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 بسم اهلل الرمحن الرحيم 
ظيم سلطانك، اللهّم اغفر  وجالله تتّم الصاحلات، اي رّب لك احلمد كما ينبغي جلالل وجهك ولع  احلمد هلل اّلذي بعّزته

وأدخلن منا  وتقّبل  وارض عنا،  وارمحنا  األمور  لنا  يف  أحسن عاقبتنا  اللهم  شأننا كله،  لنا  وأصلح  من النّار،  وجننا  اجلنة  ا 
من اي  اللهّم  األخرة.  وعذاب  الّدنيا  خزي  من  وأجران  وال    كّلها،  ابجلريرة  يؤاخذ  ال  من  اي  القبيح،  وسرت  اجلميل  أظهر 

السرت  خيهتك  يف  املتواضع  العمل  هذا  منا  تقبل  التجاوز،  وحسن  العفو  عظيم  اي  هللا ،  املصطفى صلى  نبيك  سنة  دمة 
 عليه وسلم. 

الثمانية املسانيد  العالية بزوائد  اليت صنفها أمري احملدثني   املطالب  احلديث  من كتب  احلافظهو كتاب  حجر   اإلمام  ابن 
انية مسانيد على األصول السبعة )صحيح مجع فيه املصنف زوائد مث  ه( رمحه هللا تعاىل، وقد773-852العسقالين )

البخاري، صحيح مسلم، سنن أيب داود، سنن الرتمذي، سنن النسائي الصغرى، سنن ابن ماجه، مسند اإلمام أمحد(.  
محد بن  مسند ابن أيب عمر، مسند أ مسند مسدد،  ،اود الطيالسي، مسند احلميدي مسند أبو د  :واملسانيد الثمانية هي

 شيبة، مسند احلارث بن أيب أسامة، مسند عبد بن محيد. وذلك ابإلضافة إىل زوائد مسندين آخرين  منيع، مسند ابن أيب
 مسند أيب يعلى، ومسند إسحاق بن راهويه.  :غري كاملني مها

مث فرع مضمون    حديثًا، وقد قسم فيه احلافظ مؤلفه على ثالثة وأربعني كتااب،  4627  وقد بلغت عدد أحاديث الكتاب
 كل كتاب على أبواب تناسب ما حتتويه من أحاديث. 

املطالب   زوائد كتاب  حتديد  يف  فكرته  تتلخص  والذي  اليسري،  العمل  هذا  الكرمية  أيديكم  بني  أضع  هذا  عملي  ويف 
مع  سنن الدارمي، صحيح ابن خزمية، صحيح ابن حبان( وعلى أحاديث كتاب جم العالية على كتب )موطأ اإلمام مالك،

 الزوائد لإلمام احلافظ نور الدين اهليثمي رمحه هللا تعاىل. 

  ،وهذا العمل هو جزء من مشروع متكامل يهدف إىل جتميع أحاديث السنة النبوية يف موسوعة متكاملة وديوان واحد 
 ملشروع اخلطوات التالية: وقد تضمنت اخلطة املبدئية هلذا ا

البخاري، صحيح مسلم، سنن أيب لواردة يف األصول األحد عشر )صحيح  جتميع األحاديث املرفوعة الصحيحة ا      .1
أمحد، سنن الدارمي،   اإلمام  ماجه، مسند  ابن  مالك، سنن  اإلمام  الصغرى، موطأ  النسائي  سنن  الرتمذي،  داود، سنن 

ميع  حبان( يف مصنف واحد حتت اسم "غاية املأمول يف صحيح األمهات واألصول" وجتصحيح ابن خزمية، صحيح ابن 
ا حتت  رديف  يف كتاب  األحد عشر  األصول  يف  الواردة  الضعيفة  األمهات األحاديث  يف ضعيف  الوصول  "سالمة  سم 

 واألصول". وهذا اخلطوة قيد املراجعة والتحرير. 

ائد واليت زادت على كتايب غاية املأمول وسالمة الوصول يف مصنف واحد  حتديد األحاديث املرفوعة يف جممع الزو      .2
فيه    حتت األحاديث  فرز  مث  ومن  الزوائد"،  جممع  زوائد  يف  الفوائد  "منتهى  املقبول اسم  أو  والضعيف  الصحيح  إىل 

 واملردود. وهذه اخلطوة ال زالت حتت العمل. 

