.

محقق سنن البيهقي (ضعيف جدا).

 -25012إذا ضرب أحدكم خادمه فذكر هللا فارفعوا أيديكم.

ت عن أيب سعيد.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -25032ال تضربوا إماءكم على إانئكم فإن هلا أجال كآجال الناس.

حل عن كعب بن عجرة.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -25033هللا هللا فيما ملكت أميانكم ألبسوا ظهورهم وأشبعوا بطوهنم وألينوا هلم القول.
ابن سعد طب عن كعب بن مالك.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -25081ال تضربوا إماءكم على كسر إانئكم فإن هلا آجاال كآجالكم.
الديلمي عن كعب بن عجرة.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -25095إذا اشرتى أحدكم اجلارية فليكن أول ما يطعمها احللوى فإنه أطيب لنفسها.

طس عن معاذ بن جبل.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).
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 -25108أول سابق إىل اجلنة :عبد أطاع هللا وأطاع مواليه.
طس خط عن أيب هريرة.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 -25111إن رجال دخل اجلنة فرأى عبده فوق درجته فقال :اي رب هذا عبدي فوق درجيت؟ فقال له :نعم جزيته
بعمله وجزيتك بعملك.

عق خط عن أيب هريرة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -25123دخل رجل اجلنة فرأى عبده فوق درجته فقال :اي رب عبدي فوق درجيت؟ فقال :جزيته بعمله وجزيتك

بعملك.

الديلمي عن أيب هريرة.

زوائد تاريخ بغداد (ضعيف جدا).

 -25124إذا دخلتم على املريض فنفسوا له يف األجل فإن ذلك ال يرد شيئا وهو يطيب بنفس املريض.

ت هـ عن أيب سعيد.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -25136إذا دخلت على مريض فمره يدعو لك فإن دعاءه كدعاء املالئكة.

هـ عن عمر.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -25141عائد املريض خيوض يف الرمحة فإذا جلس عنده غمرته الرمحة ومن متام عيادة املريض أن يضع أحدكم يده
على وجهه أو على يده فيسأله كيف هو ومتام حتيتكم بينكم املصافحة.

حم ،طب عن أيب أمامة.

مسند أحمد :شعيب (إسناده ضعيف جدا).

 -25145أميا رجل عاد مريضا فإمنا خيوض يف الرمحة فإذا قعد عند املريض غمرته الرمحة.

حم عن أنس.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 -25149أعظم العيادة أجرا أخفها.

البزار عن علي.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -25152أغبوا يف العيادة وأربعوا.

ع عن جابر.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).
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 -25153أفضل العيادة أجرا سرعة القيام من عند املريض.

فر عن جابر.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -25154عيادة املريض أعظم أجرا من اتباع اجلنائز.

فر عن ابن عمر.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -25156دعوه يئن فإن األنني اسم من أمساء هللا تعاىل يسرتيح إليه العليل.
الرافعي عن عائشة.

السلسلة الضعيفة (منكر).

 -25157من أطعم مريضا شهوته أطعمه هللا من مثار اجلنة.

طب عن سلمان.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 -25181من عاد مريضا خاض يف الرمحة حىت يبلغه ،فإذا قعد عنده غمرته الرمحة.

طس عن أنس.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 -25194من متام عيادة املريض أن يضع أحدكم يده على جبهته أو قال على يده فيسأله كيف هو؟ ومتام حتيتكم
بينكم املصافحة.

حم ،ن وضعفه ،وابن أيب الدنيا ،هب عن أيب أمامة.

مسند أحمد :شعيب (إسناده ضعيف جدا).

 -25201دعوه يئن فإن األنني اسم من أمساء هللا تعاىل يسرتيح إليه العليل.

الرافعي عن عائشة؛ قالت :دخل علينا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وعندان عليل يئن فقلنا له :اسكت قال :فذكره.

السلسلة الضعيفة (منكر).

 -25203االستئذان ثالث :فاألوىل تستمعون ،والثانية تستصلحون والثالثة أتذنون أو تردون.

قط يف األفراد عن أيب هريرة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -25245إذا التقى املسلمان فسلم أحدمها على صاحبه كان أحبهما إىل هللا أحسنهما بشرا بصاحبه ،فإذا تصافحا
أنزل هللا عليهما مائة رمحة؛ للبادي تسعون وللمصافح عشرة.

احلكيم وأبو الشيخ عن عمر.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).
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 -25248أفشوا السالم فإنه هلل تعاىل رضا.

طس عد عن ابن عمر.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -25287ما من مؤمن يسلم على عشرين رجال من املسلمني إال وجبت له اجلنة.
ابن الل والديلمي عن ابن عمر؛ وفيه سعد بن سنان هالك.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -25302حق على من قام من جملس أن يسلم عليهم ،وحق على من أتى جملسا أن يسلم.
طب هب عن معاذ بن أنس.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 -25307إذا أراد أحدكم السالم فليقل :السالم عليكم فإن هللا هو السالم فال تبدؤا قبل هللا بشيء.
ابن السين يف عمل يوم وليلة عن أيب هريرة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -25320ال تبدؤوا ابلكالم قبل السالم ،ومن بدأ ابلكالم قبل السالم فال جتيبوه.
احلكيم عن ابن عمر.

تحقيق البغية (إسناده ضعيف جدا).

 -25345قبلة املسلم أخاه املصافحة.

احملاملي يف أماليه ،فر عن أنس.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -25358قبلة املسلم املصافحة.

احملاملي يف أماليه ،وابن شاهني يف األفراد عن أنس.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -25359أول من عانق إبراهيم ،وكان قبل السجود يسجد هذا هلذا وهذا هلذا ،فجاء اإلسالم ابملصافحة.
أبو الشيخ يف الثواب عن متيم.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -25362إن املسلم إذا لقي أخاه املسلم فأخذه بيده حتاتت ذنوهبما كما حتات الورق من الشجرة اليابسة يف يوم
ريح عاصف ،وإال غفر هلما ولو كانت ذنوهبما مثل زبد البحر.

طب عن سلمان.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -25363أميا مسلم يصافح أخاه ليس يف صدر واحد منهما على أخيه حنة مل تفرق أيديهما حىت يغفر هللا عز وجل

هلما ما مضى من ذنوهبما ،ومن نظر إىل أخيه نظرة مودة ليس يف قلبه أو صدره حنة مل يرجع إليه طرفه حىت يغفر هللا عز
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وجل هلما ما مضى من ذنوهبما.

ابن النجار عن ابن عمر.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -25364من صافح أخاه املسلم ليس يف صدر أحدمها على صاحبه إحنة مل تتفرق أيديهما حىت يغفر هللا هلما ما

مضى من ذنوهبما ،ومن نظر إىل أخيه املسلم ليس يف قلبه عليه إحنة مل يرفع طرفه حىت يغفر هللا له ما مضى من ذنبه.

ابن عساكر عن ابن عمر.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -25370املصافحة من وراء الثياب جفاء.
الديلمي عن أنس.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -25395إذا جلستم فاخلعوا نعالكم تسرتيح أقدامكم.
البزار عن أنس.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 -25401أشرف اجملالس ما استقبل به القبلة.

طب عن ابن عباس.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -25403أكرم اجملالس ما استقبل به القبلة.
طس ،عد عن ابن

عمر[ .الهيثمي :رواه الطبراني في األوسط ،وفيه حمزة بن أبي حمزة وهو متروك].

 -25406إن لكل شيء شرفا ،وإن أشرف اجملالس ما استقبل به القبلة.
طب ك عن ابن عباس.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -25408إمنا يتجالس املتجالسان أبمانة هللا تعاىل فال حيل ألحدمها أن يفشي على صاحبه ما خياف.
أبو الشيخ عن ابن مسعود.

الغرائب الملتقطة (منكر).

 -25420إذا جاء أحدكم إىل جملس فأوسع له فليجلس فإهنا كرامة أكرمه هللا تعاىل هبا وأخوه املسلم ،فإن مل يوسع
له فلينظر أوسع موضع فليجلس فيه.

خط عن ابن عمر.

زوائد تاريخ الخطيب (إسناده تالف ،والحديث ضعيف).
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 -25429من حدث حديثا ال حيب أن يفشى عليه فهو أمانة ،وإن مل يستكتمه صاحبه.
طب عن عبد هللا بن

سالم[ .الهيثمي :رواه الطبراني ،وفيه حفص بن سليمان األسدي وهو متروك].

 -25431اجملالس أمانة ،وال حيل ملؤمن أن يرفع على مؤمن قبيحا.
ابن الل عن أسامة بن زيد.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -25433إمنا يتجالس املتجالسان أبمانة هللا فال حيل ألحدمها أن يفشي على صاحبه ما يكره ،وأكرم الناس علي

جليسي.

ابن الل من طريق سلمة بن كهيل عن أبيه عن ابن مسعود.

الغرائب الملتقطة (منكر).

 -25436إذا قام أحدكم من اجمللس فليسلم ،فإنه يكتب له ألف حسنة وتقضى له ألف حاجة ،وخيرج من ذنوبه

كيوم ولدته أمه.

أبو الشيخ يف الثواب عن أيب هريرة.

الغرائب الملتقطة( :متنه ظاهر النكارة).

 -25442األصم شريك فإن مسع وإال فأمسعوه.
الديلمي عن زيد بن اثبت.

الغرائب الملتقطة (منكر).

 -25443ما هلك سدوم وما حوهلا من القرى حىت استاكوا ابملساويك ومضغوا العلك يف اجملالس.
طب عن ابن عباس.

[الهيثمي :رواه الطبراني ،وفيه سوار بن مصعب وهو متروك].

 -25449ال خري يف اجللوس على الطرقات إال من هدى السبيل ورد التحية ،وغض البصر ،وأعان على احلمولة.
ابن السين يف عمل يوم والليلة عن أيب هريرة.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -25450ال جتلسوا عند كل عامل إال عامل يدعوكم من اخلمس إىل اخلمس ،من الشك إىل اليقني ،ومن الكرب إىل
التواضع ،ومن العداوة إىل النصيحة ،ومن الرايء إىل اإلخالص ،ومن الرغبة إىل الزهد.

ابن عساكر عن جابر؛ وفيه عباد بن كثري الثقفي مرتوك.
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 -25451اجملالس ثالثة :غامن ،وسامل ،وشاجب ،فأما الغامن فالذي يذكر هللا ،وأما السامل فالذي يسكت ،والشاجب
الذي خيوض يف الباطل.

العسكري عن أيب هريرة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -25469كفارة اجمللس أن ال يقوم أحد حىت يقول :سبحانك اللهم وحبمدك ال إله إال أنت تب علي واغفر يل،
يقوهلا ثالث مرات ،فإن كان جملس لغو كانت كفارته ،وإن كان جملس ذكر كان طابعا عليه.

ابن النجار عن جبري.

السلسلة الضعيفة (منكر).

 -25485إذا أاتكم الزائر فأكرموه.

هـ عن أنس.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 -25486إذا جاءكم الزائر فأكرموه.

اخلرائطي يف مكارم األخالق ،فر عن أنس.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 -25492ال أيىب الكرامة إال محار.
الديلمي عن ابن عمر.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -25493اي سلمان ما من مسلم يدخل على أخيه املسلم فيلقى له وسادة إكراما له إال غفر هللا له.
طب ك عن أنس عن سلمان.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -25494ما من مسلم يدخل عليه أخوه املسلم فيلقي له وسادة إكراما له وإعظاما إال غفر هللا له.

طص عن سلمان.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -25497حق املسلم على املسلم إذا رآه أن يتزحزح له.
أبو الشيخ عن واثلة بن اخلطاب.

السلسلة الضعيفة (منكر).

 -25510أاتين جربيل فقال :إذا عطست فقل :احلمد هلل ككرمه واحلمد هلل كعز جالله ،فإن هللا عز وجل يقول:

صدق عبدي ،صدق عبدي صدق عبدي مغفور له.
ابن السين يف عمل يوم وليلة عن أيب رافع.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

611

 -25517إذا عطس الرجل واإلمام خيطب يوم اجلمعة فشمته.

هق عن احلسن مرسال.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -25521إذا عطس أحدكم فقال :احلمد هلل ،قالت املالئكة :رب العاملني ،فإذا قال :رب العاملني ،قالت املالئكة:

رمحك هللا.

طب عن ابن عباس.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -25583عن رابح بن الربيع بن مرقع بن صيفي عن أيب مالك النخعي عن سلمة بن كهيل عن أيب جحيفة قال:
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :جالسوا العلماء وسائلوا الكرباء وخالطوا احلكماء.

العسكري.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 -25606مسند بريدة بن احلصيب األسلمي عن بريدة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال :جاء جربيل يوما فقال:
أنت يف الظل وأصحابك يف الشمس.

ابن منده؛ وقال :منكر.

 -25634مسند بشري بن سعد األنصاري والد النعمان بن بشري عن حممد بن علي بن حسني قال :خرج حسني وأان

معه وهو يريد أرضه اليت بظاهر احلرة وحنن منشي فأدركنا النعمان بن بشري وهو على بغلة له ،فقال للحسني :اي أاب عبد
هللا اركب فقال :بل اركب أنت ،أنت أحق بصدر دابتك فإن فاطمة حدثتين أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال ذلك،

فقال النعمان :صدقت فاطمة ولكن أخربين أيب بشري عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه قال :إال من أذن له فركب

احلسني وأردفه النعمان.

أبو نعيم كر؛ وفيه احلكم بن عبد هللا األيلي مرتوك.

 -25761مسند أيب سعيد مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم يقول غري مرة يقول يف آخر صالته عند انصرافه
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسالم على املرسلني واحلمد هلل رب العاملني.

ش.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -25786عن أيب هريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يكره العطسة الشديدة يف املسجد.

عد هب.

محقق الشعب (إسناده ضعيف جدا).

 -25815كل ما أصميت ودع ما أمنيت
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طب عن ابن عباس.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).
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حرف الضاد
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كتاب الضيافة
 -25838إن أسرع صدقة إىل السماء أن يصنع الرجل طعاما طيبا ،مث يدعو عليه من إخوانه.
ابن أيب الدنيا يف كتاب اإلخوان عن حيان بن جبلة أيب جبلة.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -25839إن من موجبات املغفرة إطعام املسلم السغبان

هب عن جابر .ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا)..

 -25847اخلري أسرع إىل البيت الذي يؤكل فيه من الشفرة إىل سنام البعري.

هـ ،هب عن أنس.

سنن ابن ماجه :شعيب (خبر باطل).

 -25851من أطعم مسلما جائعا أطعمه هللا من مثار اجلنة.

حل عن أيب سعيد.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -25855أصب بطعامك من حتب يف هللا.

ابن أيب الدنيا يف كتاب اإلخوان عن الضحاك مرسال.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -25872سخافة ابملرء أن يستخدم ضيفه.

فر عن ابن عباس.

السلسلة الضعيفة (منكر).

 -25891ال يصوم صاحب البيت إال إبذن الضيف.

الديلمي عن عائشة وفيه عبد الرحيم بن واقد ضعيف عن الصلت بن حجاج ضعفه ابن عدي ووثقه ابن حبان.

الضعيفة (منكر).

 -25892يؤم الناس يف الطعام اإلمام أو رب الطعام أو خريهم.

ابن عساكر عن األوزاعي عن اثبت بن ثوابن العنسي عن أبيه مرسال.

السلسلة الضعيفة (منكر).

 -25895أميا زائر زار أخاه وهو صائم فأفطر إال كتب هللا تعاىل له صوم ذلك اليوم.
الديلمي عن سلمان.

الغرائب الملتقطة (منكر).

 -25933هنى عن اجابة طعام الفاسقني.
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السلسلة

طب هب عن عمران.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -25951من نزل على القوم فال يصوم تطوعا إال إبذهنم.

ت عن عائشة.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).
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حرف الطاء
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كتاب الطهارة
 -26094رحم هللا املتخللني واملتخلالت.

هب عن ابن عباس.

السلسلة الضعيفة (منكر).

 -26091أاتين جربيل فقال :إذا توضأت فخلل حليتك.

ش عن أنس.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -26095رحم هللا املتخللني من أميت يف الوضوء والطعام.
القضاعي عن أيب أيوب.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -26100خللوا بني أصابعكم ال خيللها هللا ابلنار يوم القيامة.

قط عن أيب هريرة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -26107إذا توضأت فانتضح.

هـ عن أيب هريرة .سنن ابن ماجه :شعيب (إسناده ضعيف جدا)..

 -26108جاءين جربيل فقال :اي حممد إذا توضأت فانتضح.
ت عن أيب هريرة.

سنن ابن ماجه :شعيب (إسناده ضعيف جدا).

 -26130هذا أسبغ الوضوء وهو وضوئي ووضوء خليل هللا إبراهيم ومن توضأ هكذا يعين ثالاث .مث قال عند فراغه:
أشهد أن ال إله إال هللا وأشهد أن حممدا عبده ورسوله فتحت له مثانية أبواب اجلنة يدخل من أيها شاء.

هـ عن ابن عمر.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -26139من توضأ فمسح بثوب نظيف فال أبس به ،ومن مل يفعل فهو أفضل ألن الوضوء يوزن يوم القيامة مع

سائر األعمال.

متام وابن عساكر عن أيب هريرة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -26157السواك مطهرة للفم مرضاة للرب وجمالة للبصر.
طس عن ابن عباس.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).
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 -26168األصابع جتري جمرى السواك إذا مل يكن مسواك.
أبو نعيم يف كتاب السواك عن عمرو بن عوف املزين.

 -26186ما جاءين جربيل قط إال أمرين ابلسواك حىت لقد خشيت أن أحفي مقدم فمي.

حم طب عن أيب أمامة.

مسند أحمد :شعيب (إسناده ضعيف جدا).

 -26207ما لكم تدخلون علي قلحا ،لوال أن أشق على أميت ألمرهتم ابلسواك عند كل صالة ،ال بد للناس من
العريف ،والعريف يف النار يؤتى ابجللواز يوم القيامة فيقال له :ضع سوطك وادخل النار.
مسويه عن أنس.

السلسلة الضعيفة (منكر).

 -26220ما زال يوصيين ابلسواك حىت خفت على أضراسي.
طب [هق] عن أم سلمة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -26224يف السواك عشر خصال :مطهرة الفم ،ومرضاة للرب ،ومسخطة للشيطان ،وحمبة للحفظة ،ويشد اللثة،
ويطيب الفم ،ويقطع البلغم ،ويطفو املرة ،وجيلو البصر ،ويوافق السنة.

الديلمي عن أنس.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -26233خذوا للرأس ماء جديدا.

طب عن جارية بنت ظفر.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -26239ال وضوء ملن مل يصل على النيب صلى هللا عليه وسلم.
طب عن سهل بن سعد.

السلسلة الضعيفة (منكر).

 -26247إن للوضوء شيطاان يقال له الوهلان فاتقوا وسواس املاء.
ت هـ ك عن أيب.

سنن ابن ماجه :شعيب (إسناده ضعيف جدا).

 -26276من مس فرجه فليتوضأ.

هـ عن أم حبيبة وأيب أيوب .سنن ابن ماجه :شعيب (إسناده ضعيف جدا)..
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 -26279القلس حدث.

قط عن احلسني.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -26281من ضحك يف الصالة فليعد الوضوء والصالة.

خط عن أيب هريرة.

العلل المتناهية (ال يصح).

 -26342إذا توضأت فسال من قرنك إىل قدمك فال وضوء عليك.

طب كر عن ابن عباس أن رجال قال :اي رسول هللا إن يب الباسور وإين أتوضأ فيسيل مين قال :فذكره.

السلسلة الضعيفة

(منكر).

 -26357ليس يف القطرة وال القطرتني من الدم وضوء حىت يكون دما سائال.

قط عن أيب هريرة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -26374إذا ابل أحدكم فال يستقبل الريح ببوله فرتده عليه ،وال يستنجي بيمينه.
ع وابن قانع عن حضرمي بن عامر وهو مما بيض له الديلمي.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 -26377إن أكثر ما تبتلى به هذه األمة يف قبورها البول.

اخلطيب يف املتفق واملفرتق عن جابر ،وفيه إبراهيم بن يزيد بن اخلوزي مرتوك.

 -26385اي عمار ما خنامتك ودموع عينيك إال مبنزلة املاء يف ركوتك ،إمنا تغسل ثوبك من البول والغائط واملين من
املاء األعظم والدم والقيء.

ع عق طب عن عمار.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -26412هنى أن يبول الرجل قائما.

هـ عن جابر.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 -26413هنى أن يتخلى الرجل حتت شجرة مثمرة ،وهنى أن يتخلى على ضفة هنر جار.

عد عن ابن عمر.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).
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 -26423ال يبولن أحدكم يف املاء الناقع.

هـ عن ابن عمر.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -26424ال يبولن أحدكم يف جحر.
ن ،ك عن عبد هللا ابن سرجس.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 -26478ال تبولوا يف املاء الناقع.
أبو نعيم عن ابن عمر.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -26479من تغوط على ضفة هنر يتوضأ منه ويشرب فعليه لعنة هللا واملالئكة والناس أمجعني.
اخلطيب عن أيب هريرة.

زوائد تاريخ بغداد (ضعيف جدا).

 -26481ال يبولن أحدكم يف جحر.

هـ ك عن عبد هللا بن سرجس.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 -26505ما أكل حلمه فال أبس ببوله.

[هق] وضعفه عن الرباء قط [هق] وضعفاه عن جابر.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -26518إذا ولغ الكلب يف إانء أحدكم فليغسله سبع مرات إحداهن ابلبطحاء.

قط عن علي.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 -26541اي سلمان كل طعام وشراب وقعت فيه دابة ليس هلا دم فماتت فيه فهو احلالل أكله وشربه ووضوءه.
قط وضعفه واخلطيب يف املتفق واملفرتق عن سلمان.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -26591إن هللا ينهاكم عن التعري فاستحيوا من مالئكة هللا تعاىل الذين ال يفارقونكم إال عند ثالث حاالت:
الغائط ،واجلنابة ،والغسل ،فإذا اغتسل أحدكم ابلعراء فليسترت بثوبه أو جبذمة حائط أو ببعريه.

البزار عن ابن عباس.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -26593ال يغتسل أحدكم أبرض فالة ،وال فوق سطح ال يواريه ،فإن مل يكن يرى فإنه يرى.

هـ عن ابن مسعود.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).
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 -26633أول من دخل احلمامات وصنعت له النورة سليمان بن داود فلما دخله وجد حره وغمه فقال أوه من

عذاب هللا أوه قبل أن ال تكون أوه.

عق طب عد هق عن أيب موسى.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -26637إنه سيكون محامات وال خري يف احلمامات للنساء ،وإن دخلت إبزار ودرع ومخار ،وما من امرأة تنزع

مخارها يف غري بيت زوجها إال كشفت السرت فيما بينها وبني رهبا.

طس عن عائشة.

السلسلة الضعيفة (منكر).

 -26638إهنا ستفتح عليكم الشام وجتدون فيها بيوات يقال هلا احلمامات هي حرام على رجال أميت إال ابألزر ،وعلى
نساء أميت إال نفساء أو سقيمة.

عد ،خط يف املتفق ،وأبو القاسم النجار يف كتاب احلمام ،كر عن ابن عمر.

العلل المتناهية (ال يصح).

 -26643بيت ابلشام ال حيل للمؤمنني أن يدخلوه إال مبئزر وال حيل للمؤمنات أن يدخلنه البتة.
الديلمي عن عائشة.

الغرائب الملتقطة (منكر).

 -26646ال تدخل املرأة احلمام مبنديل وال بغري منديل.
الديلمي عن أيب هريرة.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -26657من مل يطهره البحر فال طهره هللا.

قط هق عن أيب هريرة

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -26682اي صاحب املقراة ال ختربه هذا تكلف ،هلا ما أخذت يف بطوهنا يعين السباع ،ولنا ما بقي شراب وطهور.
الديلمي عن ابن عمر.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -26688التيمم ضربتان :ضربة للوجه ،وضربة لليدين إىل املرفقني.
طب ك عن ابن عمر.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 -26712إنكم سيكثر لكم من اخلفاف ،قالوا :فما أتمران؟ قال :متسحون عليها.
طب عن معقل بن يسار.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).
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 -27072مسند أيب أمامة :أن النيب صلى هللا عليه وسلم سئل عن مس الذكر فقال :هل هو إال جذوة منك؟

ش.

محقق مصنف ابن أبي شيبة (ضعيف جدا)

 -27073مسند أيب أمامة :أن رجال سأل النيب صلى هللا عليه وسلم فقال :مسست ذكري وأان أصلي قال :ال أبس
إمنا هو جذبة منك.

عب وهو ضعيف.

محقق مصنف ابن أبي شيبة (ضعيف جدا)

 -27074مسند أيب أمامة قلت اي رسول هللا يتوضأ للصالة مث يقبل أهله ويالعبها ينقض ذلك وضوءه؟ قال :ال.

عد ،كر وفيه ركن بن عبد هللا الشامي مرتوك.

 -27122عن عروة أن رجال سأل عائشة عن الرجل يقبل امرأته أيعيد الوضوء؟ فقالت :قد كان رسول هللا صلى هللا

عليه وسلم يقبل بعض نسائه مث ال يعيد الوضوء فقلت هلا :لئن كان ذلك ما كان إال منك فسكتت.
كر وفيه احلسن بن دينار مرتوك.

 -27195عن األصبغ بن نباتة قال :كان علي إذا دخل اخلالء قال :بسم هللا احلافظ املؤذي وإذا خرج مسح بيديه
بطنه وقال :اي هلا نعمة لو يعلم الناس شكرها.

ابن أيب الدنيا يف الشكر ،هب.

[األصبغ بن نباتة متروك].

 -27377من مسند عبد هللا بن عباس أن النيب صلى هللا عليه وسلم اغتسل من جنابة فرأى ملعة مل يصبها املاء فقال

جبمته فبلها به.

ش وفيه أبو علي الرحىب ضعفوه وورد من طريق آخر مرسل وأييت .سنن ابن ماجه :شعيب (إسناده ضعيف جدا)..

 -27572عن أيب هريرة أن انسا من أهل البادية أتوا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقالوا :إان نكون ابلرمال

األشهر الثالثة واألربعة ،ويكون منا اجلنب والنفساء واحلائض ولسنا جند املاء؟ فقال :عليكم ابألرض ،مث ضرب بيده

األرض لوجهه ضربة واحدة ،مث ضرب ضربة أخرى فمسح على يديه إىل املرفقني.

ص [هق].

محقق سنن البيهقي (ضعيف جدا).

 -27582مسند أسلع بن األسقع :قال اخلطيب يف اترخيه :أنبأان أبو مسلم غالب بن علي بن حممد الرازي بنيسابور
حدثنا احلسني بن أمحد بن حممد الصفار هبراة ثنا عبد امللك بن حممد بن عبد الوهاب أبو حممد ثنا داود بن أمحد أبو
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سليمان البغدادي وكان يسكن دمياط امالء علينا حدثنا أبو عبد الرمحن معمر بن خالد الشيباين السروجي ثنا الربيع

بن بدر عن أبيه عن جده عن األسقع قال :كنت أرحل للنيب صلى هللا عليه وسلم فأصابتين جنابة فقال النيب صلى هللا

عليه وسلم :ارحل لنا اي أسقع فقلت :أبيب أنت وأمي أصابتين جنابة وليس يف املنزل ماء فقال :تعال اي أسقع أعلمك

التيمم مثل ما علمين جربيل ،فأتيته فنحاين عن الطريق قليال فعلمين التيمم ،قال أبو عبد الرمحن علمين الربيع مثل ما
علمه أبوه مثل ما علمه جده مثل ما علمه األسقع مثل ما علمه النيب صلى هللا عليه وسلم مثل ما علمه جربيل ،قال

عبد امللك :وعلمنا أبو سليمان قال احلسني وعلمنا عبد امللك قال غالب وعلمنا احلسني بن أمحد مثل ما علمه عبد

امللك قال اخلطيب وعلمنا غالب مثل ما علمه احلسني ضرب بيديه األرض ،مث مسح هبما وجهه مث ضرب األرض

ومسح ذراعيه إىل املرفقني.

زوائد تاريخ الخطيب (إسناده ضعيف جدا)

 -27614عن زاذان قال" :قال علي بن أيب طالب أليب مسعود :أنت فقيه أنت احملدث أن رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم مسح على اخلفني؟ قال :أو ليس كذلك؟ قال :أقبل املائدة أو بعدها؟ قال :ال أدري قال :ال دريت إنه من

كذب على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم متعمدا فليتبوأ مقعده من النار.

عق وفيه زكراي بن حيىي الكسائي قال فيه حيىي رجل سوء حيدث أبحاديث سوء.

[زكريا بن يحيى الكسائي متروك].

 -27734عن أنس قال :اي رسول هللا احلائض تقرب إيل الوضوء يف اإلانء تدخل يدها فيه؟ قال :نعم ال أبس ليس

حيضها يف يدها.

كر وفيه عمر بن أيب عمر الدمشقي الكالعي منكر احلديث عن الثقات ما روى عنه إال بقية.
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كتاب الطالق
 -27771كل طالق جائز إال طالق املعتوه املغلوب على عقله.

ت عن أيب هريرة.

سنن الترمذي :األلباني (ضعيف جدا).

 -27778ال طالق قبل النكاح.
هـ عن علي؛ ك عن جابر.

سنن ابن ماجه :شعيب (إسناده ضعيف جدا).

 -27803إذا قال الرجل المرأته :أنت طالق إن شاء هللا مل تطلق ،وإذا قال لعبده :أنت حر إن شاء هللا فإنه حر.
الديلمي عن معاذ.

السلسلة الضعيفة (منكر).

 -27804إذا قال الرجل المرأته :أنت طالق إن شاء هللا إىل سنة فال حنث عليه.

ك يف التاريخ ،كر عن اجلارود بن يزيد النيسابوري عن هبز بن حكيم عن أبيه عن جده ،قال ك احلمل فيه على اجلارود

وهو مرتوك.

 -27808إن أابكم مل يتق هللا فيجعل له من أمره خمرجا ابنت منه بثالث على غري السنة ،وتسع مائة وسبع وتسعون

امث يف عنقه.

طب وابن عساكر عن إبراهيم بن عبيد هللا بن عبادة بن الصامت عن أبيه عن جده قال :طلق رجل امرأته ألفا فانطلق

بنوه إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فسألوه هل من خمرج قال -فذكره.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -27812ال جيوز للعبد وال للمعتوه طالق وال بيع وال شراء.

عد والديلمي عن جابر.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -27853إذا طلق الرجل امرأته ثالاث عند األقراء أو طلقها ثالاث مبهمة مل حتل له حىت تنكح زوجا غريه.

طب عن احلسن بن علي.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -27854أميا رجل طلق امرأته ثالاث عند األقراء أو ثالاث مبهمة مل حتل له حىت تنكح زوجا غريه.
قط عن سويد بن غفلة؛ وابن عساكر عنه عن أبيه.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).
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 -27864اخللية والربية واحلرام ال حتل حىت تنكح زوجا غريه.
الديلمي عن علي.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -27880ما من شيء مما أحل هللا لكم أكره عنده من الطالق.
ابن النجار عن ابن عباس وفيه الربيع بن بدر مرتوك.

 -28000عن علي قال :أمر املتوىف عنها زوجها أن تعتد يف غري بيتها إن شاءت.

قط وابن اجلوزي يف الواهيات وفيه ضعيفان.

 -28058عن احلسن بن علي قال :مسعت جدي أو حدثين أيب أنه مسع جدي يقول :أميا رجل طلق امرأته ثالاث عند
االقراء أو ثالاث مبهمة مل حتل له حىت تنكح زوجا غريه.

طب[ ،هق].

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).
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كتاب الطب والرقي والطاعون
 -28075أصل كل داء الربدة.

قط يف العلل عن أنس وابن السين وأبو نعيم يف الطب عن علي وعن أيب سعيد وعن الزهري مرسال.

السلسلة الضعيفة

(ضعيف جدا).

 -28104استشفوا مبا محد هللا به نفسه قبل أن حيمده خلقه ،ومبا مدح هللا به نفسه احلمد هلل وقل هو هللا أحد فمن
مل يشفه القرآن فال شفاه هللا.
ابن قانع عن رجاء الغنوي.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -28107احلجامة يف الرأس هي املغيثة أمرين هبا جربيل حني أكلت طعام اليهودية.

ابن سعد عن أنس.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -28109احلجامة يف الرأس من اجلنون واجلذام والربص واألضراس والنعاس.
عق عن ابن عباس ،طب وابن السين يف الطب عن ابن عمر.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 -28125ما مررت ليلة أسري يب على مأل من املالئكة إال كلهم يقول يل :عليك اي حممد ابحلجامة.
ت ،هـ عن ابن عباس.

سنن ابن ماجه :شعيب (إسناده ضعيف جدا).

 -28139ليلة أسري يب ما مررت على مأل من املالئكة إال أمروين ابحلجامة.
طب عن ابن عباس.

سنن ابن ماجه :شعيب (إسناده ضعيف جدا).

 -28148ما مررت ليلة أسري يب مبأل من املالئكة إال كلهم يقول يل :عليك اي حممد ابحلجامة.
ت :حسن غريب ،هـ عن ابن عباس.

سنن ابن ماجه :شعيب (إسناده ضعيف جدا).

 -28153احلجامة على الريق دواء وعلى الشبع داء ويف سبع عشرة من الشهر شفاء ويوم الثالاثء صحة البدن،
ولقد أوصاين جربيل ابحلجم حىت ظننت أنه ال بد منه.

الديلمي عن أنس.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).
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 -28154احلجامة يوم األحد شفاء.
الديلمي عن جابر.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -28184ما عوجل مريض أبفضل من الصدقة.
الديلمي عن أنس.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -28247أصل كل داء الربد.

عق وقال منكر عن أيب الدرداء.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -28249أصل كل داء الربدة.

الدارقطين يف العلل عن أنس؛ وأبو نعيم يف الطب عن علي؛ ابن السين وأبو نعيم ومتام وابن عساكر عن ابن سعيد.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -28263دونكها اي طلحة فإهنا جتم الفؤاد.
طب عن طلحة.

سنن ابن ماجه :شعيب (إسناده ضعيف جدا).

 -28271عليكم ابلسنا والسنوت فإن فيهما شفاء من كل داء إال السام قالوا اي رسول هللا وما السام؟ قال املوت.

هـ واحلكم يف الكىن وابن مندة ،طب ،ك وابن السين وأبو نعيم يف الطب[ ،هق] وابن عساكر عن أيب أيب ابن أم حرام

قال ابن مندة غريب.

سنن ابن ماجه :شعيب (إسناده ضعيف جدا).

 -28286يف أبوال اإلبل وألباهنا شفاء لذربة بطوهنم.

ابن السين  -وأبو نعيم يف الطب عن ابن عباس.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -28289تعشوا ولو بكف من حشف فإن ترك العشاء مهرمة.

ت عن أنس.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -28298كلوا الزيت وادهنوا به فإنه طيب مبارك.
هـ ،ك عن أيب هريرة.

سنن ابن ماجه :شعيب (إسناده ضعيف جدا).
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 -28299كلوا الزيت وادهنوا به فإن فيه شفاء من سبعني داء منها اجلذام.
أبو نعيم يف الطب عن أيب هريرة.

السلسلة الضعيفة (منكر).

 -28341اي أنس اثن البساط ال يطأ عليه بقدمه.

اخلطيب عن أنس قال كنت عند النيب صلى هللا عليه وسلم على بساط فأاته جمذوم قال  -فذكره.

زوائد تاريخ بغداد

(ضعيف جدا).

 -28397أعوذ بكلمات هللا التامات وأمسائه كلها عامة من شر السامة والالمة وكل عني المة ،ومن شر حاسد إذا

حس د ومن شر أيب مرة وما ولد ،جاء ثالثة وثالثون من املالئكة فقالوا :خذوا تربة أرضكم فامسحوا هبا رقية حممد ،من
أخذ عليها صفدا فال أفلح ينفع إبذن هللا تعاىل من اجلنون واجلذام والربص واحلمة والنفس والعني.
أبو نصر السجزي يف اإلابنة  -عن أيب أمامة وقال غريب وفيه جعفر بن جسر بن فرقد عن أبيه ومها ضعيفان.

 -28472قال وكيع حدثنا الفضل بن سهل األعرج حدثنا زيد بن احلباب حدثين عيسى بن األشعث عن جويرب عن

الضحاك عن النزال بن سربة عن علي بن أيب طالب قال :من ابتدأ غداءه ابمللح أذهب هللا عنه سبعني نوعا من البالاي،

ومن أكل كل يوم سبع مترات عجوة قتلت كل داء يف بطنه ومن أكل كل يوم إحدى وعشرين زبيبة محراء مل ير يف

جسده شيئا يكرهه ،واللحم ينبت اللحم ،والثريد طعام العرب والباشياز حار جار يعظم البطن ويرخي اإلليتني ،وحلم
البقر داء ولبنها شفاء ومسنها دواء والشحم خيرج مثله من الداء ،ومل يستشف الناس بشفاء أفضل من السمن وقراءة

القرآن ،والسواك يذهب البلغم ،ومل تستشف النفساء بشيء أفضل من الرطب ،والسمك يذيب اجلسد ،واملرء يسعى

جبده ،والسيف يقطع حبده ،ومن أراد البقاء وال بقاء فليباكر الغداء ،وليقل غشيان النساء وليخف الرداء قيل :وما خفة

الرداء يف البقاء؟ قال خفة الدين.

روى بعضه ابن السين وأبو نعيم معا يف الطب ،عب وعيسى بن األشعث ،قال يف املغين جمهول وجويرب مرتوك.
 -28479مسند علي رضي هللا عنه عن مندل بن علي عن سعد اإلسكاف عن األصبغ بن بنانة عن علي قال نزل
جربيل على النيب صلى هللا عليه وسلم حبجامة األخدعني والكاهل.

هـ وأبو بكر الشافعي يف الغيالنيات ومندل ضعيف وسعد واصبغ مرتوكان ،ابن عساكر.
 -28493عن علي أن النيب صلى هللا عليه وسلم أمرين ابحلجامة واالفتصاد ابن السين يف الطب ،وفيه مشر بن منري
قال يف املغين له مناكري وقال اجلرجاين غري ثقة.
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 -28512عن رافع بن خديج عن أنس قال :دخل النيب صلى هللا عليه وسلم على عائشة وهي موعوكة فشكت إليه
احلمى وسبتها فقال :ال تسبيها فإهنا مأمورة ولكن إن شئت علمتك كلمات إذا قلتهن أذهب هللا عنك قويل اللهم
ارحم عظمي الدقيق وجلدي الرقيق ،وأعوذ بك من فورة احلريق اي أم ملدم إن كنت آمنت ابهلل واليوم اآلخر فال أتكلي

اللحم وال تشريب الدم وال تفوري على الفم ،وال تصدعي الرأس وانتقلي إىل من زعم أن مع هللا إهلا آخر فإين أشهد أن

ال إله إال هللا وأن حممدا عبده ورسوله ،قالت عائشة :فقلتها فذهبت عين احلمى.

أبو الشيخ يف الثواب وفيه عبد امللك بن عبد ربه الطائي قال يف املغين حديثه منكر.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -28531عن أيب الدرداء قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :اي أاب الدرداء إذا آذاك الرباغيث فخذ قدحا
من ماء واقرأ عليه سبع مرات { َوَما لَنَا أ ََّال نَـتَـ َوَّك َل َعلَى َّ
اَّللي} اآلية فإن كنتم آمنتم ابهلل فكفوا شركم وأذاكم عنا مث ترش

حول فراشك فإنك الليلة آمن من شره.
الديلمي.

السلسلة الضعيفة (منكر).
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حرف العي
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كتاب العلم
 -28657العلم أفضل من العبادة ،ومالك الدين الورع.

خط وابن عبد الرب يف العلم عن ابن عباس.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -28661العلم حياة اإلسالم وعماد الدين ومن علم علما أمت هللا له أجره ،ومن تعلم فعمل علمه هللا ما مل يعلم .أبو
الشيخ عن ابن عباس.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -28664العلم خري من العبادة ،ومالك الدين الورع.
ابن عبد الرب عن أيب هريرة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -28671العامل أمني هللا يف األرض.
ابن عبد الرب يف العلم  -عن معاذ.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -28682اتقوا زلة العامل وانتظروا فيئته.

احللواين ،عد ،هق عن كثري بن عبد هللا بن عوف عن أبيه عن جده.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -28683احذروا زلة العامل فإن زلته تكبكبه يف النار.

فر أيب هريرة.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -28692إذا أراد هللا بقوم خريا أكثر فقهاءهم وأقل جهاهلم فإذا تكلم الفقيه وجد أعواان ،وإذا تكلم اجلاهل قهر،
وإذا أراد بقوم شرا أكثر جهاهلم وأقل فقهاءهم وإذا تكلم اجلاهل وجد أعواان وإذا تكلم الفقيه قهر.
أبو نصر السجزي يف اإلابنة عن حبان بن أيب جبلة فر عن ابن عمر.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -28693إذا جاء املوت لطالب العلم وهو على هذه احلالة مات وهو شهيد .البزار عن أيب ذر وأيب هريرة.

الضعيفة (ضعيف جدا).

 -28710نعم العطية كلمة حق تسمعها مث حتملها إىل أخ لك مسلم فتعلمها إايه.

طب عن ابن عباس.
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السلسلة

 -28711نوم على علم خري من صالة على جهل.

حل عن سلمان.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -28716تعلموا العلم وتعلموا للعلم الوقار.

خد عن عمر.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -28717تعلموا العلم وتعلموا للعلم السكينة والوقار ،وتواضعوا ملن تعلمون منه.
طس عد عن أيب هريرة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -28718تعلموا ما شئتم أن تعملوا فلن ينفعكم هللا ابلعلم حىت تعملوا مبا تعلمون.
عد ،خط عن معاذ؛ ابن عساكر عن أيب الدرداء.

زوائد تاريخ بغداد (ضعيف جدا).

 -28721تعلموا من النجوم ما هتتدون به يف ظلمات الرب والبحر مث انتهوا.
ابن مردويه ،قط يف كتاب النجوم عن ابن عمر.

الغرائب الملتقطة (منكر).

 -28735إن هللا تعاىل جعل العلم قبضات ،مث بثها يف البالد فإذا مسعتم بعامل قد قبض يف األرض فقد رفعت قبضة
فال يزال يقبض حىت ال يبقى شيء.

فر عن ابن مسعود.

السلسلة الضعيفة (منكر).

 -28743إن املؤمن إذا تعلم اباب من العلم عمل به أو مل يعمل به كان أفضل من أن يصلي ألف ركعة تطوعا.
ابن الل عن ابن عمر.

السلسلة الضعيفة (منكر).

 -28751كل على خري هؤالء يقرؤن القرآن ويدعون هللا تعاىل فإن شاء أعطاهم وإن شاء منعهم ،وهؤالء يتعلمون

ويعلمون وإمنا بعثت معلما فجلس معهم.
هـ عن ابن عمرو.

سنن ابن ماجه :شعيب (إسناده ضعيف جدا).

 -28756جمالسة العلماء عبادة.

فر عن ابن عباس.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -28757الكلمة احلكمة ضالة املؤمن حيث وجدها جذهبا.
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حب يف الضعفاء عن أيب هريرة.

سنن الترمذي :األلباني (ضعيف جدا).

 -28769إن مثل العلماء كمثل النجوم يف السماء يهتدى هبا يف ظلمات الرب والبحر فإذا انطمست النجوم أوشك
أن تضل اهلداة.

حم عن أنس.

مسند أحمد :شعيب (إسناده ضعيف جدا).

 -28771أال أخربكم عن األجود؟ هللا األجود األجود وأان أجود ولد آدم وأجودهم من بعدي رجل علم علما فنشر
علمه يبعث يوم القيامة أمة وحده ،ورجل جاد بنفسه يف سبيل هللا حىت يقتل.

ع عن أنس.

[الهيثمي :رواه أبو يعلى ،وفيه سويد بن عبد العزيز ،وهو متروك الحديث].

 -28773أميا انشيء نشأ يف طلب العلم والعبادة حىت يكرب أعطاه هللا تعاىل يوم القيامة ثواب اثنني وسبعني صديقا.
طب عن أيب أمامة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -28774بني العامل والعابد سبعون درجة.

فر عن أيب هريرة.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 -28776اجلمال صواب القول ابحلق ،والكمال حسن الفعال ابلصدق .احلكيم عن جابر.

السلسلة الضعيفة (ضعيف

جدا).

 -28784ذنب العامل واحد وذنب اجلاهل ذنبان.

فر عن ابن عباس.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -28792الغدو والرواح يف تعليم العلم أفضل عند هللا تعاىل من اجلهاد يف سبيل هللا.
أبو مسعود األصبهاين يف معجمه وابن النجار ،فر عن ابن عباس.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -28794قليل الفقه خري من كثري العبادة ،وكفى ابملرء فقها إذا عبد هللا ،وكفى ابملرء جهال إذا أعجب برأيه ،وإمنا
الناس رجالن :مؤمن وجاهل فال تؤذ املؤمن وال حتاور اجلاهل.

طب عن ابن عمر.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

634

 -28808ما اكتسب مكتسب مثل فضل علم يهدي صاحبه إىل هدى أو يرده عن ردى وال استقام دينه حىت

يستقيم عقله.

طس عن عمر.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -28809ما تصدق الناس بصدقة أفضل من علم ينشر.

طب عن مسرة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -28823من خرج يريد علما يتعلمه فتح له ابب إىل اجلنة وفرشت له املالئكة أكتافها وصلت عليه مالئكة
السماوات وحيتان البحور ،وللعامل من الفضل على العابد كفضل القمر ليلة البدر على أصغر كوكب يف السماء ،إن

العلماء ورثة األنبياء ،إن األنبياء مل يورثوا دينارا وال درمها ولكنهم ورثوا العلم ،فمن أخذ ابلعلم فقد أخذ حبظه ،موت
العامل مصيبة ال جترب ،وثلمة ال تسد وهو جنم طمس ،موت قبيلة أيسر من موت عامل.

ع ،كر عن أيب الدرداء.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -28824طلب العلم فريضة على كل مسلم فاغد أيها العبد عاملا أو متعلما وال خري فيما بني ذلك.
الديلمي  -عن علي.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -28831من جاء أجله وهو يطلب العلم لقي هللا تعاىل ومل يكن بينه وبني النبيني إال درجة النبوة.
طس عن ابن عباس.

[الهيثمي :رواه الطبراني في األوسط ،وفيه محمد بن الجعد ،وهو متروك].

 -28832من جاء أجله وهو يطلب العلم ليحيي به اإلسالم مل يفضله النبيون إال بدرجة.
اخلطيب عن سعيد بن املسيب عن ابن عباس.

زوائد تاريخ الخطيب (إسناده تالف)

 -28836أميا انشيء نشأ يف طلب العلم والعبادة حىت يكرب أعطاه هللا تعاىل يوم القيامة ثواب اثنني وسبعني صديقا.
طب عن أيب أمامة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -28838من طلب علما فأدركه كتب له كفالن من األجر ،ومن طلب علما فلم يدركه كتب له كفل من األجر.

ع واحلاكم يف الكىن ،طب ،هق ومتام ،ت وابن عساكر عن واثلة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -28862تعلموا الفرائض وعلموه الناس فإنه نصف العلم ،وإنه ينسى وهو أول ما ينتزع من أميت.
الشريازي يف األلقاب[ ،هق] عن أيب هريرة.

سنن ابن ماجه :شعيب (إسناده ضعيف جدا).
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 -28865تعلموا العلم قبل أن يرفع ،فإن أحدكم ال يدري مىت يفتقر إىل ما عنده وعليكم ابلعلم ،وإايكم والتنطع
والتبدع والتعمق وعليكم ابلعتيق.
الديلمي عن ابن مسعود.

الغرائب الملتقطة (منكر).

 -28872ما من أحد إال وعلى اببه ملكان ،فإذا خرج قاال :اغد عاملا أو متعلما وال تكن الثالث .أبو نعيم عن أيب

هريرة.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -28886إن دين هللا تعاىل لن ينصره إال من حاطه من مجيع جوانبه.
الديلمي عن ابن عباس.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -28888ما تصدق الناس بصدقة مثل علم ينشر.

طب وابن النجار عن مسرة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -28898ما استودع هللا تعاىل عبدا علما  -ويف لفظ :عقال  -إال وهو مستنقذه به يوما ما .الديلمي عن أنس.
الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -28900يبعث هللا تعاىل العباد يوم القيامة مث مييز العلماء فيقول :اي معشر العلماء إين مل أضع فيكم علمي وأان أريد
أن أعذبكم اذهبوا فقد غفرت لكم.
طب عن ابن مسعود.

[الهيثمي :رواه الطبراني في الكبير ،وفيه موسى بن عبيدة الربذي ،وهو ضعيف جدا].

 -28902يوزن مداد العلماء ودم الشهداء يرجح مداد العلماء على دم الشهداء.
ابن اجلوزي يف العلل وابن النجار عن ابن عمر.

 -28904أكرموا العلماء ووقروهم وأحبوا املساكني وجالسوهم وارمحوا األغنياء واعفوا عن أمواهلم.
الديلمي عن أيب الدرداء.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -28905الربكة مع أكابركم أهل العلم.
الرافعي عن ابن عباس.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).
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 -28908والذي نفس حممد بيده لعامل واحد أشد على إبليس من ألف عابد ألن العابد لنفسه والعامل لغريه.
ابن النجار  -عن ابن مسعود ،وفيه عمرو بن احلصني.

 -28911ذنب العامل واحد وذنب اجلاهل ذنبان؛ العامل يعذب على ركوب الذنب واجلاهل يعذب على ركوب الذنب

وتركه العلم.

الديلمي عن جرير عن الضحاك عن ابن عباس.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -28914فضل العامل على العابد سبعون درجة بني كل درجتني حضر الفرس السريع املضمر مائة عام وذلك أن

الشيطان يضع البدعة للناس فيبصرها العامل فينهى عنها ،والعابد مقبل على عبادته ال يتوجه هلا وال يعرفها .الديلمي عن

أيب هريرة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -28916فضل العلم أفضل من العبادة ومالك الدين الورع.

طب عن ابن عباس.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 -28920يرفع هللا هبذا العلم أقواما فيجعلهم قادة يقتدى هبم يف اخلري ،ويقتص آاثرهم ،ويرمق أعمارهم ،وترغب
املالئكة يف خلتهم ،وأبجنحتها متسحهم.

حل عن أنس.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -28921يسري الفقه خري من كثري العبادة ،وخري أعمالكم أيسرها.
طب عن الرمحن بن عوف.

[الهيثمي :رواه الطبراني في الكبير ،وفيه خارجة بن مصعب وهو ضعيف جدا].

 -28922قليل الفقه خري من كثري العبادة.

ع يف اترخيه  -عن ابن عمر ،وأبو موسى املديين يف املعرفة عن رجاء غري منسوب.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 -28926إن هلذا الدين إقباال وإدابرا ،أال وإن من إقبال هذا الدين أن تفقه القبيلة أبسرها حىت ال يبقى إال الفاسق

أو الفاسقان ذليالن فيها إن تكلما قهرا واضطهدا أو يلعن آخر هذه األمة أوهلا ،أال وعليهم حلت اللعنة حىت يشربوا
اخلمر عالنية حىت متر املرأة ابلقوم فيقوم إليها بعضهم فريفع بذيلها كما يرفع بذنب النعجة فقائل يقول يومئذ :أال
واريتها وراء احلائط فهو يومئذ فيهم مثل أيب بكر وعمر فيكم ،فمن أمر يومئذ ابملعروف وهنى على املنكر فله أجر

مخسني ممن رآين وآمن يب وأطاعين ،وابيعين.
طب عن أيب أمامة.

[الهيثمي :رواه الطبراني ،وفيه علي بن يزيد وهو متروكو].
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 -28930مثل العابد الذي ال يتفقه كمثل الذي يبين ابلليل ويهدم ابلنهار .ابن أيب الدنيا يف العلم والديلمي عن

عائشة.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -28942إن من العلم كهيئة املكنون ال يعلمه إال العلماء ابهلل ،فإذا نطقوا به ال ينكره إال أهل الغرة ابهلل .الديلمي

عن أيب هريرة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -28943أال أنبئكم ابلفقيه كل الفقيه؟ من ال يقنط الناس من رمحة هللا ،وال يؤيسهم من روح هللا ،وال يؤمنهم مكر

هللا  ،وال يدع القرآن رغبة إىل ما سواه ،أال ال خري يف عبادة ليس فيها تفقه ،وال يف علم ليس فيه تدبر.
ابن الل يف مكارم األخالق عن علي.

السلسلة الضعيفة (منكر).

 -28944العلم حياة اإلسالم ،وعماد اإلميان ،ومن علم علما أمنى هللا له أجره إىل يوم القيامة ،ومن تعلم علما فعمل
به كان حقا على هللا أن يعلمه ما مل يكن يعلم .أبو الشيخ عن ابن عباس.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -28949ال يفقه العبد كل الفقه حىت يبغض الناس يف ذات هللا ،مث يرجع إىل نفسه فتكون أمقت عنده من الناس
أمجعني .ابن الل عن جابر.

السلسلة الضعيفة (منكر).

 -28950ال يفقه العبد كل الفقه حىت ميقت الناس يف ذات هللا وحىت ال يكون أحد أمقت من نفسه .اخلطيب يف
املتفق واملفرتق عن شداد بن أوس.

السلسلة الضعيفة (منكر).

 -28965احذروا الشهوة اخلفية ،العامل حيب أن جيلس إليه.

فر عن أيب هريرة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -28977أشد الناس عذااب يوم القيامة عامل مل ينفعه علمه.

ط ،ص ،عد ،هب عن أيب هريرة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -28982إن هللا تبارك وتعاىل يبغض كل عامل ابلدنيا جاهل ابآلخرة.

ك يف اترخيه عن أيب هريرة.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).
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 -28991إن أانسا من أهل اجلنة يطلعون إىل أانس من أهل النار فيقولون :مب دخلتم النار ،فوهللا ما دخلنا اجلنة إال
مبا تعلمنا منكم ،فيقولون :إان كنا نقول وال نفعل.

طب عن الوليد بن عقبة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -29003أيتها األمة إين ال أخاف عليكم فيما ال تعلمون ولكن انظروا كيف تعملون فيما تعلمون.

حل عن أيب هريرة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -29011ما أنت حمدث حديثا ال تبلغه عقوهلم إال كان على بعضهم فتنة.
ابن عساكر عن ابن عباس.

السلسلة الضعيفة (منكر).

 -29013مانع احلديث أهله كمحدثه غري أهله.

فر عن ابن مسعود.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -29016من ازداد علما ومل يزدد يف الدنيا زهدا مل يزدد من هللا إال بعدا.

فر عن علي.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 -29021من تعلم العلم ليباهي به العلماء أو مياري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله هللا جهنم.

هـ عن أيب هريرة.

سنن ابن ماجه :شعيب (إسناده ضعيف جدا).

 -29031من كتم علما مما ينفع هللا به الناس يف أمر الدين أجلمه يوم القيامة بلجام من انر.

هـ عن أيب سعيد.

سنن ابن ماجه :شعيب (إسناده ضعيف جدا).

 -29047إين لست أخاف عليكم فيما ال تعلمون؛ ولكن انظروا كيف تعملون فيما تعلمون.
الديلمي عن أيب هريرة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -29049إن أخوف ما أخاف على أميت ثالث :زلة عامل ،وجدال منافق ابلقرآن ،ودنيا تفتح عليهم.

طب ،قط عن معاذ.

[الهيثمي :رواه الطبراني في الثالثة ،وفيه عبد الحكيم بن منصور ،وهو متروك الحديث].
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 -29052أكثر ما أختوف على أميت بعدي رجل يتأول القرآن فيضعه على غري مواضعه ،ورجل يرى أنه أحق هبذا

األمر من غريه.

طس عن عمران.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 -29085سيأيت على الناس زمان يقعدون يف املساجد حلقا حلقا إمنا هنمتهم الدنيا فال جتالسوهم فإنه ليس هلل فيهم

حاجة.

حل عن ابن مسعود.

تحقيق البغية (إسناده ضعيف جدا).

 -29093أييت على الناس زمان يكون عامتهم يقرؤون القرآن وجيتهدون يف العبادة ويشتغلون أبهل البدع يشركون
من حيث ال يعلمون أيخذون على قراءهتم وعلمهم الرزق أيكلون الدنيا ابلدين ،وهم أتباع الدجال األعور.
اإلمساعيلي يف معجمه والديلمي عن ابن مسعود؛ قال يف اللسان :هذا خرب منكر.

 -29098إن هللا عز وجل يعايف األميني يوم القيامة ما ال يعايف العلماء.
حل ،ص عن أنس؛ قال حم :حديث منكر.

 -29099إن أشد الناس عذااب يوم القيامة عامل مل ينفعه هللا بعلمه.

كر عن أيب هريرة.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 -29113تعوذوا ابهلل من فخر القراء فهم أشد فخرا من اجلبابرة وال شيء أبغض إيل من قارئ فخور.
الديلمي عن أنس.

الغرائب الملتقطة (منكر).

 -29115سيكون أقوام من أميت يغلطون فقهاءهم بعض املسائل أولئك شرار أميت.

مسويه عن ثوابن.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -29117اي عمار أال أخربك بقوم أعجب منهم؟ قوم علموا ما جهلوا ،مث اشتهوا كشهوهتم.
طب عن عمار.

[الهيثمي :رواه البزار والطبراني في الكبير ،وفيه عباد بن أحمد العزرمي ،قال الدارقطني :متروك].

 -29151أي شيء ال حيل منعه؟ ذلك العلم ال حيل منعه.
القضاعي عن أنس.

العلل المتناهية (ال يصح).
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 -29153تعلموا من النجوم ما هتتدون به يف ظلمات الرب والبحر مث انتهوا.
ابن مردويه قط يف كتاب النجوم عن ابن عمر.

الغرائب الملتقطة (منكر).

 -29159مثل الناظر يف النجوم كالناظر يف عني الشمس كلما اشتد نظره فيها ذهب بصره .الديلمي عن أيب هريرة.
الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -29161تعلموا من أمر النجوم ما هتتدون به يف ظلمات الرب والبحر ،مث انتهوا ،ومن أمر النساء ما حيل لكم وما
حيرم عليكم ،مث انتهوا ،ومن األنساب ما تصلون به أرحامكم مث انتهوا.
ابن السين عن ابن عمر.

الغرائب الملتقطة (منكر).

 -29173احلديث عين ما تعرفون.

فر عن علي.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -29186من حفظ على أميت أربعني حديثا ينفعهم هللا تعاىل هبا ،قيل له :أدخل من أي أبواب اجلنة شئت.
أبو نعيم يف احللية وابن اجلوزي عن أيب مسعود.

تحقيق تقريب البغية (ضعيف جدا).

 -29191من نقل عين إىل من يلحقين من أميت أربعني حديثا كتب يف زمرة العلماء وحشر يف مجلة الشهداء.
ابن اجلوزي يف العلل عن ابن عمر.

 -29192من ترك أربعني حديثا بعد موته فهو رفيقي يف اجلنة.
الديلمي وابن اجلوزي يف العلل عن جابر بن مسرة.

 -29223من كتب عين أربعني حديثا رجاء أن يغفر هللا له غفر له وأعطاه ثواب الشهداء.
ابن اجلوزي يف العلل عن ابن عمرو.

 -29235من كذب علي متعمدا أو رد شيئا مما أمرت به فليتبوأ مقعده من النار.
طس واخلطيب عن أيب بكر.

[الهيثمي :رواه أبو يعلى والطبراني في األوسط ،وفيه جارية بن الهرم الفقيمي ،وهو متروك الحديث].

 -29236من كذب علي متعمدا أو رد شيئا أمرت به فليتبوأ بيتا يف جهنم.

ع عن أيب بكر.

[الهيثمي :رواه أبو يعلى والطبراني في األوسط ،وفيه جارية بن الهرم الفقيمي ،وهو متروك الحديث].
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 -29241اللهم ال أحل هلم أن يكذبوا علي.
طب عن املقنع التميمي.

[الهيثمي :رواه الطبراني في الكبير ،وفيه سيف بن هارون البرجمي ،وهو متروك].

 -29250احلديث ما تعرفون.

طس عن علي.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 -29258حفظ الغالم كالوسم على احلجر ،وحفظ الرجل بعدما يكرب كالكتابة على املاء.
أبو نعيم عن أنس؛ خط  -يف اجلامع عن ابن عباس.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -29260السؤال نصف العلم ،والرفق نصف املعيشة ،وما عال من اقتصد.

ك يف اترخيه عن أيب أمامة.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -29262حسن السؤال نصف العلم.

األزدي يف الضعفاء ،وابن السين عن ابن عمر.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -29267اطلبوا العلم واطلبوا العلم السكينة واحللم ولينوا ملن تعلمونه وملن تعلمتم منه ،وال تكونوا من جبابرة
العلماء فيغلب جهلكم علمكم.

الديلمي عن أيب هريرة.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 -29273إن هذا العلم دين فانظروا عمن أتخذونه.

أبو نصر السجزي يف اإلابنة وقال :غريب ،والديلمي ك عن أيب هريرة.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 -29274إن هذا العلم دين فلينظر أحدكم ممن أيخذ دينه.

عد ،ك يف أترخيه عن أنس.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -29276الناس لكم تبع أيتونكم من أقطار األرض يسألونكم عن العلم فإذا جاؤوكم فاستوصوا هبم خريا.
حل عن أيب سعيد.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -29284ال حتدثوا أميت من أحاديثي إال مبا حتمله عقوهلم.
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أبو نعيم عن ابن عباس.

لسان الميزان (عثمان بن داود ،قال العقيلي :مجهول بنقل الحديث ،ال يتابع على حديثه ،وال يعرف إال به).

 -29287اي معشر أصحايب تناصحوا يف العلم وال يكتم بعضكم بعضا فإن خيانة الرجل يف علمه أشد من خيانة يف
ماله ،وإن هللا تعاىل سائلكم عنه.

اخلطيب وابن عساكر عن ابن عباس ،وفيه عبد القدوس بن حبيب الكالعي مرتوك.

 -29292أول من قال "أما بعد" داود وهو فصل اخلطاب.
الديلمي عن ابن موسى.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -29296من اطلع يف كتاب أخيه بغري أمره فكأمنا اطلع يف النار.

طب عن ابن عباس.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -29306إذا كتب أحدكم فليرتبه فإن الرتاب مبارك وهو أجنح للحاجة.
عد عن جابر.

سنن ابن ماجه :شعيب (إسناده ضعيف جدا).

 -29307إذا كتبت كتااب فرتبه فإنه أجنح للحاجة والرتاب مبارك.

عد ،كر عن جابر ،قال عد :منكر.

سنن ابن ماجه :شعيب (إسناده ضعيف جدا).

 -29308تربوا الكتاب فإن الرتاب مبارك.

قط يف األفراد وابن عساكر عن جابر.

سنن ابن ماجه :شعيب (إسناده ضعيف جدا).

 -29309تربوا الكتاب وسجوه من أسفله فإنه أجنح للحاجة.

عق ،عد وابن عساكر عن ابن عباس ،ابن اجلوزي يف العلل عن أيب هريرة.

 -29310تربوا الكتاب فإنه أعظم للربكة وأجنح للحاجة.

عق عن جابر .العلل املتناهية (ليس يف هذه األحاديث ما يصح).
 -29314إن الناس لكم تبع وإن رجاال أيتونكم من أقطار األرض يتفقهون يف الدين فإذا أتوكم فاستوصوا هبم خريا.
ت ،هـ عن أيب سعيد.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).
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 -29316إن هذا العلم دين فانظروا عمن أتخذون دينكم.

ك عن أنس؛ السجزي عن أيب هريرة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -29319ال تطرحوا الدر يف أفواه اخلنازير.
ابن النجار عن أنس.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -29320ال تطرحوا الدر يف أفواه الكالب.
املخلص عن أنس.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -29323إذا قعد الرجل إىل أخيه فليسأله تفقها وال يسأله تعنتا.

فر عن علي.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -29325سيأتيكم أقوام يطلبون العلم ،فإذا رأيتموهم فقولوا :مرحبا بوصية رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

وأفتوهم.

هـ عن أيب سعيد.

سنن ابن ماجه :شعيب (إسناده ضعيف جدا).

 -29344عن ابن عمر قال :مر عمر بقوم قد رموا رشقا وأخطأوا فقال؛ ما أسوأ رميكم؟ قالوا :حنن متعلمني ،قال

حلنكم أشد من سوء رميكم مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول :رحم هللا امرأ أصلح من لسانه.

عق ،قط يف األفراد والعسكري يف األمثال وابن األنباري يف األيضاح واملرهيب ،هب وقال :إسناده غري قوي ،خط يف

اجلامع والديلمي وابن اجلوزي يف الواهيات.

 -29381عن ابن مسعود قال :كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا رأى الذين يبتغون العلم قال :مرحبا بكم
ينابيع احلكمة مصابيح الظلم خلقان الثياب جدد القلوب رحيان كل قبيلة.

الديلمي.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -29387عن علي قال :أال أنبئكم ابلفقيه حق الفقيه؟ من مل يقنط الناس من رمحة هللا ،ومل يرخص هلم يف معاصي

هللا تعاىل ،ومل يؤمنهم مكر هللا ومل يرتك القرآن رغبة عنه إىل غريه ،وال خري يف عبادة ليس فيها تفقه ،وال خري يف فقه

ليس فيه تفهم  -ويف لفظ :ال ورع فيه  -وال خري يف قراءة ليس فيها تدبر.

ابن الضريس وابن بشران ،حل ،كر واملرهيب يف العلم وزاد :أال إن لكل شيء ذروة وذروة اجلنة الفردوس أال وإهنا حملمد

صلى هللا عليه وسلم.

الغرائب الملتقطة (منكر).
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 -29388عن ابن وهب أخربين عقبة بن انفع عن إسحاق بن أسيد عن أيب مالك وأيب إسحاق عن علي بن أيب

طالب أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال :أال أنبئكم ابلفقيه كل الفقيه؟ قالوا بلى قال :من مل يقنط الناس من رمحة

هللا ومل يؤيسهم من روح هللا ،وال يؤمنهم من مكر هللا وال يدع القرآن رغبة إىل ما سواه ،أال ال خري يف عبادة ليس فيها

تفقه ،وال علم ليس فيه تفهم ،وال قراءة ليس فيها تدبر.

العسكري يف املواعظ وابن الل والديلمي وابن عبد الرب يف العلم وقال :ال أييت هذا احلديث مرفوعا إال من هذا الوجه

أكثرهم يوقفونه على علي.

الغرائب الملتقطة (منكر).

 -29390عن علي قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :علم الباطن سر من أسرار هللا تعاىل وحكم من أحكام
هللا عز وجل يقذفه يف قلوب من يشاء من عباده.

أبو عبد الرمحن السلمي والديلمي وابن اجلوزي يف الواهيات؛ وقال :ال يصح وعامة رواته ال يعرفون.

 -29417مسند أنس رضي هللا عنه عن عباد بن كثري عن احلسن عن أنس قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم :تعوذوا ابهلل من فخر القراء فإهنم أشد فخرا من اجلبابرة وال أحد أبغض إىل هللا تعاىل من قارئ متكرب.
الديلمي.

الغرائب الملتقطة (منكر).

 -29436عن أيب هريرة قال :هنى النيب صلى هللا عليه وسلم عن النظر يف النجوم.
ابن النجار.

زوائد تاريخ الخطيب (إسناده تالف)

 -29458عن علي قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :علم الباطن سر من أسرار هللا وحكم من حكم هللا
تعاىل يقذف يف قلوب من يشاء من عباده.

أبو عبد الرمحن السلمي والديلمي وابن اجلوزي يف الواهيات وقال :ال يصح ،وعامة رواته ال يعرفون.

 -29499عن أسامة بن زيد قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم" :من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من

النار" ،وذلك أنه بعث رجال يف حاجة فكذب عليه فوجدوه ميتا مل تقبله األرض .ابن النجار؛ وفيه الوازع بن انفع ليس

بثقة.

[الوازع بن نافع متروك].

 -29534عن أيب هارون العبدي قال :كنا إذا أتينا أاب سعيد اخلدري قال :مرحبا بوصية رسول هللا صلى هللا عليه

وسلم ،قلنا :وما وصية رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؟ قال :قال ألصحابه :الناس لكم تبع وسيأتيكم أقوام من أقطار

األرض يتفقهون؛ فإذا أتوكم فاستوصوا هبم خريا وعلموهم مما علمكم هللا.
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ابن جرير ،كر ويف لفظ :سيأتيكم أقوام من أطراف األرضني يسألونكم عن الدين فإذا جاؤوكم فأوسعوا هلم واستوصوا

هبم خريا وعلموهم.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -29546عن علي قال :أال أخربكم ابلفقيه حق الفقيه؟ من مل يؤيس الناس من رمحة هللا ومل يرخص هلم يف معاصي هللا
تعاىل ،أال ال خري يف عمل ال فقه فيه ،وال خري يف فقه ال ورع فيه ،وال قراءة ال تدبر فيها أال إن لكل شيء ذروة،

وذروة اجلنة الفردوس هي حملمد صلى هللا عليه وسلم.

اجلوهري.

السلسلة الضعيفة (منكر).
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كتاب العتاق
 -29631موىل الرجل أخوه وابن عمه.

طب عن سهل بن حنيف.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).
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كتاب العظمة
 -29826إن هللا تعاىل ال يغلب وال خيلب وال ينبأ مبا ال يعلم.

طب عن معاوية.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -29828خزائن هللا الكالم ،فإذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون.
أبو الشيخ يف العظمة عن أيب هريرة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -29834اجلس حىت أخربك بغىن الرب تبارك وتعاىل عن صالة أيب جحش إن هلل تعاىل يف مساء الدنيا مالئكة
خشوعا ال يرفعون رؤوسهم حىت تقوم الساعة فإذا قامت الساعة رفعوا رؤوسهم مث قالوا :ربنا ما عبدانك حق عبادتك،

وإن هلل تعاىل يف السماء الثانية مالئكة سجودا ال يرفعون رؤوسهم حىت تقوم الساعة فإذا قامت الساعة رفعوا رؤوسهم
وقالوا :ربنا ما عبدانك حق عبادتك ،وإن هلل يف السماء الثالثة مالئكة ركوعا ال يرفعون رؤوسهم حىت تقوم الساعة فإذا

قامت الساعة رفعوا رؤوسهم وقالوا :ربنا ما عبدانك حق عبادتك قال عمر :وما يقولون اي رسول هللا؟ قال :أما أهل

السماء الدنيا فيقولون :سبحان ذي امللك وامللكوت ،وأما أهل السماء الثانية فيقولون :سبحان ذي العزة واجلربوت

وأما

أهل

السماء

الثالثة

فيقولون:

سبحان

أبو الشيخ يف العظمة ،ك ،هب عن ابن عمر؛ قال الذهيب :منكر غريب.

احلي

الذي

ال

ميوت.

 -29847دون هللا عز وجل سبعون ألف حجاب من نور وظلمة ،فما من نفس تسمع شيئا من حسن تلك احلجب

إال زهقت.

عق ،طب عن ابن عمر وسهل بن سعد معا ،وضعف؛ وأورده ابن اجلوزي يف املوضوعات فلم يصب.

 -29848إن كرسيه وسع السماوات واألرض ،وإن له أطيطا كأطيط الرحل اجلديد إذا ركب من شقه.

بز عن عمر.

السلسلة الضعيفة (منكر).

 -29856إذا أراد هللا أمرا فيه لني أوحى به إىل املالئكة املقربني ابلفارسية الدرية ،وإذا أراد أمرا فيه شدة أوحى إليه
ابلعربية اجلهرية يعين املبينة.

الديلمي عن أيب أمامة؛ وفيه جعفر بن الزبري مرتوك.
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حرف الغي
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كتاب الغزوات
 -29873جزاكم هللا عين من عصابة شرا ،لقد خونتموين أمينا ،وكذبتموين صادقا مث التفت إىل أيب جهل فقال :إن
هذا أعىت على هللا من فرعون ،إن فرعون ملا أيقن ابهللكة وحد هللا وأن هذا ملا أيقن ابملوت دعا ابلالت والعزى.
طب واخلطيب وابن عساكر قال :وقف النيب صلى هللا عليه وسلم على قتلى بدر قال  -فذكره.

[الهيثمي :رواه

الطبراني ،وفيه نصر بن حماد الوراق ،وهو متروك].

 -29894أشهد أنكم أحياء عند هللا فزوروهم وسلموا عليهم والذي نفسي بيده ال يسلم عليهم أحد إال ردوا عليه
إىل يوم القيامة.

طب ،حل عن عبيد بن عمري قال مر النيب صلى هللا عليه وسلم على مصعب بن عمري حني رجع من أحد فوقف عليه

وعلى أصحابه قال  -فذكره.

[الهيثمي :رواه الطبراني في األوسط ،وفيه عبد األعلى بن عبد هللا بن أبي فروة ،وهو متروك].

 -29907من أدخل هذا احلصن سهما فقد وجبت له اجلنة  -قاله يوم قريظة والنضري.

طب عن عتبة بن عبد.

[الهيثمي :رواه الطبراني وفيه عبد الوهاب بن الضحاك وهو متروك].

 -29975عن أيب اليسر أن عمر بن اخلطاب اندى أو اندى مناد يوم بدر اي رسول هللا أبيب أنت البشرى قد سلم هللا

عمك العباس فكرب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقال :بشرك هللا خبري اي عمر يف الدنيا واآلخرة وسلمك اي عمر يف
الدنيا واآلخرة اللهم أعن عمر وأيده.
الديلمي.

الغرائب الملتقطة (منكر).

 -30050عن أيب سعيد قال :ملا كان يوم أحد شج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف وجهه ،وكسرت رابعيته فقام
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يومئذ رافعا يديه يقول :إن هللا تعاىل اشتد غضبه على اليهود أن قالوا :عزيز ابن هللا،

واشتد غضبه على النصارى أن قالوا :املسيح ابن هللا ،وإن هللا اشتد غضبه على من أراق دمى وآذاين يف عرتيت.
ابن النجار؛ وفيه زايد بن املنذر رافضي مرتوك.

 -30118مسند علي عن علي قال :ملا قتلت مرحبا جئت برأسه إىل النيب صلى هللا عليه وسلم.

حم ،عق[ ،هق].

مسند أحمد :شعيب (إسناده ضعيف جدا).

 -30291عن معاذ بن جبل أن النيب صلى هللا عليه وسلم ملا بعثه إىل اليمن مشى أكثر من ميل يوصيه قال :اي معاذ
أوصيك بتقوى هللا العظيم وصدق احلديث ،وأداء األمانة ،وترك اخليانة ،وحفظ اجلار ،وخفض اجلناح ،ولني الكالم،
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ورمحة اليتيم ،والتفقه يف القرآن  -ويف لفظ :يف الدين  -واجلزع من احلساب ،وحب اآلخرة ،اي معاذ ال تفسدن أرضا،
وال تشتم مسلما ،وال تصدق كاذاب ،وال تكذب صادقا ،وال تعص إماما عادال ،اي معاذ أوصيك بذكر هللا عند كل حجر

وشجر وأن حتدث لكل ذنب توبة السر ابلسر والعالنية ابلعالنية ،اي معاذ إين أحب لك ما أحب لنفسي وأكره لك ما

أكره هلا ،اي معاذ إين لو أعلم أان نلتقي إىل يوم القيامة ألقصرت عليك من الوصية ،ولكين ال أرى نلتقي إىل يوم القيامة،

اي معاذ إن أحبكم إيل ملن لقيين يوم القيامة على مثل هذه احلالة اليت فارقين عليها ،وكتب له يف عهده أن ال طالق

المرئ فيما ال ميلك وال عتق فيما ال ميلك ،وال نذر يف معصية وال يف قطيعة رحم وال فيما ال ميلك ابن آدم ،وعلى أن
أتخذ من كل حامل دينارا أو عدله معافر ،وعلى أن ال متس القرآن إال طاهرا ،وإنك إذا أتيت اليمن يسألونك نصاراها

عن مفتاح اجلنة فقل :مفتاح اجلنة ال إله إال هللا وحده ال شريك له.

كر؛ وفيه ركن الشامي مرتوك.

 -30325عن علي أن وفد هند قدموا على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ومنهم طهفة بن زهري فقال :أتيناك اي

رسول هللا على غورى هتامة على أكوار امليس ،ترمتي بنا العيس ،نستحلب الصبري ،ونستخلب اخلبري ،ونستخيل الرهام،
ونستحيل اجلهام ،من أرض بعيدة النطا غليظة الوطا ،قد نشف املدهن ،ويبس اجلعثن ،وسقط األملوج ومات

العسلوج ،وهلك اهلدي ،ومات الودي ،برئنا إليك اي رسول هللا من الوثن والعنن ،وما حيدث الزمن ،ولنا نعم مهل
أغفال ووقري قليل الرسل ،يسري الرسل ،أصابتها سنة محراء أكدى ليس هلا علل وال هنل؛ فقال رسول هللا صلى هللا

عليه وسلم :اللهم ابرك هلم يف خمضها وحمضها ومذقها واحبس راعيها على الدثر ،واينع الثمر ،وافجر هلم الثمد ،وابرك

هلم يف الولد ،مث كتب معه كتااب نسخته :بسم هللا الرمحن الرحيم من حممد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل بين هند:
السالم عليكم من أقام الصالة كان مؤمنا ،ومن آتى الزكاة كان مسلما ،ومن شهد أن ال إله إال هللا مل يكتب غافال،

لكم يف الوظيفة الفريضة ولكم الفارض والفريش وذو العنان والركوب والفلو والضبيس ال مينع سرحكم ،وال يعضد

طلحكم وال حيبس دركم ما مل تضمروا إماقا ،ومل أتكلوا رابقا.

ابن اجلوزي يف الواهيات وقال :ال يصح ،فيه جمهولون وضعفاء.
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كتاب الغصب
 -30354من أخذ شربا من مكة بغري حقه فكأمنا أخذه من حتت قدم الرمحن ،ومن أخذ من سائر األرض شيئا بغري
حقه جاء يوم القيامة يطوق يف عنقه من سبع أرضني.
طب عن ابن عباس.

[الهيثمي :رواه الطبراني في الكبير ،وفيه محمد بن الفضل بن عطية ،وهو متروك كذاب].
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حرف الفاء
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كتاب الفرائض
 -30369تعلموا الفرائض وعلموه الناس! فإنه نصف العلم وهو ينسى ،وهو أول شيء ينزع من أميت.
هـ ،ك عن أيب هريرة.

سنن ابن ماجه :شعيب (إسناده ضعيف جدا).

 -30370تعلموا الفرائض والقرآن وعلموه الناس! فإنه نصف العلم وهو ينسى وهو أول شيء ينزع من أميت

ك عن أيب هريرة.

سنن ابن ماجه :شعيب (إسناده ضعيف جدا).

 -30403يورث من حيث يبول.

عد ،هق عن ابن عباس أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سئل عن مولود ولد له قبل وذكر من أين يورث؟ قال:
فذكره.

محقق سنن البيهقي (ضعيف جدا).

 -30422القاتل ال يرث.

ت ،هـ عن أيب هريرة.

سنن ابن ماجه :شعيب (إسناده ضعيف جدا).

 -30447ولد زان ال يرث وال يورث.

ك يف اترخيه عن ابن عمر.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -30555مسند أيب هريرة اي أاب هريرة! تعلموا الفرائض وعلموها! فإنه نصف العلم وهو ينسى ،وهو أول شيء ينزع

من أميت

هـ ،ك عن أيب هريرة.

سنن ابن ماجه :شعيب (إسناده ضعيف جدا).

 -30661عن ابن عباس أن وردان موىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقع من عذق خنلة فمات ،فأيت رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم مبرياثه فقال :انظروا له ذا قرابة! قالوا :ما له ذو قرابة ،قال :فانظروا مهشهراي له فأعطوه مرياثه

يعين بلداي له.

الديلمي.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -30735إن الرجل إذا رضي هدي الرجل وعمله فهو مثله.

طب عن عقبة بن

عامر[ .الهيثمي :رواه الطبراني وفيه عبد الوهاب بن الضحاك وهو متروك].
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 -30742إذا أحببتم أن تعلموا ما للعبد عند ربه انظروا ما يتبعه من الثناء.
ابن عساكر عن علي؛ ومالك عن كعب موقوفا.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -30756أربع من سعادة املرء :أن تكون زوجته صاحلة ،وأوالده أبرارا ،وخلطاؤه صاحلني ،وأن يكون رزقه يف بلده.
ابن عساكر ،فر عن علي؛ ابن أيب الدنيا يف كتاب اإلخوان عن عبد هللا بن احلكم عن أبيه عن جده.

ضعيف الجامع

الصغير (ضعيف جدا).

 -30759إذا أحب هللا عبدا قذف حبه يف قلوب املالئكة ،وإذا أبغض هللا عبدا قذف بغضه يف قلوب املالئكة؛ مث
يقذفه يف قلوب اآلدميني.

حل عن أنس.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 -30773إن رأس العقل التحبب إىل الناس ،وإن من سعادة املرء خفة حليته.

عد  -وقال :منكر  -وابن عساكر  -عن أيب هريرة.

 -30809عن ابن مسعود قال :كنا عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأقبل راكب حىت أانخ فقال :اي رسول هللا!

إين أتيتك من مسرية تسع ،أنضيت راحليت وأسهرت ليلي وأظمأت هناري ألسألك عن خصلتني أسهراتين ،فقال له النيب

صلى هللا عليه وسلم :ما امسك؟ قال :أان زيد اخليل ،قال له :بل أنت زيد اخلري! فاسأل! فرب معضلة قد سئل عنها؛
قال :أسألك عن عالمة هللا فيمن يريده وعالمته فيمن ال يريده ،فقال له النيب صلى هللا عليه وسلم :كيف أصبحت؟

قال :أصبحت أحب اخلري وأهله ومن يعمل به ،وإن عملت به أيقنت بثوابه ،وإن فاتين منه شيء حننت إليه؛ فقال له

صلى هللا عليه وسلم :هذه عالمة هللا فيمن يريده وعالمته فيمن ال يريد ،ولو أرادك ابألخرى هيأك هلا مث ال يبايل يف أي

واد هلكت  -ويف لفظ :سلكت.

عد وقال :منكر ،كر.
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كتاب الفنت واألهواء
 -30826ستكون بعدي بعوث كثرية فكونوا يف بعث خراسان مث انزلوا يف مدينة مرو! فإنه بناها ذو القرنني ودعا هلا
ابلربكة وال يضر أهلها سوء أبدا.

حم عن بريدة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -30840أحذركم سبع فنت تكون من بعدي :فتنة تقبل من املدينة ،وفتنة مبكة ،وفتنة تقبل من اليمن ،وفتنة تقبل
من الشام ،وفتنة تقبل من املشرق ،وفتنة تقبل من املغرب ،وفتنة من بطن الشام وهي فتنة السفياين.

ك عن ابن مسعود.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -30848إن الفتنة ترسل ويرسل معها اهلوى والصرب ،فمن اتبع اهلوى كانت قتلته سوداء ،ومن اتبع الصرب كانت

قتلته بيضاء.

طب عن أيب مالك األشعري.

السلسلة الضعيفة (منكر).

 -30865إذا ظهرت الفاحشة كانت الرجفة وإذا جار احلكام قل املطر ،وإذا غدر أبهل الذمة ظهر العدو.

فر عن ابن عمر.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -30871ال وابء مع السيف وال جناء مع اجلراد.
ابن صصرى يف أماليه عن الرباء.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -30891الفتنة انئمة لعن هللا من أيقظها.
الرافعي عن أنس.

السلسلة الضعيفة (منكر).

 -30902إايكم والفنت فإن وقع اللسان فيها مثل وقع السيف.

هـ عن ابن عمر.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -30907سيكون بعدي سالطني الفنت على أبواهبم كمبارك اإلبل ال يعطون أحدا شيئا إال أخذوا من دينه مثله.
طب ،ك عن عبد هللا ابن احلارث بن جزء.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -30917أتتكم القريعاء فتنة يكون فيها مثل البيضة.

طب  -عن ابن عمرو.

السلسلة الضعيفة (منكر).
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 -30936أييت على الناس زمان يكون املؤمن فيه أذل من شاته.
ابن عساكر عن علي.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -30975أييت على الناس زمان يكون خري املال فيه غنم بني املسجدين أتكل الشجر وترد املياه ،أيكل صاحبها من
رسلها ويشرب من ألباهنا ويلبس من أصوافها والفنت ترتكس بني جراثيم العرب والدماء تسفك.

طب عن خمول

السلمي[ .الهيثمي :رواه الطبراني في األوسط ،وفيه سليمان بن داود الشاذكوني وهو متروك].
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كتاب الفضائل
 -31763ليت شعري كيف أميت بعدي حني تتبخرت رجاهلم ومترح نساؤهم! وليت شعري حني يصريون صنفني :صنفا
انصيب حنورهم يف سبيل هللا ،وصنفا عماال لغري هللا.

ابن عساكر عن رجل.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -31809سيخرج من الكاهنني رجل يدرس القرآن دراسة ال يدرسها أحد يكون بعده.

ا بن سعد وابن منده ،طب وابن عساكر عن عبد هللا بن معتب بن أيب بردة عن أبيه عن جده.

السلسلة الضعيفة (منكر).

 -31810إن هللا عز وجل رفع يل الدنيا فأان أنظر إليها وإىل ما هو كائن فيها إىل يوم القيامة كما أنظر إىل كفي هذه،
جليان من هللا جاله هللا لنبيه كما جلى للنبيني من قبلي.
نعيم بن محاد يف الفنت عن ابن عمر؛ وسنده ضعيف.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -31867أان حممد بن عبد هللا بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف ابن قصي بن كالب بن مرة بن كعب بن

لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزمية بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار ،وما افرتق الناس

فرقتني إال جعلين هللا يف خريمها ،فأخرجت من بني أبوي فلم يصبين شيء من عهر اجلاهلية ،وخرجت من نكاح ومل
أخرج من سفاح من لدن آدم حىت انتهيت إىل أيب وأمي فأان خريكم نسبا وخريكم أاب.

البيهقي يف الدالئل عن أنس.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 -31875أان النيب األمي الصادق الزكي! الويل كل الويل ملن كذبين وتوىل عين وقاتلين! واخلري ملن آواين ونصرين
وآمن يب وصدق قويل وجاهد معي.

ابن سعد عن عبد بن عمرو بن جبلة الكليب.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -31924من كراميت على ريب أين ولدت خمتوان ومل ير أحد سوأيت.

طس عن أنس.

السلسلة الضعيفة (منكر).

 -31926نصرت ابلصبا وكانت عذااب على من كان قبلي.
الشافعي عن حممد بن عمر مرسال.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).
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 -31953إن اجلنة حرمت على األنبياء كلهم حىت أدخلها وحرمت على األمم حىت تدخلها أميت.
ابن النجار عن عمر.

السلسلة الضعيفة (منكر).

 -31971إن هللا تعاىل قد رفع يل الدنيا فأان أنظر إليها وإىل ما هو كائن فيها إىل يوم القيامة كأمنا أنظر إىل كفي هذه
جليان من هللا جاله لنبيه كما جاله للنبيني من قبله.
طب ،حل عن ابن عمر.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -31990إن هللا تعاىل مل جيعلين حلاان ،اختار يل خري الكالم كتابه القرآن.
الشريازي يف األلقاب عن أيب هريرة.

السلسلة الضعيفة (منكر).

 -32036أان أول من تنشق عنه األرض فأكون أول من يبعث فأخرج أان وأبو بكر إىل أهل البقيع فيبعثون مث يبعث
أهل مكة فأحشر بني احلرمني.
ابن عساكر عن أيب هريرة.

العلل المتناهية (ال يصح).

 -32089إن هللا عز وجل بعثين رمحة للعاملني وهدى للعاملني ،وأمرين ريب مبحق املعازف واملزامري واألواثن والصلب
وأمر اجلاهلية ،وحلف ريب بعزته وجالله ال يشرب عبد من عبادي جرعة من مخر متعمدا يف الدنيا إال سقيته مثلها من

الصديد يوم القيامة مغفورا له أو معذاب وال يسقيها صبيا صغريا مسلما متعمدا إال سقيته من الصديد مثلها يوم القيامة

مغفورا له أو معذاب وال يرتكها من خمافيت إال سقيته إايها يف حظرية القدس يوم القيامة ،وال حيل بيع املغنيات وال شراؤهن
وال التجارة فيهن وأمثاهنن حرام واالستماع إليهن.

ط ،حم ،طب عن أيب أمامة.

سنن ابن ماجه :شعيب (إسناده ضعيف جدا).

 -32111ملا أسري يب إىل السماء قربين ريب تعاىل حىت كان بيين وبينه تعاىل كقاب قوسني أو أدىن ال بل أدىن قال :اي

حبييب! هل غم
حبييب! اي حممد! قلت :لبيك اي رب! قال :هل غمك أن جعلتك آخر النبيني؟ قلت :اي رب؟ ال ،قالّ :

أمتك أن جعلتهم آخر األمم؟ قلت :اي رب! ال ،قال :أبلغ أمتك عين السالم وأخربهم أين جعلتهم آخر األمم ألفضح

األمم عندهم وال أفضحهم عند األمم.

اخلطيب والديلمي وابن اجلوزي يف الواهيات عن أنس.

 -32134من كراميت على ريب عز وجل أين ولدت خمتوان ومل ير أحد سوأيت.
طس واخلطيب وابن عساكر ،ص  -عن أنس.

السلسلة الضعيفة (منكر).
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 -32136ملا استعلن جربيل جعلت ال أمر حبجر وال شجر إال قال يل :السالم عليك اي رسول هللا.
ابن عساكر عن عائشة.

السلسلة الضعيفة (منكر).

 -32185إن أختذ منربا فقد اختذه أيب إبراهيم ،وإن أختذ العصا فقد اختذها أيب إبراهيم.
البزار ،طب عن معاذ.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 -32242ما بعث هللا نبيا إال عاش نصف ما عاش النيب الذي كان قبله.

حل عن زيد بن أرقم.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -32253اي عائشة! أما علمت أن هللا أمر األرض أن تبتلع ما خرج من األنبياء.
قط يف األفراد وابن اجلوزي يف الواهيات عن عائشة.

 -32267آدم يف السماء الدنيا تعرض عليه أعمال ذريته ،ويوسف يف السماء الثانية ،وابنا اخلالة حيىي وعيسى يف
السماء الثالثة ،وإدريس يف السماء الرابعة ،وهارون يف السماء اخلامسة ،وموسى يف السماء السادسة ،وإبراهيم يف

السماء السابعة.

ابن مردويه عن أيب سعيد.

السلسلة الضعيفة (منكر).

 -32269أول الرسل آدم وآخرهم حممد ،وأول أنبياء بين إسرائيل موسى وآخرهم عيسى ،وأول من خط ابلقلم

إدريس.

احلكيم عن أيب ذر.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 -32277مائة ألف وأربعة وعشرون ألفا ،الرسل من ذلك ثالمثائة ومخسة عشر مجا غفريا.

حم ،طب ،حب ،ك وابن مردويه ،هق يف األمساء عن أيب أمامة قال قلت :اي رسول هللا! كم عدة األنبياء؟ قال :فذكره.
مسند أحمد :شعيب (إسناده ضعيف جدا).

 -32290إن األنبياء يوم القيامة كل اثنني منهم خليالن دون سائرهم ،فخليلي منهم يومئذ خليل هللا إبراهيم.

طب عن مسرة.

السلسلة الضعيفة (منكر).
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 -32298إن هللا عز وجل بعث جربيل إىل إبراهيم فقال له :اي إبراهيم! إين مل أختذك خليال إنك أعبد عبادي ولكن
اطلعت يف قلوب املؤمنني فلم أجد قلبا أسخى من قلبك.

أبو الشيخ يف الثواب عن عمر.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -32314جاءين جربيل فلقنين لغة أيب إمساعيل.
الديلمي عن ابن عمر.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -32341أوحى هللا إىل أخي العزيز :اي عزيز إن أصابتك مصيبة فال تشكين إىل خلقي ،فقد أصابين منك مصائب

كثرية ومل أشكك إىل مالئكيت ،اي عزيز! اعصين بقدر طاقتك على عذايب وسلين حوائجك على مقدار عملك وال أتمن

مكري حىت تدخل جنيت ،فاهتز عزيز يبكي فأوحى هللا إليه :ال تبك اي عزيز! فإن عصيتين جبهلك غفرت لك حبلمي

ألين حليم ال أعجل ابلعقوبة على عبادي وأان أرحم الرامحني.

الديلمي عن أيب هريرة.

الغرائب الملتقطة (منكر).

 -32359رأيت عيسى ابن مرمي فإذا هو رجل أبيض مبطن مثل السيف.
اخلطايب يف غريب احلديث عن أم سلمة.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -32364كلم هللا موسى ببيت حلم.
ابن عساكر عن أنس.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -32367أكثروا من الصالة على موسى فما رأيت أحدا من األنبياء أحوط على أميت منه.

ابن عساكر  -عن أنس.

السلسلة الضعيفة (منكر).

 -32368كان على موسى يوم كلمه ربه كساء صوف وجبة صوف وكمة صوف وسراويل صوف ،وكانت نعاله من

جلد محار ميت.

ت عن ابن مسعود.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -32381ملا كلم هللا موسى كان يبصر دبيب النمل على الصفا يف الليلة الظلماء من مسرية عشرة فراسخ.
طب وأبو الشيخ يف تفسريه عن أيب هريرة.

[الهيثمي :رواه الطبراني في الصغير ،وفيه الحسين بن أبي جعفر الجفري وهو

متروك].
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 -32410عجبت لصرب أخي يوسف وكرمه وهللا يغفر له حيث أرسل إليه ليستفيت يف الرؤاي ،ولو كنت أان مل أفعل

حىت أخرج؛ وعجبت لصربه وكرمه وهللا يغفر له أيت ليخرج فلم خيرج حىت أخربهم بعذره؛ ولو كنت أان لبادرت الباب،
ك}.
ولوال الكلمة ملا لبث يف السجن حيث يبتغي الفرج من عند غري هللا قوله{ :اذم ُك مريين يع من َد َربيّ َ

طب وابن مردويه وابن النجار عن ابن

عباس[ .الهيثمي :رواه الطبراني ،وفيه إبراهيم بن يزيد القرشي المكي وهو متروك].

 -32440إن حيىي بن زكراي سأل ربه فقال :اي رب! اجعلين ممن ال يقع الناس فيه ،فأوحى هللا إليه :اي حيىي! هذا
اَّللي وقَال ي
شيء مل أستخلصه لنفسي كيف أفعله بك ،اقرأ يف احملكم جتد فيه{ :وقَال ي
ارى
َت الميَـ ُه ُ
َت الن َ
َّص َ
ود عُ َزيمـٌر ابم ُن َّ َ
َ
ي
اَّللي} وقالوا{ :يَ ُد َّ
يح ابم ُن َّ
اَّللي َمغملُولَةٌ} وقالوا وقالوا قال :اي رب! اغفر يل فإين ال أعود.
ال َممس ُ
الديلمي عن أنس.

الغرائب الملتقطة (منكر).

 -32448خيار أميت أوهلا ،وآخرها هنج أعوج ليسوا مين ولست منهم.
طب عن عبد هللا بن السعدي.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -32482إذا أراد هللا برجل من أميت خريا ألقى حب أصحايب يف قلبه.

فر عن أنس.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -32461إن الناس يكثرون وأصحايب يقلون ،فال تسبوا أصحايب فمن سبهم فعليه لعنة هللا.

خط  -عن جابر؛ قط يف األفراد  -عن أيب هريرة.

زوائد تاريخ الخطيب (إسناده تالف)

 -32471طبقات أميت مخس طبقات كل طبقة منها أربعون سنة :فطبقيت وطبقة أصحايب أهل العلم واإلميان ،والذين
يلوهنم إىل مثانني أهل الرب والتقوى ،والذين يلوهنم إىل العشرين ومائة أهل الرتاحم والتواصل ،والذين يلوهنم إىل الستني

ومائة أهل التقاطع والتدابر ،والذين يلوهنم إىل املائتني أهل اهلرج واحلروب.

ابن عساكر  -عن أنس.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 -32484إذا رأيتم الذين يسبون أصحايب فقولوا :لعنة هللا على شركم.

خط عن ابن عمر.

سنن الترمذي :األلباني (ضعيف جدا).

 -32534من حفظين يف أصحايب ورد على حوضي ،ومن مل حيفظين يف أصحايب مل يرين يوم القيامة إال من بعيد.

طب  -عن ابن عمر.

[الهيثمي :رواه الطبراني ،وفيه حبيب كاتب مالك ،وهو متروك].
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 -32553إن أاب بكر يتأول الرؤاي وإن الرؤاي الصاحلة حظ من النبوة.

طب عن مسرة.

السلسلة الضعيفة (منكر).

 -32567ال ينبغي لقوم فيهم أبو بكر أن يؤمهم غريه.

ت عن عائشة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -32571إذا كان يوم القيامة اندى مناد :ال يرفعن أحد من هذه األمة كتابه قبل أيب بكر وعمر.
ابن عساكر عن عبد الرمحن بن عوف.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -32613ما كلمت يف اإلسالم أحدا إال أىب علي وراجعين الكالم إال ابن أيب قحافة فإين مل أكلمه يف شيء إال قبله

وسارع إليه.

أبو نعيم عن ابن عباس.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -32616أبو بكر عتيق هللا من النار.

أبو نعيم يف املعرفة عن عائشة؛ وفيه إسحاق بن حيىي بن طلحة مرتوك.

 -32642اي أاب بكر! إن هللا أعطاين ثواب من آمن يب منذ خلق آدم إىل أن بعثين ،وإن هللا تعاىل أعطاك اي أاب بكر
ثواب من آمن يب منذ بعثين إىل يوم القيامة.

اخلطيب والديلمي وابن اجلوزي يف الواهيات عن علي.
 -32651إن أهل عليني ليشرف أحدهم على اجلنة فيضيء وجهه ألهل اجلنة كما يضيء القمر ليلة البدر ألهل
الدنيا ،وإن أاب بكر وعمر منهم وأنعما.

ابن عساكر عن أيب سعيد.

السلسلة الضعيفة (منكر).

 -32659إن لكل نيب خاصة من أصحابه وإن خاصيت من أصحايب أبو بكر وعمر.

طب عن ابن مسعود.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -32662حب أيب بكر وعمر إميان وبغضهما نفاق.

عد عن أنس.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).
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 -32677لكل نيب خاصة من أصحابه وإن خاصيت من أصحايب أبو بكر وعمر.
ابن عساكر عن ابن مسعود.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -32682أبو بكر وعمر مين مبنزلة هارون من موسى.

خط وابن اجلوزي يف الواهيات عن ابن عباس.

 -32683خلقت أان وأبو بكر وعمر من طينة واحدة.
الديلمي عن ابن عباس.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -32689رأيت أين وضعت يف كفة وأميت يف كفة فعدلتها ،مث وضع أبو بكر يف كفة وأميت يف كفة فعدهلا ،مث وضع

عمر يف كفة وأميت يف كفة فعدهلا؛ مث رفع امليزان.
طب ،عد ،كر عن معاذ بن جبل.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -32702إين ألرجو ألميت حبب أيب بكر وعمر كما أرجو هلم بقول ال إله إال هللا.
الديلمي عن أنس.

الغرائب الملتقطة (منكر).

 -32703حب أيب بكر وعمر من اإلميان وبغضهما كفر ،وحب األنصار من اإلميان وبغضهم كفر ،وحب العرب من
اإلميان وبغضهم كفر ،ومن سب أصحايب فعليه لعنة هللا ومن حفظين فيهم فأان أحفظه يوم القيامة.

ابن عساكر والديلمي عن جابر.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -32704حب أيب بكر وعمر سنة وبغضهما كفر ،وحب األنصار إميان وبغضهم كفر ،وحب العرب إميان وبغضهم
كفر ،ومن سب أصحايب فعليه لعنة هللا ،ومن حفظين فأان أحفظه يوم القيامة.

ابن عساكر والديلمي عن جابر.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -32705من متسك ابلسنة دخل اجلنة ،قالت عائشة :ما السنة؟ قال :حب أبيك وصاحبه  -يعين عمر.
قط يف األفراد وابن اجلوزي يف الواهيات والرافعي عن عائشة.

 -32711من رأيتموه يذكر أاب بكر بسوء فاقتلوه ،فإمنا يريدين واإلسالم.

أبو نعيم وابن قانع عن إبراهيم بن منبه بن احلجاج السهمي عن أبيه عن جده؛ ويف سنده جماهيل.
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 -32724ما لقي الشيطان عمر منذ أسلم إال خر لوجهه.
ابن عساكر عن حفصة.

السلسلة الضعيفة (منكر).

 -32725إن هللا تعاىل ابهى مالئكته ابلناس يوم عرفة عامة وابهى بعمر بن اخلطاب خاصة ،وما يف السماء ملك إال
وهو يوقر عمر وما يف األرض شيطان إال وهو يفر من عمر.
ابن عساكر وابن اجلوزي يف الواهيات عن ابن عباس.

 -32738ملا أسلم عمر أاتين جربيل فقال :قد استبشر أهل السماء إبسالم عمر.

ك عن ابن عباس.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -32762لو كان بعدي نيب لكنته  -قاله لعمر.

اخلطيب يف رواة مالك وابن عساكر عن ابن عمر؛ وقال :منكر.

 -32787من أبغض عمر فقد أبغضين ،ومن أحب عمر فقد أحبين ،عمر معي حيث حللت وأان مع عمر حيث
حل ،وعمر معي حيث أحببت وأان مع عمر حيث أحب.

عد وقال :منكر؛ كر  -عن أيب سعيد.