. وهو عملي يف 2و  1واليت زادت على الكتب املذكورة يف اخلطوتني  حتديد األحاديث املرفوعة يف املطالب العالية       .3
 اب. ومن مث فرز هذه األحاديث من حيث القبول والرد. هذا الكت
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هناك العديد من األعمال اليت أقوم فيها ابستخراج زوائد العديد من املصنفات احلديثية اهلامة على األصول الستة .  4
ي  أو ما  حبسب  الثمانية  أو  زوائدهالسبعة  واحدد  يل،  هللا  يفتح  أن  أمل  أوىل على  وجل يل كخطوة  هللا عز  ا على يسره 

 الكتب الواردة يف اخلطوات الثالثة األوىل من هذا املشروع. 
 

 وهذه بعض املالحظات على هذا العمل: 
هذا       .1 يف  العمل  أثناء  يب  أملت  صحية  ظروف  بسبب  الكايف  ابلشكل  ومراجعته  الكتاب  هذا  حترير  على  أعمل  مل 

  ويتجاوز عن التقصري فهو ويل ذلك والقادر عليه.  الكتاب. ولكن أسال هللا العظيم رب العرش الكرمي أن يقبل اليسري
 . ، مع بعض املراجعةها ورفع قدرهم يف الدنيا واآلخرة اعتمدت على نسخة الشاملة ابرك هللا يف القائمني علي    .2
طبعة  خمتصر  أدرجت       .3 حمققي  والتوزيع  أحكام  للنشر  العاصمة  والتوزيع و دار  للنشر  الغيث  الطبعة  ،دار    الرايض، 

بزوائد  ه،1420األوىل،   املهرة  اخلرية  إحتاف  يف كتاب  أوردها  اليت  هللا  رمحه  البوصريي  احلافظ  أحكام  حشدت    كما 
 . ما أمكنين ذلك  املسانيد العشرة

قد تكون طريقة عرض الكتاب غري مناسبة للكثري، ولكن أحببت أن يكون هذا العرض هبذا الشكل كونه خمتصرا       .4
 ومبسطا. 

والتحرير إن  د وابقيت الرتقيم األصلي لكتاب املطالب، وسيتم ترقيم الزوائد بعد مزيد من املراجعة رقيم الزوائ . مل يتم ت 5
   شاء هللا.

 
 

وصل اللهم وسلم وابرك على خري خلقك حممد بن عبد  ،ربنا تقبل منا وأغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم 
 هللا صلى هللا عليه وآله وسلم. 

 
 حممد حمسن الشدادي  رالدينأبو نو 

 ه   1442صنعاء 
m.alshadadi@gmail.com 
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 وء وَالْغُسْلِ( دْرِ مَا يَكْفِي من املاء للوض  بَابُ قَ   -  2)  
َبَة: َحدَّثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن ُفَضيل، َعنْ   -  3 َا َكاَنْت  ُحَصني، َعْن يَزِيَد الرَّقاشي، َعِن اْمَرأٍَة ِمْن قَ ْوِمِه،   قَاَل أَبُو َبْكِر ْبُن َأيِب َشي ْ َأَّنَّ

يَ ت ََوضَّ  الَِّذي َكاَن  اإِلانء  َأرِييِن  هَلَا:  فَ ُقْلُت  قَاَلْت:  َها،  َعن ْ  ُ اَّللَّ َرِضَي  َسلَمة  أُمِّ  َعَلى  مرَّت  حجَّت،  اَّللَِّ  ِإَذا  َرُسوُل  ِفيِه    -أُ 
َعَلْيهِ   ُ اَّللَّ َوَسلََّم  َصلَّى  مكُّوك-  َهَذا  فَ ُقْلُت:  فََأْخَرَجْتُه،  قَاَلْت:  ِفيِه؟   ؟،  يَ ْغَتِسُل  الَِّذي َكاَن  اَنَء  اإْلِ َأرِييِن  فَ ُقْلُت:  املُْفيت، 

 فََأْخَرَجْتُه، فَ ُقْلُت: َهَذا اْلَقِفيُز املُفيت، ُهَو َقَدح "الُشطَّار" 
، :َويف ِإْسنَاِدِه َمَقال   *  .  َأْعِرْف َحاهَلَاَواْلَمْرَأةُ ملَْ  يَزِيُد َضِعيف 