 -32791إن هللا ابهى املالئكة عشية عرفة بعمر بن اخلطاب.

عد ،كر عن عقبة بن عامر.

العلل المتناهية (ال يصح).

 -32801اي عثمان! هذا جربيل خيربين أن هللا قد زوجك أم كلثوم مبثل صداق أختها رقية وعلى مثل صحبتها.

هـ عن أيب هريرة.

سنن ابن ماجه :شعيب (إسناده ضعيف جدا).

 -32808لكل نيب رفيق يف اجلنة ورفيقي فيها عثمان بن عفان.

ت عن طلحة؛ هـ عن أيب هريرة.

سنن ابن ماجه :شعيب (إسناده ضعيف جدا).

 -32809ليدخلن بشفاعة عثمان سبعون ألفا كلهم قد استوجبوا النار اجلنة بغري حساب.
ابن عساكر عن ابن عباس.

السلسلة الضعيفة (منكر).
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 -32834إان نشبه عثمان أببينا إبراهيم عليه السالم.
عد ،عق وابن عساكر والديلمي عن ابن عمر.

الغرائب الملتقطة (منكر).

 -32837لقد جاورين عثمان بن عفان يف طبق أربعني صباحا وأربعني ليلة فما مسعت له حصحصة ما ،فنعم اجلار

عثمان.

ابن عساكر عن جابر؛ وفيه حبيب بن أيب حبيب كاتب مالك.

[حبيب بن أبي حبيب متروك].

 -32856إن لكل نيب رفيقا يف اجلنة ورفيقي فيها عثمان بن عفان.

كر عن أيب هريرة.

سنن ابن ماجه :شعيب (إسناده ضعيف جدا).

 -32871اي عثمان! إن كساك هللا قميصا فأرادك الناس على خلعه فال ختلعه ،فوهللا! إن خلعته ال ترى اجلنة حىت

يلج اجلمل يف سم اخلياط.
طب عن ابن عمر.

السلسلة الضعيفة (منكر).

 -32879أنت أخي يف الدنيا واآلخرة  -قاله لعلي.

ت ،ك عن ابن عمر.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 -32896السبق ثالثة :فالسابق إىل موسى يوشع بن نون ،والسابق إىل عيسى يس ،والسابق إىل حممد علي بن أيب

طالب.

طب وابن مردويه عن ابن عباس.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -32917علي بن أيب طالب يزهر يف اجلنة ككوكب الصبح ألهل الدنيا.
البيهقي يف فضائل الصحابة ،فر عن أنس.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -32921كفيت وكف علي يف العدل سواء.
ابن اجلوزي يف الواهيات عن أيب بكر.

 -32948من يكن هللا ورسوله مواله فإن هذا مواله  -يعين عليا ،اللهم! وال من وااله وعاد من عاداه ،اللهم! من
أحبه من الناس فكن له حبيبا ،ومن أبغضه من الناس فكن له بغيضا ،اللهم! إين ال أجد أحدا أستودعه يف األرض بعد
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العبدين الصاحلني غريك فاقض عين ابحلسىن.

طب عن جرير؛ قال ابن كثري :غريب جدا بل منكر.
 -32952إن وصيي وموضع سري وخري من أترك بعدي وينجز عديت ويقضي ديين علي بن أيب طالب.

طب عن أيب سعيد وسلمان[ .الهيثمي :رواه الطَّبرِان ُّي وَقالَ [ :قوُلهُ]« " :و ِصِيي " ِ
َهلِ ِه َال ِبا ْل ِخ َال َف ِة»َ .وَق ْوُلهُ" :
اه ِبأ ْ
[ي ْعني] أََّنهُ أ َْو َص ُ
َ
َ َ ُ ََ َ َ ْ
َ
ِ
«و َخير من أَ ْترك بع ِدي [يعِني] ِمن أ ِ ِ ِ
اصح بن عب ِد َّ ِ
ِِ ِ
َّ
وك].
َّللا َوهُ َو َم ْتُر ٌ
ْ ْ
َّللا َعَل ْيه َو َسَّل َم َ .»-وِفي إِ ْسَناده َن ُ ْ ُ َ ْ
َْ
َ ُْ َ ْ ُ ُ َ ْ
َهل َبْيته َ -صلى َّ ُ

 -32953أوصي من آمن يب وصدقين بوالية علي بن أيب طالب ،فمن تواله فقد توالين ،ومن توالين فقد توىل هللا،
ومن أحبه فقد أحبين ومن أحبين فقد أحب هللا ،ومن أبغضه فقد أبغضين ،ومن أبغضين فقد أبغض هللا عز وجل.

طب وابن عساكر عن أيب عبيدة بن حممد بن عمار ابن ايسر عن أبيه عن جده.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -32957علي بن أيب طالب يزهر يف اجلنة ككوكب الصبح ألهل الدنيا.

ك يف التاريخ[ ،هق] يف فضائل الصحابة والديلمي وابن اجلوزي يف الواهيات عن أنس.
 -32960من أحب أن حيىي حيايت وميوت ميتيت ويدخل اجلنة اليت وعدين ريب قضباان من قضباهنا غرسها بيده وهي
جنة اخللد فليتول عليا وذريته من بعده فإهنم لن خيرجوكم من ابب هدى ولن يدخلوكم يف ابب ضاللة.
مطري والباوردي وابن شاهني وابن منده عن زايد بن مطرف وهو واه.

 -32982قسمت احلكمة عشرة أجزاء فأعطي علي تسعة أجزاء والناس جزءا واحدا ،وعلي أعلم ابلواحد منهم.

حل واألزدي يف الضعفاء وأبو علي احلسني بن علي الربدعي يف معجمه وابن النجار وابن اجلوزي يف الواهيات عن أيب

مسعود.

 -32966إن تولوا عليا جتدوه هاداي مهداي يسلك بكم الطريق املستقيم.

حل  -عن حذيفة.

زوائد تاريخ الخطيب (منكر)

 -32968أان أقاتل على تنزيل القرآن وعلي يقاتل على أتويله.

ابن السكن عن األخضر األنصاري ،وقال :يف إسناده نظر ،واألخضر غري مشهور يف الصحابة؛ قط يف األفراد؛ وقال:

تفرد به جابر اجلعفي وهو رافضي.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).
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 -32977أعلم أميت من بعدي علي بن أيب طالب.
الديلمي عن سلمان.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -32984أبشر اي علي! حياتك وموتك معي.

ابن قانع وابن منده ،عد ،طب وابن عساكر عن شرحبيل بن مرة؛ وفيه عباد بن زايد األزدي مرتوك.

 -32985أخوك استسقى قبلك يشرب ما هو أبحبهما إيل وإهنما عندي لبمكان واحد ،وإين وإايك ومها وهذا الراقد
يوم القيامة لفي مكان واحد.

طب عن علي.

مسند أحمد :شعيب (إسناده ضعيف جدا).

 -32987إذا كان يوم ضربت يل قبة من ايقوتة محراء على ميني العرش ،وضربت إلبراهيم قبة من ايقوتة خضراء على
يسار العرش ،وضربت فيما بيننا لعلي بن أيب طالب قبة من لؤلؤة بيضاء؛ فما ظنك حببيب بني خليلني.

هق يف فضائل الصحابة وابن اجلوزي يف الواهيات عن سلمان.

 -32988إن هللا اختذين خليال كما اختذ إبراهيم خليال ،فقصري يف اجلنة وقصر إبراهيم يف اجلنة متقابلني ،وقصر علي
بن أيب طالب بني قصري وقصر إبراهيم ،فياله من حبيب بني خليلني.

ك يف اترخيه ،هق يف فضائل الصحابة وابن اجلوزي يف الواهيات عن حذيفة.
 -32989إن املالئكة صلت علي وعلى علي سبع سنني قبل أن يسلم بشر.

كر؛ وفيه عمرو بن مجيع.

 -33002أوصيكم هبذين خريا ،ال يكف عنهما أحد وال حيفظهما يل إال أعطاه هللا تعاىل نورا يرد به علي يوم القيامة
 -يعين عليا والعباس.

الديلمي عن ابن عباس.

الغرائب الملتقطة (منكر).

 -33008اي عائشة! إذا سرك أن تنظري إىل سيد العرب فانظري إىل علي بن أيب طالب ،فقالت :اي نيب هللا! ألست
سيد العرب؟ قال :أان إمام املسلمني وسيد املتقني ،إذا سرك أن تنظري إىل سيد العرب فانظري إىل سيد العرب.

اخلطيب عن سلمة بن كهيل؛ وأورده ابن اجلوزي يف العلل املتناهية.
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 -33017ال تسبوا عليا فإنه ممسوس يف ذات هللا تعاىل.

طب  -حل عن كعب بن عجرة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -33031ثالث من كن فيه فليس مين وال أان منه :بغض علي ،ونصب أهل بييت ،ومن قال :اإلميان كالم.
الديلمي عن جابر.

الغرائب الملتقطة (منكر).

 -33040رأيت ليلة أسري يب مثبتا على ساق العرش :أين أان هللا ال إله غريي ،خلقت جنة عدن بيدي ،حممد صفويت
من خلقي ،أيدته بعلي نصرته بعلي.

ابن عساكر وابن اجلوزي يف الواهيات من طريقني عن أيب احلمراء.

 -33041ملا أسري يب إىل السماء دخلت اجلنة فرأيت يف ساق العرش األمين مكتوب :ال إله إال هللا حممد رسول
هللا ،أيدته بعلي ونصرته.

طب عن أيب احلمراء.

[الهيثمي :رواه الطبراني ،وفيه عمرو بن ثابت ،وهو متروك].

 -33044سالم عليك أاب الرحيانتني! أوصيك برحيانيت من الدنيا ،فعن قليل ينهدم ركناك ،وهللا خليفيت عليك  -قاله

لعلي.

أبو نعيم وابن عساكر عن جابر.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -33058اي علي! أنت عبقريهم.

اخلطيب  -عن ابن عباس.

زوائد تاريخ الخطيب (إسناده تالف)

 -33065يكون بعدي اثنا عشر خليفة :أبو بكر الصديق ال يلبث بعدي إال قليال ،وصاحب رحى دارة العرب
يعيش محيدا ويقتل شهيدا عمر ،وأنت اي عثمان سيسألك الناس أن ختلع قميصا كساك هللا عز وجل إايه ،والذي

نفسي بيده! لئن خلعته ال تدخل اجلنة حىت يلج اجلمل يف سم اخلياط.

طب وأبو نعيم يف املعرفة عن ابن عمرو؛ وفيه ربيعة بن سيف؛ قال خ :عنده مناكري.

 -33072إن تستخلفوا أاب بكر جتدوه قواي يف أمر هللا ضعيفا يف بدنه ،وإن تستخلفوا عمر جتدوه قواي يف أمر هللا

قواي يف بدنه ،وإن تستخلفوا عليا  -وما أراكم فاعلني  -جتدوه هاداي مهداي حيملكم من احملجة البيضاء.
أبو نعيم يف فضائل الصحابة  -عن حذيفة.

زوائد تاريخ الخطيب (منكر)
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 -33078إن استعملت عليكم رجال فأمركم بطاعة هللا فعصيتموه كان معصييت ومعصييت معصية هللا ،وإن أمركم
مبعصية هللا فأطعتموه كانت لكم احلجة علي يوم القيامة ولكن أكلكم إىل هللا عز وجل.

اخلطيب وابن عساكر  -عن ابن عباس قالوا :اي رسول هللا استخلف علينا بعدك رجال ،قال :فذكره.
زوائد تاريخ الخطيب (إسناده تالف)

 -33088ملا أسري يب إىل السماء السابعة قال يل جربيل :تقدم اي حممد فوهللا ما انل هذه الكرامة ملك مقرب وال
نيب مرسل! فوعى إيل ريب شيئا ،فلما أن رجعت اندى مناد من وراء حجاب :نعم األب أبوك إبراهيم! ونعم األخ أخوك

علي! فاستوص به خريا ،فقلت :اي جربيل! أخرب قريشا أين زرت ريب؟ قال :نعم ،قلت :تكذبين قريش ،قال جربيل:
كال! فيهم أبو بكر وهو مكتوب عند هللا الصديق وهو يصدقك اي حممد! اقريء عمر مين السالم.

[هق] يف فضائل الصحابة وابن اجلوزي يف الواهيات عن علي.

 -33090من أحب أن ينظر إىل إبراهيم يف خلته فلينظر إىل أيب بكر يف مساحته ،ومن أحب أن ينظر إىل نوح يف

شدته فلينظر إىل عمر يف شجاعته ،ومن أحب أن ينظر إىل إدريس يف رفعته فلينظر إىل عثمان يف رمحته ،ومن أحب أن

ينظر إىل حيىي بن زكراي يف جهادته فلينظر إىل علي يف طهارته.

ابن عساكر عن أنس؛ وقال :هذا حديث شاذ مبرة ويف إسناده غري واحد جمهول.

السلسلة الضعيفة (منكر).

 -33108أربعة ال جيتمع حبهم يف قلب منافق وال حيبهم إال مؤمن أبو بكر وعمر وعثمان وعلي.
ابن عساكر عن أنس.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -33118أرأيت أين وضعت يف كفة وأميت يف كفة فعدلتها ،مث وضع أبو بكر يف كفة وأميت يف كفة فعدهلا ،مث وضع

عمر يف كفة وأميت يف كفة فعدهلا ،مث وضع عثمان يف كفة وأميت يف كفة فعدهلا؛ مث رفع امليزان.
طب عن معاذ.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 -33122أرحم هذه األمة هبا أبو بكر ،وأقواهم يف دين هللا عمر ،وأفرضهن زيد بن اثبت ،وأقضاهم علي بن أيب

طالب ،وأصدقهم حياء عثمان ابن عفان ،وأمني هذه األمة أبو عبيدة بن اجلراح ،وأقرأهم لكتاب هللا أيب بن كعب ،وأبو

هريرة وعاء من العلم ،وسلمان عامل ال يدرك ،ومعاذ بن جبل أعلم الناس حبالل هللا وحرامه ،وما أظلت اخلضراء وال
أقلت الغرباء من ذي هلجة أصدق من أيب ذر.

مسويه ،عق عن أيب سعيد.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).
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 -33124رحم هللا أاب بكر! زوجين ابنته ،ومحلين إىل دار اهلجرة وأعتق بالال من ماله ،وما نفعين مال يف اإلسالم ما

نفعين مال أيب بكر ،رحم هللا عمر! يقول احلق وإن كان مرا ،لقد تركه احلق وما له من صديق ،رحم هللا عثمان! تستحييه
املالئكة وجهز جيش العسرة وزاد يف مسجدان حىت وسعنا ،رحم هللا عليا! اللهم أدر احلق معه حيث دار.

ت عن علي.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -33129خالد بن الوليد سيف هللا وسيف رسوله ،ومحزة بن عبد املطلب أسد هللا وأسد رسوله ،وأبو عبيدة بن

اجلراح أمني هللا وأمني رسوله ،وحذيفة بن اليمان من أصفياء الرمحن ،وعبد الرمحن بن عوف من جتار الرمحن عز وجل.

فر عن ابن عباس.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -33138اي أصحاب حممد! لقد أراين هللا الليلة منازلكم يف اجلنة وقدر منازلكم من منزيل ،اي علي! أال ترضى أن
يكون منزلك مقابل منزيل يف اجلنة؟ فإن منزلك يف اجلنة مقابل منزيل؛ اي أاب بكر! إين ألعرف رجال ابمسه واسم أبيه وأمه

إذا أتى ابب اجلنة مل يبق ابب من أبواهبا وال غرفة من غرفها إال قال له :مرحبا! هو أبو بكر بن أيب قحافة؛ اي عمر! لقد

رأيت يف اجلنة قصرا من درة بيضاء مشرفة من لؤلؤ أبيض مشيد ابلياقوت فأعجبين حسنه فقلت :اي رضوان! ملن هذا
القصر؟ فقال :لفىت من قريش فظننته يل فذهبت ألدخله فقال يل رضوان :إن هذا لعمر ابن اخلطاب ،فلوال غريتك اي
أاب حفص لدخلته ،اي عثمان! إن لكل نيب رفيقا يف اجلنة وأنت رفيقي يف اجلنة ،اي طلحة واي زبري! إن لكل نيب حواراي

وأنتما حواري؛ اي عبد الرمحن لقد بطؤ بك عين حىت لقد خشيت أن تكون قد هلكت مث جئت وقد عرقت عرقا

شديدا فقلت لك ما بطأ بك عين؟ لقد خشيت أن تكون قد هلكت ،فقلت :اي رسول هللا كثرة مايل ،ما زلت موقوفا
حمتبسا أسأل عن مال :من أين اكتسبته؟ وفيما أنفقته.

طب وابن عساكر  -عن عبد هللا بن أيب أوىف؛ وفيه عبد الرمحن بن حممد احملاريب عن عمار بن سيف يرواين املناكري.
 -33168أريت أين دخلت اجلنة فسمعت خشفة بني يدي فقلت :من هذا اي جربيل؟ فقال :بالل املؤذن ،فنظرت

فإذا أعايل أهل اجلنة فقراء املهاجرين وذراري املؤمنني ،وإذا فيها ليس أحد من األغنياء والنساء فقلت :ما يل ال أرى

فيها أحدا أقل من األغنياء والنساء؟ فقال يل :أما األغنياء فإهنم على الباب حياسبون وميحصون ،وأما النساء فأهلاهن

األمحران الذهب واحلرير ،فخرجنا من أحد الثمانية أبواب ،فإذا أان ابمليزان فوضعت يف كفة وأميت يف كفة فرجحت هبا،

مث جيء أبيب بكر فوضع يف كفة وأميت يف كفة فرجح هبا ،مث جيء بعمر فوضع يف كفة وأميت يف كفة فرجح هبا ،مث جعلوا
يعرضون على أميت رجال رجال فاستبطأت عبد الرمحن بن عوف فلم أره إال بعد إايسه ،فلما رآين بكى ،قلت :عبد

الرمحن بن عوف ما يبكيك؟ قال :والذي بعثك ابحلق! ما رأيتك حىت ظننت أين ال أراك أبدا إال بعد املشيبات ،قلت:

وما ذاك؟ قال :من كثرة مايل مازلت أحاسب بعدك وأحمص.

حم وهناد واحلكيم ،طب ،كر عن أيب أمامة؛ وأورده ابن اجلوزي يف املوضوعات.
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مسند أحمد :شعيب (إسناده ضعيف جدا).

 -33178اي بشري! أال حتمد هللا الذي أخذ بناصيتك إىل اإلسالم من بني ربيعة قوم يرون أن لوالهم الئتفكت األرض

مبن عليها.

طب ،هق وابن عساكر عن بشري بن اخلصاصية.

السلسلة الضعيفة (منكر).

 -33271والذي نفسي بيده! إنه ملكتوب عند هللا تبارك وتعاىل يف السماء السابعة محزة بن عبد املطلب أسد هللا

وأسد رسوله.

البغوي والباوردي ،طب ،ك وتعقب عن حيىي بن عبد الرمحن بن أيب لبيبة عن جده.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -33291حواري الزبري من الرجال ،وحواري من النساء عائشة.

الزبري بن بكار وابن عساكر  -عن أيب اخلري مرثد بن عبد هللا مرسال.

السلسلة الضعيفة (منكر).

 -33293للرجال حواري وللنساء حوارية ،فحواري الرجال الزبري ،وحوارية النساء عائشة.

ابن عساكر  -عن يزيد بن أيب حبيب معضال.

السلسلة الضعيفة (منكر).

 -33340سلمان منا أهل البيت.

طب ،ك عن عمرو بن عوف.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 -33352أحبوا صهيبا حب الوالدة لولدها.

ك عن صهيب.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 -33388استوصوا ابلعباس خريا ،فإنه عمي وصنو أيب.

عد  -عن علي.

ذخيرة الحفاظ ( رواه شمر بن نمير :عن حسين :عن عبد هللا بن ضميره ،عن أبيه ،عن جده ،عن علي .وشمر

ضعيف .وحسين ضعيف جدا).

 -33391استوصوا بعمي العباس خريا فإنه بقية آابئي :فإمنا عم الرجل صنو أبيه.

طب عن ابن عباس.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).
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 -33429أنظر هل ترى يف السماء جنما؟ قال :أرى الثراي ،قال :أما! إنه يلي هذه األمة بعددها من صلبك اثنان يف

فتنة.

حم ،طب ،كر ،ض عن العباس.

مسند أحمد :شعيب (إسناده ضعيف جدا).

 -33430أال! إن الشام وبيت املقدس تفتح إن شاء هللا تعاىل وتكون أنت وولدك من بعدك أئمة هبا إن شاء هللا.
طب وابن عساكر عن حممد بن عبد الرمحن بن شداد بن أوس عن أبيه عن جده.

السلسلة الضعيفة (منكر).

 -33434فيكم النبوة واململكة  -قاله للعباس.

ابن عساكر  -عن أيب هريرة.

السلسلة الضعيفة (منكر).

 -33437ليس عليك أن الشام يفتح ويفتح بيت املقدس فتكون أنت وولدك أئمة فيهم إن شاء هللا.
طب عن حممد بن عبد الرمحن بن شداد بن حممد بن شداد بن أوس عن أبيه عن جده عن شداد.

السلسلة الضعيفة

(منكر).

 -33509إن لكل أمة حكيما وحكيم هذه األمة أبو الدرداء.

ابن عساكر عن جبري بن نفري مرسال.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 -33512نعم العبد من عباد هللا والرجل من أهل اجلنة عومير بن ساعدة.
الديلمي  -عن جابر.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -33522قاتل عمار وسالبه يف النار.

طب  -عن عمرو بن العاص وعن ابنه.

(الهيثمي :رواه الطبراني في األوسط وفيه عيسى بن قرطاس وهو متروك.).

 - 33523كم من ذي طمرين ال يؤبه له لو أقسم على هللا ألبره منهم عمار بن ايسر.

ابن عساكر  -عن عائشة.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 -33538احلق مع عمار ما يغلب عليه دهلة الكرب.

عق ،كر  -عن حممد بن سعد بن أيب وقاص عن أبيه.

السلسلة الضعيفة (منكر).

 -33620مرحبا بك اي أاب يزيد! كيف أصبحت  -قاله لعقيل.
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الديلمي عن جابر.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -33628إن اجلود ملن شيمة أهل ذلك البيت.

أبو بكر يف الغيالنيات وابن عساكر  -عن جابر بن عبد هللا أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعث بعثا عليهم قيس

بن سعد بن عبادة فجهدوا فنحر هلم قيس تسع ركائب فلما قدموا ذكروا ذلك لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال:

فذكره وابن عساكر عن جابر بن مسرة أيضا.

الغيالنيات (إسناده ضعيف جدا).

 -33634معاذ بن جبل أعلم الناس حبالل هللا وحرامه.

حل عن أيب سعيد.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -33663اي وحشي! اغز وقاتل يف سبيل هللا كما قاتلت لتصد عن سبيل هللا.

طب عن وحشي.

السلسلة الضعيفة (منكر).

 -33682أان سيد ولد آدم وال فخر ،وآدم حتت لوائي يوم القيامة وال فخر ،وأبوك سيد كهول العرب ،وعلي سيد
شباب العرب ،واحلسن واحلسني سيدا شباب أهل اجلنة إال ابين اخلالة حيىي وعيسى.

ابن عساكر عن عائشة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -33692إن مبكة ألربعة نفر من قريش أرأب هبم عن الشرك وأرغب هلم يف اإلسالم :عتاب بن أسيد وجبري بن مطعم
وحكيم بن حزام وسهيل بن عمرو.

ابن عساكر عن ابن عباس.

السلسلة الضعيفة (منكر).

 -33710رحم هللا األنصار وأبناء األنصار وأبناء أبناء األنصار.
هـ عن عمرو بن عوف.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -33724أكرموا األنصار فإهنم ربوا اإلسالم كما يرىب الفرخ يف وكره.
قط يف األفراد والديلمي وابن اجلوزي يف الواهيات عن أنس.

 -33746األنصار أحبائي ،ويف الدين إخواين ،وعلى األعداء أعواين.
عد ،قط يف األفراد وابن اجلوزي يف الواهيات عن أنس.
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 -33788املهاجرون األولون هم السابقون الشافعون املدلون على رهبم أيتون يوم القيامة وعلى عواتقهم السالح
فيقرعون ابب اجلنة فتقول هلم اخلزنة :من أنتم؟ فيقولون :حنن املهاجرون ،فيقال هلم :هل حوسبتم؟ فيجثون على ركبهم
وينثرون جعاهبم ويرفعون أيديهم إىل السماء فيقولون :أي رب! ومباذا حناسب؟ أهبذه حناسب؟ لقد خرجنا وتركنا املال

واألهل والولد؛ فيجعل هللا هلم أجنحة من ذهب خموصة ابلزبرجد والياقوت فيطريون إىل اجلنة فلهم مبنازهلم يف اجلنة

أعرف منهم مبنازهلم يف الدنيا.

حل ،كر وقال :غريب ،وابن مردويه عن صهيب.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -33806اللهم اهد قريشا! فإن عاملها ميأل طباق األرض علما ،اللهم! كما أذقتهم عذااب فأذقهم نواال.
خط وابن عساكر عن أيب هريرة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -33807أمان ألهل األرض من الغرق القريش ،وأمان ألهل األرض من االختالف املواالة لقريش ،قريش أهل هللا،

فإذا خالفها قبيلة من العرب صاروا حزب إبليس.
طب ،ك عن ابن عباس.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 -33813أحبوا قريشا فإنه من أحبهم أحبه هللا.
حم ،حب ،ك عن سهل بن سعد.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -33829اللهم! فقه قريشا يف الدين وأذقهم من يومي هذا إىل آخر األبد نواال فقد أذقتهم نكاال.
طب عن العباس بن عبد املطلب.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -33837أمان أميت من االختالف املواالة لقريش ،قريش أهل هللا ،قريش أهل هللا ،قريش أهل هللا ،فإذا خالفتها
قبيلة من العرب صاروا حزب إبليس.

ابن جرير عن ابن عباس ،وفيه إسحاق بن سعيد بن أركون ضعفوه.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 -33862ال يزال هذا الدين واصبا ما بقي من قريش عشرون رجال.
نعيم بن محاد يف الفنت ،عق عن ابن عباس.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -33870اي معشر قريش! اتبعوين تطأ العرب أعقابكم بل وهللا وفارس والروم.
الديلمي عن ابن عمرو.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).
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 -33876ال تسبوا قريشا ،فإن عاملها ميأل األرض علما ،اللهم! إنك أذقت أوهلا عذااب ووابال أذق آخرها نواال.
ط ،قط يف املعرفة عن ابن مسعود.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -33892بشر من شهد بدرا ابجلنة.

قط يف األفراد عن أيب بكر.

الغرائب الملتقطة (منكر).

 -33925حب قريش إميان وبغضهم كفر وحب العرب إميان وبغضهم كفر فمن أحب العرب فقد أحبين ومن أبغض
العرب فقد أبغضين.

طس عن أنس.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -33928إن جربيل أاتين فقال :اي حممد! إن هللا أمرين أن آتى مشارق األرض ومغارهبا وبرها وحبرها وسهلها وجبلها
فأتيته خبري أهل الدنيا فوجدت خري أهل الدنيا العرب ،مث أمرين أن آتيه خبري العرب فوجدت خري العرب مضر.
الديلمي عن ابن عباس.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -33935ال يبغض العرب إال منافق.
عم عن علي.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -33936اي أيها الناس! إن الرب رب واحد وإن األب أب واحد وإن الدين دين واحد ،وليست العربية أبحدكم من
أب وال أم فإمنا هي اللسان ،فمن تكلم ابلعربية فهو عريب.
ابن عساكر عن أيب سلمة بن عبد الرمحن مرسال.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -33965اإلميان ميان واحلكمة ميانية ،ورحى اإلسالم دائرة فيما ولد قحطان واجلفوة والقسوة فيما ولد عدانن ،محري
رأس العرب وانهبا ،ومذحج هامتها وغلصمتها ،واألزد كاهلها ومججمتها ،ومهدان غارهبا واألنصار مين وأان منهم،

اللهم! اغفر لألنصار وألبناء األنصار! اللهم! أعز غسان أكرم العرب يف اجلاهلية وأفضل الناس يف اإلسالم بعثة ،من

كان يؤمن ابهلل واليوم اآلخر فليكرم األنصار آووين ونصروين ورمحوين ،هم شيعيت وأصحايب وأول من يدخل حببوحة

اجلنة من أميت.

الرامهرمزي يف األمثال ،خط ،كر والديلمي عن عثمان.

الغرائب الملتقطة (منكر).
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 -34001أيىب هللا لبين متيم إال خريا ،ثبت األقدام ،عظام اهلام رجح األحالم ،هضبة محراء؛ ال يضرها من انواها،
أشد الناس على الدجال يف آخر الزمان.
عق واخلطيب عن أيب هريرة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -34005أيىب هللا لبين عامر إال خريا ،أيىب هللا لبين عامر إال خريا ،أيىب هللا لبين عامر إال خريا.
احلسن بن سفيان عن عبد هللا ابن عامر.
الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -34018بخ بخ بخ بخ؟ نعم احلي عنزة؟ مبغى عليهم منصورون ،مرحبا بقوم شعيب وأختان موسى ،اللهم ارزق

عنزة كفافا ال قوات وال إسرافا.

ابن قانع ،طب  -عن سلمة بن سعد العنزي.

السلسلة الضعيفة (منكر).

 -34028سريي مزينة ما هاجرت فتيان قط كرموا على هللا إال كان أسرعهم فناء ،سريي مزينة ال يدرك الدجال منها

أحد.

متام وابن عساكر وقال :غريب جدا  -عن مساور بن شهاب بن مسور بن مساور عن أبيه عن جده مسرور عن جده
سعد ابن أيب الغادية عن أبيه عن جده.

 -34040بغض بين هاشم واألنصار كفر ،وبغض العرب نفاق.
طب عن ابن عباس.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -34045حب أيب بكر وعمر من اإلميان وبغضهما كفر وحب األنصار من اإلميان وبغضهم كفر ،وحب العرب من
اإلميان وبغضهم كفر ،ومن سب أصحايب فعليه لعنة هللا ،ومن حفظين فيهم فأان احفظه يوم القيامة.
ابن عساكر عن جابر.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 -34080مسعت زيد بن عمرو بن نفيل يعيب أكل ما ذبح لغري هللا؛ فما ذقت شيئا ذبح على النصب حىت أكرمين
هللا تعاىل مبا أكرمين به من رسالته.
الديلمي عن عائشة.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -34111رأيت جدود العرب فإذا جد بين عامر مجل آدم أمحر أيكل من أطراف الشجر؛ ورأيت جد غطفان صخرة

خضراء تتفجر  -الينابيع ،ورأيت جد بين متيم هضبة محراء ال يضرها من وراءها ،فقال رجل من القوم :إهنم إهنم،
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فقال :مه مه عنهم ،فإهنم عظام اهلام ،ثبت األقدام ،أنصار احلق يف آخر الزمان.
الديلمي عن عمرو العويف.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -34120اي أاب الدرداء! إذا فاخرت ففاخر بقريش؛ وإذا كاثرت فكاثر بتميم ،وإذا حاربت فحارب بقيس ،أال إن
وجوهها كنانة ،ولساهنا أسد ،وفرساهنا قيس ،إن هلل اي أاب الدرداء فرساان يف مسائه يقاتل هبم أعداءه وهم املالئكة،

وفرساان يف األرض يقاتل يف األرض يقاتل هبم أعداءه وهم قيس ،اي أاب الدرداء! إن آخر من يقاتل عن اإلسالم حني ال
يبقى إال ذكره ومن القرآن إال رمسه لرجل من قيس ،قالوا :اي رسول هللا! من أي قيس؟ قال :من سليم.

متام وابن عساكر ،وقال :غريب جدا  -عن أيب الدرداء ،وفيه سليمان بن أيب كرمية ضعفه أبو حامت وقال عد :عامة

أحاديثه مناكري.

 -34123إذا أراد هللا أمرا فيه لني أوحى به إىل املالئكة املقربني ابلفارسية الدرية ،وإذا أراد أمرا فيه شدة أوحاه
ابلعربية اجلهرية يعين املبينة.

الديلمي عن أيب أمامة ،فيه جعفر بن الزبري مرتوك.

 -34126أعظم الناس نصيبا يف اإلسالم أهل فارس.
ك يف اترخيه والديلمي عن أيب هريرة.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -34138أهل فارس هم ولد إسحاق.

ك يف اترخيه عن ابن عمر.

الغرائب الملتقطة (منكر).

 -34156وعدين ريب يف أهل بييت من أقر منهم ابلتوحيد ويل ابلبالغ أن ال يعذهبم.
ك عن أنس.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 -34164أان حرب ملن حاربكم وسلم ملن ساملكم  -قاله لعلي وفاطمة واحلسن واحلسني.
حم ،طب ،ك عن أيب هريرة.

مسند أحمد :شعيب (إسناده ضعيف جدا).

 -34178أول من يرد على احلوض أهل بييت ومن أحبين من أميت .الديلمي عن علي .إسناده ضعيف جدا ،فيه
السري بن إمساعيل :مرتوك.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).
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 -34186اللهم إنك جعلت صلواتك ورمحتك ومغفرتك ورضوانك على إبراهيم وآل إبراهيم ،اللهم! إهنم مين وأان
منهم فاجعل صلواتك ورمحتك ومغفرتك ورضوانك علي وعليهم  -يعين عليا وفاطمة وحسنا وحسينا.

طب عن واثلة.

[الهيثمي :رواه الطبراني ،وفيه يزيد بن ربيعة الرحبي ،وهو متروك].

 -34188النجوم أمان ألهل السماء ،وأهل بييت أمان ألميت.

ش ومسدد واحلكيم ،ع ،طب وابن عساكر عن سلمة بن
وهو متروك].

األكوع[ .الهيثمي :رواه الطبراني ،وفيه موسى بن عبيدة الربذي،

 -34189النجوم أمان ألهل األرض من الغرق ،وأهل بييت أمان ألميت من االختالف ،فإذا خالفتها قبيلة من العرب

اختلفوا فصاروا حزب إبليس.
ك وتعقب عن ابن عباس.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 -34270ويح الفراخ فراخ آل حممد من خليفة مستخلف مرتف.
ابن عساكر عن سلمة بن األكوع.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -34271مسي هارون ابنيه شربا وشبريا ،وإين مسيت ابين احلسن واحلسني مبا مسي به هارون ابنيه.
البغوي وعبد الغين يف اإليضاح وابن عساكر عن سلمان.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 -34326يقتل حسني حني يعلوه القتري.

الباوردي ،طب عن أم سلمة ،وفيه سعد بن طريف.

[سعد بن طريف متروك].

 -34355فضل عائشة على النساء كفضل هتامة على ما سواها من األرض وفضل الثريد على سائر الطعام.
أبو نعيم يف فضائل الصحابة  -عن عائشة.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -34378إذا كان يوم القيامة حد هللا الذين شتموا عائشة مثانني مثانني على رؤوس اخلالئق فيستوهب ريب املهاجرين
منهم فأستأمرك اي عائشة.
طب عن ابن عباس.

السلسلة الضعيفة (منكر).

 -34410اي عائشة! إن هللا زوجين مرمي بنت عمران وآسية بنت مزاحم يف اجلنة.

ابن السين  -عن عائشة رضي هللا عنها.

السلسلة الضعيفة (منكر).
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 -34418من سره أن ينظر إىل امرأة من احلور العني فلينظر إىل أم رومان.
ابن سعد عن القاسم بن حممد مرسال.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 -34445امرؤ القيس صاحب لواء الشعراء إىل النار.
حم ،تخ كر عن أيب هريرة.

مسند أحمد :شعيب (إسناده ضعيف جدا).

 -34466إذا مجع هللا تبارك وتعاىل اخلالئق يوم القيامة أذن ألمة حممد يف السجود فيسجدون له طويال مث يقال هلم:
ارفعوا رؤسكم فقد جعلنا عدتكم من الكفار فداء لكم من النار.
هـ ،طب عن أيب موسى.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -34550أوحى هللا إىل موسى بن عمران أن يف أمة حممد لرجاال يقومون على كل شرف وواد ينادون بشهادة أن ال
إله إال هللا ،جزاؤهم على جزاء األنبياء.

الديلمي عن أنس .الغرائب امللتقطة (منكر).

 -34551إين وأميت ملشرفون على كوم من مسك مشرفون على اخلالئق ،ما من أحد من األمم من املؤمنني إال ود
أنه منا وما من نيب كذبه قومه إال وأمة حممد شهداء له يوم القيامة أنه قد بلغ رساالت ربه والرسول شهيد عليكم.

الديلمي عن جابر.

الغرائب الملتقطة (منكر).

 -34577أتدرون أي أهل اإلميان أفضل إمياان؟ قالوا :املالئكة ،قال :هم كذلك وحيق هلم وما مينعهم وقد أنزهلم هللا

املنزلة اليت أنزهلم بل غريهم ،قالوا :فاألنبياء ،قال :هم كذلك وحق هلم بل غريهم ،قالوا :فمن هم؟ قال :أقوام أيتون من

بعدي فيؤمنون يب ومل يروين وجيدون الورق املعلق فيعملون مبا فيه؛ فهؤالء أفضل أهل اإلميان إمياان.
كر عن عمر.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -34580ليتين لقيت إخواين! فإين أحبهم ،فقال أبو بكر :أليس حنن إخوانك؟ قال :ال ،أنتم أصحايب ،إخواين الذين
مل يروين وآمنوا يب وصدقوين وأحبوين حىت أين أحب إىل أحدهم من والده وولده ،أال حتب اي أاب بكر قوما أحبوك حبيب

إايك؟ قال :بلى اي رسول هللا! قال :فأحبهم ما أحبوك حبيب إايك.

أبو نعيم يف فضائل الصحابة عن انفع عن أيب هريرة عن أنس ،وفيه أبو هرمز مرتوك.
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 -34586وددت أين لقيت إخواين! قالوا :اي رسول هللا! ألسنا إخوانك؟ قال :أنتم أصحايب ،وإخواين قوم جييئون من
بعدي يؤمنون يب ومل يروين ،مث قال :اي أاب بكر! أال حتب قوما بلغهم أنك حتبين فأحبوك حببك إايي؟ فأحبهم أحبهم هللا.

ابن عساكر عن الرباء.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -34598األبدال من املوايل.

احلاكم يف الكىن  -عن عطاء مرسال.

السلسلة الضعيفة (منكر).

 -34601إن أبدال أميت مل يدخلوا اجلنة ابألعمال ولكن إمنا دخلوها برمحة هللا ،وسخاوة األنفس ،وسالمة الصدر،

ورمحة جلميع املسلمني.
هب عن أيب سعيد.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -34604إن بدالء أميت مل يدخلوا اجلنة بصالة وال صيام ولكن دخلوها بسخاء األنفس ،وسالمة الصدر ،والنصح

للمسلمني.

قط يف كتاب اإلخوان ،عد واخلالل يف كرامات األولياء وابن الل يف مكارم األخالق عن احلسن عن أنس.

الغرائب

الملتقطة (ضعيف جدا).

 -34605إن بدالء أميت مل يدخلوا اجلنة بكثرة صوم وال صالة ولكن دخلوها برمحة هللا ،وسالمة الصدور ،وسخاوة
األنفس ،والرمحة جلميع املسلمني.

احلكيم وابن أيب الدنيا يف كتاب السخاء ،هب عن احلسن مرسال.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -34612ال يزال أربعون رجال من أميت قلوهبم على قلب إبراهيم ،يدفع هللا هبم عن أهل األرض ،يقال هلم األبدال،
إهنم ال يدركوها بصالة وال بصوم وال بصدقة ،قالوا :اي رسول هللا! فبم أدركوها؟ قال ابلسخاء والنصيحة للمسلمني.
طب عن ابن مسعود.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -34619إن املالئكة قالت :اي ربنا! أعطيت بين آدم الدنيا أيكلون فيها ويشربون ويركبون ويلبسون وحنن نسبح

حبمدك وال أنكل وال نشرب وال نلهو فكما جعلت هلم الدنيا فاجعل لنا اآلخرة! قال :ال أجعل صاحل ذرية من خلقته

بيدي كمن قلت له :كن ،فكان.

طب عن ابن

عمر[ .الهيثمي :رواه الطبراني في الكبير واألوسط ،وفيه إبراهيم بن عبد هللا بن خالد المصيصي ،وهو كذاب متروك،

وفي سند األوسط طلحة بن زيد ،وهو كذاب أيضا].

 -34630إن هللا تعاىل ينزل على هذا املسجد مسجد مكة يف كل يوم وليلة عشرين ومائة رمحة :ستني للطائفني،
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وأربعني للمصلني؛ وعشرين للناظرين.

طب واحلاكم يف الكىن وابن عساكر عن ابن

عباس[ .الهيثمي :فيه يوسف بن السفر ،وهو متروك].

 -34640دثر مكان البيت فلم حيجه هود وال صاحل حىت بوأه هللا إلبراهيم.
الزبري بن بكار يف النسب عن عائشة.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -34644مكة أم القرى ومرو أم خراسان.

عد عن بريده.

العلل المتناهية (ال يصح).

 -34701اي أهل مكة! إنكم يف وسط من األرض حبذاء وسط السماء وأبقل األرض مطرا فأقلوا من اختاذ املاشية.

الديلمي عن ابن عباس.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -34704من صرب على حر مكة ساعة من هنار تباعدت منه جهنم مسرية مائيت عام وتقربت منه اجلنة مسرية مائيت

عام.

أبو الشيخ عن أيب هريرة ،وفيه عبد الرحيم بن زيد العمى مرتوك عن أبيه وليس ابلقوي.

 -34718بعث هللا جربيل إىل آدم وحواء فقال هلما :ابنيا يل بيتا ،فحط جربيل فجعل آدم حيفر وحواء تنقل حىت
أجابه املاء ،مث نودي من حتته :حسبك اي آدم! فلما بناه أوحى هللا إليه أن يطوف به وقيل له :أنت أول الناس وهذا

أول بيت ،مث تناسخت القرون حىت حجه نوح ،مث تناسخت القرون حىت رفع إبراهيم القواعد منه.

هق وابن عساكر عن ابن عمر ،وقال هق :تفرد به ابن هليعة هكذا مرفوعا.

السلسلة الضعيفة (منكر).

 -34729احلجر ميني هللا يف األرض يصافح هبا عباده.

خط وابن عساكر عن جابر.

السلسلة الضعيفة (منكر).

 -34736ليس من اجلنة يف األرض شيء إال ثالثة أشياء :غرس العجوة ،واحلجر ،وأوراق تنزل يف الفرات كل يوم

بركة من اجلنة.

خط عن أيب هريرة.

زوائد تاريخ الخطيب (إسناده ضعيف وفي متنه نكارة)

 -34738ههنا تسكب العربات  -يعين عند احلجر.
هـ ،ك عن ابن عمر.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).
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 -34747لوال ما طبع الركن من أجناس اجلاهلية وأرجاسها وأيدي الظلمة واألمثة الستشفي به من كل عاهة وأللفي

اليوم كهيئته يوم خلقه هللا وإمنا غريه هللا ابلسواد لئال ينظر أهل الدنيا إىل زينة اجلنة ،وليصرين إليها ،وإهنا لياقوتة بيضاء

من ايقوت اجلنة وضعه هللا حني أنزل آدم يف موضع الكعبة قبل أن تكون الكعبة ،واألرض يومئذ طاهرة مل يعمل فيها

بشيء من املعاصي وليس هلا أهل ينجسوهنا ،فوضع هلا صف من املالئكة على أطراف احلرم حيرسونه من سكان

األرض ،وسكاهنا يومئذ اجلن ال ينبغي هلم أن ينظروا إليه ألنه شيء من اجلنة ومن نظر إىل اجلنة دخلها فليس ينبغي أن

ينظر إليها إال من قد وجبت له اجلنة ،واملالئكة يذودوهنم عنه وهم وقوف على أطراف احلرم حيدقون به من كل جانب،

ولذلك مسي احلرم ألهنم حيولون فيما بينهم وبينه.

طب عن ابن عباس.

السلسلة الضعيفة (منكر).

 -34754على الركن اليماين ملك موكل منذ خلق هللا السماوات واألرض ،فإذا مررمت به فقولوا :ربنا آتنا يف الدنيا

حسنة  -اآلية ،فإنه يقول :آمني آمني.
خط عن ابن عباس ،هب عنه موقوفا.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -34755الركن ميان.
عق عن أيب هريرة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -34756ما أتيت الركن اليماين إال لقيت عنده ألف ألف ملك مل حيجوا قبل ذلك.
الديلمي عن أيب هريرة.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -34759ما بني الركن واملقام ملتزم ،ما يدعو به صاحب عاهة إال برئ.
طب عن ابن عباس.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -34777ماء زمزم شفاء من كل داء.
فر عن صفية.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -34826الصالة يف مسجدي هذا أفضل من ألف صالة فيما سواه إال املسجد احلرام ،واجلمعة يف مسجدي هذا

أفضل من ألف مجعة فيما سواه إال املسجد احلرام ،وشهر رمضان يف مسجدي هذا أفضل من ألف شهر رمضان فيما

سواه إال املسجد احلرام.
هب  -عن جابر.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).
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 -34829غبار املدينة يربى اجلذام.

ابن السين وأبو نعيم معا يف الطب  -عن أيب بكر وحممد بن سامل مرسال.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -34828غبار املدينة شفاء من اجلذام.

أبو نعيم يف الطب  -عن اثبت بن قيس بن مشاس.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 -34830غبار املدينة يطفئ اجلذام.

الزبري بن بكار يف أخبار املدينة  -عن إبراهيم بالغا.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 -34832لو بين مسجدي هذا إىل صنعاء كان مسجدي.
الزبري بن بكار يف أخبار املدينة عن أيب هريرة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -34885املدينة مهاجري ومضجعي من األرض وحق على أميت أن يكرموا جرياين ما اجتنبوا الكبائر ،فمن مل يفعل
ذلك سقاه هللا عز وجل من طينة اخلبال عصارة أهل النار.

قط يف األفراد عن جابر ،طب عن معقل بن

متروك ،وهللا أعلم].

يسار[ .الهيثمي :رواه الطبراني في الكبير ،وفيه عبد السالم بن أبي الجنوب ،وهو

 -34927سيبلغ البناء سلعا مث أييت على املدينة زمان مير السفر على بعض أقطارها فيقول :قد كانت هذه مرة عامرة

من طول الزمان وعفو األثر.
طب عن سهل بن حنيف.

[الهيثمي :رواه الطبراني في الكبير ،وفيه إبراهيم بن عبد هللا بن خالد المصيصي ،وهو متروك].

 -34928من جاءين زائرا ال يعمده حاجة إال زايريت كان حقا علي أن أكون له شفيعا يوم القيامة.
طب عن ابن عمر.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -34960يبعث هللا عز وجل من هذه البقعة ومن هذا احلرم سبعني ألفا يدخلون اجلنة بغري حساب ،فيشفع كل
واحد منهم يف سبعني ألفا ،وجوههم كالقمر ليلة البدر.
الديلمي عن ابن مسعود.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).
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 -34991إن أحدا جبل حيبنا وحنبه وهو على ترعة من ترع اجلنة ،وعري على ترعة من ترع النار.
هـ عن أنس.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -35009من مات بني احلرمني حاجا أو معتمرا بعثه هللا عز وجل يوم القيامة ال حساب عليه وال عذاب ،ومن زارين
بعد مويت فكأمنا زارين يف حيايت ،ومن جاورين بعد مويت فكأمنا جاورين يف حيايت ،ومن مات مبكة فكأمنا مات ابلسماء

الدنيا ،ومن شرب ماء زمزم فماء زمزم ملا شرب له ،ومن قبل احلجر واستلمه شهد له يوم القيامة ابلوفاء ،ومن طاف

حول بيت هللا أسبوعا أعطاه هللا بكل طواف عشر نسمات من ولد إمساعيل عتاقة ،ومن سعى بني الصفا واملروة ثبت
هللا قدميه على الصراط يوم تزل فيه األقدام.

الديلمي عن ابن عمر ،وفيه أمحد بن صاحل السموي ،قال ابن حجر :هذا من مناكريه.

 -35012الشام صفوة هللا من بالده ،إليها جيتيب صفوته من عباده ،من خرج من الشام إىل غريها فبسخطة؛ ومن

دخلها من غريها فربمحة.
طب ،ك عن أيب أمامة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -35032أال! إهنا ستفتح عليكم الشام فعليكم مبدينة يقال هلا دمشق فإهنا خري مدائن الشام ،وفسطاط املؤمنني
أبرض منها يقال هلا الغوطة وهي معقلهم.

ابن النجار عن عبد الرمحن بن جبري بن نفري عن أبيه .العلل املتناهية (ال يصح).

 -35054ال تزال طائفة من أميت يقاتلون على أبواب بيت املقدس وما حوهلا وعلى أبواب أنطاكية وما حوهلا وعلى
أبواب دمشق وما حوهلا وعلى أبواب الطالقان وما حوهلا ظاهرين على احلق ال يبالون من خذهلم وال من نصرهم حىت

خيرج هللا كنزه من الطالقان فيحي هبم دينه كما أميت من قبل.

كر  -عن أيب هريرة ،وقال :إسناده غريب وألفاظه غريبة جدا.
 -35063جبل اخلليل مقدس وإن الفتنة ملا ظهرت يف بين إسرائيل أوحى هللا تعاىل إىل أنبيائهم أن يفروا بدينهم إىل

جبل اخلليل.

ابن عساكر عن الوضني بن عطاء مرسال.

السلسلة الضعيفة (منكر).

 -35075من مات يف بيت املقدس فكأمنا مات يف السماء.
البزار عن أيب هريرة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).
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 -35088اغزو قزوين ،فإنه من أعلى أبواب اجلنة.

ابن أيب حامت واخلليلي معا يف فضائل قزوين  -عن بشر بن أيب سلمان الكويف عن رجل مرسال ،خط يف فضائل قزوين

عن بشر بن سلمان أيب السري عن رجل ،نسى أبو السري امسه وأسند عن أيب زرعة قال :ليس يف قزوين حديث أصح
من هذا.

السلسلة الضعيفة (منكر).

 -35120إن هللا خلق أربعة أشياء وأردفها أربعة أشياء ،خلق اجلدب وأردفه الزهد وأسكنه احلجاز ،وخلق العفة

وأردفها الغفلة وأسكنها اليمن ،وخلق الريف وأردفه الطاعون وأسكنه الشام ،وخلق الفجور وأردفه الدرهم وأسكنه

العراق.

كر  -عن عائشة ،قال :ويف إسناده جماهيل فال حيتج به  -انتهى.
 -35122جبل اخلليل جبل مقدس ،وإن الفتنة ملا ظهرت يف بين إسرائيل أوحى هللا تعاىل إىل أنبيائهم أن يفروا بدينهم

إىل جبل اخلليل.

نعيم بن محاد يف الفنت ،متام ،كر عن الوضني بن عطاء

مرسال .السلسلة الضعيفة (منكر).

 -35129إن هللا تعاىل ابرك ما بني العريش والفرات وفلسطني ،وخص فلسطني ابلتقديس.
ابن عساكر عن زهري بن حممد بالغا.

السلسلة الضعيفة (منكر).

 -35149اي علي إن وليت األمر بعدي فأخرج أهل جنران من جزيرة العرب.
حم عن علي.

مسند أحمد :شعيب (إسناده ضعيف جدا).

 -35152تكون قرية يقال هلا البصرة أقوم الناس قبلة وأكثره مؤذنني ،يدفع هللا عنهم ما يكرهون.
ابن عساكر عن أيب ذر.

الغرائب الملتقطة (منكر).

 -35166إن رجبا شهر عظيم تضاعف فيه احلسنات ،من صام يوما منه كان كصيام سنة.

الرافعي  -عن أيب سعيد.

 -35167إن رجبا شهر هللا ويدعى األصم ،وكان أهل اجلاهلية إذا دخل رجب يعطلون أسلحتهم ويضعوهنا ،فكان
الناس أيمنون وأيمن السبيل وال خيافون بعضهم بعضا حىت ينقضي.

هب عن عائشة ،وقال :رفعه منكر.
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 -35169يف رجب يوم وليلة ،من صام ذلك اليوم وقام تلك الليلة كان كمن صام من الدهر مائة سنة وقام مائة
سنة ،وهو لثالث بقني من رجب ،وفيه بعث هللا تعاىل حممدا.

هب وقال :منكر عن سلمان الفارسي.

 -35200من وسع على عياله يف يوم عاشوراء وسع هللا عليه يف سنته كلها.
طس ،هب عن أيب سعيد.

المنار المنيف.

 -35212إن املالئكة لتفرح بذهاب الشتاء رمحة ملا يدخل على فقراء املسلمني فيه من الشدة.

طب عن ابن عباس.

[الهيثمي :رواه الطبراني في الكبير ،وفيه معلى بن ميمون ،وهو متروك].

 -35213مرحبا ابلشتاء! فيه تنزل الرمحة ،أما ليله فطويل للقائم ،وأما هناره فقصري للصائم.
الديلمي عن ابن مسعود.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 - 35214أربع لياليهن كأايمهن وأايمهن كلياليهن يرب هللا فيهن القسم ويعتق فيهن النسم ويعطي فيهن اجلزيل :ليلة
القدر وصباحها ،وليلة عرفة وصباحها ،وليلة النصف من شعبان وصباحها وليلة اجلمعة وصباحها.
الديلمي عن أنس.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -35216شعبان شهري ورمضان شهر هللا وشعبان املطهر ورمضان املكفر.
الديلمي عن عائشة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -35222إن هللا أنزل بركات ثالاث :الشاة والنخلة والنار.
طب عن أم هانئ.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -35223الشاة يف البيت بركة ،والشااتن بركتان ،والثالث ثالث بركات.
خد  -عن علي.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 -35225الشاة من دواب اجلنة.

هـ عن ابن عمر ،خط عن ابن عباس.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).
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 -35230الغنم أموال األنبياء.
فر عن أيب هريرة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -35236الربكة يف الغنم ،واجلمال يف اإلبل.
الديلمي عن أنس.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -35237الشاة يف البيت بركة ،والشااتن بركتان ،والثالث شياة ثالث بركات.
خ يف األدب ،عق وابن جرير  -عن علي.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 -35266اجلمال يف اإلبل؛ والربكة يف الغنم؛ واخليل يف نواصيها اخلري.
الشريازي يف األلقاب عن أنس.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 -35297ال تلعنه فإنه نبه نبيا من األنبياء لصالة الغداة يعين الربغوث.
احلكيم ،هب عن أنس.

محقق الشعب (إسناده ضعيف جدا).

 -35301إن هللا تعاىل حيب من حيب التمر.

طب ،عد  -عن ابن عمرو.

[الهيثمي :رواه الطبراني في الكبير واألوسط وفيه إبراهيم بن أبي حية وهو متروك].

 -35304خلقت النخلة والرمان والعنب من فضلة طينة آدم.
ابن عساكر عن أيب سعيد.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -35306النخل والشجر بركة على أهله وعلى عقبهم بعدهم إذا كانوا هلل شاكرين.
طب عن احلسن بن علي.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -35325ملا أهبط هللا عز وجل آدم إىل األرض كان أول ما أكل من مثارها النبق.
اخلطيب عن ابن عباس.

زوائد تاريخ الخطيب (منكر)

 -35336إن النيل خيرج من اجلنة ،ولو التمستم فيه حني ميج لوجدمت فيه من ورقها.
أبو الشيخ يف العظمة عن أيب هريرة.

السلسلة الضعيفة (منكر).
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 -35337ما من يوم إال ويقسم فيه مثاقيل من بركات اجلنة يف الفرات.
ابن مردويه عن ابن مسعود.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -35339ينزل يف الفرات كل يوم ميثاقل من بركة اجلنة.

خط عن ابن مسعود.

زوائد تاريخ بغداد (ضعيف جدا).

 -35401عن معرض بن عبد هللا بن معرض بن معيقيب اليمامي عن أبيه عن جده معرض بن معيقيب قال:

حججت حجة الوداع فدخلت دارا مبكة فرأيت فيها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كأن وجهه دارة القمر ومسعت منه

عجبا ،جاءه رجل من أهل اليمامة بصيب يوم ولد قد لفه يف خرفة ،فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :اي غالم! من
أان! قال :أنت رسول هللا ،قال صدقت ،ابرك هللا فيك! قال :مث إن الغالم مل يتكلم بعدها حىت شب ،قال قال أيب:

فكنا نسميه مبارك اليمامة.

ابن النجار؛ وفيه حممد بن يونس الكدميي.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -35405مسند رفاعة بن عرابة اجلهين عن أيب احلارث حممد بن احلارث بن هانئ بن مدجل بن املقداد بن زمل بن

عمرو العذري حدثين أيب عن أبيه عن جده عن أبيه عن زمل بن عمرو العذرى قال :كان لبين عذرة صنم يقال له محام،

وكان سادنه رجال يقال له طارق ،فلما ظهر النيب صلى هللا عليه وسلم مسعنا صوات :اي بين هند بن حرام! ظهر احلق

وأودى محام ،ودفع الشرك اإلسالم؛ ففزعنا لذلك وهالنا ،فمكثنا أايما مث مسعنا صوات وهو يقول :اي طارق ،اي طارق!

بعث النيب الصادق ،بوحي انطق ،صدع صادع أبرض هتامة ،لناصريه السالمة ،وخلاذليه الندامة ،هذا الوداع مين إىل يوم

القيامة ،فوقع الصنم لوجهه .قال زمل :فابتعت راحلة ورحلت حىت أتيت النيب صلى هللا عليه وسلم مع نفر من قومي

وأنشدته

شعرا قلته:

إليك اي رسول هللا أعملت نصها ...أكلفها حزان وقوزا من الرمل

ألنصر خري الناس نصرا مؤزرا ...وأعقد حبال من حبالك يف حبلي

وأشهد أن هللا ال شيء غريه ...أدين له ما أثقلت قدمي نعلي

قال :فأسلمت وابيعت وأخربانه مبا مسعنا ،فقال :ذلك من كالم اجلن ،مث قال :اي معشر العرب! إين رسول هللا إىل األانم

كافة ،أدعوهم إىل عبادة هللا وحده وأين رسوله وعبده ،وأن حتجوا البيت ،وتصوموا شهرا من اثين عشر شهرا وهو شهر
رمضان ،فمن أجابين فله اجلنة نزال وثوااب ،ومن عصاين كانت النار منقلبا .قال :فأسلمنا وعقد لنا لواء وكتب لنا كتااب

نسخته:

بسم هللا الرمحن الرحيم

من حممد رسول هللا لزمل بن عمرو ومن أسلم معه خاصة إين بعثته إىل قومه عامة ،فمن أسلم ففي حزب هللا ورسوله،
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ومن أىب فله أمان شهرين .شهد علي بن أيب طالب وحممد بن مسلمة األنصاري.

كر ،وقال :غريب جدا.

 -35471عن بريدة قال :كان النيب صلى هللا عليه وسلم من أفصح العرب ،وكان يتكلم ابلكالم ال يدرون ما هو

حىت خيربهم.

العسكري يف األمثال ،وفيه حسان بن مصك مرتوك.

 -35505مسند بالل بن أيب رابح عن حممد بن املنكدر عن جابر عن أيب بكر عن بالل قال :أذنت يف ليلة ابردة
فلم أيت أحد ،مث انديت فلم أيت أحد  -ثالث مرات ،فقال النيب صلى هللا عليه وسلم :ما هلم؟ فقلت :منعهم الربد،

فقال :اللهم احبس  -ويف لفظ :أذهب  -عنهم الربد! فأشهد أين رأيتهم يرتوحون يف الصبح من احلر.
طب وأبو نعيم.

[الهيثمي :رواه الطبراني في الكبير وفيه أيوب بن سيار وهو متروك].

 -35565عن عائشة قالت قلت :اي رسول هللا! إنك أتيت اخلالء فال نرى شيئا من األذى إال أان جند رائحة املسك،

فقال :إان معشر األنبياء نبتت أجسادان على أرواح أهل اجلنة ،وأمرت األرض ما كان منا أن تبتلعه.

الديلمي ،وفيه عنبسة بن عبد الرمحن .العلل املتناهية (ال يصح).

 -35579عن األصبغ بن نباتة قال :أقبل رجل من حضرموت فأسلم على يدي علي فقال له علي :أتعرف
األحقاف؟ قال له الرجل :كأنك تسأل عن قرب هود؟ قال :نعم ،قال :خرجت وأان يف عنفوان شبيبيت يف غلمة من احلي

وحنن نريد أن أنيت قربه لبعد صوته كان فينا وكثرة من يذكره منا :فسران يف بالد األحقاف أايما ومعنا رجل قد عرف

املوضع ،فانتهينا إىل كثيب أمحر فيه كهوف كثرية ،فمضى بنا الرجل إىل كهف منها فدخلناه ،فأمعنا فيه طويال ،فانتهينا
إىل حجرين قد أطبق أحدمها دون اآلخر وفيه خلل يدخل منه الرجل النحيف ،فدخلته فرأيت رحال على سرير شديد

األد مة طويل الوجه كث اللحية قد يبس على سريره ،فإذا مسست شيئا من جسده أصبته صليبا مل يتغري ،ورأيت عند

رأسه كتااب ابلعربية :أان هود الذي أسفت على عاد بكفرها وما كان ألمر هللا من مرد .قال لنا علي ،كذلك مسعته من أيب

القاسم صلى هللا عليه وسلم.

كر.

[األصبغ بن نباتة متروك].

 -35643مسند ربيعة بن كعب األسلمي كنت أخدم النيب صلى هللا عليه وسلم فأعطاين أرضا وأعطى أاب بكر أرضا،

وجاءت الدنيا فاختلفنا يف عذق خنلة فقال أبو بكر :هي يف حدي ،وقلت أان :هي يف حدي ،فكان بيين وبني أيب بكر

كالم ،فقال أبو بكر كلمة كرهتها وندم ،فقال يل :اي ربيعة رد علي مثلها حىت تكون قصاصا ،فقلت :ال أفعل ،فقال
أبو بكر :لتقولن أو ألستعدين عليك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قلت :ما أان بفاعل ،قال :ورفض األرض ،فانطلق
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أبو بكر إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فانطلقت أتلوه ،فجاء أانس من أسلم فقالوا :يرحم هللا أاب بكر! يف أي شيء
يستعدي عليك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو الذي قال لك ما قال! فقلت :أتدرون من هذا؟ هذا أبو بكر

الصديق وهو اثين اثنني وهو ذو شيبة يف اإلسالم ،فإايكم يلتفت فرياكم تنصروين عليه فيغضب فيأيت رسول هللا صلى

هللا عليه وسلم فيغضب لغضبه فيغضب هللا لغضبهما فيهلك ربيعة ،قالوا :فما أتمران؟ قلت ،ارجعوا ،فانطلق أبو بكر

إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وتبعته وحدي حىت أتى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فحدثه احلديث كما كان،

فرفع إيل رأسه فقال :اي ربيعة! ما لك وللصديق؟ قلت :اي رسول هللا! كان كذا وكذا فقال يل كلمة كرهتها فقال يل :قل
يل كما قلت لك حىت يكون قصاصا ،قال :أجل فال ترد عليه ولكن قل :غفر هللا لك اي أاب بكر! فوىل أبو بكر وهو

يبكي.

طب عن ربيعة األسلمي.

مسند أحمد :شعيب (إسناده ضعيف جدا).

 -35655عن عائشة قالت :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :أبو بكر عتيق هللا من النار ،فمن يومئذ مسي

عتيقا.

أبو نعيم؛ وفيه إسحاق بن حيىي بن طلحة مرتوك.

 -35665عن أم هاينء قالت :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ملا أسري به :إين أريد أن أخرج إىل قريش
فأخربهم ،فكذبوه وصدقه أبو بكر فسمي يومئذ الصديق.

أبو نعيم يف املعرفة ،وفيه عبد األعلى ابن أيب املساور مرتوك.

 -35674عن يزيد بن األصم أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال أليب بكر :أان أكرب أو أنت؟ قال :أنت أكرب وأكرم

وأان أسن منك.

خليفة بن خياط ،قال ابن كثري :غريب جدا واملشهور خالفه ،ش.

 -35679عن علي قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أليب بكر الصديق :اي أاب بكر! إن هللا أعطاين ثواب من
آمن به من يوم خلق هللا آدم إىل أن تقوم الساعة ،وإن هللا أعطاك اي أاب بكر ثواب من آمن يب منذ بعثين إىل أن تقوم

الساعة.

الدينوري يف اجملالسة والعشاري يف فضائل الصديق واخللعي ،خط والديلمي وابن اجلوزي يف الواهيات.

 -35685عن أيب العطوف اجلزري عن الزهري عن أنس أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال حلسان بن اثبت:
هل قلت يف أيب بكر شيئا؟ قال :نعم اي رسول هللا! قال :قل حىت أمسع ،قال:
واثين اثنني يف الغار املنيف وقد ...طاف العدو به إذ يصعد اجلبال
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وكان حب رسول هللا قد علموا ...من الربية مل يعدل به بدال

فتبسم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حىت بدت نواجذه مث قال :صدقت اي حسان! هو كما قلت.

عد ،ورواه من وجه آخر عن الزهري مرسال وقال :ومل يوصله إال حممد بن الوليد بن أابن وهو ضعيف يسرق احلديث:
وقال :هذا احلديث موصله ومرسله منكر ،والبالء فيه من أيب العطوف.

 -35705عن يزيد بن األصم أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال أليب بكر :أان أكرب أو أنت؟ قال :أنت أكرب وأكرم

وأان أسن منك.

حم يف اترخيه وخليفة بن خياط ،كر ،قال ابن كثري :مرسل غريب جدا.

 -35735عن أيب بكر قال :مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول :اللهم اشدد اإلسالم بعمر بن اخلطاب.
طس ،وفيه حممد بن احلسن بن زابلة مرتوك.

 -35742عن ابن عباس قال :سألت عمر :ألي شيء مسيت الفاروق؟ قال :أسلم محزة قبلي بثالثة أايم ،مث شرح
هللا صدري لإلسالم فقلت :هللا ال إله إال هو له األمساء احلسىن ،فما يف األرض نسمة أحب إيل من نسمة رسول هللا

صلى هللا عليه وسلم ،فقلت :أين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؟ قالت أخىت :هو يف دار األرقم بن أيب األرقم عند

الصفا ،فأتيت الدار ومحزة يف أصحابه جلوس يف الدار ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف البيت :فضربت الباب،

فاستجمع القوم ،فقال هلم محزة :ما لكم؟ قالوا :عمر بن اخلطاب ،فخرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأخذ مبجامع

ثيايب مث نرتين نرتة فما متالكت أن وقعت على ركبيت فقال :ما أنت مبنته اي عمر! فقلت :أشهد أن ال إله إال هللا وحده ال

شريك له وأشهد أن حممدا عبده ورسوله ،فكرب أهل الدار تكبرية مسعها أهل املسجد فقلت :اي رسول هللا! ألسنا على
احلق إن متنا وإن حيينا؟ قال :بلى! والذي نفسي بيده إنكم على احلق إن متم وإن حييتم! قلت :ففيم االختفاء؟

والذي بعثك ابحلق لتخرجن فأخرجناه يف صفني :محزة يف أحدمها وأان يف اآلخر ،له كديد ككديد الطحني حىت دخلنا

املسجد ،فنظرت إيل قريش وإىل محزة ،فأصابتهم كآبة مل يصبهم مثلها ،فسماين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يومئذ

الفاروق ،وفرق هللا يب بني احلق والباطل.

حل ،كر ،وفيه أابن بن صاحل ليس ابلقوى وعنه إسحاق بن عبد هللا الدمشقي مرتوك.
 -35852عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال :اللهم أعز اإلسالم أبيب جهل بن هشام
أو بعمر بن اخلطاب ،فأصبح عمر فغدا على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مث خرج فصلى يف املسجد ظاهرا.

كر.

سنن الترمذي :األلباني (ضعيف جدا).
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 -35855عن ابن عباس قال :ملا أسلم عمر نزل جربيل على النيب صلى هللا عليه وسلم فقال :اي حممد! استبشر
أهل السماء إبسالم عمر.

قط يف األفراد ،كر.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 -35862عن ابن عمر قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لعمر بن اخلطاب :لو كان بعدي نيب لكنته.
خط وقال :منكر ،كر.

 -35877عن علي قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :اتقوا غضب عمر بن اخلطاب! فإنه إذا غضب

غضب هللا له.
ابن شاهني.

زوائد تاريخ الخطيب (منكر)

 -36091مسند عمر عن عبيد هللا بن عمري قال :بينما عمر مير يف الطريق إذ هو برجل يكلم امرأة فعاله ابلدرة

فقال :اي أمري املؤمنني! إمنا هي امرأيت ،فقام فانطلق فلقي عبد الرمحن بن عوف فذكر ذلك له فقال :اي أمري املؤمنني!

إمنا أنت مؤدب وليس عليك شيء ،وإن شئت حدثتك حبديث مسعته من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول :إذا كان
يوم القيامة ينادي مناد :ال يرفعن أحد من هذه األمة كتابه قبل أيب بكر وعمر.

كر واألصبهاين يف احلجة ،وفيه الفضل بن جبري عن داود بن الزبرقان ضعيفان.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -36115عن أيب هريرة قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :خري أميت من بعدي أبو بكر وعمر ال ختربمها اي

علي.

الديلمي.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -36142عن علي قال :أول من يدخل اجلنة من هذه األمة أبو بكر وعمر وإين ملوقوف مع معاوية يف احلساب .عق
وقال :غري حمفوظ ،كر؛ وفيه أصبغ أبو بكر الشيباين جمهول ،وابن اجلوزي يف الواهيات.

 -36166أيضا عن ابن لبيبة أن عثمان بن عفان ملا حصر أشرف عليهم من كؤة يف الطمار فقال :أفيكم طلحة؟

قالوا :نعم ،قال :أنشدك هللا هل تعلم أنه ملا آخى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بني املهاجرين واألنصار آخى بيين

وبني نفسه؟ فقال طلحة :اللهم! نعم ،فقيل لطلحة يف ذلك ،فقال :نشدين وأمر رأيته أال أشهد به.

ابن سعد ،كر ،وفيه الواقدي وحممد بن عبد هللا بن عمرو بن عثمان وحديثه منكر.
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 -36224عن عائشة قالت :دخل عثمان على النيب صلى هللا عليه وسلم وهو حملل األزرار فزر عليه النيب صلى هللا

عليه وسلم قميصه وقال :كيف أنت اي عثمان إذا لقيتين  -ويف لفظ :إذا جئتين  -يوم القيامة وأوداجك تشخب دما؟
فأقول :من فعل بك هذا؟ فتقول :بني امرئ قاتل وخاذل ،فبينما حنن كذلك إذ ينادي مناد من حتت العرش :أال! إن
عثمان بن عفان قد حكم يف أصحابه ،فقال عثمان :ال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم.

كر وفيه هشام بن زايد أبو املقدام مرتوك.

 -36357عن ابن عباس قال :مشيت وعمر بن اخلطاب يف بعض أزقة املدينة فقال :اي ابن عباس! أظن القوم
استصغروا صاحبكم إذ مل يولوه أموركم ،فقلت :وهللا ما استصغره رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذ اختاره لسورة براءة
يقرأها على أهل مكة ،فقال يل :الصواب تقول وهللا لسمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول لعلي بن أيب طالب:

من أحبك أحبين ومن أحبين أحب هللا ،ومن أحب هللا أدخله اجلنة مدال.

كر وقال :هذا إسناد معروف ومنت منكر ورجال اإلسناد مشاهري سوى أيب القاسم عيسى بن األزهر املعروف ببلبل فإنه

غري مشهور وعبد الرزاق تشيع.

 -36358عن ابن عباس قال :خرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قابضا على يد علي ذات يوم فقال :أال! من
أبغض هذا فقد أبغض هللا ورسوله ،ومن أحب هذا فقد أحب هللا ورسوله.

ابن النجار وفيه إسحاق بن بشر أبو حذيفة البخاري.

 -36362عن عفيف الكندي قال :جئت يف اجلاهلية إىل مكة وأان أريد أن ابتاع ألهلي من ثياهبا وعطرها فأتيت

العباس وكان رجال اتجرا فإين عنده جالس أنظر إىل الكعبة وقد كلفت الشمس وارتفعت يف السماء فذهبت إذ أقبل

شاب فنظر إىل السماء مث قام مستقبل الكعبة فلم ألبث إال يسريا حىت جاء غالم فقام عن ميينه مث مل ألبث إال يسريا
حىت جاءت امرأة فقامت خلفهما فركع الشاب فركع الغالم واملرأة فرفع الشاب فرفع الغالم واملرأة فسجد الشاب

فسجد الغالم واملرأة ،فقلت :اي عباس! أمر عظيم؟ فقال :أمر عظيم ،تدري من هذا الشاب؟ هذا حممد بن عبد هللا بن

أخي  ،تدري من هذا الغالم؟ هذا علي ابن أخي ،تدري من هذه املرأة؟ هذه خدجية بنت خويلد؛ زوجته؛ إن ابن أخي
هذا حدثين أن ربه رب السماوات واألرض أمره هبذا الدين وال وهللا ما على ظهر األرض أحد على هذا الدين غري

هؤالء الثالثة.

عد ،كر؛ وفيه سعيد بن خيثم اهلاليل ،قال األزدي :منكر احلديث عن أسد بن عبد هللا العسري ،قال خ :ال يتابع على

حديثه.

 -36371عن علي قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :اي بين عبد املطلب! إين قد جئتكم خبري الدنيا واآلخرة
وقد أمرين هللا أن أدعوكم إليه فأيكم يؤازرين على هذا األمر على أن يكون أخي ووصيي وخليفيت فيكم؟ قال :فأحجم
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القوم عنها مجيعا وقلت :اي نيب هللا! أكون وزيرك عليه؟ فأخذ برقبيت مث قال :هذا أخي ووصيي وخليفيت فيكم ،فامسعوا

له وأطيعوا.

ابن جرير وفيه عبد الغفار بن القاسم ،قال يف املغىن ،تركوه.

[عبد الغفار بن القاسم متروك الحديث].

 -36372عن علي قال :علمين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ألف ابب كل ابب يفتح ألف ابب.
أبو أمحد الفرضي يف جزئه ،وفيه األجلح أبو حجية ،قال يف املغين :صدوق شيعى جلد ،حل.

السلسلة الضعيفة (منكر).

 -36395عن عمر قال :لن تنالوا عليا فإين مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول :ثالثة ألن يكون يل واحدة
منهن أحب إيل مما طلعت عليه الشمس ،كنت عند النيب صلى هللا عليه وسلم وعنده أبو بكر وأبو عبيدة ابن اجلراح

ومجاعة من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم فضرب بيده على منكب علي فقال :أنت أول الناس إسالما وأول

الناس إمياان وأنت مين مبنزلة هارون من موسى.

ابن النجار.

السلسلة الضعيفة (منكر).

 -36399عن علي قال :دعاين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال :اي علي! إن فيك من عيسى مثال أبغضته
اليهود حىت هبتوا أمه وأحبته النصارى حىت أنزلوه ابملنزلة اليت ليس هبا ،وقال علي :أال! وإين يهلك يف رجالن حمب مطر

يل يفرطين مبا ليس يف ومبغض مفرت حيمله شنآين على أن يبهتين ،أال! وإين لست بنيب وال يوحى إيل ولكين أعمل
بكتاب هللا وسنة نبيه صلى هللا عليه وسلم ما استطعت ،فما أمرتكم به من طاعة هللا فحق عليكم طاعيت فيما أحببتم

أو كرهتم ،وما أمرتكم مبعصية أان وغريي فال طاعة ألحد يف معصية هللا ،إمنا الطاعة يف املعروف.

عم ع والدورق ،ك وابن أيب عاصم وابن شاهني يف السنة وابن اجلوزي يف الواهيات ،وروى ابن جرير صدره املرفوع
 -36400أيضا عن حبة العرين قال :رأيت عليا ضحك على املنرب مل أره ضحك ضحكا أكثر منه حىت بدت نواجذه
مث قال :ذكرت قول أيب طالب ،ظهر علينا أبو طالب وأان مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وحنن نصلي ببطن خنلة

فقال :ماذا تصنعان اي ابن أخي؟ فدعاه رسول هللا صلى هللا عليه وس لم إىل اإلسالم ،فقال :ما ابلذي تقوالن أبس

ولكين وهللا ال تعلوين اسيت أبدا  -وضحك تعجبا لقول أبيه مث قال :اللهم! ما أعرف أن عبدا لك من هذه األمة عبدك

قبلي غري نبيك  -ثالث مرات ،لقد صليت قبل أن يصلي الناس سبعا.

ط ،حم ،ع ،ك.

مسند أحمد :شعيب (إسناده ضعيف جدا).

 -36411عن علي قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :سألت هللا فيك مخسا فأعطاين أربعا ومنعين واحدة:
سألته أنك أول من تنشق عنه األرض يوم القيامة ،وأنت معي ،معك لواء احلمد وأنت حتمله ،وأعطاين أنك ويل املؤمنني

من بعدي.
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ابن اجلوزي يف الواهيات.
 -36458أيضا إن هللا عز وجل ابهى بكم وغفر لكم عامة وغفر لعلي خاصة وإين رسول هللا إليكم غري حماب

لقرابيت ،هذا جربيل خيربين أن السعيد حق السعيد من أحب عليا يف حياته وبعد موته ،وأن الشقي كل الشقي من أبغض

عليا يف حياته وبعد موته.

طب[ ،هق] يف فضائل الصحابة وابن اجلوزي يف الواهيات.

 -36461عن ابن مسعود قال :كنت عند النيب صلى هللا عليه وسلم فسئل عن علي ،قال :قسمت احلكمة عشرة
أجزاء :فأعطى علي تسعة أجزاء والناس جزأ واحدا ،وعلي أعلم ابلواحد منهم.

األزدي يف الضعفاء ،حل ،وابن النجار وابن اجلوزي يف الواهيات ،وأبو علي احلسني بن علي الربدعي يف معجمه.

 -36463ثنا حممد بن إمساعيل الضراري ثنا عبد السالم بن صاحل اهلروي ثنا أبو معاوية عن األعمش عن جماهد عن
ابن عباس قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :أان مدينة العلم وعلي ابهبا ،فمن أراد املدينة فليأهتا من ابهبا.

زوائد اتريخ اخلطيب (إسناده ضعيف جدا .وله طرق وشواهد كثرية معلولة ،وهو ضعيف).

 -36501عن علي قال :نزلت اآلية على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف نعته {إي َّمنَا َولييُّ ُك ُم َّ
اَّللُ َوَر ُسولُهُ} إىل آخر

اآلية خرج النيب صلى هللا عليه وسلم فدخل املسجد وجاء الناس يصلون بني راكع وساجد وقائم يصلي ،فإذا سائل،

فقال :اي سائل! هل أعطاك أحد شيئا؟ قال :ال إال ذاك الراكع  -لعلي بن أيب طالب  -أعطاين خامته.

الشيخ وابن مردويه وسنده ضعيف.

السلسلة الضعيفة (منكر).

 -36523أيضا بينا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أخذ بيدي وحنن منشي يف بعض سكك املدينة فمرران حبديقة

فقلت :اي رسول هللا! ما أحسنها من حديقة! قال :لك يف اجلنة أحسن منها ،مث مررت أبخرى فقلت :اي رسول هللا! ما
أحسنها من حديقة! قال :لك يف اجلنة أحسن منها حىت مرران ابلسبع حدائق كل ذلك أقول :ما أحسنها ،ويقول :لك

يف اجلنة أحسن منها ،فلما خلى له الطريق اعتنقين مث أجهش ابكيا :قلت :اي رسول هللا! ما يبكيك؛ قال :ضغائن يف

صدور أقوام ال يدوهنا لك إال من بعدي ،قلت :اي رسول هللا! يف سالمة من ديين؟ قال :يف سالمة من دينك.
البزار ،ع ،ك وأبو الشيخ يف كتاب القطع والسرقة ،خط وابن اجلوزي يف الواهيات ،وابن النجار يف اترخيه.

 -36585أيضا عن األصبغ احلنظلي قال :ملا كانت الليلة اليت أصيب فيها علي أاته ابن النباح حني طلع الفجر
يؤذنه ابلصالة هو مضطجع فتثاقل ،فعاد إليه الثانية وهو كذلك مث عاد الثالثة ،فقام علي ميشي وهو يقول:

696

شد حيازميك للموت ....فإن املوت ال قيكا
وال جتزع من املوت ....إذا حل بواديكا

فلما بلغ الباب الصغري شد عليه ابن ملجم فضربه.

كر.

[األصبغ بن نباتة متروك].

 -36590عن األصبغ بن نباتة قال قال علي :إن خليلي صلى هللا عليه وسلم حدثين أن أضرب لسبع عشرة متضي
من رمضان وهي الليلة اليت مات فيها موسى وأموت الثنتني وعشرين متضي من رمضان وهي الليلة اليت رفع فيها

عيسى.

عق وابن اجلوزي يف الواهيات.

[األصبغ بن نباتة متروك].

 -36700عن سعد بن طريف عن األصبغ بن نباتة قال قلت لعلي :من خري الناس بعد رسول هللا صلى هللا عليه

وسلم؟ قال :أبو بكر الصديق مث عمر مث عثمان مث أان اي أصبغ! مسعت وإال فصمتا ورأيت النيب صلى هللا عليه وسلم

وإال فعميتا وهو يقول :ما خلق هللا مولودا يف اإلسالم أنقى وال أتقى وال أزكى وال أعدل وال أفضل من أيب بكر

الصديق.

أبو العباس الوليد بن أمحد الزوزين يف كتاب شجرة العقل.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -36701عن علي قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :أان أول من تنشق األرض عنه وال فخر! فيعطيين هللا

من الكرامة ما مل يعطين قبل! مث ينادى مناد :اي حممد! قرب اخللفاء ،فأقول :ومن اخللفاء؟ فيقول جل جالله :عبد هللا
أبو بكر الصديق ،فأول من تنشق األرض عنه بعدي أبو بكر ،ويقف بني يدي هللا فيحاسب حسااب يسريا ويكسى

حلتني خضراوين مث يوقف أمام العرش ،مث ينادي مناد :أين عمر بن اخلطاب؟ فيجيء وأوداجه تشخب دما فأقول:
عمر! من فعل هذا بك؟ فيقول :موىل املغرية بن شعبة ،فيوقف بني يدي هللا فيحاسب حسااب يسريا مث يكسى حلتني

خضراوين مث يوقف أمام العرش؛ مث يؤتى بعثمان بن عفان وأوداجه دما فأقول :عثمان! من فعل بك هذا؟ فيقول :فالن

وفالن ،فيوقف بني يدي هللا فيحاسب حسااب يسريا مث يكسى حلتني خضراوين مث يوقف أمام العرش؛ مث يؤتى بعلي

وأوداجه تشخب دما فأقول :علي! من فعل بك هذا؟ فيقول :عبد الرمحن بن ملجم ،فيوقف بني يدي هللا فيحاسب

حسااب يسريا مث يكسى حلتني خضراوين مث يوقف أمام العرش مع أصحابه.

الزوزين وفيه علي بن صاحل ،قال الذهيب :ال يعرف وله خرب ابطل ،وقال يف اللسان ذكره حب يف الثقات وقال :روى

عنه أهل العراق ،مستقيم احلديث.

 -36706عن علي قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ملا أسري يب إىل السماء السابعة قال يل جربيل :تقدم اي

حممد! فوهللا ما انل هذه الكرامة ملك مقرب وال نيب مرسل! فأوحى إيل ريب شيئا ،فلما أن رجعت اندى مناد من وراء
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حجاب :نعم األب أبوك إبراهيم! ونعم األخ أخوك علي! فاستوص به خريا ،فقال النيب صلى هللا عليه وسلم :اي
جربيل! أخرب قريشا أين زرت ريب؟ قال :نعم ،قال :تكذبين قريش ،قال جربيل :كال! فيهم أبو بكر وهو مكتوب عند

هللا الصديق وهو يصدقك ،اي حممد! أقرئ عمر مين السالم.

[هق] يف فضائل الصحابة وابن اجلوزي يف الواهيات وقال :ال يصح ،فيه مسلم بن خالد الزجني ،قال ابن املديين :ليس
بشيء ،قلت :هو الفقيه املشهور اإلمام الشافع ضعفه خ ،د وأبو حامت ،وقال الساجي :كثري الغلط ،وقال ابن معني:

ليس به أبس ،وقال مرة ثقة ،وقال مرة :ضعيف ،وقال عد :أرجو أنه ال أبس به ،هو حسن احلديث.

 -36713عن معاذ بن جبل قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :إين رأيت أين وضعت يف كفة وأميت يف كفة
فعدلتها ،مث وضع أبو بكر يف كفة وأميت يف كفة فعدهلا ،مث وضع عمر يف كفة وأميت يف كفة فعدهلا ،مث وضع عثمان يف

كفة وأميت يف كفة فعدهلا؛ مث رفع امليزان.

كر.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 -36732عن سعد بن طريف عن األصبغ بن نباتة قال :قلت لعلي :اي أمري املؤمنني؟ من خري الناس بعد رسول هللا

صلى هللا عليه وسلم؟ قال :أبو بكر ،قلت :مث من؟ قال عمر ،قلت :مث من؟ قال :عثمان ،قلت :مث من؟ قال :أان،

رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بع يين هاتني وإال فعميتا وأبذين هاتني وإال فصمتا يقول :ما ولد يف اإلسالم مولود
أزكى وال أطهر وال أفضل من أيب بكر مث عمر.

كر.

[األصبغ بن نباتة متروك].

 -36748عن عبد هللا بن أيب أوىف قال :خرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوما على أصحابه فقال :اي أصحاب
حممد! لقد أراين هللا الليلة منازلكم يف اجلنة وقدر منازلكم من منزيل ،مث أقبل على علي فقال :اي علي! أال ترضى أن

تكون منزلك مقابل منزيل يف اجلنة؟ فقال :بلى أبيب أنت وأمي اي رسول هللا! قال :فإن منزلك يف اجلنة مقابل منزيل ،مث
أقبل على أيب بكر فقال :إين ألعرف رجال ابمسه واسم أبيه وأمه إذا أتى ابب اجلنة مل يبق ابب من أبواهبا وال غرفة من

غرفها إال قال له :مرحبا مرحبا! فقال له سلمان :إن هذا لغري خائف اي رسول هللا! فقال :هو أبو بكر بن أيب قحافة ،مث
أقبل على عمر فقال :اي عمر! لقد رأيت يف اجلنة قصرا من درة بيضاء شرفه من لؤلؤ أبيض مشيد ابلياقوت فأعجبين

حسنه فقلت :اي رضوان! ملن هذا القصر؟ فقال :لفىت من قريش ،فظننته يل فذهبت ألدخله فقال يل رضوان :اي حممد!

هذا لعمر ب ن اخلطاب ،فلوال غريتك اي أاب حفص لدخلته ،فبكى عمر مث قال :أعليك أغار اي رسول هللا؟ مث أقبل على

عثمان فقال :اي عثمان! إن لكل نيب رفيقا يف اجلنة وأنت رفيقي يف اجلنة ،مث أقبل على طلحة والزبري فقال :اي طلحة!

واي زبري! إن لكل نيب حواري وأنتما حواري ،مث أقبل على عبد الرمحن بن عوف فقال :اي عبد الرمحن لقد بطؤ بك عين

حىت خشيت أن تكون قد هلكت مث جئت وقد عرقت عرقا شديدا ،فقلت لك :ما بطأ بك عين لقد خشيت أن تكون
قد هلكت ،فقلت :اي رسول هللا! كثرة مايل ،ما زلت موقوفا حمتبسا أسأل عن مايل :من أين اكتسبته وفيما أنفقته؟
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فبكى عبد الرمحن وقال :اي رسول هللا! هذه مائة راحلة جاءتين الليلة عليها من جتارة مصر فأشهدك أهنا بني أرامل أهل
املدينة وأيتامهم! لعل هللا خيفف عين ذلك اليوم.

كر.

السلسلة الضعيفة (منكر).

 -36812مسنده عن أيب أمحد حبري بن النضر مسعت أاب مجيل عباد بن هشام الشامي يقول :رأيت رجال من
أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم يقال له :األسود بن حازم بن صفوان بن عرار ،قال :وكنت آتيه مع أيب وأان يومئذ

ابن ست أو سبع سنني وكان أيكل التمر مع السمن ومل يكن يف فمه أسنان فسمعته يقول :شهدت غزوة احلديبية مع

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأان ابن ثالثني سنة فسئل :وكم أاتك؟ فقال :مخس ومخسون ومائة.

ابن منده وأبو نعيم ،قال يف اإلصابة :إسناده ضعيف جدا.

 -36827مسنده عن عبد الرمحن بن عمرو بن جبلة عن عبد هللا بن يزيد بن األعرس عن أبيه عن جده قال :أتيت
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هبدية فقبلها مين ودعا لنا يف مرعاان.

ابن منده وأبو نعيم وقاال :تفرد به ابن جبلة ،قال يف اإلصابة :وهو أحد املرتوكني.

 -36908مسند جابر بن عبد هللا عن مكي بن عبد هللا الرعيين ثنا سفيان بن عيينة عن ابن الزبري عن جابر قال :ملا
قدم جعفر من أرض احلبشة تلقاه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،فلما نظر جعفر إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

حجل إعظاما منه لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،فقبل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بني عينيه وقال :اي حبييب!
أنت أشبه الناس خبلقي وخلقي وخلقت من الطينة اليت خلقت منها اي حبييب.

عق وأبو نعيم قال عق :غري حمفوظ ،وقال يف امليزان :مكي له مناكري ،وقال يف املغىن :تفرد عن ابن عيينة حبديث عب.

 -36911عن ابن عباس قال :ملا جاء نعي جعفر بن أيب طالب دخل النيب صلى هللا عليه وسلم على أمساء بنت
عميس فوضع عبد هللا وحممدا ابين جعفر على فخذيه مث قال :إن جربيل أخربين أن هللا تعاىل استشهد جعفرا وأن له

جناحني يطري هبما مع املالئكة يف اجلنة مث قال :اللهم اخلف جعفرا يف ولده.
طب وأبو نعيم ،كر وفيه :عمر بن هارون مرتوك.

 -36942عن خباب عن ابن عباس قال :نظر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل حنظلة الراهب ومحزة بن عبد
املطلب تغسلهما املالئكة.

كر وفيه أبو شيبة مرتوك.

699

 -36944عن حيىي بن عبد الرمحن عن جده قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم والذي نفسي بيده إنه ملكتوب يف
السماوات السبع :محزة بن عبد املطلب أسد هللا وأسد رسوله.

الديلمي.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -36950أنبأان القاضي أبو العالء الواسطي أنبأان عبد هللا بن موسى السالمي الشاعر بفائذ بن بكري حدثين أبو علي

مفضل بن املفضل الشاعر حدثين خالد بن يزيد الشاعر حدثين أبو متام حبيب بن أوس الشاعر حدثين صهيب بن أيب

الصهباء الشاعر حدثين الفرزدق مهام بن غالب الشاعر حدثين عبد الرمحن بن حسان بن اثبت الشاعر قال قال يل
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :اي حسان! اهجهم وجربيل معك ،وقال :إن من الشعر حكمة ،وقال يل :إذا حارب

أصحايب ابلسالح فحارب أنت ابللسان.

كر؛ قال خط :أخذت هذا احلديث عن أيب العالء مجاعة من أصحابنا البغداديني والغرابء مع تعجيب منه فإن عبد هللا

بن موسى السالمي صاحب عجائب وظرائف وكان موطنه وراء هنر جيحون وحدث ببخارى ومسرقند وتلك النواحي ومل
ألق خبراسان من مسع منه وال علمت أنه قدم بغداد ،فلما حدثين عنه أبو العالء جوزت أن يكون ورد علينا حاجا فظفر

به أبو عبد هللا بن بكري ومسع معه أبو العالء منه ومل يتسع له املقام حىت يروي ما يشتهر به حديثه وتظهر عندان رواايته،
فلما كان يف سنة سبع وعشرين وأربعمائة وقع إىل جزء خبط أيب عبد هللا بن بكري قد كان مجع فيه أحاديث مسندة

جلماعة من الشعراء فكتبها خبطه فوجدت يف مجلتها خبط ابن بكري :حدثين احلسني بن علي بن طاهر أبو علي الصرييف
أخربين عبد هللا بن موسى السالمي الشاعر مشافهة حدثين أبو علي مفضل بن الفضل الشاعر ابحلديث الذي ذكرته

عن أيب العالء عن السالمي بعينه بسياقه ولفظه ،فشرحت هذه القصة أليب القاسم التنوخي فاجتمع من أيب العالء وقال

له :أيها القاضي! ال ترو عن عبد هللا بن موسى السالمي فإن هذا الشيخ حدث بنواحي خبارى ومل يرو ببغداد ،فقال
أبو العالء :ما رأيت هذا السالمي وال أعرفه  -انتهى .وقد روى هذا احلديث أيضا كر.

 -36953عن ابن عباس أن النيب صلى هللا عليه وسلم خرج وقد رش حسان فناء أطمة وأصحاب رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم مساطان وبينهم جارية حلسان يقال هلا سريين معها مزهر هلا تغنيهم وهي تقول يف غنائها:

هل علي وحيكم ...إن هلوت من حرج

فتبسم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقال :ال حرج.

كر ،وفيه عبد الرمحن بن احلارث امللقب جحدر ،قال عد :يسرق احلديث.

 -37069عن أيب سعيد عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال :إين رفعت إىل اجلنة فاستقبلتين جارية ،فقلت :ملن أنت
اي جارية؟ قالت :لزيد بن حارثة ،وإذا أان أبهنار من ماء غري آسن وأهنار من لنب مل يتغري طعمه وأهنار من مخر لذة

للشاربني وأهنار من عسل مصفى ،ورماهنا كأنه الدالء عظما وإذا بطائرها كأنه خبتكم هذه! فقال عندها رسول هللا صلى
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هللا عليه وسلم :إن هللا أعد لعباده الصاحلني ما ال عني رأت وال أذن مسعت وال خطر على قلب بشر.

كر وفيه أبو هارون العبدي.

[أبو هارون العبدي متروك].

 -37185عن أيب هريرة أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال للعباس :فيكم النبوة واململكة  -ويف لفظ :اخلالفة فيكم

والنبوة.

كر.

السلسلة الضعيفة (منكر).

 -37262مسند طلحة بن عبيد هللا قال احلاكم يف الكىن حدثنا أبو حامت مكي بن عبدان ثنا أمحد يعين ابن يوسف
السلمي ثنا محاد بن سلمان احلراين ثنا عيسى بن عبد الرمحن األنصاري أبو عبادة قال أخربين ابن شهاب أخربين ابن
عامر بن سعد بن أيب وقاص عن إمساعيل بن طلحة ابن عبيد هللا عن أبيه قال :أردت ماال يل ابلغابة فأدركين الليل

فقلت :لو أين ركبت فرسي إىل أهلي لكان خريا يل من املقام ههنا ،فركبت حىت إذا جئت ودنوت من قبور الشهداء
القناة استوحشت فقلت :لو أين ربطت فرسي فآويته إىل قرب عبد هللا بن عمرو ،ففعلت :فوهللا ما هو إال أن وضعت

رأسي مسعت قراءة يف القرب ما مسعت قراءة قط أحسن منها! فقلت :هذا يف القرب لعله يف الوادي فاخرج إىل الوادي،

فإذا القراءة يف القرب ،فرجعت فوضعت رأسي عليه فإذا قراءة مل أمسع مثلها قط ،فأستأنست وذهب عين النوم ،فلم أزل

أمسعها حىت طلع الفجر ،فلما طلع الفجر هدأت القراءة وهدأ الصوت حىت أصبحت ،فقلت :لو جئت النيب صلى هللا

عليه وسلم فأخربته ،فجئت إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال :ذاك عبد هللا بن عمرو! أمل تعلم
اي طلحة أن هللا عز وجل قبض أرواحهم فجعلها يف قناديل من زبرجد وايقوت علقها وسط اجلنة؟ فإذا كان الليل ردت

عليهم أرواحهم فال تزال كذلك حىت إذا طلع الفجر ردت أرواحهم إىل مكاهنم الذي كانت فيه.

قال يف املغين :عيسى بن عبد الرمحن عن الزهري قال ن وغريه :مرتوك.

 -37318أيضا عن األعمش عن الضحاك عن ابن عباس قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :منا السفاح
ومنا املنصور ومنا املهدي.

كر.

زوائد تاريخ الخطيب( :إسناده ضعيف جدا .والحديث منكر).

 -37319عن املهدي أمري املؤمنني حدثين أيب عن أبيه عن جده عن ابن عباس قال :وهللا! لو مل يبق من الدنيا إال
يوم ألراك هللا من بين أمية! ليكونن منا السفاح واملنصور واملهدي.

كر .زوائد تاريخ الخطيب( :إسناده ضعيف جدا .والحديث منكر).

 -37338مسند خالد األنصاري عن دحية الكليب قال :قدمت من الشام فأهديت إىل النيب صلى هللا عليه وسلم
فاكهة ايبسة من فستق ولوز وكعك فوضعته بني يديه فقال :اللهم ائتين أبحب أهلي إليك  -أو قال :إيل  -أيكل معي
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من هذا! فطلع العباس ،فقال :ادن اي عم! فإين سألت هللا أن أيتيين أبحب أهلي إيل  -أو إليه  -أيكل معي من هذا

فأتيت ،فجلس فأكل.

كر.

 -37339عن نبيط قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم للعباس :اي عماه! أنت أكرب مين! قال العباس :أان أسن

ورسول هللا أكرب.

ش ،وفيه أمحد بن إسحاق بن إبراهيم بن نبيط ،قال يف املغىن :مرتوك ،له نسخة وكل ما أييت منها ،كر.

 -37366مسند عثمان عن سامل بن أيب اجلعد قال :دعا عثمان انسا من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

فيهم عمار بن ايسر فقال :نشدتكم ابهلل! أتعلمون أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يؤثر قريشا على سائر الناس

ويؤثر بين هاشم على سائر قريش؟ فسكت القوم فقال عثمان :لو أن بيدي مفاتيح اجلنة ألعطيتها بين أمية حىت

يدخلوها من عند آخرهم ،وبعث إىل طلحة والزبري فقال :أال أحدثكما عنه  -يعين عمارا؟ أقبلت مع رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم آخذا بيدي ميشي يف البطحاء حىت أتى على أبيه وأمه وعليه وهم يعذبون .فقال عمار :اي رسول هللا

الدهر هكذا فقال له النيب صلى هللا عليه وسلم :اصرب ،مث قال :اللهم اغفر آلل ايسر وقد فعلت.
حم والبيهقي والبغوي يف مسند عثمان ،عق وابن اجلوزي يف الواهيات ،كر.

 -37415عن حممد بن سعد بن أيب وقاص عن أبيه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم احلق مع عمار ما مل

يغلب عليه وهلة الكرب.

سيف ،كر.

السلسلة الضعيفة (منكر).

 -37478عن جابر بن عبد هللا أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعثهم يف بعث عليهم قيس بن سعد بن عبادة
فجهدوا فنحر هلم تسع ركائب ،ومروا ابلبحر فوجدوه قد ألقى دابة حوات عظيما فمكثوا عليه ثالثة أايم أيكلون منه

ويغرتفون شحمه يف قرهبم ،فلما قدموا ذكروا احلوت لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،فقال رسول هللا صلى هللا عليه

وسلم :لو نعلم أان ندركه مل يروح ألحببنا لو كان عندان منه ،وذكروا شأن قيس فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :إن

اجلود من شيمة أهل ذلك البيت.

أبو بكر يف الغيالنيات عن جابر بن مسرة حنوه ،كر.

الغيالنيات (إسناده ضعيف جدا).

 -37486عن إمساعيل بن أيب خالد قال :قال قيس بن أيب حازم كنت صبيا فأخذ أيب بيدي فذهب يب إىل املسجد

فخرج رجل فصعد املنرب فحمد هللا وأثىن عليه ونزل ،فقلت لوالدي :من هذا؟ قال :هذا نيب هللا صلى هللا عليه وسلم،

وأان إذ ذاك ابن سبع سنني أو مثان سنني.
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ابن منده وقال :هذا حديث غريب جدا ،تفرد به أهل خراسان ،ومل أكتبه إال من هذا الوجه ،كر.
 -37514عن السري بن إمساعيل عن الشعيب قال حدثين سفيان بن الليل قال :ملا قدم احلسن بن علي املدينة من
الكوفة أتيته فقلت له :اي مذل املؤمنني! قال :ال تقل ذلك فإين مسعت أيب يقول :مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

يقول :ال تذهب األايم والليايل حىت ميلك رجل وهو معاوية ،وهللا ما أحب أن يل الدنيا وما فيها بعدما مسعت هذا

احلديث أن ال أكون رجعت يف املدينة.

مسويه ،ورواه نعيم ابن محاد يف الفنت ،عق بلفظ :وهللا ما أحب أن يل الدنيا وما فيها وأنه يهراق يف حمجمة من دم -
وزاد :قال ومسعت أيب يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :من أحبنا بقلبه وأعاننا بلسانه وكف يده فهو يف
الدرجة اليت تلينا .قال عق :سفيان بن الليل كويف ممن يغلو يف الرفض ،ال يصح حديثه ،وقال يف امليزان :تفرد حبديثه

هذا السرى بن إمساعيل أحد اهللكى عن الشعيب ،وقال أبو الفتح األزدي :سفيان بن الليل له حديث :ال متضي األمة

حىت يليها رجل واسع البلعوم  -ويف لفظ آخر :واسع السرم  -أيكل وال يشبع .قال :وسفيان جمهول واخلرب منكر -
انتهى.

 -37517عن عيسى بن طلحة قال :حدثتين ظئر بن حممد بن طلحة قالت :ملا ولد حممد بن طلحة أتيت به النيب
صلى هللا عليه وسلم فقال :ما مسوه؟ قلت :حممدا ،قال :هذا مسي وكنيته أبو القاسم.
أبو نعيم يف املعرفة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -37545عن واثلة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مجع فاطمة وعليا واحلسن واحلسني حتت ثوبه وقال :اللهم!
قد جعلت صلواتك ورمحتك ومغفرتك ورضوانك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ،اللهم! إن هؤالء مين وأان منهم

فاجعل صلواتك ورمحتك ومغفرتك ورضوانك علي وعليهم .قال واثلة :وكنت على الباب فقلت :وعلي اي رسول هللا

أبيب أنت وأمي! قال :اللهم! وعلى واثلة.

الديلمي.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -37615عن علي قال :زاران رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وابت عندان واحلسن واحلسني انئمان فاستسقي احلسن
فقام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل قربة لنا فجعل ميصرها يف القدح .ويف لفظ :فقام لشاة لنا فحلبها فدرت مث

جاء يسقيه فناول احلسن فتناول احلسني ليشرب فمنعه .ويف لفظ :فأهوى بيده إىل احلسني وبدأ ابحلسن فقالت فاطمة:
اي رسول هللا! كأنه أحبهما إليك ،قال :ال ،ولكنه استسقى أول مرة ،مث قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :أان وإايك

وهذين وهذا الراقد  -يعين عليا  -يوم القيامة يف مكان واحد.

ط ،حم ،ع وابن أيب عاصم يف السنة ،طب يف املتفق وابن النجار ،خط.
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مسند أحمد :شعيب (إسناده ضعيف جدا).

 -37629مسند ابن عباس عن ابن عباس قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :إن إهلي عز وجل اختارين يف ثالثة
من أهل بييت على مجيع أميت :أان سيد الثالثة وسيد ولد آدم يوم القيامة وال فخر ،اختارين وعلي بن أيب طالب ومحزة

بن عبد املطلب وجعفر بن أيب طالب ،كنا رقودا ابألبطح ليس منا إال مسجى بثوبه ،علي عن مييين وجعفر عن يساري
ومحزة عند رجلي ،فما نبهين من رقديت إال حفيف أجنحة املالئكة وبرد ذراع علي حتت خدي ،فانتبهت من رقديت

وجربيل يف ثالثة أمالك ،فقال له بعض األمالك الثالثة :اي جربيل! إىل أي هؤالء األربعة أرسلت فضربين برجله وقال:

إىل هذ ا هو سيد ولد آدم ،فقال :من هذا اي جربيل؟ قال :حممد بن عبد هللا سيد النبيني وهذا علي بن أبو طالب وهذا
محزة بن عبد املطلب سيد الشهداء وهذا جعفر ،له جناحان يطري هبما يف اجلنة حيث يشاء.
يعقوب بن سفيان ،خط ،كر ،وفيه عبايعة الربعي من غالة الشيعة.

 - 37673عن عمر قال :رأيت احلسن واحلسني على عاتقي النيب صلى هللا عليه وسلم فقلت :نعم الفرس حتتكما!
فقال النيب صلى هللا عليه وسلم :نعم الفارسان مها.

ع وابن شاهني يف السنة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -37691عن جابر قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول لعلي بن أيب طالب :سالم عليك أاب الرحيانتني!
أوصيك برحيانيت من الدنيا فعن قليل ينهد ركناك وهللا خليفيت عليك ،فلما قبض رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال:

هذا أحد ركين الذي قال يل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،فلما ماتت فاطمة رضي هللا عنها قال علي :هذا ركين

الثاين الذي قال يل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.

أبو نعيم يف املعرفة والديلمي ،كر وابن النجار ،وفيه محاد بن عيسى غريق اجلحفة ضعيف.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 - 37704عن سلمان قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :مسى هارون ابنيه شربا وشبريا ،وإين مسيت ابين
احلسن واحلسني ابمسي ابين هارون شربا وشبريا.

أبو نعيم.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -37834ابن عساكر أنبأان أبو الكرم بن املبارك بن احلسن بن أمحد بن علي الشهرزوري أنبأان أبو الربكات عبد

امللك بن أمحد بن علي الشهرزوري أنبأان عبد هللا بن عمر بن أمحد الواعظ حدثين أيب حدثنا أمحد بن عبد العزيز بن
منري احلراين مبصر حدثنا أبو الطاهر خري بن عرفة األنصاري حدثنا هاينء بن احلسن حدثنا بقية عن األوزاعي عن

مكحول قال مسعت واثلة بن األسقع قال :غزوان مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم غزوة تبوك حىت إذا كنا يف بالد
حذام يف أرض هلم يقال هلا احلوزة وقد كان أصابنا عطش شديد فإذا بني أيدينا آاثر غيث ،فسران مليا فإذا بغدير وإذا

فيه جيفتان وإذا السباع قد وردت املاء فأكلت من اجليفتني وشربت من املاء ،فقلنا :اي رسول هللا! هذه جيفتان وآاثر
السباع قد أكلت منهما ،فقال النيب صلى هللا عليه وسلم :نعم ،مها طهوران اجتمعا من السماء واألرض ال ينجسهما
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شيء ،وللسباع ما شربت يف بطوهنا ولنا ما بقي ،حىت إذا ذهب ثلث الليل إذا حنن مبناد ينادي بصوت حزين :اللهم

اجعلين من أمة حممد املرح ومة املغفور هلا املستجاب هلا املبارك عليها! فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :اي حذيفة!
واي أنس! ادخال إىل هذا الشعب فانظرا ما هذا الصوت ،قاال :فدخلنا فإذا برجل عليه ثياب بيض أشد بياضا من الثلج

وإذا وجهه وحليته كذلك ،ما أدري أيهما شد ضوءا ثيابه أو وجهه ،فإذا هو أعلى جسما منا بذراعني أو ثالثة فسلمنا
عليه ،فرد علينا السالم مث قال :مرحبا! أنتما رسل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؟ قاال :فقلنا :نعم ،قاال :فقلنا :من

أنت يرمحك هللا؟ قال :أان إلياس النيب ،خرجت أريد مكة فرأيت عسكركم فقال يل جند من املالئكة على مقدمتهم

جربيل وعلى ساقتهم ميكائيل :هذا أخوك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فسلم عليه والقه ،ارجعا فأقرائه مين السالم

وقوال له :مل مينعين من الدخول إىل عسكركم إال أين أختوف أن تذعر اإلبل ويفزع املسلمون من طويل وإن خلقي ليس

كخلقكم ،قوال له :أيتيين ،قال حذيفة وأنس :ف صافحناه ،فقال ألنس :من هذا؟ قال :هذا حذيفة بن اليمان صاحب
سر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،فرحب به مث قال :وهللا إنه لفي السماء أشهر منه يف األرض! تسميه أهل السماء

صاحب سر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،قال حذيفة :هل تلقى املالئكة قال :ما من يوم إال أان ألقاهم ويسلمون

علي وأسلم عليهم ،فأتينا النيب صلى هللا عليه وسلم فخرج معنا حىت أتينا الشعب وهو يتألأل وجهه نورا فإذا ضوء وجه
إلياس كالشمس ،قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :على رسلكم فتقدمنا النيب صلى هللا عليه وسلم قدر مخسني

ذراعا وعانقه مليا مث قعدا ،قاال :فرأينا شيئا كهيئة الطري العظام مبنزلة اإلبل قد أحدقت به وهي بيض وقد نشرت
أجنحتها بيننا وبينهم ،مث صرخ بنا النيب صلى هللا عليه وسلم فقال :اي حذيفة واي أنس! تقدما فتقدمنا فإذا بني أيديهم

مائدة خضراء مل أر شيئا قط أحسن منها قد غلب خضرهتا بياضنا فصارت وجوهنا خضرا وثيابنا خضرا وإذا عليها خبز

ورمان وموز وعنب ورطب وبقل ما خال الكراث ،مث قال النيب صلى هللا عليه وسلم :كلوا بسم هللا ،قاال :فقلنا :اي
رسول هللا! أمن طعام الدنيا هذا؟ قال :ال ،قال لنا :هذا رزقي ويل يف كل أربعني يوما وأربعني ليلة أكلة أتتيين هبا

املالئكة وهذا متام األربعني يوما والليايل ،وهو شيء يقول هللا له :كن فيكون .فقلنا :من أين وجهك؟ قال :وجهي من
خلف رومية ،كنت يف جيش من املالئكة مع جيش من املسلمني غزوا أمة من الكفار ،فقلنا :فكم يسار من ذلك

املوضع الذي كنت فيه؟ قال :أربعة أشهر ،وفارقته أان منذ عشرة أايم ،وأان أريد إىل مكة أشرب هبا يف كل سنة شربة
وهي رييت وعصميت إىل متام املوسم من قابل ،فقلنا :فأي املواطن أكثر مقامك؟ قال :الشام وبيت املقدس واملغرب

واليمن وليس من مسجد من مساجد حممد صلى هللا عليه وسلم إال وأان أدخله صغريا كان أو كبريا ،قلنا :اخلضر مىت

عهدك به؟ قال :منذ سنة ،كنت قد التقيت أان وهو ابملوسم وقد كان قال يل :إنك ستلقى حممدا صلى هللا عليه وسلم

قبلي فأقرئه مين السالم ،وعانقه وبكى ،مث صافحناه وعانقناه وبكى وبكينا ،فنظران إليه حىت هو يف السماء كأنه حيمل

محال ،فقلنا :اي رسول هللا! لقد رأينا عجبا إذ هو إىل السماء ،فقال :إنه يكون بني جناحي ملك حىت ينتهي به حيث
أراد.

قال ابن عساكر :هذا حديث منكر وإسناده ليس ابلقوي.

 -37858عن علي قال :قال النيب صلى هللا عليه وسلم :سيولد لك بعدي غالم قد حنلته امسي وكنييت.
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[هق] يف الدالئل ،وابن اجلوزي يف الواهيات ،كر.
 -37875عن هشام بن حممد الكليب عن فروة بن سعيد عن عفيف ابن معد يكرب عن أبيه عن جده قال :قدم قوم
من اليمن على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقالوا :اي حممد! أحياان هللا ببيتني من شعر امرئ القيس بن حجر ،قال:

وكيف ذلك! قالوا :أقبلنا نريدك فضللنا،

فبقينا ثالاث بغري ماء ،فاستظللنا ابلطلح والسمر فأقبل راكب ملتثم بعمامة ومتثل رجل منا ببيتني:

وملا رأت أن الشريعة مهها ...وأن البياض من فرائصها دامي

تيممت العني اليت عند ضارج ...يفيء عليها الطلح عرمضها طامي

فقال الراكب :من يقول هذا الشعر؟ قال :امرؤ القيس بن حجر ،قال :فال وهللا ما كذب! هذا ضارج عندكم ،فجثوان

على الراكب إىل ماء كما ذكر عليه العرمض يفيء عليه الطلح ،فشربنا رينا ومحلنا ما بلغنا الطريق ،فقال النيب صلى هللا

عليه وسلم :ذاك رجل مذكور  -ويف لفظ :مشهور – يف الدنيا شريف فيها ،منسي يف اآلخرة خامل فيها جييء يوم
القيامة معه لواء الشعراء يقودهم إىل النار.

كر وابن النجار.

زوائد تاريخ بغداد (ضعيف جدا).

 -37880مسند عمر عن عمر قال :كنت مع النيب صلى هللا عليه وسلم جالسا فقال :أنبئوين أبفضل أهل اإلميان

إمياان ،قالوا :اي رسول هللا! املالئكة ،قال :فهم كذلك وحيق هلم ذلك ،وما مينعهم وقد أنزهلم هللا املنزلة اليت أنزهلم هبا! بل

غريهم ،قالوا :اي رسول هللا! األنبياء الذين أكرمهم هللا برسالته والنبوة ،قال :هم كذلك وحيق هلم ،وما مينعهم وقد أنزهلم
هللا املنزلة اليت أنزهلم هبا! قالوا :اي رسول هللا! الشهداء الذين استشهدوا مع األنبياء ،قال :هم كذلك وحيق هلم ،وما

مينعهم وقد أكرمهم هللا ابلشهادة مع األنبياء! بل غريهم ،قالوا :فمن اي رسول هللا؟ قال :أقوام يف أصالب الرجال أيتون
من بعدي ،يؤمنون يب ومل يروين ،ويصدقوين ومل يروين ،جيدون الورق املعلق فيعملون مبا فيه ،فهؤالء أفضل أهل اإلميان

إمياان.

ابن راهويه وابن زجنويه والبزار ،ع ،عق واملرهيب يف فضل العلم ،ك ،وتعقبه احلافظ ابن حجر يف أطرافه أبن فيه حممد
بن أيب محيد مرتوك احلديث ،وقال يف املطالب العالية :حممد ضعيف احلديث سيء احلفظ ،وقال البزار :الصواب أنه

عن زيد بن أسلم مرسل.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -37926عن عثمان بن عفان قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :اللهم! أعز اإلسالم ابألنصار الذين أقام
هللا هبم الدين ،آووين ونصروين ،وهم إخواين يف الدنيا واآلخرة ،وأول من يدخل حببوحة اجلنة.

الديلمي.

السلسلة الضعيفة (منكر).
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 -37956مسند الصديق قط يف األفراد حدثنا أبو بكر أمحد بن موسى بن العباس بن جماهد املقرئ ثنا زيد بن

إمساعيل الصائغ ثنا حممد بن كثري الكويف ثنا احلارث بن حصرية عن جابر اجلعفي عن غنم بن جدمي عن رجل من أرحب

يقال له عقبة بن محري قال :أشهد أين مسعت أاب بكر الصديق يقول :أشهد أين مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

يقول :بشر من شهد بدرا ابجلنة.

قال قط :غريب من حديث أيب بكر ،مل يروه عنه غري عقبة األرحيب ومل يروه عنه غري احلارث بن حصرية ومل يكتبه إال

عن شيخنا كر.

الغرائب الملتقطة (منكر).

 -37965أيضا " إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال يوم بدر" :والذي نفسي بيده! لو أن مولودا ولد يف فقه

أربعني من أهل الذين يعمل بطاعة هللا كلها وجيتنب معاصي هللا كلها إىل أن يرد إىل أرذل العمر أو يرد إىل أن ال يعلم

بعد علم شيئا مل يبلغ أحدكم هذه الليلة ،وقال :إن املالئكة الذين شهدوا بدرا يف السماء لفضال على من ختلف منهم.

طب  -عن رافع بن خديج.

السلسلة الضعيفة (منكر).

 -37983عن جابر بن مسرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :ال ميلي مصاحفنا إال غلمان قريش وغلمان

ثقيف.

أبو نعيم.

زوائد تاريخ الخطيب( :إسناده ضعيف جدا .والمحفوظ وقفه على عمر بن الخطاب من قوله(.

 -38019عن ابن عباس قال :إذا رأيتم الراايت السود جتيء من قبل املشرق فأكرموا الفرس ،فإن دولتنا معهم.

أبو نعيم ،وفيه داود ابن عبد اجلبار الكويف مرتوك.

 -38022عن سعد بن أيب الغادية عن أبيه قال :كان النيب صلى هللا عليه وسلم يف مجاعة من أصحابه جالسا إذ

مرت به جنازة فقال :ممن اجلنازة؟ فقالوا :من مزينة ،فما جلس مليا حىت مرت به الثانية؟ فقال ممن الثانية فقالوا :من

مزينة ،فما جلس مليا حىت مرت به الثالثة فقال :ممن اجلنازة؟ فقالوا :من مزينة ،فقال سرتى مزينة ما هاجرت فتيان
قط كرموا على هللا إال كان أسرعهم فناء! سرتى مزينة ال يدرك الدجال منها أحد.

كر وقال :غريب جدا ،مل أكتبه إال من هذا الوجه.

 -38031مسند أيب هريرة ذكرت القبائل عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقالوا :اي رسول هللا! ما تقول يف

هوزان؟ زهرة تينع ،قالوا :فما تقول يف بين عامر؟ قال :مجل أزهر أيكل من أطراف الشجر ،قالوا :فما تقول يف متيم؟

قال :أيىب هللا لتميم إال خريا ،ثبت األقدام ،عظام اهلام ،رجح األحالم ،هضبة محراء ،ال يضرها من انواها ،أشد الناس

على الدجال آخر الزمان.

الرامهرمزي يف األمثال ،ورجاله ثقات.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).
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 -38033عن أيب الدرداء قال :أتيت النيب صلى هللا عليه وسلم فإذا مجاعة من العرب يتفاخرون ،فأذن يل رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم فدخلت ،فقال يل :اي أاب الدرداء! ما هذا اللجب الذي أمسع؟ قلت :هذه العرب تفتخر بفناء
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،فقال :اي أاب الدرداء! إذا فاخرت ففاخر بقريش ،وإذا كاثرت فكاثر بتميم ،وإذا

حاربت فحارب بقيس ،أال! وإن وجوهها كنانة ،ولساهنا أسد ،وفرساهنا قيس ،اي أاب الدرداء! كان هلل فرساان يف مسائه
يقاتل هبم أعداءه وهم املالئكة وفرساان يف ارضه وهم قيس يقاتل هبم أعداءه ،اي أاب الدرداء! إن آخر من يقاتل عن

الدين حني ال يبقى إال ذكره ومن القرآن إال رمسه لرجل من قيس! قلت :اي رسول هللا! ممن هو من قيس؟ قال :من

سليم.

كر وقال :غريب جدا ،ش.
 -38214مسند سهل بن سعد الساعدي عن عبد املهيمن ابن عباس بن سهل بن سعد عن أبيه عن جده أن النيب
صلى هللا عليه وسلم كان يقول" :اتقوا هللا اي عباد هللا! فإنكم إن اتقيتم هللا أشبعكم من خبز الشام وزيت الشام.

الروايين كر.

السلسلة الضعيفة (منكر).

 -38215مسند شداد بن أوس عن حممد بن عبد الرمحن قال :مسعت أيب حيدث عن جده شداد بن أوس مث جلس

مث قام مث جلس فقال :اي رسول هللا! ضاقت يب األرض ،فقال :أال! إن الشام إن شاء هللا وبيت املقدس سيفتح إن شاء

هللا تعاىل ،وتكون أنت وولدك من بعدك أئمة هبا إن شاء هللا.
كر.

السلسلة الضعيفة (منكر).

 -38216عن حممد بن الرمحن بن شداد بن حممد بن شداد قال :مسعت أيب يذكر عن أبيه عن جده عن شداد بن
أوس أنه كان عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو جيود بنفسه فقال :ما لك اي شداد؟ قال :ضاقت يب الدنيا،

فقال :ليس عليك ،إن الشام يفتح ويفتح بيت املقدس وتكون أنت وولدك أئمة فيهم إن شاء هللا.

كر.

السلسلة الضعيفة (منكر).

 -38226عن عائشة قالت :هب النيب صلى هللا عليه وسلم من نومه مذعورا وهو يرجع ،فقلت :مالك أبيب وأمي؟
قال :سل عمود اإلسالم من حتت رأسي فأوحشين ،مث رميت ببصري فإذا هو قد غرز يف وسط الشام فقيل يل :اي

حممد! إن هللا قد اختار لك الشام ولعباده فجعلها لكم عزا وحمشرا ومنعة وذكرا ،من أراد هللا به خريا أسكنه الشام
وأعطاه نصيبا منها ،ومن أراد به شرا أخرج سهما من كنانته وهي معلقة يف وسط الشام فرماه هبا فلم يسلم يف دنيا وال

آخرة.

كر ،وفيه احلكم بن عبد هللا مرتوك.
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 -38246عن عبد الرمحن بن جبري بن نفري عن أبيه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :أال! إهنا ستفتح
عليكم الشام ،فعليكم مبدينة يقال هلا دمشق ،فإهنا خري مدائن الشام وفسطاط املؤمنني أبرض يقال هلا الغوطة وهي

معقلهم.

ابن النجار .العلل املتناهية (ال يصح).
 -38297عن علي قال :كان النيب صلى هللا عليه وسلم يصوم عاشوراء وأيمر به.

كر.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -38315عن علي :بينما حنن مع النيب صلى هللا عليه وسلم فآذتنا الرباغيث فسببناها فقال رسول هللا صلى هللا

عليه وسلم :ال تسبوا الرباغيث فنعم الدابة دابة توقظكم لذكر هللا ،فبتنا تلك الليلة متهجدين.
عق وابن اجلوزي يف الواهيات.

 -38319مسند علي" عن أسد عن جعفر بن حممد عن آابئه عن علي قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:

كلوا الرمان ،فإنه ليس فيها من حبة إال وفيها من ماء اجلنة ،وليس فيها من حبة تقع املعدة إال أانرت القلب وأحرست

الشياطني أربعني ليلة.

أبو احلسن علي بن الفرج الصقلي يف فوائده ،ويف سنده جماهيل.
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حرف القاف
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كتاب القيامة
 -38443خيرج يف آخر الزمان رجال خيتلون الدنيا ابلدين ،يلبسون للناس جلود الضأن من اللني ،ألسنتهم أحلى من
العسل وقلوهبم قلوب الذائب ،يقول هللا عز وجل :أيب يغرتون أم علي جيرتؤون؟ فيب حلفت ألبعثن على أولئك منهم

فتنة تدع احلليم منهم حريان.
ت عن أيب هريرة.

سنن الترمذي :األلباني (ضعيف جدا).

نساؤهم! وليت شعري حني يصريون صنفني :صنفا
 -38466ليت شعري كيف أميت بعدي حني تتبخرت رجاهلم ومترح
ّ
انصيب حنورهم يف سبيل هللا ،وصنفا عماال لغري هللا تعاىل.
ابن عساكر عن رجل.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -38495اي ابن مسعود! إن للساعة أعالما وإن للساعة أشراطا أال! وإن من علم الساعة وأشراطها أن يكون الولد
غيظا ،وأن يكون املطر قيظا وأن يقبض األشرار قبضا ،اي ابن مسعود! من أعالم الساعة وأشراطها أن يصدق الكاذب

وأن يكذب الصادق ،اي ابن مسعود! إن من أعالم الساعة وأشراطها أن يؤمتن اخلائن وأن خيون األمني ،اي ابن مسعود!

إن من أعالم الساعة وأشراطها أن يواصل األطباق وأن يقاطع األرحام ،اي ابن مسعود! إن من أعالم الساعة وأشراطها

أن يسود كل قبيلة منافقوها وكل سوق فجارها ،اي ابن مسعود! إن من أعالم الساعة وأشراطها أن يكون املؤمن يف

القبيلة أذل من ا لنقد ،اي ابن مسعود! إن من أعالم الساعة وأشراطها أن تزخرف احملاريب وأن خترب القلوب ،اي ابن
مسعود! إن من أعالم الساعة وأشراطها أن يكتفى الرجال ابلرجال والنساء ابلنساء ،اي ابن مسعود! إن من أعالم

الساعة وأشراطها أن تكنف املساجد وأن تعلو املنابر ،اي ابن مسعود! إن من أعالم الساعة وأشراطها أن يعمر خراب

الدنيا وخيرب عمراهنا ،اي ابن مسعود! إن من أعالم الساعة وأشراطها أن تظهر املعازف وشرب اخلمور ،اي ابن مسعود!

إن من أعالم الساعة وأشراطها أن تشرب اخلمور ،اي ابن مسعود! إن من أعالم الساعة وأشراطها أن تكثر الشرط

واهلمازون والغمازون واللمازون ،اي ابن مسعود! إن من أعالم الساعة وأشراطها أن تكثر أوالد الزان.
طب عن ابن مسعود.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -38465لن تقوم الساعة حىت يسود كل قبيلة منافقوها.

طب عن ابن مسعود.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -38499إذا استغىن النساء ابلنساء والرجال ابلرجال فبشرهم بريح محراء خترج من قبل املشرق فيمسخ بعضهم
وخيسف ببعض ،ذلك مبا عصوا وكانوا يعتدون.
الديلمي عن أنس.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).
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 -38500ال تذهب الدنيا حىت يستغين النساء ابلنساء والرجال ابلرجال ،والسحاق زان النساء فيما بينهن.
اخلطيب وابن عساكر عن أيوب بن مدرك بن العالء احلنفي عن مكحول عن واثلة وأنس ،وأيوب مرتوك.

السلسلة

الضعيفة (ضعيف جدا).

 -38524يوشك العلم أن يرفع  -قاهلا ثالاث ،قال زيد بن لبيد :وكيف يرفع العلم منا وهذا كتاب هللا بني أظهران قد
قرأانه ويقرئه أبناؤان أبناءهم! فقال :ثكلتك أمك اي زيد بن لبيد! إن كنت ألعدك من فقهاء أهل املدينة! أو ليس هؤالء

اليهود والنصارى عندهم التوراة واإلجنيل فما أغىن عنهم! إن هللا ليس يذهب ابلعلم برفع ولكن يذهب حبملته ،ال قل
ما قبض هللا عاملا من هذه األمة إال كان ثغرة يف اإلسالم ال تسد مبثله إىل يوم القيامة .ابن عساكر عن أيب شجرة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -38594ال تقوم الساعة حىت يلتمس رجل من أصحايب كما تلتمس الضالة فال يوجد.

حم عن علي.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -38560من أعالم الساعة أن يكون الولد غيظا واملطر قيظا ،وتفيض األشرار فيضا ،ويصدق الكاذب ويكذب

الصادق ،ويؤمتن اخلائن وخيون األمني ،ويسود كل قبيلة منافقوها وكل سوق فجارها فتزخرف احملاريب وخترب القلوب،

ويكتفي الرجال ابلرجال والنساء ابلنساء ،وخترب عمارة الدنيا ويعمر خراهبا ،وتظهر الريبة ،وأكل الراب ،وتظهر املعازف

والكبول وشرب اخلمر ،وتكثر الشرط والغمازون واهلمازون.

[هق] يف البعث وابن النجار عن ابن مسعود ،قال [هق] :إسناده فيه ضعف إال أن أكثر ألفاظه قد روي أبسانيد

متفرقة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -38567ال تذهب األايم والليايل حىت خيلق القرآن يف صدور أقوام من هذه األمة كما ختلق الثياب ،ويكون ما سواه
أعجب هلم ويكون أمرهم طمعا كله ال خيالطه خوف ،إن قصر عن حق هللا مننه نفسه األماين ،وإن جتاوز إىل ما هنى هللا

عنه قال :أرجو أن يتجاوز هللا عين ،يلبسون جلود الضأن على قلوب الذائب ،أفضلهم يف أنفسهم املداهن الذي ال

أيمر وال ينهى.

حل عن معقل بن يسار.

تحقيق البغية (إسناده ضعيف جدا).

 -38588ال تقوم الساعة حىت ال يبقى على وجه األرض أحد هلل فيه حاجة ،وحىت توجد املرأة هنارا جهارا تنكح

وسط الطريق ال ينكر ذلك أحد وال يغريه ،فيكون أمثلهم يومئذ الذي يقول :لو حنيتها عن الطريق قليال! فذاك فيهم

مثل أيب بكر وعمر فيكم.

ك عن أيب هريرة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).
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 -38601ال تقوم الساعة حىت يفتح هللا على املؤمنني القسطنطينية الرومية ابلتسبيح والتكبري.
الديلمي عن عمرو ابن عوف.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -38652خترج من خراسان راايت سود فال يردها شيء حىت تنصب ابيلياء.
حم ،ت عن أيب هريرة.

مسند أحمد :شعيب (إسناده ضعيف جدا).

 -38657خيرج انس من املشرق فيوطؤن للمهدي سلطانه.

هـ عن عبد هللا بن احلارث بن جزء.

سنن ابن ماجه :شعيب (إسناده ضعيف جدا).

 -38682كيف هتلك أمة أان يف أوهلا وعيسى ابن مرمي يف آخرها واملهدي من أهل بييت يف وسطها.

ك يف اترخيه ،كر عن ابن عباس.

السلسلة الضعيفة (منكر).

 -38688منا القائم ومنا املنصور ومنا السفاح ومنا املهدي ،فأما القائم فتأتيه اخلالفة مل يهراق فيها حمجمة من دم،

وأما املنصور ف ال تدركه راية ،وأما السفاح فهو يسفح املال والدم ،وأما املهدي فيملؤها عدال كما ملت ظلما.

اخلطيب  -عن أيب سعيد.

زوائد تاريخ الخطيب (منكر)

 -38755طعام املؤمنني يف زمن الدجال طعام املالئكة :التسبيح والتقديس ،فمن كان منطقه يومئذ التسبيح
والتقديس أذهب هللا تعاىل عنه اجلوع.

ك عن ابن عمر.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -38847مل يسلط على الدجال إال عيسى ابن مرمي.
الطيالسي عن أيب هريرة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -38872إن أيجوج ومأجوج من ولد آدم ،ولو أرسلوا ألفسدوا على الناس معايشهم ،ولن ميوت منهم رجل إال ترك
من ذريته ألفا فصاعدا ،وإن من ورائهم ثالث أمم ،اتويل واتريس ومنسك.

عبد بن محيد يف التفسري وابن املنذر ،طب وابن مردويه[ ،هق] يف البعث  -عن ابن عمرو.
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السلسلة الضعيفة (منكر).

 -38999أول ما يستنطق من ابن آدم جوارحه يف حماقر عمله فيقول :وعزتك إن عندي املطمرات العظام! فيقول
هللا عز وجل :أان أعلم هبا منك ،اذهب فقد غفرت لك.
اخلطايب يف الغريب عن أيب أمامة.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -39007يؤتى ابلنعم يوم القيامة وابحلسنات والسيئات فيقول هللا تعاىل لنعمة من نعمه :خذي حقك من حسنات

عبدي ،فال ترتك له حسنة إال ذهبت هبا.
أبو الشيخ وابن النجار عن أنس.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -39016إن هللا تعاىل خيفف على من يشاء من عباده طول يوم القيامة كوقت صالة مكتوبة.
هب عن أيب هريرة.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 -39038يقبل اجلبار عز وجل فيثين رجله على اجلسر ويقول :وعزيت وجاليل ال يتجاوزين اليوم ظلم! فينصف اخللق
من بعضهم بعضا حىت أنه ينصف الشاة اجلماء من العضباء بنطحة نطحتها.

طب عن ثوابن ،وضعف.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -39043ألشفعن يوم القيامة ملن كان يف قلبه جناح بعوضة إميان.
خط عن أنس.

 -39098إن الرجل من أهل اجلنة ليشرف على أهل النار فيناديه رجل من أهل النار :اي فالن! أما تعرفين؟ فيقول:
ال وهللا ما أعرفك من أنت وحيك! قال :أان الذي مررت يب يف الدنيا فاستسقيتين شربة فسقيتك فاشفع يل هبا عند

ربك! فيدخل ذلك الرجل على هللا عز وجل يف دوره فيقول :اي رب! إين أشرفت على أهل النار فقام رجل من أهل

النار فنادى :اي فالن! أما تعرفين؟ فقلت :ال وهللا! ما أعرفك ومن أنت؟ قال :أان الذي مررت يب يف الدنيا فاستسقيتين

فسقيتك فاشفع يل هبا عند ربك ،اي رب! فشفعين فيه ،فيشفعه هللا فيه وأخرجه من النار.
ع عن أنس.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -39025يوضع امليزان يوم القيامة فتوزن احلسنات والسيئات فمن رجحت حسناته على سيئاته مثقال صؤابة دخل
اجلنة ،ومن رجحت سيئاته على حسناته مثقال صؤابة دخل النار ،قيل :اي رسول هللا! فمن استوت سيئاته وحسناته؟

قال :أولئك أصحاب األعراف مل يدخلوها وهم يطمعون.
ابن عساكر عن جابر وفيه عباد بن كثري الثقفي ضعيف.

[عباد بن كثير الثقفي متروك].
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 -39219يوم القيامة أول يوم نظرت فيه عني إىل هللا عز وجل.

اخلطيب  -عن ابن عمر.

زوائد تاريخ الخطيب (إسناده تالف)

 -39292إن أدىن أهل اجلنة منزلة ملن ينظر إىل جنانه وأزواجه ونعمه وخدمه وسرره مسرية ألف سنة ،وأكرمهم على
هللا من ينظر إىل وجهه غدوة وعشية.
ت عن ابن عمر.

مسند أحمد :شعيب (إسناده ضعيف جدا).

 -39317ما من أحد يدخله هللا اجلنة إال زوجه ثنتني وسبعني زوجة :ثنتني من احلور العني ،وسبعني من مرياثه من
أهل النار ،ما منهن واحدة إال وهلا قبل شهي وله ذكر ال ينثين.

هـ عن أيب أمامة

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -39342كأن اخللق مل يسمعوا القرآن حني يسمعونه من الرمحن يتلوه عليهم يوم القيامة.

فر عن أيب هريرة.

السلسلة الضعيفة (منكر).

 -39355إن هللا تعاىل لينزل ألهل اجلنة يوم اجلمعة يف رمال من كافور.

قط ،أبو نعيم يف الدالئل عن ابن عباس عن عمر عن أيب بكر ،قال أبو نعيم :تفرد به احلسني بن املبارك ،قال ابن

عدي :وهو منكر احلديث.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -39374ما من عبد يدخل اجلنة إال جيلس عند رأسه وعند رجليه ثنتان من احلور العني تغنيان أبحسن صوت مسعت
اجلن واإلنس ،وليس مبزامري الشيطان ولكن بتحميد هللا وتقديسه.
طب وأبو نصر السجزي يف اإلابنة وابن عساكر عن أيب أمامة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -39397إن أدىن أهل اجلنة منزلة ملن ينظر إىل جنانه وأزواجه ونعيمه وخدمه وسرره مسرية ألف سنة ،وأكرمهم على
هللا من ينظر إىل وجهه غدوة وعشية ،مث قرأ{ :وجوهٌ يـومئي ٍذ َان ي
ض َرةٌ}.
ُ ُ َم َ
ت ،طب عن ابن عمر .مسند أحمد :شعيب (إسناده ضعيف جدا).
 -39404ليس منكم أحد إال وله منزالن :أحدمها يف اجلنة واآلخر يف النار.

أبو إسحاق بن يونس يف اتريخ هراة عن حسان بن قتيبة بن احلسحاس بن عيسى بن احلسحاس بن فضيل عن أبيه عن

جده عن أبيه عن جده احلسحاس بن فضيل احلنظلي ،ورجال إسناده جماهيل ،وفيه خالد بن هياج مرتوك.
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 -39439إن عبدا يف جهنم لينادي ألف سنة اي حنان اي منان فيقول هللا جلربيل :اذهب فأتين بعبدي هذا فينطلق

جربيل فيجد أهل النار مكبني يبكون فريجع إىل ربه فيخربه فيقول :إيتين به فإنه يف مكان كذا وكذا ،فيجيء به فيوقفه

على ربه عز وجل فيقول :له اي عبدي كيف وجدت مكانك ومقيلك؟ فيقول :اي رب! شر مكان وشر مقيل؛ فيقول:
ردوا عبدي ،فيقول :اي رب ما كنت أرجو إذ أخرجتين منها أن تعيدين فيها؟ فيقول :دعوا عبدي.
حم وابن خزمية ،حب عن أنس.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -39476إن انركم هذه جزء من سبعني جزءا من انر جهنم ولوال أهنا أطفئت ابملاء مرتني ما انتفعتم هبا ،وإهنا لتدعو
هللا أن ال يعيدها فيها.

هـ ،ك عن أنس.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -39552يعذب املذنبون يف النار على قدر نقصان إمياهنم.

ك يف اترخيه عن أنس.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -39553يؤتى يوم القيامة ابملمسوخ عقال وابهلالك يف الفرتة وابهلالك صغريا ،فيقول املمسوخ عقال :اي رب! لو

آتيتين عقال ما كان ما آتيته عقال أبسعد بعقله مين ،ويقول اهلالك يف الفرتة :لو أاتين منك عهد ما كان من أاته منك

عهد أبسعد بعهدك مين ،ويقول اهلالك صغريا :اي رب لو آتيتين عمرا ما كان من آتيته عمرا أبسعد بعمره مين ،فيقول
الرب سبحانه :إين آمركم أبمر أفتطيعوين؟ فيقولون :نعم وعزتك! فيقول :اذهبوا فادخلوا النار ،ولو دخلوها ما ضرهم،

فتخرج عليهم قوابس يظنون أهنا قد أهلكت ما خلق هللا عز وجل من شيء فيأمرهم فريجعون سراعا يقولون :خرجنا اي

رب وعزتك نريد دخوهلا فخرجت علينا قوابس ظننا أهنا قد أهلكت ما خلق هللا عز وجل من شيء ،فيأمرهم الثانية

فريجعون كذلك فيقولون مثل قوهلم فيقول هللا عز وجل سبحانه :قبل أن ختلقوا علمت ما أنتم عاملون وعلى علمي

خلقتكم وإىل علمي تصريون ضميهم ،فتأخذهم النار.

احلكيم ،طب ،حل  -عن معاذ بن جبل.

[الهيثمي :رواه الطبراني في األوسط والكبير ،وفيه عمرو بن واقد ،وهو متروك عند

البخاري وغيره ،ورمي بالكذب ،وقال محمد بن المبارك الصوري :كان يتبع السلطان وكان صدوقا ،وبقية رجال الكبير رجال الصحيح].

 -39589مسند علي عن علي قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :إذا عملت أميت مخس عشرة خصلة حل

هبم البالء ،قيل :وما هي اي رسول هللا؟ قال :إذا اختذوا الفيء دوال ،واألمانة مغنما ،والزكاة مغرما ،وأطاع الرجل زوجته،

وجفا أابه ،وعق أمه وبر صديقه ،وشربت اخلمور ،ولبست احلرير والديباج ،واختذوا املعازف والقينات ،وأكرم الرجل
خمافة شره ،وكان زعيم القوم أرذهلم ،ولعن آخر هذه األمة أوهلا ،وارتفعت األصوات يف املساجد ،فليتوقعوا خالال ثالاث:

رحيا محراء وخسفا ومسخا.

ت وقال وابن أيب الدنيا يف ذم املالهي[ ،هق] يف البعث وقال :هذا اإلسناد فيه ضعف ،وابن اجلوزي يف الواهيات
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 -39640عن أيب قال :قيل لنا أشياء تكون يف آخر هذه األمة عند اقرتاب الساعة ،فمنها نكاح الرجل امرأته أو

أمته يف دبرها ،وذلك مما حرم هللا ورسوله ،وميقت هللا عليه ورسوله؛ ومنها نكاح الرجل الرجل وذلك مما حرم هللا عليه

ورسوله؛ ومنها نكاح املرأة املرأة ،وذلك مما حرم هللا ورسوله وميقت هللا عليه ورسوله صلى هللا عليه وسلم؛ وليس هلؤالء

صالة ما أقاموا على ذلك حىت يتوبوا إىل هللا عز وجل توبة نصوحا قيل أليب :وما التوبة النصوح؟ قال :سألت ذلك عن

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال :هو الندم على الذنب حني يفرط منك فتستغفر هللا بندامتك عند احلافر  -مث ال

تعود إليه أبدا.

قط يف األفراد ،هب ابن النجار.

محقق الشعب (إسناده ضعيف جدا).

 -39687أيضا قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :خيرج الدجال عدو هللا ومعه جنود من اليهود وأصناف الناس،

معه جنة وانر ورجال يقتلهم مث حيييهم ،معه جبل من ثريد وهنر من ماء وإين سأنعت لكم نعته! إنه خيرج ممسوح العني،

يف جبهته مكتوب كافر يقرؤه كل من كان حيسن الكتاب ومن ال حيسن ،فجنته انر وانره جنة ،وهو املسيح الكذاب،
ويتبعه من نساء اليهود ثالثة عشر ألف امرأة ،فرحم هللا رجال منع سفيهته أن تتبعه والقوة عليه يومئذ ابلقرآن ،فإن

شأنه بالء شديد ،يبعث هللا الشياطني من مشارق األرض ومغارهبا فيقولون له :استعن بنا على ما شئت ،فيقول هلم:

انطلقوا فأخربوا الناس أين رهبم وإين قد جئتهم جبنيت وانري ،فينطلق الشياطني فيدخل على الرجل أكثر من مائة شيطان
فيتمثلون له بصورة والده وولده وأخوته ومواليه ورفيقه فيقولون اي فالن! أتعرفنا؟ فيقال هلم الرجل نعم هذا أيب ،وهذه

أمي وهذه أخيت وهذا أخي ،فيقول الرجل  :ما نبؤكم؟ فيقولون :بل أنت فأخربان ما نبؤك ،فيقول الرجل :إان قد أخربات
أن عدو هللا الدجال قد خرج ،فيقول له الشياطني :مهال! ال تقل هذا ،فإنه ربكم يريد القضاء فيكم ،هذه جنته قد

جاء هبا وانره ،ومعه األهنار والطعام فال طعام إال ما كان قبله إال ما شاء هللا؛ فيقول الرجل :كذبتم ،ما أنتم إال شياطني
وهو الكذب! وقد بلغنا أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد حدث حديثكم وحذران وأنبأان به فال مرحبا بكم ،أنتم

الشياطني وهو عدو هللا ،وليسوقن هللا عيسى ابن مرمي حىت يقتله؛ فيخسؤا فينقلبوا خاسئني .مث قال رسول هللا صلى هللا

عليه وسلم :إمنا أحدثكم هذا  -لتعقلوه وتفقهوه وتفهموه وتعوه واعملوا عليه وحدثوا به من خلفكم ،فليحدث اآلخر
اآلخر فإن فتنته أشد الفنت.

نعيم ،وفيه سويد بن عبد العزيز مرتوك.

 -39679عن سعد اإلسكاف عن األصبغ بن نباتة قال :خطب علي بن أيب طالب فحمد هللا وأثىن عليه مث قال:

أيها الناس! إن قريشا أئمة العرب ،أبرارها ألبرارها وفجارها لفجارها ،أال! والبد من رحى تطحن على ضاللة وتدور،

فإذا قامت على قلبها طحنت حبدهتا ،أال! إن لطحنيها روقا وروقها حدهتا وفلها على هللا ،أال! وإين وأبرار عرتيت وأهل

بييت أعلم الناس صغارا وأحلم الناس كبارا معنا راية احلق ،من تقدمها مرق ،ومن ختلف عنها حمق ،ومن لزمها حلق ،إان

أهل الرمحة ،وبنا فتحت أبواب احلكمة ،وحبكم هللا حكمنا ،وبعلم هللا علمنا ،ومن صادق مسعنا ،فإن تتبعوان تنجوا،
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وإن تتولوا يعذبكم هللا أبيدينا ،بنا فك هللا ربق الذل من أعناقكم وبنا خيتم ال بكم ،وبنا يلحق التايل ،وإلينا يفيء الغايل،

فلوال تستعجلوا وتستأخروا القدر ألمر قد سبق يف البشر حلدثتكم بشباب من املواىل وأبناء العرب ونبذ من الشيوخ

كامللح ،يف الزاد وأقل الزاد امللح فينا معترب ،ولشيعتنا منتظر ،إان وشيعنا متضى إىل هللا ابلبطن واحلمى والسيف ،إن

عدوان يهلك ابلداء والدبيلة ومبا شاء هللا من البلية والنقمة .وامي هللا األعز األكرم! أن لو حدثتكم بكل ما أعلم لقالت
طائفة :ما أكذب وأرجم! ولو انتقيت منكم مائة قلوهبم كالذهب مث انتخبت من املائة عشرة مث حدثتهم فينا أهل البيت

حديثا لينا ال أقول فيه إال حقا وال أعتمد فيه إال صدقا خلرجوا وهم يقولون :علي من أكذب الناس ،ولو اخرتت من
غريكم عشرة فحدثتهم يف عدوان وأهل البغي علينا أحاديث كثرية خلرجوا وهم يقولون :علي من أصدق الناس ،هلك

حاطب احلطب ،وحاصر صاحب القصب ،وبقيت القلوب منها تقلب ،فمنها مشغب ،ومنها جمدب ،ومنها خمصب،

ومنها مسيب ،اي بين! ليرب صغاركم كباركم ولريأف كباركم بصغاركم ،وال تكونوا كالغواة اجلفاة الذين مل يتفقهوا يف الدين،
ومل يعطوا يف هللا حمض اليقني ،كبيض بيض يف أداحي ويح لفراخ فراخ آل حممد من خليفة جبار عرتيف مرتف مستخف

خبلفي وخلف اخللف! وابهلل لقد علمت أتويل الرساالت ،وإجناز العدات ،ومتام الكلمات ،وليكونن من خيلفين يف أهل
بييت رجل أيمر ابهلل ،قوي حيكم حبكم هللا ،وذلك بعد زمان مكلح مفضح ،يشتد فيه البالء ،وينقطع فيه الرجاء ،ويقبل

فيه الرشاء .فعند ذلك يبعث هللا رجال من شاطيء دجلة ألمر حزبه ،حيمله احلقد على سفك الدماء ،قد كان يف سرت

وغطاء ،فيقتل قوما وهو عليهم غضبان ،شديد احلقد حران ،يف سنة خبتنصر ،يسومهم خسفا ويسقيهم كأسا ،مصريه

سوط عذاب وسيف دمار ،مث يكون بعده هنات وأمور مشتبهات ،إال من شط الفرات إىل النجفات اباب إىل

القطقطانيات ،يف آايت وآفات متواليات ،حيدثن شكا بعد يقني ،يقوم بعد حني ،يبين املدائن ويفتح اخلزائن ،وجيمع
األمم ،ينفذها شخص البصر ،وطمح النظر ،وعنت الوجوه ،وكشفت البال حىت يرى مقبال مدبرا ،فيا هلفي على ما

أعلم! رجب شهر ذكر ،رمضان متام السنني ،شوال يشال فيه أمر القوم ،ذو القعدة يقتعدون فيه ،ذو احلجة الفتح من

أول العشر ،أال! إن العجب كل العجب بعد مجادى ورجب ،مجع أشتات ،وبعث أموات ،وحديثات هوانت هوانت،

بينهن مواتت ،رافعة ذيلها ،داعية عوهلا معلنة قوهلا ،بدجلة أو حوهلا ،أال! إن منا قائما عفيفة أحسابه ،سادة أصحابه،

ينادي عند اصطالم أعداء هللا ابمسه واسم أبيه يف شهر رمضان ثالاث بعد هرج وقتال ،وضنك وخبال ،وقيام من البالء
على وإين ألعلم إىل من خترج األرض ودائعها وتسلم إليه خزائنها ،ولو شئت أن أضرب برجلي فأقول :أخرجي من هنا

بيضا ودروعا ،كيف أنتم اي ابن هنات ،إذا كانت سيوفكم أبميانكم مصلتات ،مث رملتم رمالت ،ليلة البيات! ليستخلفن
هللا خليفة يثبت على اهلدى وال أيخذ على حكمه الرشى ،إذا دعا دعوات بعيدات املدى ،دامغات للمنافقني ،فارجات

على املؤمنني ،أال! إن ذلك كائن على رغم الراغمني واحلمد هلل رب العاملني ،وصالته على سيدان حممد خامت النبيني،

وآله وأصحابه أمجعني.

ابن املنادى  -وسعد واألصبغ مرتوكان.
 -39709عن علي أنه خطب الناس فحمد هللا وأثىن عليه وصلى على نبيه مث قال :معاشر الناس! سلوين قبل أن

تفقدوين  -يقوهلا ثالث مرات ،فقام إليه صعصعة بن صوحان العبدي فقال :اي أمري املؤمنني! مىت خيرج الدجال؟ فقال
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مه اي صعصعة! قد علم هللا مقامك ومسع كالمك ،ما املسؤل أبعلم بذلك من السائل ،ولكن خلروجه عالمات وأسباب

وهنات ،يتلو بعضهن بعضا حذو النعل يف حول واحد ،مث إن شئت أنبأتك بعالمته! فقال :عن ذلك سألتك اي أمري
املؤمنني! قال :فاعقد بيدك واحفظ ما أقول لك :إذا أمات الناس الصلوات ،وأضاعوا األماانت ،وكان احلكم ضعفا،

والظلم فخرا ،وأمراؤهم فجرة ،ووزراؤهم خونة ،وأعواهنم ظلمة ،وقراؤهم فسقة ،وظهر اجلور ،وفشا الزان ،وظهر الراب،

وقطعت األرحام ،واختذت القينات ،وشربت اخلمور ،ونقضت العهود ،وضيعت العتمات وتواىن الناس يف صالة
اجلماعات ،وزخرفوا املساجد ،وطولوا املنابر ،وحلوا املصاحف ،وأخذوا الرشى ،وأكلوا الراب ،واستعملوا السفاء،

واستخفوا ابلدماء ،وابعوا الدين ابلدنيا ،واجترت املرأة مع زوجها حرصا على الدنيا ،وركب النساء على املنابر ،وتشبهن
ابلرجال ،وتشبه الرجال ابلنساء وكان السالم بينهم على املعرفة ،وشهد شاهدهم من غري أن يستشهد ،وحلف من قبل

أن يستحلف ،ولبسوا جلود الضأن على قلوب الذائب ،وكانت قلوهبم أمر من الصرب ،وألسنتهم أحلى من العسل،

وسرائرهم أننت من اجليف ،والتمس النفقه لغري الدين ،وأنكر املعروف وعرف املنكر ،فالنجاء النجاء والوحاء الوحاء!

نعم السكن حينئذ عبادان! النائم فيها كاجملاهد يف سبيل هللا ،وهي أول بقعة آمنت بعيسى عليه الصالة والسالم،

وليأتني على الناس زمان يقول أحدهم :اي ليتين كنت نبنة يف لبنة من بيت من بيوت عبادان! فقام إليه األصبغ بن نباتة
فقال :اي أمري املؤمنني! ومن الدجال؟ قال :صايف بن صائد ،الشقي من صدقه ،والسعيد من كذبه ،أال! إن الدجال

يطعم الطعام ويشرب الشراب وميشي يف األسواق ،وهللا تعاىل عن ذلك ،أال! إن الدجال طوله أربعون ذراعا ابلذراع

األول ،حتته محار أقمر ،طول كل أذن من أذنيه ثالثون ذراعا ،ما بني حافر محاره إىل احلافر اآلخر مسرية يوم وليلة،

تطوى له األرض منهال ،يتناول السحاب بيمينه ،ويسبق الشمس إىل مغيبها ،خيوض البحر إىل كعبيه ،أمامه جبل دخان،

وخلفه جبل أخضر ،ينادي بصوت له يسمع به ما بني اخلافقني :إيل أوليائي! إيل أوليائي! إيل أحبائي! إيل أحبائي! فأان
الذي خلق فسوى ،والذي قدر فهدى ،وأان ربكم األعلى! كذب عدو هللا! ليس ربكم كذلك ،أال! إن الدجال أكثر

أشياعه وأتباعه اليهود وأوالد الزان ،يقتله هللا تعاىل ابلشام على عقبة يقال هلا :عقبة أفيق ،لثالث ساعات ميضني من
النهار ،على يدي عيسى ابن مرمي ،فعند ذلك خروج الدابة من الصفا ،معها خامت سليمان بن داود وعصا موسى بن

عمران ،فتنكت ابخلامت جبهة كل مؤمن :هذا مؤمن حقا حقا! مث تنكت ابلعصا جبهة كل كافر :هذا كافر حقا حقا! أال!

إن املؤمن حينئذ يقول للكافر :ويلك اي كافر! احلمد هلل الذي مل جيعلين مثلك ،وحىت أن الكافر ليقول للمؤمن :طوىب
لك اي مؤمن! اي ليتين كنت معكم فأفوز فوزا عظيما ،ال تسألوين عما بعد ذلك ،فإن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

عهد إيل أن أكتمه.

ابن املنادي ،وفيه محاد بن عمرو مرتوك عن السري بن قال ،قال يف امليزان :ال يعرف ،وقال األزدي ال حيتج به.

 -39758مسند علي عن حرب بن شريح قال قلت أليب جعفر حممد بن علي بن احلسني :جعلت فداك! أرأيت
هذه الشفاعة اليت يتحدث هبا ابلعراق أحق هي؟ قال :شفاعة ماذا؟ قلت :شفاعة حممد صلى هللا عليه وسلم ،قال:

حق وهللا! إي وهللا! حلدثين عمي حممد بن علي ابن احلنفية عن علي بن أيب طالب أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

قال :أشفع ألميت حىت يناديين ريب فيقول :أرضيت اي حممد؟ فأقول :نعم رضيت" :مث أقبل علي فقال :إنكم تقولون اي
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معشر العراق إن أرجى آية يف كتاب هللا {اي عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ال تقنطوا من رمحة هللا إن هللا يغفر

الذنوب مجيعا إنه هو الغفور الرحيم} ؟ قلت :إان لنقول ذلك ،قال :ولكنا أهل البيت نقول :إن أرجى آية يف كتاب هللا

{ولسوف يعطيك ربك فرتضى} وهي الشفاعة.

ابن مردويه.

السلسلة الضعيفة (منكر).

 -39762أتى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم محزة بن عبد املطلب يوما فلم جيده فسأل امرأته عنه وكانت من بين
النجار فقالت :خرج أبيب أنت آنفا عامدا حنوك فاطمة أخطأك يف بعض أزقة بين النجار ،أفال تدخل اي رسول هللا؟

فدخل فقدمت إليه حيسا فأكل منه ،فقالت :اي رسول هللا! هنيئا لك ومريئا! لقد جئت وأان أريد أن آتيك أهنئك

وأمرئك ،أخربين أبو عمارة أنك أعطيت هنرا يف اجلنة يدعى الكوثر! قال :أجل ،وعرصته ايقوت ومرجان وزبرجد ولؤلؤ،
قالت :أحببت أن تصف يل حوضك بصفة أمسعها منك ،فقال :هو ما بني أيلة وصنعاء ،فيه أابريق ميل عدد النجوم

وأحب واردها على قومك اي بنت فهد  -يعين األنصار.

طب ،ك؛ قال احلافظ ابن حجر يف األطراف :فيه حرام بن عثمان ضعيف جدا.

 -39773عن األصبغ بن نباتة قال :مسعت عليا يقول :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :جنة عدن قضيب

غرسه هللا بيده مث قال :كن! فكان.
ابن مردويه.

[األصبغ بن نباتة متروك].

 -39778عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؛ بينا أهل اجلنة يف جملس هلم إذ ملع هلم نور غلب
من نور اجلنة فرفعوا رؤسهم فإذا الرب تبارك وتعاىل قد أشرف عليهم فقال سبحانه :سلوين! فقالوا :نسألك الرضاء

عنا! فقال :رضائي أحلكم داري وأنيلكم كراميت وهذا أواهنا فسلوا! فيقولون :نسألك الزايرة إليك! فيؤتون بنجائب من
نور تضع حوافرها عند منتهى طرفها ،وتقودهم املالئكة أبزمتها فينتهي هبم إىل دار السرور فينصبغون بنور الرمحن

ويسمعون قوله :مرحبا أبحبايب وأهل طاعيت! ارجعوا ابلتحف إىل منازلكم  -مث تال النيب صلى هللا عليه وسلم هذه اآلية
{نُـ ُزالً يم من غَ ُفو ٍر َريحي ٍم}.
ابن النجار؛ وفيه سليمان بن أيب كربة ،قال عد :عامة أحاديثه مناكري.

 -39781مسند علي" عن أيب فروة يزيد بن حممد بن يزيد بن سنان الرهاوي ثنا أيب إمساعيل بن زايد عن جرير بن
الر ممحَ ين
ني إي َىل َّ
سعيد عن الضحاك بن مزاحم عن النزال بن سربة عن علي قال قلت :اي رسول هللا! {يَـ مو َم َمحن ُ
ش ُر ال ُممت يَّق َ

َوفمداً} قلت كلهم ركباان؟ قال" :اي علي! والذي نفسي بيده إهنم إذا خرجوا من قبورهم استقبلوا أبينق عليها رحال
الذهب ،شرك نعاهلم نور يتألأل ،فيسريون عليها حىت ينتهوا إىل ابب اجلنة ،فإذا حلقة من ايقوت على صفائح الذهب،
وإذا عند ابب اجلنة شجرة ينبع من أصلها عينان فيشربون من إحدى العينني ،فإذا بلغ الشراب الصدر أخرج هللا ما يف
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ي ي ي
ي
ني}
ص ُدويره مم م من غ ٍّل إي مخ َواانً عَلَى ُس ُر ٍر ُمتَـ َقابيل َ
{ونَـ َز معنَا َما ييف ُ
صدورهم من غل أو حسد أو بغي ،وذلك قول هللا تعاىل َ
اه مم َرُّهبُ مم َش َراابً طَ ُهوراً} مث
{و َس َق ُ
فلما انتهى الشراب إىل البطن طهرهم من دنس الدنيا وقذرها ،وذلك قول هللا تعاىل َ
اغتسلوا من األخرى فجرت عليهم نضرة النعيم ،فال تشعث أبداهنم وال تغري ألواهنم أبدا ،فيضربون ابحللقة على
الصفائح ،فيسمع لذلك طنني ،فيبلغ كل حوراء أن زوجها قدم فتبعث بقيمها ،فلوال أنه عرفه نفسه خلر له ساجدا من

النور والبهاء واحلسن ،فيقول :اي ويل هللا! إمنا أان قيمك الذي وكلت مبنزلك .فينطلق وهو ابألثر حىت ينتهي به إىل قصر
من فضة شرفه الذهب ،يرى ظاهره من ابطنه وابطنه من ظاهره ،فيقول :ملن هذا؟ فيقول امللك :هو لك  -قال رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم :لو مات أحد من الفرح ملات! فرييد أن يدخله ،فيقول له :أمامك! فال يزال مير به على

قصوره وعلى خيامه وعلى أهنا ره حىت مير به على غرفة من ايقوتة من أسفلها إىل أعالها مائة ألف ذراع ،قد بنيت على

جبال الدر والياقوت ،بني أبيض وأمحر وأخضر وأصفر ،ليس منها طريقة تشاكل صاحبتها يف الغرفة سرير عرضه فرسخ
يف طول ميل ،عليه من الفرش على قدر سبعني غرفة بعضها فوق بعض ،فرشه لون وسريره لون ،وعلى رأس ويل هللا
اتج ،لذلك التاج سبعون ركنا ،يف كل ركن منها ايقوتة تضيء مسرية ثالث للمتعب ،ووجهه مثل القمر ليلة البدر،

وعليه طوق ووشاحان ،له نور يتألأل ،ويف يده ثالثة أسورة :سوار من ذهب وسوار من فضة وسوار من لؤلؤ ،وذلك
{حيلَّو َن في ي
َسا يوَر يم من ذَ َه ٍ
ب َول مُؤلُؤاً} وعليه سبعون حلة من حرير خمتلفة األلوان على رقة الشقائق النعمان،
قوله َُ م َ
يها م من أ َ
وذلك قوله تعاىل ي
يها َح ير ٌير} يهتز السرير فرحا وشوقا إىل ويل هللا فاتضع له حىت استوى عليه ،وينظر إىل
اس ُه مم في َ
{ولبَ ُ
َ
أساس بنيانه يسرتقه خمافة أن يلتمع ذلك النور بصره فبينما هو كذلك إذ أقبلت حوراء عيناء معها سبعون جارية
وسبعون غالما وعليها سبعون حلة يرى مخ ساقها من وراء احللل واجللد والعظم كما يرى الشراب األمحر يف الزجاجة

البيضاء وكما يرى السلك يف الدرة الصافية ،فلما عاينها نسي كل شيء عاينه قبلها ،فتستوي على السرير معه،

فيضرب بيده إىل حنرها فيقرأ ما يف كبدها فإذا هو مكتوب :أان حبك وأنت حيب ،إليك انتهت نفسي ،وذلك قوله
ت َوال َمم مر َجا ُن}  ،يشبه يف بياض اللؤلؤ ،فيتنعم معها سبعني سنة ال تنقطع شهوهتا وال شهوته ،فبينما هم
{ َكأ ََّهنُ َّن الميَاقُو ُ
كذلك إذ أقبل املالئكة وللغرفتني سبعون اباب أو سبعون ألف ابب على كل ابب حاجب فتقول املالئكة :استأذنوا على

ويل هللا! فتقول احلجبة :إنه ليتعاظمنا أن نستأذن لكم ،إنه مع أزواجه فيقولون :املالئكة ابلباب يستأذنون عليك!
{وال َممالئي َكةُ يَ مد ُخلُو َن َعلَمي يه مم يم من ُك يل َاب ٍ
ص َ مرب ُممت
ب َس ٌ
الم َعلَمي ُك مم يمبَا َ
فيقول :ائذنوا هلم  -مث تال النيب صلى هللا عليه وسلم َ
ّ
ي
ت نَعييماً َوُملمكاً َكبيرياً} فال تدخل املالئكة
ت َمثَّ َرأَيم َ
{وإيذَا َرأَيم َ
فَن مع َم عُ مق َىب الدَّا ير} قال :وتال النيب صلى هللا عليه وسلم َ
عليهم إال إبذن ،واألهنار تطرد من حتت مساكنه ،والثمار متدلية عليه إن شاء تناوهلا بفيه ،وإن شاء تناوهلا متكئا ،وإن
شاء تناوهلا قاعدا ،وإن شاء تناوهلا قائما {أ مَهنَار يمن م ٍاء غَ ميري ي
آس ٍن} ليس فيها كدر  -واآلسن الذي يتغري كما يتغري ماء
ٌ م َ
ي
ار يم من ل َ ٍ
{وأ مَهنَ ٌار م من َمخم ٍر} مل يطأها الرجال أبرجلها
{وأ مَهنَ ٌ
َنب} مل خيرج من بني الفرث والدم وال من ضروع املاشية َ
الدنيا َ -
لشا يربيني} ال تصدع رؤسهم وال تغلبهم على عقوهلم " {وأ مَهنَ ي
{ل َّ ٍ ي
ص ّف ًى} من موم العسل مل خيرج من
َذة ل َّ َ
س ٍل ُم َ
َ ٌ
ار م من َع َ
بطون النحل؛ فبينما هو كذلك مرة يتنعم مع أزواجه ومرة يؤتى بغذائه ،ومرة يؤتى بشرابه ،ومرة تستأذن عليه املالئكة،
ومرة يزور ربه فيكلمه عز وجل ،ومرة يزور اإلخوان يف هللا ،فبينا هو كذلك إذ نور قد غشيه فقال بعضهم :ما هذا
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النور الذي غشي أهل اجلنة؟ فيقول املالئكة :هذه حوراء أشرقت من خيمتها فرحا وشوقا إليك ،فما غشيك من نور

فهو من نور ثغرها.

ابن مردويه ويزيد بن سنان والثالثة فوقه ضعفاء.
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كتاب القصاص
 -39845لكل شيء خطأ إال السيف ،ولكل خطأ أرش.

حم عن النعمان بن بشري.

مسند أحمد :شعيب (إسناده ضعيف جدا).

 -39895من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة لقي هللا يوم القيامة مكتوب بني عينيه آيس من رمحة هللا.

هـ عن أيب هريرة.

سنن ابن ماجه :شعيب (إسناده ضعيف جدا).

 -39898إن استطعت أن تكون أنت املقتول وال تقتل أحدا من أهل الصالة فافعل.
ابن عساكر عن سعد.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -39904ما من مسلمني التقيا أبسيافهما إال كان القاتل واملقتول يف النار.

هـ عن أنس.

سنن ابن ماجه :شعيب (إسناده ضعيف جدا).

 -39940إايكم وقاتل الثالثة! رجل سلم أخاه إىل سلطانه فقتل نفسه وقتل أخاه وقتل سلطانه.

الديلمي  -عن أنس.

الغرائب الملتقطة (منكر).

 -39951ال يزال قلب العبد يقبل الرغبة والرهبة حىت يسفك الدم احلرام ،فإذا سفكه نكس قلبه صار كأنه كري حمم
أسود من الذنب ال يعرف معروفا وال ينكر منكرا.

الديلمي عن معاذ.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -39936من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة لقي هللا يوم القيامة مكتوب يف جبهته :آئس من رمحة هللا.
ابن أيب عاصم يف الدايت عن أيب هريرة؛ وقال :فيه يزيد بن أيب زايد الشامي منكر احلديث.

 -39979هنى عن قتل الصرد والضفدع والنملة واهلدهد.

هـ عن أيب هريرة.

سنن ابن ماجه :شعيب (إسناده ضعيف جدا).

 -39981هنى عن قتل كل ذي روح إال أن يؤذي.

طب عن ابن عباس.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).
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 -39984جزى هللا العنكبوت عنا خريا! فإهنا نسجت علي يف الغار.
أبو سعيد السمان يف مسلسالته ،فر عن أيب بكر.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -39988جزى هللا العنكبوت عنا خريا! فإهنا نسجت علي وعليك اي أاب بكر يف الغار حىت مل يران املشركون ومل

يصلوا إلينا.

الديلمي عن أيب بكر.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -39997خلق اإلنسان واحلية سواء ،إن رآها أفزعته ،وإن لدغته أوجعته ،فاقتلوها حيث وجدمتوها.
الطيالسي عن ابن عباس.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -40010اقتلوا احليات ،صغريها وكبريها ،أسودها وأبيضها فإن من قتلها من أميت كانت له فداء من النار ،ومن

قتلته كان شهيدا.

طب عن سراء بنت نبهان.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 -40018اقتلوا الوزغ ولو يف جوف الكعبة.

طب عن ابن عباس.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -40083يف اللسان الدية إذا منع الكالم ،ويف الذكر الدية إذا قطعت احلشفة ،ويف الشفتني الدية.

عد ،هق عن ابن عمرو.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -40110يستأىن ابجلراحات سنة.

قط وضعفه واخلطيب عن جابر.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -40134من نظر إىل أخيه املسلم نظر خميفة من غري حق أخافه هللا يوم النار.
اخلطيب عن أيب هريرة.

زوائد تاريخ بغداد (ضعيف جدا).

 -40436عن سعيد بن املسيب قال :ملا حج عمر حجته األخرية وجد رجال من املسلمني قتيال بفناء وادعة فقال

هلم :علمتم هلذا القتيل قاتال منكم؟ قالوا :ال ،فاستخرج منهم مخسني شيخا فأدخلهم احلطيم فاستحلفهم ابهلل رب هذا

البيت احلرام ورب هذا البلد احلرام ورب هذا الشهر احلرام أنكم مل تقتلوه وال علمتم له قاتال ،فحلفوا بذلك ،فلما
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حلفوا قال :أدوا ديته مغلظة :فقال رجل منهم :اي أمري املؤمنني! أما جتزيين مييين من مايل؟ قال :ال ،إمنا قضيت عليكم

بقضاء نبيكم صلى هللا عليه وسلم.

قط ،ق وقال :رفعه إىل النيب صلى هللا عليه وسلم منكر وفيه عمر ابن صبح أمجعوا على تركه.

 -40457مسند أيب هريرة :اي أاب هريرة إن أحببت أن ال تقف على الصراط طرفة عني حىت تدخل اجلنة ،فكن
خفيف الظهر من دماء املسلمني وأعراضهم وأمواهلم.
الديلمي عن أيب هريرة.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).
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حرف الكاف
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كتاب الكفالة
 -40489من قبض يتيما من بني املسلمني إىل طعامه وشرابه أدخله هللا اجلنة البتة إال أن يعمل ذنبا ال يغفر له.

ت عن ابن عباس.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).
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حرف الالم
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كتاب اللهو واللعب والتغن
 -40615ما تشهد املالئكة من هلوكم إال الرهان والنضال.

طب عن ابن عمر.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -40629دعيها اي أم سلمة! فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدان.
طب عن أم

سلمة .تخريج المجمع (ضعيف جدا).

 -40635ايبر! إايك والقوارير! ال يسمعن صوتك.
أبو نعيم عن أنس.

السلسلة الضعيفة (منكر).

 -40645اجتنبوا هذه الكعاابت املوسومة اليت يزجر هبا زجرا ،فإهنا من امليسر.
طب عن أيب موسى.

[الهيثمي :رواه الطبراني فيه علي بن يزيد ،وهو متروك].

 -40654أال إن أصحاب الشاه يف النار الذين يقولون :قتلت وهللا شاهك.
الديلمي عن ابن عباس.

الغرائب الملتقطة (منكر).

 -40657هلل تبارك وتعاىل لوح ينظر فيه يف كل يوم ثالمثائة وستني نظرة يرحم هبا عباده ،ليس ألهل الشاه فيها

نصيب.

اخلرائطي يف مساوي األخالق عن واثلة.

العلل المتناهية (ال أصل له).

 -40662هنى عن الغناء واالستماع إىل الغناء ،وعن الغيبة واالستماع إىل الغيبة ،وعن النميمة واالستماع إىل

النميمة.

طب ،خط عن ابن عمر.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -40667إايكم واستماع املعازف والغناء! فإهنما ينبتان النفاق يف القلب كما ينبت املاء البقل.
ابن صصري يف أماليه عن ابن مسعود.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -40668حب الغناء ينبت النفاق يف القلب كما ينبت املاء العشب.
الديلمي عن أيب هريرة.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

729

 -40673من مات وله قينة فال تصلوا عليه.

ك يف اترخيه والديلمي عن علي ،وفيه داود بن سليمان اخلواص عن حازم ،وابن حلة ،قال األزدي :ضعيف جدا.
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حرف امليم

731

كتاب املعيشة والعادات
 -40714أبردوا طعامكم يبارك لكم فيه.

عد عن عائشة.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 -40726إذا أكلتم الطعام فاخلعوا نعالكم ،فإنه أروح ألقدامكم.
طس ،ع ،ك عن أنس.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -40728إذا وضع الطعام فاخلعوا نعالكم ،فإنه أروح ألقدامكم.
الدارمي ،ك عن أنس.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -40741كل طعام ال يذكر اسم هللا تعاىل عليه فإمنا هو داء ،وال بركة فيه ،وكفارة ذلك إن كانت املائدة موضوعة
أن تسمى وتعيد يدك ،وإن كانت قد رفعت أن تسمى هللا وتلعق أصابعك.

ابن عساكر عن عقبة بن عامر.

السلسلة الضعيفة (منكر).

 -40751إذا وضعت املائدة فليأكل الرجل مما يليه ،وال أيكل مما بني يدي جليسه وال من ذروة القصعة ،فإمنا أتتيه
الربكة من أعالها ،وال يقوم رجل حىت ترفع املائدة ،وال يرفع يده وإن شبع حىت يفرغ القوم وليعذر ،فإن ذلك خيجل

جليسه فيقبض يده وعسى أن يكون له يف الطعام حاجة.
هـ هب عن ابن عمر؛ وقال هب :أان براء من عهدته.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -40789من أكل من هذه اللحوم شيئا فليغسل يده من ريح وضره ال يؤذى من حذاه.
ع عن ابن عمر.

 -40790من لعق الصحفة ولعق أصابعه أشبعه هللا تعاىل يف الدنيا واآلخرة.
طب عن العرابض.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -40821من أكل مما حتت املائدة أمن من الفقر.

اخلطيب يف املؤتلف عن هدبه بن خالد عن محاد بن سلمة عن اثبت عن أنس؛ قال ابن حجر يف أطراف املختارة:

سنده من هدبة على شرط مسلم واملنت منكر فلينظر فيمن دون هدبة.

 -40823من أكل مما يسقط من اخلوان نفي عنه الفقر ،ونفى عن ولده احلمق.
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احلسن بن معروف يف فضائل بين هاشم ،اخلطيب وابن النجار عن ابن عباس.

زوائد تاريخ الخطيب (منكر)

 -40828ألن ألعق القصعة أحب إيل من أن أتصدق مبثلها طعاما.
احلسن بن سفيان عن رابطة عن أبيها.

السلسلة الضعيفة (منكر).

 -40837رحم هللا املتخللني من الطعام ويف الظهور.
الديلمي عن أيب أيوب.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -40857هنى عن فتح التمرة وقشر الرطبة.

عبدان وأبو موسى عن إسحاق.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -40860ال متسح يدك بثوب من ال تكسوه.
طب ،حم عن أيب بكرة.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 -40861هنى أن يقام عن الطعام حىت يرفع.

هـ عن عائشة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -40866األكل إبصبع واحدة أكل الشيطان ،وابثنني أكل اجلبابرة ،وابلثالث أكل األنبياء.
أبو حممد الغطريف يف جزئه وابن النجار عن أيب هريرة.

الغرائب الملتقطة (منكر).

 -40886من اإلسراف أن أتكل كل ما اشتهيت.

هب عن أنس.

سنن ابن ماجه :شعيب (إسناده ضعيف جدا).

 -40904يكون يف آخر الزمان قوم حيبون أسنمة اإلبل ويقطعون أذانب الغنم ،أال فما قطع من حي فهو ميت.

هـ عن متيم الداري.

سنن ابن ماجه :شعيب (إسناده ضعيف جدا).

 -40957أكل الطني حرام على كل مسلم.

فر عن أنس.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -40968إن هللا تعاىل ذبح كل نون يف البحر لبين آدم .قط عن عبد هللا بن سرجس.
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السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -40970ما من دابة يف البحر إال قد ذكاها هللا تعاىل لبين آدم.

قط  -عن جابر.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 -40974اجلراد من صيد البحر.

د عن أيب هريرة.

سنن أبي داود :شعيب (إسناده ضعيف جدا).

 -40981إن هللا تعاىل قد ذبح كل نون يف البحر لبين آدم.قط يف األفراد عن عبد هللا بن سرجس.

السلسلة الضعيفة

(ضعيف جدا).

 -40996اللحم ابلرب مرقة األنبياء.
ابن النجار عن احلسني.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -40997أطيب اللحم حلم الظهر.

حم ،هـ ،ك ،هب عن عبد هللا بن جعفر.

مسند أحمد :شعيب (إسناده ضعيف جدا).

 -40999خري اإلدام اللحم وهو سيد اإلدام.

هب عن أنس.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 -41000سيد اإلدام يف الدنيا واآلخرة اللحم ،وسيد الشراب يف الدنيا واآلخرة املاء ،وسيد الرايحني يف الدنيا

واآلخرة الفاغية.

طس وأبو نعيم يف الطب ،هب عن بريدة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -41001سيد طعام الدنيا واآلخرة اللحم.
أبو نعيم يف الطب عن علي.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 -41004أفضل طعام الدنيا واآلخرة اللحم.

عق ،حل عن ربيعة بن كعب.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

734

 -41007سيد اإلدام يف الدنيا واآلخرة اللحم ،وسيد الشراب يف الدنيا واآلخرة املاء ،وسيد الرايحني يف الدنيا
واآلخرة الفاغية ويف لفظ :وسيد رايحني أهل اجلنة الفاغية.

هب عن بريدة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -41013ما أقفر بيت من أدم فيه خل ،وخري خلكم خل مخركم.

هق عن جابر.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 -41016وددت أن عندي خبزة بيضاء من برة مسراء ملبقة بسمن ولنب فآكلها.

د ،هـ ،هق عن ابن عمر.

سنن أبي داود :شعيب (إسناده ضعيف جدا).

 -41035ال يلغ أحدكم كما يلغ الكلب ،وال يشرب ابليد الواحدة كما يشرب القوم الذين سخط هللا عليهم ،وال

يشرب ابلليل يف إانء حىت حيركه إال أن يكون إانء خممرا ،ومن شرب بيده وهو يقدر على إانء يريد التواضع كتب هللا له

بعدد أصابعه حسنات وهو إانء عيسى ابن مرمي إذ طرح القدح فقال :أف هذا مع الدنيا.

هـ عن عمر.

سنن ابن ماجه :شعيب (إسناده ضعيف جدا).

 -41056اي معشر حمارب نضركم هللا! ال تسقوين حلب امرأة.
ابن سعد والبغوي  -عن ابن أيب شيخ.

السلسلة الضعيفة (منكر).

 -41082ال تشربوا من فم السقاء ،فإنه يننت الفم.
الديلمي عن عائشة.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -41093اللباس يظهر الغناء ،والدهن يذهب البؤس ،واإلحسان إىل اململوك يكبت هللا به العدو.

طس عن عائشة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -41105االرتداء لبسة العرب ،وااللتفاع لبسة اإلميان.

طب عن ابن عمر.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 -41109طي الثوب راحته.

فر عن جابر.

العلل المتناهية (ال يصح).
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 -41132العمائم تيجان العرب ،واالحتباء حيطاهنا ،وجلوس املؤمن يف املسجد رابطه.
القضاعي ،فر  -عن علي.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -41133العمائم تيجان العرب ،فإذا وضعوا العمائم وضعوا عزهم.

فر  -عن ابن عباس.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -41135اعتموا تزدادوا حلما.

طب عن أسامة بن عمري؛ طب ،ك عن ابن عباس.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -41136اعتموا تزدادوا حلما ،والعمائم تيجان العرب.

عد ،هب عن أسامة بن عمري.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -41141إن هللا أمدين يوم بدر وحنني مبالئكة يعتمون هذه العمة ،إن العمامة حاجزة بني الكفر واإلميان.
الطيالسي ،هق عن علي.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -41144تغطية الرأس ابلنهار فقه وابلليل ريبة.

عد عن واثلة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -41147العمائم وقار للمؤمن وعز للعرب ،فإذا وضعت العرب عمائمها وضعت عزها.

الديلمي  -عن عمران بن حصني.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -41161إن الشيطان حيب احلمرة ،فإايكم واحلمرة وكل ثوب ذي شهرة.
احلاكم يف الكىن وابن قانع ،عد ،هب عن رافع ابن يزيد.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -41168ما من أحد يلبس ثواب ليباهي به فينظر الناس إليه إال مل ينظر هللا إليه حىت ينزعه مىت نزعه.
طب والضياء عن أم سلمة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -41200من أخذ يلبس ثواب ليباهى به لينظر الناس إليه مل ينظر هللا إليه حىت ينزعه.

كر عن أم سلمة.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).
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 -41203من لبس ثواب يباهي به لرياه الناس مل ينظر هللا إليه حىت ينزعه.
طب ومتام وابن عساكر عن أم سلمة ،وضعف.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 -41259إذا أويت إىل فراشك فقل اللهم رب السماوات السبع وما أظلت! ورب األرضني وما أقلت! ورب

الشياطني وما أضلت! كن يل جارا من شر خلقك كلهم مجيعا ،وأن يفرط علي أحد منهن أو أن يبغي ،عز جارك ،وجل

ثناؤك ،وال إله غريك ،وال إله إال أنت.

ت عن بريدة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -41260إذا أويت إىل فراشك فقل احلمد هلل الذي من علي فأفضل ،واحلمد هلل رب العاملني رب كل شيء وإله كل

شيء ،أعوذ بك من النار.
البزار عن بريدة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -41275من قال حني أيوي إىل فراشه أستغفر هللا الذي ال إله إال هو احلي القيوم وأتوب إليه ،ثالث مرات غفر هللا
له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر ،وإن كانت عدد ورق الشجر ،وإن كانت عدد رمل عاجل وإن كانت عدد أايم

الدنيا.

حم ،ت عن أيب سعيد.

مسند أحمد :شعيب (إسناده ضعيف جدا).

 -41350من قال حني يستيقظ وقد رد هللا عليه روحه ال إله إال هللا وحده ال شريك له ،له امللك وله احلمد ،بيده
اخلري ،وهو على كل شيء قدير غفر هللا ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر.

اخلطيب عن عائشة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -41352ما من رجل ينتبه من نومه فيقول :احلمد هللا الذي خلق النوم واليقظة ،احلمد هلل الذي بعثين ساملا سواي،
أشهد أن هللا حيي املوتى وهو على كل شيء قدير ،إال قال هللا :صدق عبدي.

ابن السين والديلمي عن أيب هريرة.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -41362من انم بعد العصر فاختلس عقله فال يلومن إال نفسه.

ع  -عن عائشة.

[الهيثمي :رواه أبو يعلى عن شيخه عمرو بن الحصين ،وهو متروك].

 -41375ال ينامن أحدكم يف ملحفة معصفرة .فإهنا حمضرة.
أبو نعيم عن عصمة بن مالك.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).
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 -41388إذا رأى أحدكم رؤاي يكرهها فليتفل عن يساره ثالث مرات مث ليقل :اللهم! إين أعوذ بك من الشيطان
وسيئات األحالم فإهنا ال تكون شيئا.
ابن السين عن أيب هريرة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -41438أصدق الرؤاي ما كان هنارا ،ألن هللا عز وجل خصين ابلوحي هنارا.

ك يف اترخيه والديلمي عن جابر.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -41463من رأى أنه يشرب لبنا فهو على الفطرة ،ومن رأى عليه درعا من حديد فهو يف حصن من حديد ،ومن

أراد أنه يبين بنياان فهو شيء من عمل اخلري يعمله ،ومن رأى أنه غرق فهو يف النار ومن رآين فقد رآين فإن الشيطان ال

يتشبه يب.

أبو احلسن بن سفيان والروايين ،طب عن اثبت بن عبد هللا بن أيب بكرة عن أبيه عن

الحكم بن ظهير وهو متروك].

جده[ .الهيثمي :رواه الطبراني ،وفيه

 -41495التمسوا اجلار قبل الدار ،والرفيق قبل الطريق.

طب عن رافع بن خديج.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -41496أكثروا من تالوة القرآن يف بيوتكم ،فإن البيت الذي ال يقرأ فيه القرآن يقل خريه ويكثر شره ويضيق على

أهله.

قط يف األفراد  -عن أنس وجابر.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -41524اجعلوا يف بيوتكم من صالتكم ،واعمروها ابلقرآن فإن أفقر البيوت بيت ال يقرأ فيه كتاب هللا عز وجل.
الديلمي عن أيب هريرة ،وفيه جبارة بن املغلس.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -41530ما يل ال أرى عندك من الربكات شيئا! إن هللا تعاىل أنزل بركات ثالاث :الشاة والنخلة والنار .طب عن أم

هانئ.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -41541إذا خرجتم من بيوتكم ابلليل فأغلقوا أبواهبا.

طب عن وحشي.

السلسلة الضعيفة (منكر).
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 -41556من مجع املال من غري حقه سلطه هللا على املاء والطني.

هب  -عن أنس.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 -41560ترفع الربكة من البيت إذا كانت فيه الكناسة.

فر عن أنس.

الغرائب الملتقطة (منكر).

 -41578إذا مل يبارك للرجل يف ماله جعله يف املاء والطني.

هب عن أيب هريرة.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 -41585من بىن بناء أكثر مما حيتاج إليه كان عليه وابال يوم القيامة.

هب  -عن أنس.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 -41582كل بنيان وابل على صاحبه إال ما كان هكذا  -وأشار بكفه ،وكل علم وابل على صاحبه يوم القيامة إال

من عمل به.

طب عن واثلة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -41606إذا اشرتيت نعال فاستجدها ،وإذا اشرتيت ثواب فاستجده.

طس عن أيب

هريرة[ .الهيثمي :رواه الطبراني في األوسط ،وفيه أبو أمية بن يعلى ،وهو متروك].

 -41608ألزم نعليك قدميك ،فإن خلعتهما فاجعلهما بني رجليك ،وال جتعلهما عن ميينك وال عن ميني صاحبك وال

وراءك فتؤذي من خلفك.

هـ عن أيب هريرة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -41625إذا استقبلتك املرأاتن فال متر بينهما ،خذ مينة أو يسرة.

هب عن ابن عمر.

محقق الشعب (إسناده ضعيف جدا).

 -41630أيعجز أحدكم أن يتخذ يف يده عنزة يف أسفلها زج يدعم عليها إذا أعيا ،وحيبس هبا املاء ،ومييط هبا األذى

عن الطريق ،ويقتل هبا اهلوام ،ويقاتل هبا السباع ،ويتخذها قبلة أبرض فالة.
ابن الل والديلمي عن أنس.

الغرائب الملتقطة (منكر).
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 -41631إين مسعت خفق نعالكم فأشفقت أن يقع يف نفسي شيء من الكرب.
الديلمي عن أيب أمامة.

الغرائب الملتقطة (منكر).

 -41636ال تصافحوهم ،وال تبدؤهم ابلسالم ،وال تعودوا مرضاهم ،وال تصلوا عليهم ،وأجلئوهم إىل مضايق الطريق،

وصغروهم كما صغرهم هللا.

[هق] عن علي.

محقق سنن البيهقي (ضعيف جدا).

 -41637إذا أتى أحدكم ابب حجرته فليسلم ،فإنه يرد قرينه الذي معه من الشياطني ،فإذا دخلتم حجركم فسلموا
خيرج ساكنها من الشياطني ،وإذا رحلتم فسموا على أول حلس تضعونه على دوابكم حىت ال يشرككم يف مركبها ،فإن مل
تفعلوا شرككم ،وإذا أكلتم فسموا حىت ال يشرككم يف طعامكم ،فإنكم إن مل تفعلوا شرككم يف طعامكم وال تبيتوا
القمامة معكم يف حجركم فإهنا مقعده ،وال تبيتوا املنديل يف بيوتكم فإهنا مضجعه ،وال تفرشوا الوالاي اليت تلي ظهور

الدواب وال تسكنوا بيوات غري مغلقة ،وال تبيتوا على سطوح غري حموط فإذا مسعتم نباح الكلب أو هنيق احلمار

فاستعيذوا ابهلل ،فإنه ال ينهق محار وال ينبح كلب حىت يراه.
عبد بن محيد عن جابر

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -41640لن ينهق احلمار حىت يرى الشيطان ،فإذا كان ذلك فاذكروا هللا وصلوا علي.
ابن السين يف عمل يوم وليلة عن أيب رافع.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -41647هنى أن يشار إىل املطر.

هق عن ابن عباس.

محقق سنن البيهقي (ضعيف جدا).

 -41657إذا اشرتيت نعال فاستجدها ،وإذا اشرتيت ثواب فاستجده ،وإذا اشرتيت دابة فاستفرهها ،وإذا كانت عندك

كرمية قوم فأكرمها.
طس  -عن أيب

هريرة[ .الهيثمي :رواه الطبراني في األوسط ،وفيه أبو أمية بن يعلى ،وهو متروك].

 -41672ال تغالوا ابلشاة ،فإمنا هي سقيا وليدك ،وإذا حلبتموها فال جتهدوها ودعوا داعى اللنب.
الديلمي وابن عساكر عن عبد هللا بن بشر.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -41730عن الزبري بن الشعشاع أيب خثرم الشين عن أبيه قال :سألت علي ابن أيب طالب عن أكل حلوم احلمر

األهلية ،فقال :كلها هكذا وهكذا.
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عق ،وقال خ :ال يصح ألن عليا روى عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه هنى عن أكل حلوم احلمر األهلية.
 -41731عن إسحاق صاحب النيب صلى هللا عليه وسلم أن النيب صلى هللا عليه وسلم هنى عن فتح التمرة وقشر

الرطبة.

عبدان وأبو موسى؛ قال يف اإلصابة :يف إسناده ضعف وانقطاع.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -41803مسند علي عن هشام بن سامل قال :قال جعفر ابن حممد الصادق :اللحم ابلرب مرقة األنبياء ،كذلك
حدثين أيب عبد هللا عن جده عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه كان يذكر ذلك.

ابن النجار.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -41833عن عمر قال :رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم دعا بثياب جدد فلبسها ،فلما بلغت تراقيه قال:
احلمد هلل الذي كساين ما أواري به عوريت ،وأجتمل به يف حيايت؛ مث قال :والذي نفسي بيده! ما من عبد مسلم يلبس

ثواب جديدا مث يقول مثل ما قلت مث يعمد إىل مسل من أخالقه اليت وضع فيكسوه إنساان مسلما فقريا ال يكسوه إال هلل

مل يزل يف حرز هللا ،ويف ضمان هللا ،ويف جوار هللا ما دام عليه منه سلك واحد ،حيا وميتا ،حيا وميتا ،حيا وميتا.

ابن املبارك ،وهناد ،وابن أيب الدنيا يف الشكر ،طب يف الدعاء ،ك ،هب وقال :إسناده غري قوي ،وابن اجلوزي يف

الواهيات ،وحسنه ابن يف أماليه.

 -41909عن علي قال :عممين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم غدير خم بعمامة فسدهلا خلفي  -ويف لفظ:

فسدل طرفيها على منكيب  -مث قال :إن هللا أمدين يوم بدر وحنني مبالئكة يعتمون هذه العمة؛ وقال :إن العمامة

حاجزة بني الكفر واإلميان  -ويف لفظ :بني املسلمني واملشركني .ورأى رجال يرمي بقوس فارسية فقال :ارم هبا! مث نظر
إىل قوس عربية فقال :عليكم هبذه وأمثاهلا ورماح القنا ،فإن هبذه ميكن هللا لكم يف البالد ويؤيد لكم النصر.

ش ،ط ،وابن منيع ،هق.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -41912عن ابن عباس قال :ملا عمم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عليا ابلسحاب قال له :اي علي! العمائم
تيجان العرب ،واالحتباء حيطاهنا ،وجلوس املؤمن يف املسجد رابطه.

الديلمي.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -41921عن أيب أمامة أن النيب صلى هللا عليه وسلم خرج إىل البقيع فتبعه أصحابه فوقف وأمرهم أن يتقدموا مث
مشى خلفهم ،فسئل عن ذلك ،فقال :إين مسعت خفق نعالكم فأشفقت أن يقع يف نفسي شيء من الكرب.

الديلمي ،وسنده ضعيف.

الغرائب الملتقطة (منكر).
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 -42047عن علي أنه شكا إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الوحدة ،فقال له النيب صلى هللا عليه وسلم :لو
اختذت زوجا من محام فآنسك وأكلت من فراخه ،واختذت ديكا فآنسك وأيقظك للصالة.

وكيع يف العزلة ،عق وقال :فيه ميمون بن عطاء بن يزيد منكر احلديث ،عد وقال :فيه حيىي بن ميمون وميمون بن عطاء

وحارث  -الثالثة ضعفاء ،ولعل البالء فيه من حيىي بن ميمون التمار؛ وقال يف امليزان :ميمون بن عطاء ال يدرى من
ذا؟ وقد ضعفه األزدي ،روى عنه حيىي بن ميمون البصري التمار أحد اهللكي حديثا يف اختاذ احلمام.
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كتاب املزارعة
 -42057إن هللا جعل للزرع حرمة غلوة سهم.

هق عن عكرمة مرسال.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).
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كتاب املوت وأحوال تقع بعده
 -42098أكثروا ذكر املوت ،فإنه ميحص الذنوب ويزهد يف الدنيا ،فإن ذكرمتوه عند الغىن هدمه ،وإن ذكرمتوه عند
الفقر أرضاكم بعيشكم.
ابن أيب الدنيا عن أنس.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 -42100أتتكم املوتة رابية الزمة ،جاء املوت مبا جاء به جاء ابلروح والراحة والكرة املباركة ألولياء الرمحن من أهل
دار اخللود الذين كان سعيهم ورغبتهم فيها هلا ،أال! إن لكل ساع غاية وغاية كل ساع املوت ،سابق ومسبوق.

هب عن الوضني ابن عطاء مرسال.

السلسلة الضعيفة (منكر).

 -42109أما! إنكم لو أكثرمت ذكر هاذم اللذات لشغلكم عما أرى :املوت فأكثروا ذكر هاذم اللذات :املوت ،فإنه
مل أيت على القرب يوم إال تكلم فيه فيقول :أان بيت الغربة ،وأان بيت الوحدة ،وأان بيت الرتاب ،وأان بيت الدود؛ فإذا

دفن العبد املؤمن قال له القرب :مرحبا وأهال! أما! إن كنت ألحب من ميشي على ظهري إيل فإذا وليتك اليوم وصرت

إيل فسرتى صنيعي بك! فيتسع له مد بصره ،ويفتح له ابب إىل اجلنة ،وإذا دفن العبد الفاجر أو الكافر قال له القرب:

ال مرحبا وال أهال! أما! إن كنت ألبغض من ميشي على ظهر إيل فإذا وليتك اليوم وصرت إيل فسرتى صنيعي بك!

فيلتئم عليه حىت تلتقي عليه ،وختتلف أضالعه ،ويقيض له سبعون تنينا لو أن واحدا منها نفخ يف األرض ما أنبتت شيئا

ما بقيت الدنيا ،فينهشه وخيدشنه حىت يقضى به إىل احلساب؛ إمنا القرب روضة من رايض اجلنة أو حفرة من حفر النار.

ت عن أيب سعيد.

سنن الترمذي :األ لباني (ضعيف جدا لكن جملة هاذم اللذات صحيحة( .

 -42111أصلحوا الدنيا واعملوا آلخرتكم كأنكم متوتون غدا.

فر عن أنس.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 -42116كفى ابملوت واعظا وابليقني غىن.

طب  -عن عمار.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 -42124أكثروا ذكر املوت ،فإن ذلك متحيص للذنوب وتزهيد يف الدنيا ،املوت القيامة! املوت القيامة.
ابن الل يف مكارم األخالق عن أنس.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -42132لو أكثرمت ذكر هاذم اللذات فإنه يشغلكم عما أرى ،أكثروا هاذم اللذات ،فإنه مل أيت على القرب يوم إال

وهو يقول :أان بيت الوحدة والغربة! أان بيت الرتاب! أان بيت الدود.
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هب عن أيب سعيد.

سنن الترمذي :األلباني (ضعيف جدا).

 -42139هل لك مال؟ فقدم مالك بني يديك ،فإن املرء مع ماله ،إن قدمه أحب أن يلحقه ،وإن خلفه أحب أن

يتخلف معه.

ابن املبارك عن عبد هللا بن عبيد قال :قال رجل :اي رسول هللا! ما يل ال أحب املوت؟ قال  -فذكره.

تحقيق البغية

(إسناده ضعيف جدا).

 -42144جتهزوا لقبوركم ،فإن القرب له يف كل يوم سبع مرات يقول :اي ابن آدم الضعيف! ترحم يف حياتك على
نفسك قبل أن تلقاين أترحم عليك وتلقى مين السرور.

الديلمي عن ابن عباس.

الغرائب الملتقطة (منكر).

 -42155اي سعد! أعندي متين املوت! لئن كنت خلقت للنار وخلقت لك ما النار شيء يستعجل إليها ،ولئن
خلقت للجنة وخلقت لك ألن يطول عمرك وحيسن عملك خري لك.

حم ،طب وابن عساكر عن أيب أمامة.

مسند أحمد :شعيب (إسناده ضعيف جدا).

 -42222من غسل ميتا فليبدأ بعصره.

هق عن ابن سريين مرسال.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -42227من غسل ميتا وكفنه وحنطه ومحله وصلى عليه ومل يفش عليه ما رأى منه :خرج من خطيئته كيوم ولدته

أمه.

ن عن علي.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 -42236من غسل ميتا فأدى فيه األمانة ومل يفش عليه ما يكون عند ذلك خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه ،ليله
أقربكم منه إن كان يعلم ،فإن مل يعلم فمن ترون عنده حظا من ورع وأمانة.

ع[ ،هق] ،حم عن عائشة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -42277صلوا على أطفالكم ،فإهنم من أفراطكم.

هـ عن أيب هريرة.

سنن ابن ماجه :شعيب (إسناده ضعيف جدا).

 -42290الصالة على اجلنازة ابلليل والنهار سواء ،يكرب أربعا ويسلم تسليمتني.
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خط ،كر عن عثمان؛ وفيه ركن بن عبد هللا الدمشقي مرتوك.
 -42293صلت املالئكة على آدم فكربت عليه أربعا وسلموا تسليمتني.

الديلمي  -عن أيب هريرة.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -42310إن أول ما جيازى به املؤمن بعد موته أن يغفر جلميع من تبع جنازته.

عبد بن محيد والبزار ،هب عن ابن عباس .إسناده ضعيف جدا ،مداره على مروان بن سامل مرتوك...

الغرائب الملتقطة

(ضعيف جدا).

 -42338من محل جبوانب السرير األربع غفر له أربعون كبرية.
ابن عساكر عن واثلة.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 -42352إن أول حتفة املؤمن أن يغفر ملن خرج يف جنازته.
ابن أيب الدنيا يف ذكر املوت واخلطيب عن جابر.

زوائد تاريخ الخطيب( :إسناده ضعيف جدا .وقد روي من طرق أخرى ضعيفة).

 -42354إن أول كرامة املؤمن على هللا أن يغفر ملشيعه.

عد واخلطيب  -عن أيب هريرة.

زوائد تاريخ الخطيب (إسناده تالف)

 -42368انتشطوا هبا وال تدبوا دبيب اليهود جبنائزها.

ص ،حم عن أيب هريرة.

مسند أحمد :شعيب (إسناده ضعيف جدا).

 -42375إن املؤمن إذا مات جتملت املقابر ملوته ،فليس منها بقعة إال وهي تتمىن أن يدفن فيها ،وإن الكافر إذا
مات أظلمت املقابر ملوته ،وليس منها بقعة إال وهي تستجري ابهلل أن ال يدفن فيها.

احلكيم وابن عساكر عن ابن عمر.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -42384من مات بكرة فال يقيلن إال يف قربه ،ومن مات عشية فال يبينت إال يف قربه.

طب عن ابن عمر.

[الهيثمي :رواه الطبراني في الكبير ،وفيه الحكم بن ظهير ،وهو متروك].

 -42389إذا مات امليت يف الغداة فال يقيلن إال يف قربه ،وإذا مات ابلعشي فال يبينت إال يف قربه.

طب عن ابن عمر.

[الهيثمي :رواه الطبراني في الكبير ،وفيه الحكم بن ظهير ،وهو متروك].
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 -42390إذا مات أحدكم فال حتبسوه وأسرعوا به إىل قربه ،وليقرأ عند رأسه بفاحتة البقرة وعند رجليه خبامتة البقرة.
طب ،هب عن ابن عمر.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -42392إن أوىل الناس ابلرجل يلي مقدمه من القرب ،وإن أوىل الناس ابملرأة يلي مؤخرها من القرب.
الديلمي عن علي .الغرائب امللتقطة (منكر).

 -42402أما! إن هذا ال ينفع امليت وال يضره ولكن هللا حيب من العامل إذا عمله أن حيسن.

هب عن كليب اجلري.

محقق الشعب (إسناده ضعيف جدا).

 -42405إذا مات الرجل فدفنتموه فليقم أحدكم عند رأسه فليقل :اي فالن ابن فالنة! فإنه سيسمع ،فليقل :اي

فالن ابن فالنة! فإنه سيستوي قاعدا ،فليقل :اي فالن ابن فالنة! فإنه سيقول له :أرشدين رمحك هللا! فليقل اذكر :ما

خرجت عليه من الدنيا شهادة أن ال إله إال هللا ،وأن حممدا عبده ورسوله ،وأن الساعة آتية ال ريب فيها ،وأن هللا يبعث
من يف القبور .وإن منكرا ونكريا عند ذلك كل واحد أيخذ بيد صاحبه ويقول :قم ،ما تصنع عند رجل لقن حجته!

فيكون هللا حجيجهما دونه.

كر  -عن أيب أمامة.

السلسلة الضعيفة (منكر).

 -42407اي أاب أمامة! أال أدلك على كلمات هن خري للميت من الدنيا وما فيها وما غابت عليه الشمس وطلعت!

إذا مات أخوكم املؤمن وفرغتم من دفنه فليقم أحدكم عند قربه مث ليقل :اي فالن ابن فالنة! والذي نفس حممد بيده إنه

ليستوي قاعدا! مث ليقولن :اي فالن ابن فالنة! فيقول :أرشدين إىل ما عندك يرمحك هللا! فليقل :اذكر ما خرجت عليه

من الدنيا شهادة أن ال إله إال هللا ،وأن حممدا رسول هللا ،وقد كنت رضيت ابهلل راب وابإلسالم دينا ومبحمد نبيا ،فيقوم
منكر فيأخذ بيد نكري فيقول :قم بنا ،ما يقعدان عند هذا وقد لقن حجته! ويكون هللا حجيجهما دونه .قيل :إن كنت

ال أحفظ اسم أمه .قال :فانسبه إىل حواء.

ابن النجار  -عن أيب أمامة.

السلسلة الضعيفة (منكر).

 -42413أميا انئحة ماتت قبل أن تتوب ألبسها هللا سرابال من انر وأقامها للناس يوم القيامة.

ع ،عد عن أيب هريرة.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).
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 -42416جتعل النوائح يوم القيامة صفني :صف عن ميينهم ،وصف عن يسارهم ،فينبحن على أهل النار كما تنبح

الكالب.

ابن عساكر عن أيب هريرة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -42448إن هؤالء النوائح جيعلن يوم القيامة صفني يف جهنم :صف عن ميينهم ،وصف عن يسارهم ،فينبحن على
أهل النار كما تنبح الكالب.

طس عن أيب هريرة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -42505فتنة القرب يف! فإذا سئلتم عين فال تشكوا.

ك عن عائشة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -42530يكسى الكافر لوحني من انر يف قربه.
ابن مردويه عن الرباء.

السلسلة الضعيفة (منكر).

 -42539لو جنا أحد من ضغطة القرب لنجا سعد ،ولقد ضم ضمة اختلفت منها أضالعه من أثر البول.
ابن سعد عن سعيد املقربي مرسال.

السلسلة الضعيفة (منكر).

 -42542غيب ال يعلمه إال هللا! ولوال متزع قلوبكم وتزيدكم يف احلديث لسمعتم ما أمسع.

حم ،طب عن أيب أمامة أن النيب صلى هللا عليه وسلم مر على قربين فقال :إهنما ليعذابن اآلن ويفتنان يف قبورمها!

قالوا :وحىت مىت مها يعذابن؟ قال  -فذكره.

مسند أحمد :شعيب (إسناده ضعيف جدا).

 -42552زوروا القبور وال تقولوا هجرا.

ط ص عن زيد بن اثبت.

[الهيثمي :رواه الطبراني في الصغير ،وفيه محمد بن كثير بن مروان ،وهو ضعيف جدا].

 -42569ألن أطأ على مجرة أحب إيل من أطأ على قرب.

خط  -عن أيب هريرة.

تحقيق البغية (إسناده ضعيف جدا).

 -42573ألن يطأ الرجل على مجرة خري له من أن يطأ على قرب.

حل عن أيب هريرة.

تحقيق البغية (إسناده ضعيف جدا).
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 -42578أكثروا يف اجلنازة قول ال إله إال هللا.

فر عن أنس.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -42628التعزية مرة.
الديلمي عن عثمان.

الغرائب الملتقطة (منكر).

 -42638إن هللا تعاىل حيب أبناء الثمانني.
ابن عساكر عن ابن عمر.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -42659إذا بلغ العبد أربعني سنة آمنه هللا تعاىل من البالاي الثالث :اجلنون واجلذام والربص ،فإذا بلغ مخسني سنة

خفف هللا عنه احلساب ،وإذا بلغ ستني سنة رزقه هللا اإلانبة إليه ملا حيب ،فإذا بلغ سبعني سنة أحبه أهل السماء ،فإذا

بلغ مثانني سنة أثبت هللا له حسناته وحما سيئاته ،فإذا بلغ تسعني سنة غفر هللا له ما تقدم من ذنبه وما أتخر ،وشفع يف
أهل بيته ،وانداه مناد من السماء :هذا أسري هللا يف أرضه.

ع ،خط عن أنس.

مسند أحمد :شعيب (إسناده ضعيف جدا).

 -42662صاحب األربعني يصرف عنه أنواع البالء واألمراض واجلذام والربص وما أشبهها ،وصاحب اخلمسني يرزقه

هللا اإلانبة ،وصاحب الستني خيفف هللا عنه احلساب ،وصاحب السبعني حيبه هللا واملالئكة يف السماء ،وصاحب الثمانني

تكتب حسناته وال تكتب سيئاته ،وصاحب التسعني أسري هللا يف األرض ،يشفع يف نفسه ويف أهل بيته.

الديلمي عن أنس.

مسند أحمد :شعيب (إسناده ضعيف جدا).

 -42664إذا بلغ املرء املسلم أربعني سنة صرف هللا عنه ثالثة أنواع من البالء :اجلنون واجلذام والربص.
احلكيم عن أيب بكر.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -42669إن هللا تعاىل حيب أبناء الثمانني.

ك عن ابن عمر.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -42670إذا بلغ العبد مثانني سنة فإنه أسري هللا يف األرض تكتب له احلسنات ومتحى عنه السيئات.

ع عن أنس.

مسند أحمد :شعيب (إسناده ضعيف جدا).

 -42672من بلغ الثمانني من هذه األمة مل يعرض ومل حياسب وقيل له :ادخل اجلنة.
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حل عن عائشة.

زوائد تاريخ بغداد (ضعيف جدا).

 -42673إن هللا عز وجل ليستحي أن يعذب عبده أو أمته إذا أسنا يف اإلسالم.

اخلطيب عن جرير.

زوائد تاريخ بغداد (ضعيف جدا).

 -42674إن هللا يستحيي من عبده وأمته يشيبان يف اإلسالم أن يعذهبما.
ابن النجار عن أنس.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -42681يقول هللا عز وجل :اي ابن آدم! إن الشيب نور من نوري ،وإين أستحيي أن أعذب نوري بناري ،فاستحي

مين.

أبو الشيخ عن أنس.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -42682يقول هللا تعاىل :إين ألستحيي من عبدي وأميت يشيبان يف اإلسالم فتشيب حلية عبدي ورأس أميت يف
اإلسالم أعذهبما يف النار بعد ذلك.

ع عن أنس.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -42709إذا شهدت أمة من األمم وهم أربعون رجال فصاعدا أجاز هللا شهادهتم.
طب والضياء عن والد أيب املليح.

السلسلة الضعيفة (منكر).

 -42716ما من أحد ميوت إال ندم ،إن كان حمسنا ندم أن ال يكون ازداد ،وإن كان مسيئا ندم أن ال يكون نزع.

ت عن أيب هريرة.

سنن الترمذي :األلباني (ضعيف جدا).

 -42736إذا قبضت نفس العبد يلقاه أهل الرمحة من عباد هللا كما يلقون البشري يف الدنيا ،فيقبلون عليه ليسألوه:

ما فعل فالن؟ فيقول بعضهم لبعض :أنظروا أخاكم حىت يسرتيح ،فإنه كان يف كرب فيقبلون عليه فيسألونه :ما فعل

فالن؟ ما فعلت فالنة؟ هل تزوجت؟ فإذا سألوه عن الرجل قد مات قبله قال هلم :إنه قد هلك ،فيقولون :إان هلل وإان
إليه راجعون ،ذهب به إىل أمه اهلاوية ،فبئست األم وبئست املربية! فتعرض عليهم أعماهلم ،فإذا رأوا حسنا فرحوا

واستبشروا وقالوا :اللهم هذه نعمتك على عبدك فأمتها؛ وإن رأوا سوءا قالوا :اللهم! راجع بعبدك.

ابن املبارك يف الزهد عن أيب أيوب األنصاري.

العلل المتناهية (ال يصح).
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 -42739ال تفضحوا مواتكم بسيئات أعمالكم ،فإهنا تعرض على أوليائكم من أهل القبور.
الديلمي عن أيب هريرة.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -42747إذا مات املؤمن استبشرت له بقاع األرض ،فليس من بقعة إال وهي تتمىن أن يدفن فيها؛ وإذا مات
الكافر أظلمت األرض ،فليس من بقعة إال وهي تستعيذ ابهلل أن يدفن فيها.

الديلمي عن ابن عمر.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -42774إين أكره موت الفوات.

حم ،عق ،عد ،هب وضعفه عن أيب هريرة قال :مر النيب صلى هللا عليه وسلم حبائط مائل فأسرع املشي فقيل :اي رسول

هللا! كأنك خفت هذا احلائط! قال  -فذكره؛ قال الذهيب :منكر؛ هب وضعفه عن ابن عمرو مثله.

مسند أحمد :شعيب

(إسناده ضعيف جدا).

 -42777مالك العمل خواتيمه.
أبو الشيخ عن ابن عباس.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -42780تقطع اآلجال من شعبان إىل شعبان ،حىت أن الرجل لينكح ويولد له وقد خرج امسه يف املوتى.
ابن زجنويه عن عثمان ابن حممد األخنس ،الديلمي عن عثمان بن حممد.

الغرائب الملتقطة (منكر).

 -42783ما امليت يف قربه إال شبه الغريق املتغوث ينتظر دعوة من أب أو أم أو ولد أو صديق ثقة ،فإذا حلقته

كانت أحب إليه من الدنيا وما فيها ،وإن هللا عز وجل ليدخل على أهل القبور من دعاء أهل الدنيا أمثال اجلبال ،وإن

هدية األحياء إىل األموات االستغفار هلم والصدقة عليهم.

الديلمي  -عن ابن عباس.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -42785إذا أراد هللا بعبد خريا أرسل إليه ملكا قبل املوت فهيأه وأرشده وأصلحه حىت ميوت على خري حال فيقول
الناس :رحم هللا فالان قد مات على خري حال! وإذا أراد بعبد شرا أرسل إليه شيطاان فأغواه وأهلاه حىت ميوت على شر

حال.

الديلمي عن عائشة.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -42797مسند أيب سعيد أما إنكم لو أكثرمت ذكر هاذم اللذات لشغلكم عما أرى :املوت! فأكثروا ذكر هاذم

اللذات فإنه مل أيت على القرب يوم إال تكلم فيه فيقول أان بيت الغربة وأان بيت الوحدة ،وأان بيت الرتاب ،وأان بيت
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الدود فإذا دفن العبد املؤمن قال له القرب مرحبا وأهال! أما كنت ألحب من ميشي على ظهري إيل! فإذا وليتك اليوم

وصرت إيل فسرتى صنيعي بك فيتسع له مد بصره ويفتح له ابب اجلنة ،وإذا دفن العبد الفاجر أو الكافر قال له القرب

ال مرحبا وال أهال ،أما كنت ألبغض من ميشي على ظهري إيل! فإذا وليتك اليوم وصرت إيل فسرتى صنيعي بك فيلتئم
عليه حىت يلتقي عليه وختتلف أضالعه ،ويقيض له سبعون تنينا لو أن واحدا منها نفخ يف األرض ما أنبتت شيئا ما

بقيت الدنيا ،فينهشنه وخيدشنه حىت يقضى به إىل احلساب؛ إمنا القرب روضة من رايض اجلنة أو حفرة من حفر النار.
ت غريب عد.

سنن الترمذي :األلباني (ضعيف جدا).

 -42812من مسند أم سليم قالت :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :إذا توفيت املرأة فأرادوا أن يغسلوها
فليبدؤا ببطنها فليمسح بطنها مسحا رقيقا إن مل تكن حبلى ،فإن كانت حبلى فال حتركيها فإن أردت غسلها فابدئي

بسفلتها فألقي على عورهتا ثواب ستريا ،مث خذي كرسفة فاغسليها فأحسين غسلها ،مث أدخلي يدك فغسليها من حتت

الثوب فامسحيها بكرسف ثالث مرات ،فأحسين مسحها قبل أن توضئيها ،مث وضئيها مباء فيه سدر؛ ولتفرغ املاء امرأة

وهي قائمة ال تلي شيئا غريه حىت تنقى ابلسدر وأنت تغسلني ،وليل غسلها أوىل النساء هبا وإال فامرأة ورعة ،فإن كانت

صغرية أو ضعيفة فلتلها امرأة أخرى ورعة مسلمة ،فإذا فرغت من غسل سفلتها غسال نقيا بسدر وماء فلتوضئيها
وضوء الصالة؛ فهذا بيان وضوئها ،مث اغسليها بعد ذلك ثالث مرات مباء وسدر ،فابدئي برأسها قبل كل شيء ،فأنقي

غسله من السدر ابملاء ،وال تسرحي رأسها مبشط ،فإن حدث هبا حدث بعد الغسالت الثالث فاجعليها مخسا ،فإن

حدث يف اخلامسة فاجعليها سبعا ،وكل ذلك فليكن وترا مباء وسدر ،فإن كان يف اخلامسة أو الثالثة فاجعلي فيها شيئا

من كافور وشيئا من سدر مث اجعلي ذلك يف جر جديد مث أقعديها فأفرغي عليها فابدئي برأسها حىت تبلغي رجليها ،فإذا

فرغت منها فألقي عليها ثواب نظيفا ،مث أدخلي يدك من وراء الثوب فانزعيه عنها ،مث احشي سفلتها كرسفا ما استطعت،

واحشي كرسفها من طيبها ،مث خذي سبتية طويلة مغسولة فاربطيها على عجزها كما يربط على النطاق ،مث اعقديها بني

فخذيها وضمي فخذيها ،مث ألقي طرف السبتية عن عجزها إىل قريب من ركبتها فهذا شأن سفلتها ،مث طيبيها وكفنيها،
واضفري شعرها ثالثة أقرن :قصة وقرنني ،وال تشبهيها ابلرجال ،وليكن كفنها يف مخسة أثواب أحدمها اإلزار تلف به

فخذيها ،وال تنقضي من شعرها شيئا بنورة وال غريها ،وما يسقط من شعرها فاغسليه مث اغرزيه يف شعر رأسها ،وطييب
شعر رأسها فأحسين تطييبه ،وال تغسليها مباء سخن ،وامجريها وما تكفنيها به بسبع بندات إن شئت ،واجعلي كل شيء

منها وترا ،وإن بدا لك أن جتمريها يف نعشها فاجعليه وترا هذا شأن كفنها ورأسها؛ وإن كانت جمدورة أو حمصوبة أو

أشباه ذلك فخذي خرقة واحدة واغمسيها يف املاء واجعلي تتبعي كل شيء منها ،وال حتركيها فإين أخشى أن يتنفس
منها شيء ال يستطاع رده.

طب[ ،هق].

السلسلة الضعيفة (منكر).
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 -42863عن ابن عمر قال :صلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على ابنه إبراهيم وكرب عليه أربعا ،وصلى على

السوداء وكرب عليها أربعا ،وصلى على النجاشي وكرب عليه أربعا ،وصلى أبو بكر على فاطمة بنت رسول هللا صلى هللا

عليه وسلم فكرب عليها أربعا ،وصلى عمر على أيب بكر فكرب عليه أربعا ،وكربت املالئكة على آدم أربعا.
كر ،وفيه فرات ابن السائب قال خ :منكر احلديث تركوه.

 -42879عن أيب سعيد اخلدري قال :قلت لعلي بن أيب طالب :املشي أمام اجلنازة أفضل؟ فقال :إن فضل املشي

خلفها على املشي أمامها كفضل صالة املكتوبة على التطوع ،قلت برأيك تقول؟ قال :بل مسعته من رسول هللا صلى هللا

عليه وسلم غري مرة وال مرتني حىت بلغ سبع مرارا.
ابن اجلوزي يف الواهيات.

 -42984عن أيب بن كعب عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال :إن ي ضربت للدنيا مثال والبن آدم عند املوت
مثله مثل رجل له ثالثة أخالء ،فلما حضره املوت قال ألحدهم :إنك كنت يل خال وكنت يل مكرما مؤثرا وقد حضرين

من أمر هللا ما ترى فماذا عندك؟ فيقول خليله ذلك :وماذا عندي! وهذا أمر هللا قد غلبين عليك وال أستطيع أن أنفس
كربتك وال أفرج غمك وال أوجر سعيك ولكن ها أان ذا بني يديك فخذ مين زادا تذهب به معك فإنه ينفعك مث دعا
الثاين فقال :إنك كنت يل خليال وكنت آثر الثالثة عندي وقد نزل يب من أمر هللا ما ترى فماذا عندك؟ فيقول :وماذا

عندي! وهذا أمر هللا قد غلبين وال أستطيع أن أنفس كربتك وال أفرج غمك وال أوجر سعيك ،ولكن سأقوم عليك يف
مرضك ،فإذا مت أنقيت؟ غسلك وجددت كسوتك وسرتت جسدك وعورتك؛ مث دعا الثالث فقال :نزل يب من أمر

هللا ما ترى وكنت أهون الثالثة علي وكنت لك مضيعا وفيك زاهدا فماذا عندك؟ قال :عندي أين قرينك وخليفك يف
الدنيا واآلخرة ،أدخل معك قربك حني تدخله وأخرج منه حني خترج منه ،وال أفارقك أبدا؛ فقال النيب صلى هللا عليه

وسلم :هذا ماله وأهله وعمله ،أما األول الذي قال :خذ مين زادا فماله ،والثاين أهله ،والثالث عمله.

الرامهرمزي يف األمثال وفيه أبو بكر اهلذيل واهـ.

[أبو بكر الهذلي متروك].

 -42987عن علي قال :خرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فإذا نسوة جلوس ،قال :ما جيلسكن؟ قلن :ننتظر

اجلنازة ،قال :هل تغسلن فيمن يغسل؟ قلن :ال ،قال :هل حتملن فيمن حيمل؟ قلن :ال ،قال :هـ ل تدلني فيمن يديل؟

قلن :ال  -ويف رواية :فتحثني فيمن حيثو؟ قلن :ال  -قال :فارجعن مأزورات غري مأجورات.
هـ وابن اجلوزي يف الواهيات ،وفيه دينار أبو عمرو وقال األزدي :مرتوك

 -43002مسند أنس ابن النجار :أنبأان أبو أمحد عبد الوهاب بن علي األمني أنبأان فاطمة بنت عبد هللا بن إبراهيم
أنبأان أبو منصور علي بن احلسني بن الفضل بن الكاتب أنبأان أبو عبد هللا أمحد ابن حممد بن عبد هللا بن خالد الكاتب

أنبأان أبو حممد علي بن عبد هللا بن العباس اجلوهري أنبأان أبو احلسن أمحد بن سعيد الدمشقي حدثنا الزبري ابن بكار
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حدثنا أبو ضمرة عن يوسف بن أيب ذرة األسلمي عن جعفر ابن عمرو بن أمية الضمري عن أنس بن مالك قال قال

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :ما من عبد يعمر يف اإلسالم أربعني سنة إال صرف هللا عنه ثالثة أنواع من البالء:
اجلنون ،واجلذام ،والربص؛ فإذا بلغ اخلمسني لني هللا عليه احلساب ،فإذا بلغ الستني رزقه هللا اإلانبة إليه مبا حيب ،فإذا

بلغ السبعني أحبه هللا وأحبه أهل السماء ،فإذا بلغ الثمانني قبل هللا حسناته وجتاوز عن سيئاته ،فإذا بلغ التسعني غفر

هللا له ما تقدم من ذنبه وما أتخر ومسى أسري هللا يف أرضه وشفع يف أهل بيته.
مسند أحمد :شعيب (إسناده ضعيف جدا).

 -43005عن عمرو بن أوس قال قال حممد بن عمرو بن عفان عن عثمان بن عفان عن النيب صلى هللا عليه وسلم
قال :إذا بلغ العبد أربعني سنة خفف هللا حسابه ،فإذا بلغ اخلمسني لني هللا عليه حسابه فإذا بلغ الستني رزقه هللا

اإلانبة إليه ،فإذا بلغ السبعني أحبه أهل السماء ،فإذا بلغ مثانني سنة أثبتت حسناته وحميت سيئاته ،فإذا بلغ تسعني

غفر له ما تقدم من ذنبه وما أتخر وشفع يف أهل بيته وكتب يف السماء أسري هللا يف أرضه.

ع والبغوي.

السلسلة الضعيفة (منكر).

 -43011مسند أنس املولود ينظر ما مل يبلغ احلنث ما عمل من حسنة كتب لوالده أو لوالديه ،فإن عمل سيئة مل

تكتب عليه وال على والده ،فإذا بلغ احلنث وجرى عليه القلم أمر امللكان اللذان معه أن حيفظاه ويسدداه ،فإذا بلغ
أربعني سنة يف اإلسالم أمنه هللا من البالاي الثالث من اجلذام والربص واجلنون ،فإذا بلغ اخلمسني خفف هللا عنه حسابه،

فإذا بلغ الستني رزقه هللا اإلانبة إليه فيما حيب ،فإذا بلغ السبعني أحبه السماء ،فإذا بلغ الثمانني كتب هللا حسناته
وجتاوز عن سيئاته ،فإذا بلغ التسعني غفر هللا له ما تقدم من ذنبه وما أتخر وشفعه هللا يف أهل بيته وكان امسه عند هللا يف

السماء أسري هللا يف أرضه ،فإذا بلغ أرذل العمر لكيال يعلم من بعد علم شيئا كتب هللا له مثل ما كان يعمل يف صحته

من اخلري ،وإن عمل سيئة مل تكتب عليه.

احلكيم.

مسند أحمد :شعيب (إسناده ضعيف جدا).
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الكتاب املواعظ واحلكم
 -43015إن هللا تعاىل قال :أان خلقت اخلري والشر ،فطوىب ملن قدرت على يده اخلري ،وويل ملن قدرت على يده
الشر .طب عن ابن عباس.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -43017عند هللا خزائن اخلري والشر مفاتيحها الرجال ،فطوىب ملن جعله مفتاحا للخري مغالقا للشر ،وويل ملن جعله
مفتاحا للشر مغالقا للخري.

طب والضياء عن سهل بن سعد.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 -43018إن هذا اخلري خزائن ،لتلك اخلزائن مفاتيح ،فمفاتيحه الرجال ،فطوىب لعبد جعله هللا مفتاحا للخري مغالقا
للشر ،وويل لعبد جعله هللا مفتاحا للشر مغالقا للخري.
هـ ،حل عن سهل ابن سعد.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 -43049من قاد أعمى أربعني خطوة غفر له ما تقدم من ذنبه.

خط عن ابن عمر.

زوائد تاريخ الخطيب (إسناده تالف وله طرق عدة معلولة ،وقال الحافظ ابن حجر :ضعيف جدا وال يثبت في هذا

شيء)

 -43059فضل الشاب العابد الذي تعبد يف صباه على الشيخ الذي تعبد بعد ما كربت سنه كفضل املرسلني على

سائر الناس.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

أبو حممد التكرييت يف معرفة النفس ،فر عن أنس.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -43067إن هللا تعاىل ال يهتك سرت عبد فيه مثقال ذرة من خري.

عد عن أنس.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -43074ما من رجل يغرب وجهه يف سبيل هللا إال آمنه هللا وآمنه النار يوم القيامة.
طب عن أيب أمامة.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 -43082من موجبات املغفرة إطعام املسلم السغبان.

ك عن جابر.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).
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 -43088من أكرم امرأ مسلما فإمنا يكرم هللا تعاىل.

طس  -عن جابر.

[الهيثمي :رواه الطبراني في األوسط ،وفيه بحر بن كثير وهو متروك].

 -43104أميا انش نشأ يف عبادة هللا حىت ميوت أعطاه هللا أجر تسعة وتسعني صديقا.

طب -عن أيب أمامة.

[الهيثمي :رواه الطبراني في الكبير ،وفيه يوسف بن عطية ،وهو متروك الحديث].

 -43112أميا امرئ اشتهى شهوة فرد شهوته وآثر على نفسه غفر هللا له.
قط يف األفراد ،وأبو الشيخ يف الثواب عن ابن عمر.

الغرائب الملتقطة (منكر).

 – 43122من مسع خريا فأفشاه كان كمن عمل به ،ومن مسع شرا فأفشاه كان كمن عمل به.
الرافعي عن أيب هريرة وابن عباس.

السلسلة الضعيفة (منكر).

 -43136من قاد أعمى أربعني ذراعا كان له كعتق رقبة.

طس عن أنس.

[الهيثمي :رواه الطبراني في األوسط ،وفيه يوسف بن عطية الصفار ،وهو متروك].

 -43137من قاد أعمى أربعني ذراعا أو مخسني ذراعا كتب له كعتق رقبة.
ابن منيع عن أنس.

[الهيثمي :رواه الطبراني في األوسط ،وفيه يوسف بن عطية الصفار ،وهو متروك].

 -43153أنتم اليوم يف املضار وغدا يف السباق ،فالسبق اجلنة والغاية النار ،وابلعفو تنجون ،وابلرمحة تدخلون،

وأبعمالكم تقتسمون.

ابن الل يف مكارم األخالق عن جابر.

الغرائب الملتقطة (منكر).

 -43156أوحى هللا إىل عيسى ابن مرمي :عظ نفسك حبكميت ،فإن انتفعت فعظ الناس ،وإال فاستحي مين.
الديلمي عن أيب موسى.

الغرائب الملتقطة (منكر).

 -43158بدموع عينيك ،فإن عينا بكت من خشية هللا ال أتكلها النار.

اخلطيب عن زيد بن أرقم أن رجال سأل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :مبا أتقي النار؟ قال  -فذكره.

يصح).
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العلل المتناهية (ال

 -43163مثلكم أيتها األمة كمثل عسكر قد سار أوهلم ونودي ابلرحيل ،فما أسرع ما يلحق آخرهم أبوهلم! وهللا! ال
الدنيا يف اآلخرة إال كنفحة أرنب ،احلد احلد عباد هللا! واستعينوا ابهلل ربكم.

ابن السين والديلمي  -عن عمر.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -43168والذي نفسي بيده! ما ألمحر على أسود فضل إال الفضل يف دين هللا.
الديلمي عن جابر.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -43172يقول هللا عز وجل :لست بناظر يف حق عبدي حىت ينظر عبدي يف حقي.

طب  -عن ابن عباس ،وضعف.

[الهيثمي :رواه الطبراني في الكبير ،وفي إسناده سالم الطويل ،وهو متروك الحديث ،ولم أر من

وثقه].

 -43181من ألطف مؤمنا أو خف له يف شيء من حوائجه صغر أو كرب كان حقا على هللا أن خيدمه من خدم اجلنة.
البزار عن أنس.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -43215ثالث من كن فيه حاسبه هللا حسااب يسريا وأدخله اجلنة برمحته :تعطي من حرمك ،وتعفو عمن ظلمك،

وتصل من قطعك.

ابن أيب الدنيا يف ذم الغضب ،طس ،ك عن أيب هريرة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -43218ثالث من كن فيه أو واحدة منهن فليتزوج من احلور العني حيث شاء :رجل ائتمن على أمانة فأداها خمافة
هللا عز وجل ،ورجل خلى عن قاتله ،ورجل قرأ يف دبر كل صالة {قُ مل ُه َو َّ
َح ٌد} عشر مرات.
اَّللُ أ َ

ابن عساكر عن ابن عباس.

الغرائب الملتقطة (منكر).

 -43220ثالث من جاء هبن مع اإلميان دخل من أي أبواب اجلنة شاء وزوج من احلور العني حيث شاء :من عفا

عن قاتله ،وأدى دينا خفيا ،وقرأ يف دبر كل صالة مكتوبة عشر مرات {قُ مل ُه َو َّ
َح ٌد} ع عن جابر.
اَّللُ أ َ
الضعيفة (ضعيف جدا).

 -43228ثالث من كنوز الرب :كتمان األوجاع ،والبلوى ،واملصيبات ،ومن بث مل يصرب.

متام عن ابن مسعود.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).
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السلسلة

 -43235ثالث لو يعلم الناس ما فيهن ما أخذن إال بسهمة حرصا على ما فيهن من اخلري والربكة :التأذين ابلصالة،
والتهجري ابجلامعات ،والصالة يف أول الصفوف.

ابن النجار عن أيب هريرة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -43237ثالثة أصوات يباهي هللا هبن املالئكة :األذان ،والتكبري يف سبيل ،ورفع الصوت ابلتلبية.
ابن النجار ،فر عن جابر.

الغرائب الملتقطة (منكر).

 -43242ثالثة يف ظل هللا عز وجل يوم ال ظل إال ظله :رجل حيث توجه علم أن هللا معه ،ورجل دعته امرأة إىل
نفسها فرتكها من خشية هللا ،ورجل أحب جلالل هللا.

طب عن أيب أمامة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -43243ثالثة يف ظل العرش يوم القيامة يوم ال ظل إال ظله :واصل الرحم يزيد هللا يف رزقه وميد يف أجله ،وامرأة

مات زوجها وترك عليها أيتاما صغارا فقالت :ال أتزوج ،أقيم على أيتامي حىت ميوتوا أو يغنيهم هللا ،وعبد صنع طعاما

فأضاف ضيفه وأحسن نفقته ،فدعا عليه اليتيم واملسكني فأطعمهم لوجه هللا تعاىل.
أبو الشيخ يف الثواب ،واألصبهاين ،فر عن أنس.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -43249ثالثة من مكارم األخالق عند هللا :أن تعفو عن من ظلمك ،وتعطي من حرمك ،وتصل من قطعك.

خط عن أنس.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -43250ثالثة هم حداث هللا يوم القيامة :رجل مل ميش بني اثنني مبراء قط ،ورجل مل حيدث نفسه بزان قط ،ورجل مل
خيلط كسبه براب قط.حل عن أنس.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -43257ثالثة حيبها هللا عز وجل :تعجيل الفطر ،وأتخري السحور ،وضرب اليدين إحدامها ابألخرى يف الصالة.
طب عن يعلى بن مرة.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 -43262عرض علي أول ثالثة يدخلون اجلنة وأول ثالثة يدخلون النار ،فأما ثالثة يدخلون اجلنة فالشهيد ،ومملوك
أحسن عبادة ربه ونصح لسيده ،وعفيف متعفف؛ وأما أول ثالثة يدخلون النار فأمري مسلط ،وذو ثروة من مال ال

يؤدي حق هللا يف ماله ،وفقري فخور.

حم ،ك ،هق  -عن أيب هريرة.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

758

 -43264ثالث وثالث وثالث! فثالث ال ميني فيهن ،وثالث امللعون فيهن ،وثالث أشك فيهن؛ فأما الثالث اليت
ال ميني فيهن :فال ميني للولد مع والده ،وال للمرأة مع زوجها ،وال للمملوك مع سيده؛ أما امللعون فيهن فملعون من

لعن والديه ،وملعون من ذبح لغري هللا ،وملعون من غري ختوم األرض؛ وأما اليت أشك فيهن :فعزيز ال أدري أكان نبيا أم

ال! وال أدري ألعن تبع أم ال! وال أدري احلدود كفارة ألهلها أم ال!.

اإلمساعيلي يف معجمه ،وابن عساكر عن ابن عباس.

الغرائب الملتقطة (منكر).

 -43279استحيوا من هللا حق احلياء ،احفظوا الرأس وما حوى ،والبطن وما وعى ،واذكروا املوت والبلى ،فمن فعل

ذلك كان ثوابه جنة املأوى.
طب عن احلكيم بن عمري.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 -43285اعبدوا الرمحن ،وأطعموا الطعام ،وأفشوا السالم؛ تدخلوا اجلنة بسالم.

ت عن أيب هريرة.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 -43302إذا مات املؤمن كانت الصالة عند رأسه والصدقة عن ميينه ،والصيام عند صدره.

حل عن ثوابن.

تحقيق البغية (إسناده ضعيف جدا).

 -43412أوصيك اي أاب هريرة خبصال أربع ال تدعهن أبدا ما بقيت :عليك ابلغسل يوم اجلمعة والبكور إليها وال تلغ
وال تله ،وأوصيك بصيام ثالثة أايم من كل شهر فإنه صيام الدهر ،وأوصيك ابلوتر قبل النوم ،وأوصيك بركعيت الفجر

ال تدعهما وإن صليت الليل كله فإن فيهما الرغائب.

ع عن أيب هريرة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -43417أربع من سعادة املرء :أن تكون زوجته صاحلة ،وأوالده أبرارا ،وخلطاؤه صاحلني ،وأن يكون رزقه يف بلده.
ابن عساكر ،فر عن علي؛ ابن أيب الدنيا يف كتاب اإلخوان عن عبد هللا بن احلكم عن أبيه عن جده.

ضعيف الجامع

الصغير (ضعيف جدا).

 -43444طوىب ملن شغله عيبه عن عيوب الناس ،وأنفق الفضل من ماله ،وأمسك الفضل من قوله ،ووسعته السنة
ومل يعد عنها إىل البدعة.

فر  -عن أنس.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).
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 -43464عليك ابلرفق والعفو يف غري ترك احلق! يقول اجلاهل :قد ترك من حق هللا ،وأمت أمر اجلاهلية إال ما حسنه
اإلسالم ،وليكن أكرب مهك الصالة ،فإهنا رأس اإلسالم بعد اإلقرار ابهلل عز وجل.

ابن الل  -عن معاذ.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -43482ال جيتمع أربعة يف املؤمن إال أوجب هللا له هبن اجلنة :الصدق يف اللسان ،والسخاء يف املال ،واملودة يف
القلب ،والنصيحة يف املشهد واملغيب.

ك يف اترخيه عن ابن عمر ،وفيه عمرو بن هارون البلخي مرتوك.
 -43486أوصيك اي أاب هريرة خبصال أربع ال تدعهن أبدا ما بقيت أبدا :عليك ابلغسل يوم اجلمعة والبكور إليها

وال تلغ وال تله ،وأوصيك بصيام ثالثة أايم من كل شهر فإنه صيام الدهر ،وأوصيك ابلوتر قبل النوم ،وأوصيك بركعيت

الفجر ال تدعنها وإن صليت الليل كله فإن فيهما الرغائب قاهلا ثالاث.

ع والشريازي يف األلقاب عن أيب هريرة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -43493مخس من العبادة :قلة الطعم والقعود يف املساجد ،والنظر إىل الكعبة ،والنظر يف املصحف ،والنظر إىل

وجه العامل.

فر عن أيب هريرة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -43523ال ينال عبد صريح اإلميان حىت يصل من قطعه ويعطي من حرمه ،ويعفو عمن ظلمه ،ويغفر ملن شتمه،
وحيسن إىل من أساء إليه.

أبو الشيخ والديلمي عن أيب هريرة.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -43527اي عمران! إن هللا حيب اإلنفاق ويبغض اإلقتار ،أنفق وأطعم ،وال تصر صرا فيعسر عليك الطلب ،واعلم

أن هللا حيب النظر الناقد عند الشبهات ،والعقل الكامل عند نزول الشهوات ،وحيب السماحة ولو على مترات ،وحيب

الشجاعة ولو على قتل حية أو عقرب.

ابن عساكر  -عن عمران بن حصني.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -43536خصال ست ما من مسلم ميوت يف واحدة منهن إال كان ضامنا على هللا أن يدخله اجلنة :رجل خرج

جماهدا فإن مات يف وجهه كان ضامنا على هللا ،ورجل تبع جنازة فإن مات يف وجهه كان ضامنا على هللا ،ورجل توضأ

فأحسن الوضوء مث خرج إىل املسجد لصالة فإن مات يف وجهه كان ضامنا على هللا ،ورجل يف بيته ال يغتاب املسلمني
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وال جير إليه سخطة وال تبعة فإن مات يف وجهه كان ضامنا على هللا.

طس عن عائشة.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 -43538ست من كن فيه كان مؤمنا حقا :إسباغ الوضوء واملبادرة إىل الصالة يف يوم دجن ،وكثرة الصوم يف شدة

احلر ،وقتل األعداء ابلسيف ،والصرب على املصيبة ،وترك املراء وإن كنت حمقا.

فر عن أيب سعيد.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 -43550ست من كن فيه كان مؤمنا حقا :إسباغ الوضوء ،واملبادرة إىل الصالة يف يوم دجن ،وكثرة الصوم يف شدة
احلر ،وقتل األعداء ابلسيف ،والصرب على املصيبة ،وترك املراء وإن كان حمقا.

الديلمي عن أيب سعيد.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 -43565أي أخي! إين موصيك بوصية فاحفظها لعل هللا أن ينفعك هبا :زر القبور تذكر هبا اآلخرة ابلنهار أحياان وال
تكثر ،واغسل املوتى فإن معاجلة جسد خاو عظة بليغة ،وصل على اجلنائز لعل ذلك حيزن قلبك فإن احلزين يف ظل هللا

تعاىل معرض لكل خري ،وجالس املساكني وسلم عليهم إذا لقيتهم ،وكل مع صاحب البالء تواضعا هلل تعاىل وإمياان به،

والبس اخلشن الضيق من الثياب لعل العز والكرب ال يكون هلما فيك مساغ ،وتزين أحياان لعبادة ربك فإن املؤمن كذلك

يفعل تعففا وتكرما وجتمال ،وال تعذب شيئا مما خلق هللا ابلنار.

ابن عساكر عن أيب ذر.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -43571اي أنس! أسبغ الوضوء يزد يف عمرك ،وسلم على أهلك يكثر خري بيتك ،واي أنس! سلم على من لقيت

من أميت تكثر حسناتك ،واي أنس! ال تبينت إال وأنت طاهر فإنك إن مت مت شهيدا ،وصل صالة الضحى فإهنا صالة

األوابني قبلك ،وصل ابلليل والنهار حتبك احلفظة ،ووقر الكبري وارحم الصغري تلقين غدا.

عد ،عق عن أنس.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -43572أوصيك بتقوى هللا! فإنه زين ألمرك كله ،وعليك بتالوة القرآن! واذكر هللا فإنه ذكر لك يف السماء ونور
لك يف األرض ،عليك بطول الصمت إال من خري! فإنه مطردة للشيطان عنك وعون لك على أمر دينك ،إايك وكثرة

الضحك! فإنه مييت القلب ويذهب بنور الوجه ،عليك ابجلهاد! فإنه رهبانية أميت ،أحب املساكني وجالسهم ،انظر إىل

من حتتك وال تنظر إىل من فوقك فإنه أجدر أن ال تزدري نعمة هللا عليك ،صل قرابتك وإن قطعوك ،قل احلق وإن كان

مرا ،ال ختف يف هللا لومة الئم ،ليحجزك عن الناس ما تعلم من نفسك ،وال جتر عليهم فيما أتيت ،وكفى ابملرء جبنا أن

يكون فيه ثالث خصال :أن يعرف من الناس ما جيهل من نفسه ،ويستحي هلم مما هو فيه ،ويؤذي حبسهم ،اي أاب ذر!

ال عقل كالتدبري ،وال ورع كالكف ،وال حسن كحسن اخللق.
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عبد بن محيد يف تفسريه ،عم ،ع ،طب ،هب ،وابن عساكر  -عن أيب ذر.

صحيح ابن حبان :شعيب (إسناده ضعيف جدا).

 -43661إن هللا ال يؤخر نفسا إذا جاء أجلها وإمنا زايدة العمر :ذرية صاحلة يرزقها العبد فيدعون له بعد موته
فيلحقه دعاؤهم يف قربه ،فذلك زايدة العمر.
طب عن أيب الدرداء.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 -43670ثالث يبقني للعبد بعد موته :صدقة أجراها ،وعلم أحياه ،وذرية يبقون بعده يذكرون هللا عز وجل.
أبو الشيخ يف الثواب عن أنس.

الغرائب الملتقطة (منكر).

 -43712بئس القوم ميشي املؤمن فيهم ابلتقية والكتمان.

فر عن ابن مسعود.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -43741ال حتقرن أحدا من املسلمني ،فإنه صغري املسلمني عند هللا كبري.
أبو عبد الرمحن السلمي عن أيب بكر.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -43757من ورع مؤمنا مل يؤمن هللا روعته يوم القيامة ،ومن سعى مبؤمن أقامه هللا مقام ذل وخزي يوم القيامة.

هب عن أنس.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 -43761أبعد اخللق من هللا رجالن :رجل جيالس األمراء فما قالوا من جور صدقهم عليه ،ومعلم الصبيان ال يواسي

بينهم وال يراقب هللا يف اليتيم.

كر عن أيب أمامة.

السلسلة الضعيفة (منكر).

 -43764أخوف ما أخاف عليكم طول األمل واتباع اهلوى ،فأما اتباع اهلوى فيضل عن احلق ،وأما طول األمل

فينسى اآلخرة ،أال! وإن الدنيا قد ترحلت مدبرة ،واآلخرة قد ترحلت مقبلة ،ولكل بنون ،فكونوا من أبناء اآلخرة وال

تكونوا من أبناء الدنيا ،فإن اليوم عمل وال حساب ،وغدا حساب وال عمل.

ابن النجار عن جابر؛ كر عن علي موقوفا ،وفيه حيى بن مسلمة ابن قعنب؛ عق :حدث ابملناكري.

ضعيف الجامع الصغير

(ضعيف جدا).

 -43765إن أخوف ما أخاف :على أميت اهلوى وطول األمل ،فأما اهلوى فيصد عن احلق ،وأما طول األمل فينسي
اآلخرة ،وهذه الدنيا مرحتلة ذاهبة ،وهذه اآلخرة مقبلة صادقة ،ولكل واحدة منهما بنون ،فإن استطعتم أن تكونوا من
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بين اآلخرة وال تكونوا من بين الدنيا فافعلوا ،فإنكم اليوم يف دار عمل وال حساب وأنتم غدا يف دار حساب وال عمل.

ك يف اترخيه ،والديلمي عن جابر.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 -43768إن النميمة واحلقد يف النار ،ال جيتمعان يف قلب مسلم.
طس عن ابن عمر.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -43770إايكم والذنوب اليت ال تغفر  -الغلول! فمن غل شيئا أييت به يوم القيامة ،وأكل الراب! فإن آكل الراب ال
يقوم إال كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من املس.

الديلمي عن عوف ابن مالك.

زوائد تاريخ بغداد (ضعيف جدا).

 -43780ثالث من كن فيه فهي راجعة على صاحبها :البغي واملكر والنكث.
أبو الشيخ وابن مردويه معا يف التفسري ،خط عن أنس.

زوائد تاريخ الخطيب (منكر)

 -43786ثالث أخاف على أميت :االستسقاء ابألنواء ،وحيف السلطان وتكذيب ابلقدر.

حم :طب عن جابر بن مسرة.

مسند أحمد :شعيب (إسناده ضعيف جدا).

 -43787ثالث خالل من مل يكن فيه واحدة منهن كان الكلب خريا منه :ورع حيجزه عن حمارم هللا عز وجل ،أو

حلم يرد به جهل جاهل ،أو حسن خلق يعيش به يف الناس.

هب عن احلسن مرسال.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -43791ثالث ليس ألحد من الناس فيهن رخصة :بر الوالدين مسلما كان أو كافرا ،والوفاء ابلعهد ملسلم كان أو

كافرا.

هب عن علي.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -43792ثالث معلقات ابلعرش :الرحم تقول :اللهم! إين بك فال أقطع ،واألمانة تقول :اللهم :إين بك فال أختان،

والنعمة تقول :اللهم! إين بك فال أكفر.

هب عن ثوابن.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -43809ثالثة ال يرحيون رائحة اجلنة :رجل ادعى إىل غري أبيه ،ورجل كذب علي ،ورجل كذب على عينيه.

خط عن أيب هريرة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).
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 -43811ثالثة ال يستخف حبقهم إال منافق بني النفاق :ذو الشيبة يف اإلسالم ،واإلمام املقسط ومعلم اخلري.
أبو الشيخ يف التوبيخ  -عن جابر.

زوائد تاريخ الخطيب (إسناده ضعيف جدا)

 -43824ثالثة ال ينفع معهن عمل :الشرك ابهلل ،وعقوق الوالدين ،والفرار من الزحف.

طب عن ثوابن.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -43827إذا ظلم أهل الذمة كانت الدولة دولة العدو ،وإذا كثر الراب كثر السيب ،وإذا كثر اللوطية رفع هللا تعاىل
يده عن اخللق وال يبايل يف أي واد هلكوا.

طب عن جابر.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -43828إذا ظهرت الفاحشة كانت الرجفة ،وإذا جار احلكام قل املطر ،وإذا غدر أبهل الذمة ظهر العدو.

فر عن ابن عمر.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -43832كل عني ابكية يوم القيامة إال عينا غضت عن حمارم هللا ،وعينا سهرت يف سبيل هللا ،وعينا خرج منها مثل

رأس الذابب من خشية هللا.

حل عن أيب هريرة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -43835إن هللا تعاىل يبغض الغين الظلوم ،والشيخ اجلهول ،والعائل املختال.

طس عن علي.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -43838عجبت لطالب الدنيا واملوت يطلبه ،وعجبت لغافل وليس مبغفول عنه ،وعجبت لضاحك ملء فيه وال
يدري أرضى عنه أم سخط.

عد ،هب عن ابن مسعود.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -43839كفى ابملرء يف دينه فتنة أن يكثر خطؤه ،وينقص عمله ،وتقل حقيقته ،جيفة ابلليل ،بطال ابلنهار ،كسول

هلوع ،رتوع.

حل  -عن احلكم بن عمري.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).
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 -43849أاتين جربيل فقال :من ذكرت عنده فلم يصل عليك دخل النار ،فأبعده هللا وأسحقه! قل :آمني ،فقلت:

آمني! وقال :ومن أدرك والديه أو أحدمها فلم يربمها دخل النار ،فأبعده هللا وأسحقه! قل :آمني ،فقلت :آمني! ومن

أدرك رمضان فلم يغفر له دخل النار ،فأبعده هللا وأسحقه! قل :آمني ،فقلت :آمني.

طب عن ابن عباس.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -43860أخوف ما أخاف على أميت ثالث :االستسقاء ابألنواء ،وحيف السلطان ،والتكذيب ابلقدر.
ابن أيب عاصم يف السنة عن جابر بن مسرة.

مسند أحمد :شعيب (إسناده ضعيف جدا).

 -43870إن هللا تعاىل كره لكم ثالاث :اللغو عند قراءة القرآن ،والتخصر يف الصالة ،ورفع األصوات ابلدعاء وعند

الدعاء.

الديلمي عن جابر.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -43875استعيذوا ابهلل من املفاقر :اإلمام اجلائر الذي إذا أحسنت مل يقبل ،وإذا أسأت مل يتجاوز ،ومن جار السوء
الذي عينه تراك وقلبه يرعاك ،إن رأى خريا أذمه ،وإن رأى شرا أذاعه؛ ومن املشيب زوجة السوء.

الديلمي عن أيب هريرة.

ذخيرة الحفاظ (رواه سعد بن سعيد بن أبي سعيد المقبري :عن أخيه :عبد هللا ،عن جده ،عن أبي هريرة.

قال :وأخاف أن يكون البالء من أحمد بن إسماعيل أبي حذافة؛ فإنه ضعيف جدا ،ال من سعد).

 -43877إن إبليس امللعون خيطب شياطينه فيقول :عليكم ابخلمر وبكل مسكر وابلنساء فإين مل أجد مجاع الشر إال

فيها.

ك  -يف اترخيه والديلمي عن أيب الدرداء.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -43880إين ألخاف على أميت من بعدي من ثالثة :من زلة العامل ومن حكم جائر ومن هوى متبع.

طب عن معاذ؛ والقاضي أبو احلسن عبد اجلبار بن أمحد يف أماليه عن كثري بن عبد هللا بن عمر بن عوف املزين عن أبيه

عن جده.

[الهيثمي :رواه البزار ،وفيه كثير بن عبد هللا بن عوف ،وهو متروك ،وقد حسن له الترمذي].

 -43893إن من اجلفاء أن ميسح الرجل جبينه قبل أن يفرغ من صالته ،وأن يصلي ال يبايل من إمامه ،وأن أيكل مع
رجل ليس من أهل دينه وال من أهل الكتاب يف إانء واحد.
اخلطيب ،وابن عساكر عن ابن عباس.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -43895كفى ابملرء يف دينه فتنة أن يكثر خطأه ،وينقص حلمه ،ويقل حقيقته ،جيفة ابلليل وبطال ابلنهار ،كسول
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جزوع هلوع منوع رتوع.

احلسن بن سفيان؛ حل عن احلكم بن عمري.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 -43879إين أخ ـ ــاف عل ـ ــيكم ث ـ ــالاث وه ـ ــن كائن ـ ــات :زل ـ ــة ع ـ ــامل ،وج ـ ــدال من ـ ــافق ابلق ـ ــرآن ،ودني ـ ــا تف ـ ــتح عل ـ ــيكم.

طب عن

معاذ[ .الهيثمي :رواه الطبراني في الثالثة ،وفيه عبد الحكيم بن منصور ،وهو متروك الحديث].

َّاس إيَّمنَا بَـغميُ ُك مم َعلَى
 -43922ثالث قد فرغ هللا من القضاء فيهن :ال يبغني أحدكم فإن هللا تعاىل يقولَ :
{اي أَيُّـ َها الن ُ
ي
الس ّي ُئ إيَّال يأبَ مهليهي} وال ينكثن أحدكم فإن هللا تعاىل
مر َّ
{وال َيحي ُ
أَنمـ ُفس ُك مم} ،وال ميكرن أحدكم فإن هللا تعاىل يقولَ :
يق ال َممك ُ
ث َعلَى نَـ مف يسهي}.
ث فَيإ َّمنَا يَـ من ُك ُ
يقول{ :فَ َم من نَ َك َ
الديلمي عن أنس.

الغرائب الملتقطة (منكر).

 -43930ثالثة لعنهم هللا تعاىل :رجل رغب عن والديه ،ورجل سعى بني رجل وامرأة يفرق بينهما ،مث خيلف عليها من
بع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــده ،ورج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعى ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــني امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤمنني ابألحادي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــث ليتباغض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوا ويتحاس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوا.

الديلمي عن عمر.

الغرائب الملتقطة (منكر).

 -43933ثالثة ال حرمة هلم :فاسق معلن بفسقه ،وصاحب هوى ،وسلطان جائر.
الديلمي عن احلسن عن أنس.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -43937ثالثة ال ينفع معهن عمل :الشرك ابهلل ،وعقوق الوالدين ،والفرار من الزحف.

طب  -عن ثوابن.

[الهيثمي :رواه الطبراني في الكبير ،وفيه يزيد بن ربيعة ،ضعيف جدا].

 -43938ثالثة ال ينظر هللا إليهم يوم القيامة وال يزكيهم وهلم عذاب أليم :معلم الكتاب ،يكلف اليتيم ما ال يطيق؛
وسائل يسأل وهو مستغن عن السؤال؛ ورجل قعد عند السلطان يتكلم هبوى السلطان.

الرافعي عن ابن عباس ،وسنده واه.

{وال تُـ مؤتُوا ُّ
الس َف َهاءَ
 -43939ثالثة يدعون هللا فال يستجاب هلم :رجل أعطى ماله سفيها وقد قال هللا تعاىلَ :
أ مَم َوالَ ُك ُم} ،ورجل له امرأة سيئة اخللق فال يطلقها ،ورجل ابيع ومل يشهد.
ابن عساكر عن أيب موسى.

الغرائب الملتقطة (منكر).
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 -43941لو أن عبدا من عباد هللا قدم على هللا بعمل أهل السماوات واألرضني من أنواع الرب والتقوى مل يزن ذلك

مثقال ذرة عند هللا مع ثالث خصال :مع العجب ،وأذى املؤمنني ،والقنوط من رمحة هللا عز وجل.
الديلمي عن أيب الدرداء ،وفيه عمرو بن بكر السكسكي واه.

 -43945من أعتقد لواء ضاللة ،أو كتم علما ،أو أعان ظاملا وهو يعلم أنه ظامل فقد برئ من اإلسالم.
ابن اجلوزي يف العلل عن ابن عمرو بن عنبسة.

 -43961عجبا لغافل وال يغفل عنه! وعجبا لطالب دنيا واملوت يطلبه! وعجبا لضاحك ملء فيه ال يدري أرضى هللا

أم أسخط.

أبو الشيخ وأبو نعيم  -عن ابن مسعود.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -43962اي أيها الناس! أما تستحيون! جتمعون ما ال أتكلون ،وتبنون ما ال تعمرون ،وأتملون ما ال تدركون ،أال
تستحيون من ذلك.

طب عن أم الوليد بنت عمر اخلطاب.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -43965أربع ال يقبلن يف أربع :نفقة من خيانة ،أو سرقة ،أو غلول ،أو مال يتيم ،يف حج وال عمرة وال جهاد وال

صدقة.

ص عن مكحول مرسال؛ عد عن ابن عمر.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -43966أربع حق على هللا أن ال يدخلهم اجلنة ،وال يذيقهم نعيمها :مدمن اخلمر ،وآكل الراب ،وآكل مال اليتيم
بغري حق ،والعاق لولديه.

ك ،هب عن أيب هريرة.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 -43967أربعة ال ينظر هللا تعاىل إليهم يوم القيامة :عاق ،ومنان ،ومدمن مخر ،ومكذب بقدر.
طب ،عد عن أيب أمامة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -43978أربعة لعنهم هللا من فوق عرشه وأمنت عليهم املالئكة :مضل املساكني  -قال خالد :الذي يهوي بيده إىل
املسكني فيقول :هلم أعطيك ،فإذا جاءه قال :ليس معي شيء ،والذي يقول للمكفوف :اتق البئر ،اتق الدابة ،وليس

بني يديه شيء ،والرجل يسأل عن دار القوم فيدلونه على غريها ،والرجل يضرب الوالدين حىت يستغيثا.

ك عن أيب أمامة ،وفيه خالد بن الزبرقان :منكر احلديث.
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 -43981أربعة لعنوا يف الدنيا واآلخرة ،وأمنت املالئكة :رجل جعله هللا ذكرا فأنث نفسه وتشبه ابلنساء ،وامرأة
جعلها هللا أنثى فتذكرت وتشبهت ابلرجال ،والذي يضل األعمى ،ورجل حصور؛ ومل جيعل هللا حصورا إال حيىي بن

زكراي.

طب عن أيب أمامة.

[الهيثمي :رواه الطبراني ،وفيه علي بن يزيد األلهاني وهو متروك].

 -43986أوصيك أن ال تشرك ابهلل شيئا وإن قطعت أو حرقت ابلنار ،وال تعقن والديك وإن أراداك أن خترج من

دنياك فاخرج ،وال تسب الناس ،وإذا لقيت أخاك فالقه ببشر حسن وصب له من فضل دلوك.
الديلمي عن علي.

الغرائب الملتقطة (منكر).

 -43993ال تسألوا عن النجوم ،وال متاروا يف القدر ،وال تفسروا القرآن برأيكم ،وال تسبوا أحدا من أصحايب ،فإن

ذلك اإلميان احملض.

الديلمي ،وابن صصري يف أماليه عن عمر.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -44004إن هلل تعاىل ملكا ينادي كل يوم وليلة :أبناء األربعني زرع قد دان حصاده ،أبناء اخلمسني أبناء الستني

هلموا إىل احلساب ،ماذا قدمتم وماذا عملتم؟ أبناء السبعني هلموا إىل احلساب ،ليت اخلالئق مل خيلقوا! وليتهم إذا

خلقوا علموا ملاذا خلقوا! فتجالسوا بينهم فتذاكروا ،أال! أتتكم الساعة فخذوا حذركم.

الديلمي عن ابن عمر.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -44009مخس يعجل هللا لصاحبها العقوبة :البغي والغدر وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم ومعروف ال يشكر.
ابن الل عن زيد بن اثبت.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -44011كرب مقتا عند هللا األكل من غري جوع ،والنوم من غري شهرة ،والضحك من غري عجب ،وصوت الرنة عند

النعمة؟

فر عن ابن عمر.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -44016من كثر ضحكه استخف حبقه ،ومن كثرت دعابته ذهبت جاللته ،ومن كثر مزاحه ذهب وقاره ،ومن شرب
املاء على الريق ذهب نصف قوته ،ومن كثر كالمه كثر سقطه ،ومن كثر سقطه كثرت خطاايه ،ومن كثرت خطاايه كانت

النار أوىل به.

ابن عساكر عن أيب هريرة ،وقال :غريب اإلسناد واملنت.
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 -44029إن هللا عز وجل يبغض اآلكل فوق شبعه ،والغافل عن طاعة ربه ،والتارك سنة نبيه ،واملخفر ذمته،
واملبغض عرتة نبيه ،واملؤذي جريانه.

الديلمي عن أيب هريرة.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -44031ستة يعذهبم هللا بذنوهبم يوم القيامة :األمراء ابجلور ،والعلماء ابحلسد ،والعرب ابلعصبية ،وأهل األسواق
ابخليانة ،والدهاقني ابلكرب ،وأهل الرساتيق ابجلهل.

الديلمي عن أنس.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -44056قال إبليس لربه :اي رب! أهبط آدم وقد علمت أنه سيكون كتاب ورسل ،فما كتاهبم ورسلهم؟ قال:

رسلهم املالئكة والنبيون معهم ،وكتبهم التوراة واإلجنيل والزبور والفرقان؛ قال :كتابك الوشم ،وقرآنك الشعر ،ورسلك

الكهانة ،وطعامك ما مل يذكر اسم هللا عليه ،وشرابك كل مسكر ،وصدقك الكذب وبيتك احلمام ومصايدك النساء،

ومؤذنك املزمار ،ومسجدك األسواق.

طب  -عن ابن عباس.

السلسلة الضعيفة (منكر).

 -44079قولوا خريا ،قولوا :سبحان هللا وحبمده ،فبالواحدة عشرة ،وابلعشرة مائة ،وابملائة ألف ،ومن زاد زاده هللا،
ومن استغفر غفر هللا له ،ومن حالت شفاعته دون حد من حدود هللا فقد ضاد هللا يف ملكه ،ومن أعان على خصومة

من غري علم كان يف سخط هللا حىت ينزع ،ومن هبت مؤمنا أو مؤمنة حبسه هللا يف ردغة اخلبال حىت أييت ابملخرج مما

قال ،ومن مات وعليه دين أخذ من حسناته ،ليس مث دينار وال درهم ،حافظوا على ركعيت فإن فيهما رغب الدهر.

اخلطيب عن ابن عمر.

زوائد تاريخ بغداد (ضعيف جدا).

 -44089الكلمة احلكمة ضالة املؤمن حيث وجدها فهو أحق أحق هبا.

ت هـ عن أيب هريرة.

سنن الترمذي :األلباني (ضعيف جدا).

 -44090الكلمة احلكمة ضالة املؤمن حيث وجدها جذهبا.

حب يف الضعفاء عن أيب هريرة.

سنن الترمذي :األلباني (ضعيف جدا).

 -44095إن ابن آدم حلريص على ما منع.

فر عن ابن عمر.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).
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 -44118الود والعداوة يتواراثن.
أبو بكر يف الغيالنيات عن أيب بكر.

الغيالنيات (إسناده ضعيف جدا).

 -44129ثالث فاتنات :الشعر احلسن ،والوجه احلسن ،والصوت احلسن.
الديلمي عن أابن عن أنس.

الغرائب الملتقطة (منكر).

 -44142من كثر مهه سقم بدنه ،ومن ساء خلقه عذب نفسه ،ومن الحى الرجال سقطت مروءته وذهبت كرامته.

أبو احلسن ابن معروف يف فضائل بين هاشم ،وابن عمليق يف جزئه ،خط يف املتفق واملفرتق  -عن علي ،وفيه بشر بن

عاصم عن حفص ابن عمر ،قال خط :كالمها جمهوالن.

 -44158عن أيب ذر قال :دخلت املسجد فإذا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جالس وحده فجلست إليه فقال :اي
أاب ذر! إن للمسجد حتية ،وحتيته ركعتان فقم فاركعهما ،قال :فقمت فركعتهما ،مث قلت؛ اي رسول هللا! إنك أمرتين

ابلصالة ،فما الصالة؟ قال :خري موضوع ،فمن شاء أقل ومن شاء أكثر ،قلت :اي رسول هللا! أي األعمال أحب إىل
هللا عز وجل؟ قال :إميان ابهلل وجهاد يف سبيله ،قلت :فأي املؤمنني أكملهم إمياان؟ قال :أحسنهم خلقا ،قلت :فأي
املسلمني أسلم ،قال :من سلم الناس من لسانه ويده ،قلت :فأي اهلجرة أفضل؟ قال :من هجر السيئات ،قلت :فأي

الليل أفضل؟ قال :جوف الل يل الغابر ،قلت :فأي الصالة أفضل؟ قال :طول القنوت ،قلت :فما الصيام؟ قال :فرض
جمزيء وعند هللا أضعاف كثرية ،قلت :فأي اجلهاد أفضل؟ قال :من عقر جواده وأهريق دمه ،قلت :فأي الرقاب
أفضل؟ قال :أغالها مثنا وأنفسها عند أهلها ،قلت :فأي الصدقة أفضل؟ قال :جهد من مقل تسر إىل فقري ،قلت:
فأي آية ما أنزل هللا عليك أفضل؟ قال :آية الكرسي؛ مث قال :اي أاب ذر! ما السماوات السبع مع الكرسي إال كحلقة
ملقاة أبرض فالة ،وفضل العرش على الكرسي كفضل الفالة على احللقة ،قلت :اي رسول هللا! كم األنبياء؟ قال :مائة

ألف وعشرون ألفا ،قلت :كم الرسل من ذلك؟ قال :ثالمثائة وثالثة عشر مجا غفريا ،قلت :من كان أوهلم؟ قال :آدم،
قلت :أنيب مرسل؟ قال :نعم ،خلقه هللا بيديه ونفخ فيه من روحه مث سواه وكلمه قبال ،مث قال :اي أاب ذر! أربعة

سراينيون :آدم وشيث وخنوخ  -وهو إدريس وهو أول من خط ابلقلم  -ونوح ،وأربعة من العرب :هود وصاحل

وشعيب ونبيك؛ اي أاب ذر! وأول األنبياء آدم وآخرهم حممد ،وأول نيب من أنبياء بين إسرائيل موسى وآخرهم عيسى،

وبينهما ألف نيب ،قلت :اي رسول هللا! كم كتاب أنزل هللا؟ قال :مائة كتاب وأربعة كتب ،أنزل على شيث مخسون

صحيفة وأنزل على خنوخ ثالثون صحيفة ،وأنزل على إبراهيم عشر صحائف ،وأنزل على موسى قبل التوراة عشر

صحائف ،وأنزل التوراة واإلجنيل والزبور والفرقان ،قلت :فما كانت صحف إبراهيم؟ قال :كانت أمثاال كلها :أيها
امللك املسلط املغرور املبتلى! إين مل أبعثك لتجمع الدنيا بعضها على بعض ،ولكين بعثتك لرتد على دعوة املظلوم فإين

ال أردها ولو كانت من كافر ،وكان فيها أمثال :على العاقل ما مل يكن مغلواب على عقله أن يكون له ثالث ساعات:

ساعة يناجي فيها ربه ،وساعة حياسب فيها نفسه ،وساعة يتفكر فيها صنع هللا ،وساعة خيلو فيها حلاجته من املطعم
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واملشرب؛ وعلى العاقل أن ال يكون ظاعنا إال لثالث :تزود ملعاد ومرمة ملعاش ،أو لذة يف غري حمرم ،وعلى العاقل أن

يكون بصريا بزمانه ،مقبال على شأنه ،حافظا للسانه ،ومن حسب كالمه من عمله قل كالمه إال فيما يعنيه؛ قلت :فما

كان يف صحف موسى؟ قال :كانت عربا كلها :عجبت ملن أيقن ابملوت مث هو يفرح ،عجبت ملن أيقن ابلنار :مث هو
يضحك ،عجبت ملن أيقن ابلقدر مث هو ينصب ،عجبت ملن رأى الدنيا وتقلبها ألهلها مث اطمأن إليها ،عجبت ملن

أيقن ابحلساب غدا مث ال يعمل ،قلت :اي رسول هللا! هل فيما أنزل عليك شيء مما كان يف صحف إبراهيم وموسى؟
قال :اي أاب ذر! تقرأ {قَ مد أَفمـلَح من تَـ َزَّكى إىل قوله تعاىل :ص ي ي
وسى}  ،قلت :اي رسول هللا! أوصين ،قال:
يم َوُم َ
ُُ
َ َم
حف إيبمـ َراه َ
أوصيك بتقوى هللا فإنه رأس األمر كله ،قلت :زدين ،قال :عليك بتالوة القرآن وذكر هللا ،فإنه نور لك يف األرض وذكر

لك يف السماء ،قلت :زدين ،قال :إايك وكثرة الضحك! فإنه مييت القلب ويذهب بنور الوجه ،قلت :زدين ،قال عليك

ابلصمت إال من خري ،فإنه مطردة للشيطان عنك وعون لك على أمر دينك ،قلت :زدين ،قال :عليك ابجلهاد ،فإنه

رهبانية أميت ،قلت :زدين ،قال :أحب املساكني وجالسهم ،قلت :زدين ،قال :انظر إىل من حتتك وال تنظر إىل من

فوقك  ،فإنه أجدر أن ال تزدري نعمة هللا عندك ،قلت :زدين ،قال :ال ختف يف هللا لومة الئم ،قلت :زدين ،قال :قل

احلق وإن كان مرا ،قلت :زدين ،قال :لريدك عن الناس ما تعرف من نفسك ،وال جتد عليهم فيما أييت ،وكفى بك عيبا

أن تعرف من الناس ما جتهل من نفسك أو جتد عليهم فيما أتيت ،اي أاب ذر! العقل كالتدبري ،وال ورع كالكف؛ وال

حسب كحسن اخللق.

احلسن بن سفيان ،حب ،حل ،كر.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -44159عن ابن عباس قال :دخل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم املسجد متوكئا وهو يقول :أيكم يسره أن يقيه
هللا من فيح جهنم ،مث قال :أال! إن عمل اجلنة حزن بربوة  -ثالاث ،أال  -إن عمل النار  -أو قال :الدنيا  -سهل

بسهوة  -ثالاث ،والسعيد من وقى الفنت ،ومن ابتلى فصرب فيا هلا مث اي هلا.

هب.

مسند أحمد :شعيب (إسناده ضعيف جدا).

 -44162عن أم الوليد بنت عمر بن اخلطاب قالت :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :أيها الناس :أما
تستحيون! جتمعون ما ال أتكلون ،وتبنون ما ال تسكنون ،وتؤملون ما ال تدركون ،أما تستحيون من ذلك.

الديلمي.

الغرائب الملتقطة (منكر).

 -44170عن أنس قال :خرجنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل وادي العقيق فقال :اي أنس! خذ هذه
املطهرة امألها من هذا الوادي ،فإنه واد حيبنا وحنبه ،فأخذهتا فمألهتا وعجلت وحللقت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

وهو آخذ بيد علي ،فلما مسع حسي التفت إيل فقال :اي أنس! فعلت ما أمرتك به؟ قلت :نعم اي رسول هللا صلى هللا

عليه وسلم ،فأقبل على علي فقال :اي علي! ما من حياة إال استتبعها عربة ،اي علي! كل هم منقطع إال هم النار ،اي

علي! كل نعيم يزول إال نعيم اجلنة.
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ابن النجار وفيه احلسن بن حيىي اخلشين مرتوك.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -44172عن هارون بن حيىي احلاطيب عن عثمان بن عمرو بن خالد الزبريي عن أبيه عن علي بن احلسني عن أبيه عن

علي بن أيب طالب قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :إمنا الصنيعة إىل ذي دين أو حسب ،وجهاد الضعفاء
احلج ،وجهاد املرأة حسن التبعل لزوجها ،والتودد نصف اإلميان  -ويف لفظ :نصف الدين  -وما عال امرؤ اقتصد -

ويف لفظ :وما عال امرؤ على اقتصاد  -واستنزلوا الرزق ابلصدقة ،وأىب هللا إال أن جيعل أرزاق عباده املؤمنني من حيث

ال حيتسبون  -ويف لفظ :وأىب هللا أن جيعل أرزاق عباده املؤمنني إال من حيث ال حيتسبون.
العسكري يف األمثال وقال :ضعيف مبرة؛ حب يف الضعفاء.

السلسلة الضعيفة (منكر).

 -44169عن علي أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال يف خطبة :أيها الناس! قد بني هللا لكم يف حمكم كتابه ما أحل
لكم وما حرم عليكم ،فأحلوا حالله ،وحرموا حرامه ،وآمنوا مبتشاهبه ،واعملوا مبحكمه ،واعتربوا أبمثاله.

ابن النجار وسنده واه.

 -44252مسند الصديق قال أبو الفضل أمحد بن أيب الفرات يف جزئه أخربان عبد هللا بن حممد بن يعقوب أنبأان أبو

إسحاق إبراهيم بن فرات مبكة حدثنا حممد بن صاحل الداري حدثنا سلمة بن شبيب حدثنا سهل بن عاصم حدثنا سعد

بن يزيد النباجي عن بكر بن خنيس قال :مسعت عبد الرمحن بن عبد السميع يقول :قال أبو بكر الصديق مسعت رسول

هللا صلى هللا عليه وسلم يقول :ما من عبد جيد لذة طاعة هللا عز وجل إال شغله هللا عن طلب الرزق.

قال يف املغين :روى بكر ابن خنيس عن التابعني ،قال قط :مرتوك.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -44265عن علي قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :ما من كتاب يلقى مبضيعة من األرض فيه اسم من
أمساء هللا عز وجل إال بعث هللا عز وجل إليه سبعني ألف ملك حيفونه ويقدسونه حىت يبعث هللا إليه وليا من أوليائه

فريفعه من األرض ،ومن رفع كتااب من األرض فيه اسم من أمساء هللا عز وجل رفعه هللا يف عليني ،وخفف عن والديه

العذاب وإن كاان مشركني.

ك يف اترخيه ،والديلمي ،وابن اجلوزي يف الواهيات.
 -44290عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :ثالث لو يعلم الناس ما فيهن ما أخذت إال بسهمة

حرصا على ما فيهن من اخلري والربكة ،قيل :ما هن اي نيب هللا؟ قال :التأذين ابلصلوات ،والتهجري ابجلماعات ،والصالة
يف أول الصفوف.

ابن النجار.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).
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 -44300عن علي قال :أشد األعمال ثالثة :إعطاء احلق من نفسك ،وذكر هللا على كل حال ،ومواساة األخ يف

املال.

حل.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -44308عن أيب هريرة قال :كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوما جالسا مبجلسه فاطلع علي ابن أيب طالب

وأبو عبيدة بن اجلراح وعثمان وأبو بكر وعبد الرمحن بن عوف ،فلما رآهم قد وقفوا عليه تبسم ضاحكا فقال:
جئتموين تسألوين عن شيء إن شئتم أعلمكم وإن شئتم فاسألوين ،قالوا :بل ختربان اي رسول هللا! قال :جئتم تسألوين عن

الصنائع ملن حيق ،ال ينبغي صنيع إال لذي حسب أو دين ،وجئتم تسألوين عن جهاد الضعيفني :احلج والعمرة ،وجئتم
تسألوين عن جهاد املرأة ،إن جهاد املرأة حسن التبعل لزوجها ،وجئتم تسألوين عن األرزاق من أين ،أىب هللا أن يرزق

عبده إال من حيث ال يعلم.

ك يف اترخيه وقال :غريب املنت واإلسناد ،ابن النجار.
 -44311عن خباب عن أيب هريرة :مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول :أال أحدثكم مبا يدخل اجلنة؟

قالوا :بلى :قال :ضرب ابلسيف ،وطعام الضيف ،واهتمام مبواقيت الصالة ،وإسباغ الطهور يف الليلة القرة ،وإطعام

الطعام على حبه.

كر.

السلسلة الضعيفة (منكر).

 -44351عن ابن عمر قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :من أصابه اجلن يف إحدى ثالث مل يشف ،وهو
يشرب قائما أو ميشي يف نعل واحدة ،أو يشبك بني أصابعه.

ابن جرير وقال :سنده ضعيف واه ،ال يعتمد على مثله.

 -44361عن علي قال قال رجل من أهل اليمن :اي رسول! أوصين ،فقال :أوصيك أن ال تشرك ابهلل شيئا وإن
قطعت أو حرقت ابلنار ،وال تعقن والديك وإن أرادك أن خترج من دنياك فاخرج وال تسب الناس ،وإذا لقيت أخاك

فالقه ببشر حسن ،وصب له من فضل دلوك.

الديلمي.

الغرائب الملتقطة (منكر).

 -44367عن معاذ بن جبل أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال لعلي بن أيب طالب قال :أال أنبئك بشر الناس؟ قال:
بلى اي رسول هللا! قال :من أكل وحده ،ومنع رفده ،وسافر وحده ،وضرب عبده ،مث قال :اي علي! أال أنبئك بشر من

هذا؟ قال :بلى اي رسول هللا! قال :من يبغض الناس ويبغضونه ،مث قال :اي علي! أال أنبئك بشر من هذا؟ قال :بلى اي
رسول هللا! قال :من خيشى شره وال يرجى خريه ،قال :اي علي أال أنبئك بشر من هذا؟ قال :بلى اي رسول هللا! قال:

773

من ابع آخرته بدنيا غريه ،مث قال :اي علي أال أنبئك بشر من هذا؟ قال :بلى اي رسول هللا! قال من أكل الدنيا ابلدين.

كر وقال :إسناد هذا احلديث منقطع مضطرب.

السلسلة الضعيفة (منكر).

 -44369عن عثمان قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :يعذب هللا يوم القيامة ستة نفر بستة أشياء :األمراء
ابجلور ،والعلماء ابحلسد ،والعرب ابلعصبية ،والدهاقني ابلكرب ،وأهل الرساتني ابجلهل ،والتجار ابخليانة؛ وستة يدخلون

اجلنة بستة :األمراء ابلعدل ،والعلماء ابلنصيحة والعرب ابلتواضع ،والدهاقني ابأللفة ،والتجار ابلصدق ،وأهل الرساتيق

ابلسالمة.

ابن اجلوزي يف الواهيات.
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حرف النون
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كتاب النكاح
 -44404إن هللا ليعجب من مداعبة الرجل زوجته ،ويكتب هلما بذلك أجرا ،وجيعل هلما بذلك رزقا حالال.

عد وابن الل عن أيب هريرة.

السلسلة الضعيفة (منكر).

 -44407النكاح سنيت فمن مل يعمل بسنيت فليس مين ،وتزوجوا فإين مكاثر بكم األمم ،ومن كان ذا طول فلينكح،
ومن مل جيد فعليه ابلصيام ،فإن الصوم له وجاء.

هـ عن عائشة.

سنن ابن ماجه :شعيب (إسناده ضعيف جدا).

 -44425بيت ال صبيان فيه ال بركة فيه.
أبو الشيخ عن ابن عباس.

الغرائب الملتقطة (منكر).

 -44434انكحوا فإين مكاثر بكم.

هـ عن أيب هريرة.

سنن ابن ماجه :شعيب (إسناده ضعيف جدا).

 -44440أول ما يوضع يف ميزان العبد نفقته على أهله.

طس عن جابر.

السلسلة الضعيفة (منكر).

 -44447شراركم عزابكم.

ع طس عن أيب هريرة.

[الهيثمي :رواه أبو يعلى ،والطبراني في األوسط ،وفيه خالد بن إسماعيل المخزومي ،وهو متروك].

 -44454إذا تزوج أحدكم عج شيطانه يقول :اي ويله! عصم ابن آدم مين ثلثي دينه.

ع عن جابر.

[الهيثمي :رواه أبو يعلى ،والطبراني في األوسط ،وفيه خالد بن إسماعيل المخزومي ،وهو متروك].

 -44469ال يدع أحدكم طلب الولد ،فإن الرجل إذا مات وليس له ولد انقطع امسه.
طب عن أيب حفصة.

السلسلة الضعيفة (منكر).
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 -44470لن يؤخر هللا نفسا إذا جاء أجلها ،زايدة العمر ذرية صاحلة يرزقها العبد ،يدعون له من بعد موته ،يلحقه

دعاؤهم.

احلكيم عن أيب الدرداء.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 -44471بيت ال صبيان فيه ال بركة فيه ،وبيت ال خل فيه قفار ألهله.
أبو الشيخ يف الثواب عن ابن عباس.

الغرائب الملتقطة (منكر).

 -44472اي ابن عباس! بيت ال صبيان فيه ال بركة فيه ،وبيت ال خل فيه قفار أهله ،وبيت ال متر فيه جياع أهله.
أبو الشيخ عن ابن عباس.

الغرائب الملتقطة (منكر).

 -44473جيمع هللا أطفال أمة حممد صلى هللا عليه وسلم يف حياض حتت العرش فيطلع هللا عليهم اطالعة فيقول :ما
يل أراكم رافعي رؤسكم؟ فيقولون :اي ربنا! اآلابء واألمهات يف عطش وحنن يف هذه احلياض فيوحي إليهم أن اغرفوا يف

هذه اآلنية من هذا املاء ،مث خللوا الصفوف فاسقوا اآلابء واألمهات.
الديلمي من طريقني عن ابن عمر.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -44482أصابتكم فتنة الضراء فصربمت ،وإن أخوف ما أخاف عليكم فتنة السراء من قبل النساء ،إذا تسورن
الذهب ولبسن ريط الشام وعصب اليوم وأتعنب الغين وكلفن الفقري ما ال جيد.

خط عن معاذ بن جبل.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -44537ال تزوجوا النساء حلسنهن ،فعسى حسنهن أن يرديهن ،وال تزوجوهن ألمواهلن ،فعسى أمواهلن أن
تطغيهن ،ولكن تزوجهن على الدين ،وألمة خرماء سوداء ذات دين أفضل.

هـ عن ابن عمرو.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 -44547عليكم ابألبكار! فإهنن أنتق أرحاما ،وأعذب أفواها ،وأقل خبا وأرضى ابليسري.

طس عن جابر.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -44564هاجروا تورثوا أبناءكم جمدا.

خط  -عن عائشة.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).
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 -44577أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة.

خط يف املتفق واملفرتق عن عائشة.

تحقيق البغية (إسناده ضعيف جدا).

 -44587إايكم وخضراء الدمن :املرأة احلسناء يف املنبت السوء.
الرامهرمزي يف األمثال ،قط يف األفراد ،والديلمي عن أيب سعيد.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -44589من تزوج امرأة لعزها مل يزده هللا إال ذال ،ومن تزوجها ملاهلا مل يزده هللا تعاىل إال فقرا ،ومن تزوجها حلسنها مل
يزده هللا إال دانءة ،ومن تزوج امرأة ليغض بصره وحيصن فرجه ويصل رمحه كان ذلك منه ،وبورك له فيها ،وابرك هللا هلا

فيه.

ابن النجار عن أنس.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -44590ال خيتار حسن وجه املرأة على حسن دينها.
الديلمي عن عبادة بن الصامت ،وفيه الوازع بن قانع.

[الوازع بن نافع متروك الحديث].

 -44591النساء ثالثة أصناف :صنف كالوعاء حتمل وتضع ،وصنف كالعر وهو اجلرب ،وصنف ودود ولود مسلمة
تعني زوجها على إميانه ،وهي خري له من الكنز.

أبو الشيخ  -عن ابن عمر ،والرامهرمزي يف األمثال  -عن جابر ،وفيه أرطأة بن املنذر عن عبد هللا بن دينار البهراين،

ومها ضعيفان.

 -44594ختريوا لنطفكم ،وانتخبوا املناكح ،وعليكم بذوات األوراك ،فإهنن أجنب.

عد ،والديلمي عن ابن عمر.

الغرائب الملتقطة (منكر).

 -44607ال تنكحوا النساء حلسنهن ،فعسى حسنهن أن يرديهن ،وال تنكحوهن ألمواهلن فعسى أمواهلن أن
تطغيهن؛ فانكحوهن على الدين ،وألمة سوداء خرماء ذات دين أفضل.

طب[ ،هق] عن ابن عمرو.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 -44608ال تنكحوا املرأة حلسنها ،فعسى حسنها أن يرديها ،وال تنكحوا املرأة ملاهلا فعسى ماهلا أن يطغيها،
وانكحوها لدينها ،فألمة سوداء خرماء ذات دين أفضل من امرأة حسناء ال دين هلا.

ص عن ابن عمرو.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).
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 -44609ال خيتار حسن وجه املرأة على حسن دينها.
الديلمي عن عبادة بن الصامت ،وفيه الوازع بن انفع.

[الوازع بن نافع متروك الحديث].

 -44620طعام يوم يف العرس سنة ،وطعام يومني فضل ،وطعام ثالثة أايم رايء ومسعة.

طب  -عن ابن عباس.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 -44643أميا امرأة نكحت بغري إذن وليها فنكاحها ابطل فإن كان دخل هبا فإهنا صداقها مبا استحل من فرجها
ويفرق بينهما ،وإن كان مل يدخل هبا فرق بينهما ،والسلطان وىل من ال وىل له.

طب عن ابن عمرو.
-44690

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

ال تنكحوا النساء إال األكفاء وال تزوجوهن إال األولياء ،وال مهر دون عشرة دراهم.

قط[ ،هق] وضعفاه عن جابر.

محقق سنن البيهقي (ضعيف جدا).

 -44706أميا رجل تزوج امرأة ،فنوى أن ال يعطيها من صداقها شيئا مات يوم ميوت وهو زان ،وأميا رجل اشرتى من
رجل بيعا فنوى أن ال يعطيه من مثنه شيئا مات يوم ميوت وهو خائن ،واخلائن يف النار.

ع ،طب عن صهيب.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 -44710ليس على الرجل جناح أن يتزوج بقليل أو كثري من ماله إذا تراضوا وأشهدوا.

هق عن أيب سعيد.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -44720أنكحوا األايمى على ما تراضى به األهلون ولو قبضة من أراك.

طب عن ابن عباس.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -44722أنكحوا األايمى منكم ،قالوا :ما العالئق؟ قال :ما تراضى عليه األهلون.

عد [هق] عن ابن عمر.

محقق سنن البيهقي (ضعيف جدا).

 -44734ليس على الرجل جناح أن يتزوج بقليل أو كثري من ماله إذا تراضوا وأشهدوا.

[هق] عن أيب سعيد.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).
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 -44760امرأة املفقود امرأته حىت أيتيها البيان.

قط ،هق عن املغرية.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -44787حق الزوج على املرأة أن ال هتجر فراشه ،وأن ترب قسمه ،وأن تطيع أمره ،وأن ال خترج إال إبذنه ،وأن ال

يدخل عليه من يكره.

طب عن متيم الداري.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 -44816اي معشر النساء :اتقني هللا ،والتمسن مرضاة أزواجكن ،فإن املرأة لو تعلم ما حق زوجها مل تزل قائمة ما

حضر غداؤه وعشاؤه.
أبو نعيم  -عن علي.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -44844فصل ما بني لذة املرأة ولذة الرجل كأثر املخيط يف الطني إال أن هللا ليسرتهن ابحلياء.

طس  -ابن عمر.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -44845فضلت املرأة على الرجل بتسعة وتسعني جزءا من اللذة ،ولكن هللا تعاىل ألقى عليهن احلياء.

هب  -عن أيب هريرة.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 - 44880اتقوا حماش النساء.

مسويه ،عد عن جابر.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -44901ال تكثروا الكالم عند جمامعة النساء ،فإن منه يكون اخلرس والفأفاء.
ابن عساكر عن قبيصة بن ذؤيب.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -44945رحم هللا امرأ علق يف بيته سوطا يؤدب به أهله.

عد عن جابر.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -44962أعروا النساء يلزمن احلجال.
طب عن مسلمة بن خملد.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).
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 -44968إن من النساء عيا وعورة ،فكفوا عيهن ابلسكوت ،وواروا عوراهتن ابلبيوت.

عق عن أنس.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -44972شر الناس املضيق على أهله.

طس  -عن أيب أمامة.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 -44987النساء خلقن من ضلع وعورة ،فاسرتوا عورهتن ابلبيوت ،واغلبوا على ضعفهن ابلسكوت.

ابن الل عن أنس.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -44994يؤتى الرجل من أميت يوم القيامة وماله من حسنة ترجى له اجلنة ،فيقول الرب تعاىل :أدخلوه اجلنة فإنه

كان يرحم عياله.

ابن الل ،وابن عساكر ،واخلطيب عن ابن مسعود.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -44998رحم هللا عبدا علق يف بيته سوطا يؤدب به أهله.

الديلمي.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -45003إين ألبغض املرأة خترج من بيتها جتر ذيلها تشكو زوجها.
طب عن أم سلمة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -45008أميا امرأة صامت بغري إذن زوجها فأرادها على شيء فامتنعت عليه كتب هللا عليها ثالاث من الكبائر.

طس عن أيب هريرة.

السلسلة الضعيفة (منكر).

 -45107ال تزال املرأة تلعنها املالئكة ويلعنها هللا ومالئكته وخزان الرمحة والعذاب ما هنكت من معاصي هللا شيئا.

بز  -عن معاذ ،وحسن.

السلسلة الضعيفة (منكر).

 -45034أدخلت اجلنة فوجدت أكثر أهلها ذرية املؤمنني والفقراء ،ووجدت أقل أهلها النساء واألغنياء.

هناد  -عن حبان بن أيب جبلة مرسال.

السلسلة الضعيفة (منكر).
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 - 45062ليس للنساء نصيب يف اخلروج إال مضطرة – يعين ليس هلا خادم  -إال يف العيدين :األضحى والفطر،
وليس هلن نصيب يف الطرق إال احلواشي.

طب عن ابن عمر.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -45064ليس للنساء سالم ،وال عليهن سالم.

حل عن عطاء اخلراساين مرسال.

السلسلة الضعيفة (منكر).

 -45114لعن هللا املسوفات

خ يف التاريخ عن عكرمة مرسال؛ اخلطيب عن أيب هريرة.

زوائد تاريخ بغداد (ضعيف جدا).

 -45115ال خري يف مجاعة النساء إال عند ميت ،فإهنن إذا اجتمعن قلن وقلن.

طب عن خولة بنت النعمان؛ طب عن ابن عمرو.

[الهيثمي :رواه الطبراني في األوسط ،وفيه الوازع بن نافع وهو متروك].

 -45134إن هللا كتب الغرية على النساء واجلهاد على الرجال ،فمن صرب منهن إمياان واحتسااب كان هلا مثل أجر

الشهيد.

طب عن ابن مسعود.

السلسلة الضعيفة (منكر).

 -45141رحم هللا املتسروالت من النساء.

قط يف األفراد ،ك يف اترخيه ،هب عن أيب هريرة؛ خط يف املتفق واملفرتق عن سعد بن طريف؛ هق عن جماهد بالغا.

[سعد بن طريف متروك].

 -45142فجور املرأة الفاجرة كفجور ألف فاجر ،وبر املرأة الصاحلة كعمل سبعني صديقا.
أبو الشيخ عن ابن عمر.

تحقيق البغية (إسناده ضعيف جدا).

 -45160املرأة إذا محلت كان هلا أجر الصائم القائم املخبت اجملاهد يف سبيل هللا ،وإذا ضرهبا الطلق فال تدري

اخلالئق ،ما هلا من األجر ،فإذا وضعت كان هلا بكل مصة أو رضعة أجر نفس حتييها ،فإذا فطمت ضرب امللك على

منكبيها وقال :استأنفي العمل.

أبو الشيخ  -عبد الرمحن بن عوف.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 - 45165خري نسائكم العفيفة الغلمة.
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عد عن أنس.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -45166للمرأة سرتان :القرب والزوج ،قيل :فأيهما أفضل؟ قال :القرب.

عد وقال :منكر؛ كر عن ابن عباس.

 -45187صالة املرأة وحدها تفضل على صالهتا يف اجلمع خبمس وعشرين درجة.

فر عن ابن عمر.

السلسلة الضعيفة (منكر).

 -45191حق الولد على والده أن حيسن امسه ،ويزوجه إذا أدرك ،ويعلمه الكتاب.

حل ،فر عن أيب هريرة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -45193حق الولد على والده أن حيسن امسه وحيسن موضعه وحيسن أدبه.

هب عن عائشة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -45218مسوا أبمساء األنبياء وال تسموا أبمساء املالئكة.
تخ عن عبد هللا بن جراد.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 -45220إذا مسيتم حممدا فال جتبهوه وال حترموه وال تقبحوه بورك يف حممد ،ويف بيت فيه حممد ،ومبجلس فيه حممد.
الديلمي عن جابر.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -45229تسموا خبياركم ،واطلبوا حوائجكم عند حسان الوجوه.
الديلمي عن عائشة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -45273ال تسميه احلباب فإن احلباب شيطان ،ولكن هو عبد الرمحن.

طب  -عنه.

[الهيثمي :رواه الطبراني ،وفيه السري بن إسماعيل ،وهو متروك].

 -45326جتب الصالة على الغالم إذا عقل ،والصوم إذا أطاق ،واحلدود والشهادات إذا احتلم.
املرهيب يف العلم عن ابن عباس.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).
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 -45340حق الولد على والده أن يعلمه الكتابة والسباحة والرماية ،وأن ال يرزقه إال طيبا.
احلكيم ،وأبو الشيخ يف الثواب؛ هب عن أيب رافع.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 -45342علموا أبناءكم السباحة والرمي واملرأة املغزل.
هب عن عمر.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -45345كيف بك اي أاب رافع إذا افتقرت؟ قال :أفال أتقدم يف ذلك؟ قال :بلى ،ما مالك؟ قال :أربعون ألفا وهي

هلل! قال :ال ،أعط بعضا وأمسك بعضا ،وأصلح إىل ولدك ،قال :أوهلم علينا حق كما لنا عليهم؟ قال :نعم ،حق الولد

على الوالد أن يعلمه كتاب هللا والرمي والسباحة وأن يورثه طيبا.
حل عن أيب رافع.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -45356إن هللا تعاىل حيب أن تعدلوا بني أوالدكم.
طب عن النعمان بن بشري.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -45375إذا أتى على اجلارية تسع سنني فهي امرأة.

خط ،فر ،وابن عساكر عن ابن عمر.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -45380إن هللا عز وجل حيب أاب البنات الصابر احملتسب.

أبو الشيخ عن أيب هريرة ،وفيه إسحاق بن بشر.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -45399البنات هن املشفقات اجملهزات املباركات ،من كانت له ابنة واحدة جعلها هللا له سرتا من النار ،ومن كانت
عنده ابنتان أدخل اجلنة هبما ،ومن كانت عنده ثالث بنات أو مثلهن من األخوات وضع عنه اجلهاد والصدقة.

الديلمي عن أابن عن أنس.

الغرائب الملتقطة (منكر).

 -45410أكرموا أوالدكم ،وأحسنوا آداهبم.

ه عن أنس.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 -45415إن لكل شجرة مثرة ،ومثرة القلب الولد.

البزار عن ابن عمر.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).
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 -45416إن من حق الولد على والده أن يعلمه الكتابة ،وأن حيسن امسه ،وأن يزوجه إذا بلغ.

ابن النجار عن أيب هريرة.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 - 45436من حق الولد على الوالد أن حيسن امسه وحيسن أدبه.
ابن النجار عن أيب هريرة.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -45463من الرب أن تصل صديق أبيك.

طس عن أنس.

[الهيثمي :رواه الطبراني في األوسط ،وفيه عنبسة بن عبد الرحمن القرشي وهو متروك].

 -45465أسرع اخلري ثوااب الرب وصلة الرحم ،وأسرع الشر عقوبة :البغي ووقيعة الرحم.
ت ،هـ عن عائشة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 - 45485من حج عن والديه أو قضى عنهما مغرما بعثه هللا يوم القيامة مع األبرار.
طس ،قط عن ابن عباس.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -45520بر الوالدين يزيد يف العمر ،والدعاء يرد القضاء ،والكذب ينقص الرزق ،وهلل يف خلقه قضاآن :قضاء
حمدث وقضاء انفذ؛ ولألنبياء على العلماء فضل درجتني ،وللعلماء على الشهداء فضل درجة.
عد ،وابن صصري يف أماليه ،وابن النجار ،والديلمي عن أيب هريرة.

الغرائب الملتقطة (منكر).

 -45524نومك على السرير برا بوالديك تضحكهما يضحكانك أفضل من جالدك ابلسيف يف سبيل هللا عز وجل.
ابن الل  -عن ابن عمر.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

 -45541من قضى دين والديه بعد موهتما وأوىف نذرمها ومل يستسب هلما فقد برمها وإن كان عاقا هبما ،ومن مل
يقض دينهما ومل يوف نذرمها واستسب هلما فقد عقهما وإن كان هبما ابرا يف حياهتما.

ابن عساكر عن أيب هريرة.

السلسلة الضعيفة (منكر).

 -45542الباب األوسط مفتوح لرب الوالدين ،فمن برمها فتح له ،ومن عقهما غلق دونه.

ابن شاهني والديلمي عن أيب الدرداء.

الغرائب الملتقطة (منكر).
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 -45547ما بر أابه من شد إليه الطرف ابلغضب.
طس ،وابن مردويه عن عائشة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -45549أسرع اخلري ثوااب الرب وصلة الرحم ،وأسرع الشر عقوبة البغي وقطيعة الرحم.
ت عن عائشة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -45554من ضرب أابه فاقتلوه.

اخلرائطي يف مساوي األخالق عن سعيد بن املسيب عن أبيه.

العلل المتناهية (ال يصح).

 -45608مسند ابن عمر إن هللا تعاىل ال يؤخر نفسا إذا جاء أجلها ،وإمنا زايدة ذرية صاحلة يرزقها العبد ،فيدعون
له بعد موته فليحقه دعاؤهم يف قربه؛ فذلك زايدة العمر.

طب عن أيب الدرداء.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 -45615عن أيب سعيد قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :إايكم وخضراء الدمن! قيل :اي رسول هللا! وما
ذاك؟ قال :املرأة احلسىن يف املنبت السوء.
العسكري يف األمثال ،والديلمي.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -45620عن أيب سعيد أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال :إايكم وخضراء الدمن! قيل اي نيب هللا! وما خضراء
الدمن؟ قال :املرأة احلسىن يف املنبت السوء.

الرامهرمزي ،والعسكري معا يف األمثال؛ وفيه الواقدي.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا) .السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -45621عن ابن رومان قال :سئل عمر بن اخلطاب عن طعام العرس فقيل :اي أمري املؤمنني ما ابل طعام العرس
رحيه أطيب من ريح طعامنا؟ مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول :يف طعام العرس مثقال من ريح اجلنة ،قال

عمر :دعا له إبراهيم اخلليل وحممد أن يبارك فيه ويطيبه.

احلارث ،خط يف كتاب الطفيليني؛ قال ابن حجر :إسناده مظلم ،وقال خط :روى من وجه آخر عن عمر عن النيب

صلى هللا عليه وسلم ،مث أخرجه عن الشعيب قال :ذكروا عند عمر بن اخلطاب طعام العرس فقيل ما ابل طعام العرس
فيه طعم ال جنده يف غريه؟ فقال عمر :دعا فيه النيب صلى هللا عليه وسلم ابلربكة ودعا إبراهيم خليل الرمحن أن يبارك

هللا فيه ويطيبه ألن فيه من طعام اجلنة.
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 -45716عن ابن عمر أن عمر صعد املنرب فحمد هللا وأثىن عليه مث قال :ما ابل رجال ينكحون هذه املتعة وقد هنى
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،ال أويت أبحد نكحها إال رمجته.

[هق].

محقق سنن البيهقي (ضعيف جدا).

 -45763عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :ال نكاح إال بويل ،قيل :اي رسول هللا! من الويل؟

قال :رجل من املسلمني.

كر ،وفيه املسيب بن شريك مرتوك.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -45856عن علي قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :للنساء عشر عورات ،فإذا زوجت املرأة سرت الزوج

عورة ،فإذا ماتت سرت القرب عشر عورات.
الديلمي.

السلسلة الضعيفة (منكر).

 -45886عن معروف أيب اخلطاب عن واثلة بن األسقع عن أم سلمة قالت :كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا
أتى بعض نسائه قنع رأسه وغمض عينيه ،وقال لليت تكون حتته :عليك ابلسكينة والوقار.

كر ،ومعروف منكر احلديث.

 -45971أخربان أبو القاسم زاهر بن طاهر أنبأان أبو بكر البيهقي أنبأان أبو بكر حممد بن إبراهيم الفارسي أنبأان أبو
إسحاق إبراهيم ابن عبد هللا األصبهاين حدثنا أبو أمحد حممد بن سليمان بن فارس أنبأان حممد بن إمساعيل قال قال يل

أمحد بن احلارث ح وأنبأان أبو الغنائم حممد بن علي قال حدثنا أبو الفضل بن انصر أنبأان أمحد بن احلسني واملبارك بن

عبد اجلبار وحممد بن علي  -وللفظ له  -قالوا انبأان أبو أمحد  -زاد أمحد :وحممد بن احلسني  -قاال أنبأان أمحد بن

عبدان أنبأان حممد بن سهل أنبأان حممد بن إمساعيل قال :عبد هللا بن جراد له صحبة .قال البخاري :قال يل أمحد بن

احلارث ثنا أبو قتادة الشامي  -ليس ابحلراين  -مات سنة أربع وستني ومائة :أنبأان عبد هللا بن جراد قال صحبين رجل

من مؤتة فأتى النيب صلى هللا عليه وسلم وأان معه فقال :اي رسول هللا! ولد يل مولود فما خري األمساء؟ قال :إن خري

أمسائكم ا حلارث ومهام ،ونعم االسم عبد هللا وعبد الرمحن ،ومسوا أبمساء األنبياء وال تسموا أبمساء املالئكة ،قال:
وابمسك؟ قال :وابمسي ،وال تكنوا بكنييت –

زاد ابن سهل :يف إسناده نظر.

ضعيف الجامع الصغير (ضعيف جدا).

 -46002عن علي أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أمر فاطمة وقال :زين شعر احلسني وتصدقي بوزنه فضة،
وأعطي القابلة رجل العقيقة.
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كر [هق].

السلسلة الضعيفة (منكر).

788

حرف الواو

789

كتاب الوصية
 -46050من مات على وصية مات على سبيل وسنة ،ومات على تقى وشهادة ،ومات مغفورا له .هـ عن جابر.
سنن ابن ماجه :شعيب (إسناده ضعيف جدا).

 -46081الضرار يف الوصية من الكبائر.

ابن جرير وابن أيب حامت يف التفسري عن ابن عباس.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -46083درهم الرجل ينفق يف صحته خري من عتق رقبة عند موته.
أبو الشيخ عن أيب هريرة.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا) .السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).
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حرف اهلاء

791

كتاب اهلجرتي
 -46285عن حبشي بن جنادة قال قال أبو بكر :اي رسول هللا لو أن أحد املشركني رفع رأسه ألبصران ،فقال :اي أاب
بكر! ال حتزن إن هللا معنا.

ابن شاهني ،وفيه حصن بن خمارق واه.

 -46293عن علي قال :خرج النيب صلى هللا عليه وسلم وخرج أبو بكر معه ،فلم أيمن على نفسه غريه حىت دخال
الغار.

أبو بكر يف الغيالنيات.

الغيالنيات (إسناده واه بمرة).

 -46327عن أيب برزة أن أاب بكر الصديق قال البنه :اي بين! إن حدث يف الناس حدث فائت الغار الذي رأيتين
اختبأت فيه أان ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم فكن فيه ،فإنه سيأتيك فيه رزقك غدوة وعشية.
ابن أيب الدنيا يف املعرفة ،والبزار ،وفيه موسى بن مطري القرشي واه.

792

حرف الياء

793

كتاب اليمي
 -46362إن مما ال يغفر اليمني يقتطع هبا مال امرئ مسلم.
الديلمي عن ابن مسعود .الغرائب امللتقطة (منكر).

 -46454ال ميني لولد مع ميني والد ،وال ميني لزوجة مع ميني زوج ،وال ميني ململوك مع ميني مليك ،وال ميني يف قطيعة
رحم ،وال نذر يف معصية ،وال طالق قبل النكاح ،وال عتاقة قبل امللكة ،وال صمت يوم إىل الليل ،وال مواصلة يف

الصيام ،وال يتم بعد حلم ،وال رضاعة بعد الفطام ،وال تغريب بعد اهلجرة ،وال هجرة بعد الفتح.

عد عن جابر ،وفيه حرام بن عثمان األنصاري ،قال يف املغين :مرتوك ابالتفاق ،مبتدع.
 -46471ال نذر يف غضب ،وكفارته كفارة ميني.
حم ،ن عن عمران بن حصني.

مسند أحمد :شعيب (إسناده ضعيف جدا).

 -46598إمنا للمرء ما طابت به نفس إمامه.
طب عن معاذ.

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

 -46599بغض العريب للموىل نفاق.
ابن الل عن أنس.

الغرائب الملتقطة (منكر).

 -46609اللهم العن فالان ،واجعل قلبه قلب سوء ،وامأل جوفه من رضيف جهنم.
الديلمي عن عبد هللا بن شبل.

الغرائب الملتقطة (ضعيف جدا).

794

السلسلة الضعيفة (ضعيف جدا).

فهرس مواضيع القسم الثاني
حرف اهلمزة

392

الكتاب األول من حرف اهلمزة :يف اإلميان واإلسالم

393

الكتاب الثاين من حرف اهلمزة :يف األذكار

409

الكتاب الثالث من حرف اهلمزة :يف األخالق

443

حرف الباء

484

الكتاب األول من حرف الباء :كتاب البيوع

485

حرف التاء

491

الكتاب األول من حرف التاء :كتاب التوبة

492

حرف اجليم

496

الكتاب األول من حرف اجليم :كتاب اجلهاد

497

حرف احلاء

505

الكتاب األول من حرف احلاء :كتاب احلج والعمرة

506

الكتاب الثاين من حرف احلاء :كتاب احلدود

511

حرف اخلاء

515

الكتاب األول من حرف اخلاء :كتاب اخلالفة مع االمارة

516

الكتاب الثاين من حرف اخلاء :كتاب خلق العامل

524

حرف الدال

526

الكتاب الثاين من حرف الدال :كتاب الدين والسلم

527

حرف الذال

530

كتاب الذبح

531

حرف الراء

532

كتاب الرضاع

533

حرف الزاي

534

الكتاب األول من حرف الزاي :كتاب الزكاة

535

الكتاب الثاين من حرف الزاي :كتاب الزينة والتجمل

552

حرف السني

555

الكتاب األول من حرف السني :كتاب السفر

556

الكتاب الثاين من حرف السني :كتاب السحر والعني والكهانة

557
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حرف الشني

558

الكتاب األول من حرف الشني :كتاب الشفعة

559

الكتاب الثاين من حرف الشني :كتاب الشهادات

560

الكتاب الرابع من حرف الشني :كتاب الشمائل

562

حرف الصاد

572

الكتاب األول من حرف الصاد :كتاب الصالة

573

الكتاب الثاين من حرف الصاد :كتاب الصوم

596

الكتاب الثالث من حرف الصاد :كتاب الصحبة

602

حرف الضاد

615

كتاب الضيافة

616

حرف الطاء

618

الكتاب األول من حرف الطاء :كتاب الطهارة

619

الكتاب الثاين من حرف الطاء :كتاب الطالق

626

الكتاب الثالث من حرف الطاء :كتاب الطب والرقي والطاعون

628

حرف العني

632

الكتاب األول من حرف العني :كتاب العلم

633

الكتاب الثاين من حرف العني :كتاب العتاق

648

الكتاب الرابع من حرف العني :كتاب العظمة

649

حرف الغني

650

الكتاب األول من حرف الغني :كتاب الغزوات

651

الكتاب الثاين من حرف الغني :كتاب الغصب

653

حرف الفاء

654

الكتاب األول من حرف الفاء :كتاب الفرائض

655

الكتاب الثالث من حرف الفاء :كتاب الفنت واألهواء واالختالف

657

الكتاب الرابع من حرف الفاء :كتاب الفضائل

658

حرف القاف

710

الكتاب األول من حرف القاف :كتاب القيامة

711

الكتاب الثاين من حرف القاف :كتاب القصاص

723

حرف الكاف

726

كتاب الكفالة

727

796

حرف الالم

728

الكتاب الثالث من حرف الالم :كتاب اللهو واللعب والتغن

729

حرف امليم

731

كتاب املعيشة والعادات

732

كتاب املزارعة

743

كتاب املوت وأحوال تقع بعده

744

الكتاب املواعظ واحلكم

755

حرف النون

775

كتاب النكاح

776

حرف الواو

789

كتاب الوصية

790

حرف اهلاء

790

كتاب اهلجرتني

791

حرف الياء

793

كتاب اليمني

794

797

مت حبمد اهلل وتوفيقه

798