  [ .هو كما قال الحافظ: المحقق] .[إسناده ضعيف]البوصيري:  # 
 

 بَابُ الْغَدِيرِ يَقَعُ فيه اجلِيْفَة  وحُكْم الْمَاءِ الرَّاكِدِ(   -  3) 
ثنا  قَالَ   -  7 ِإْْسَاِعيُل  ثَ نَا  َحدَّ د:  شيخ     ُمَسدَّ حدثين  يف -عوف،  نَا  َعَلي ْ يقضي  َوق ْ كان  قَ ْبَل  اأْلَْشيَاِخ،  َمْسِجِد  اْبِن    َعِة 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم    -قَاَل: بَ َلَغيِن َأنَّ َأْصَحاَب َرُسوِل اَّللَِّ    -األْشَعث   ِإىَل َغِديٍر يف اَنِحَيٍة  َكانُوا يف َمِسرْي، فَانْ ت ََهْوا    -َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم    -ْم َرُسوُل اَّللَِّ  ِمْنهُ ِجيَفة ، فأْمَسكوا َعْنُه، َحَّتَّ َجاَءهُ  ، َهَذا اْلَغِديُر يف اَنِحَيٍة فَ َقالُوا: اَي َرسُ   -َصلَّى اَّللَّ وَل اَّللَِّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -فَ َقاَل  ،ِمْنهُ ِجيَفة    . "اْسُقوا، واْست َُقوا، فَِإنَّ املاء َيَِلُّ وال ََيْرمُ ":  -َصلَّى اَّللَّ
 َسَند  َضِعيف   *

 [، وهذا إسناد محتمل للتحسين.المرفوع منه َحَسن لغيره: المحقق] # 
 

َبَة:1]  - 8 ثَ نَا َعِليُّ ْبُن َهاِشمٍ  [ َوقَاَل اْبُن َأيِب َشي ْ  َحدَّ
 
َلى، َعْن َأيِب الزُّبري، َعْن َجاِبٍر وقَاَل َأمْحَُد ْبُن  [ 2]  - 8 ُ َعْنهُ قَاَل: ُكنَّا َمِنيع: َحدَّثَ نَا ُهَشْيم، كالمها، عن َأيِب لَي ْ َرِضَي اَّللَّ

 بِِه يف اَنِحَيٍة، للنَّهي َعِن اْلب َْوِل يف اْلَماِء الرَّاِكِد.  َنْسَتِحب َأْن َنَُْخَذ ِمْن َماِء الَغِدير نَ ْغَتسل
 [حديث الباب إسناده صحيح لغيره، بمتابعاته، وشاهده.: المحقق] # 

 

 ( بَابُ الْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ   -  4)  
َثيِن َخارَِجةُ ْبُن احْلَاِرِث، - 11 َثَمة ثنا ِإْْسَاِعيُل ْبُن َأيِب أَُوْيٍس، َحدَّ ثَ نَا أَبُو َخي ْ َعْن َساملِِ ْبِن َسْرج، َعْن   َوقَاَل أَبُو يَ ْعَلى: َحدَّ

ة َخارَِجةَ  َعَها تَ قُ   بِْنِت قَ ْيٍس، َوِهَي َخْولة، َوِهَي جدَّ ُ   -ِل اَّللَِّ وُل: َقِد اْخت ََلَفت يَِدي َوَيُد َرُسو ْبِن احْلَاِرِث، أَنَّهُ ْسَِ َصلَّى اَّللَّ
 يف ِإاَنٍء َواِحٍد.  -َعَلْيِه َوَسلََّم 

 [ بمعناه، يرتقي بها إلى درجة الِصحَّةله شواهد و  ،الحديث َحَسن اإِلسناد  :المحقق] # 

 
 بَابُ إِزَالَةِ النَّجَاسَاتِ(   -  5) 

َبَة:[ قَاَل أَبُو َبْكِر  1]-  12 َمْوىًل   -، َعْن ُحَدْيٍر  -ُهَو اْبُن َأيِب ُسَلْيٍم    -ُحدِّْثُت َعِن اْبِن ِإْدرِيَس، َعِن لَْيٍث    ْبُن َأيِب َشي ْ
أَبُو اْلَقاِسِم    -لَِبيِن َعْبٍس   َلهُ  يُ َقاُل  ُ عنهما  اَّللَّ َرِضَي  َجْحٍش  بِْنِت  زَيْ َنَب  رَ   -َعْن َمْوىَل  َجْحٍش  بِْنِت  زَيْ َنَب  ُ َعْن  اَّللَّ ِضَي 
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َها   ُ َعْنهُ  َعن ْ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يف بَ ْييِت، ِإْذ أَق َْبَل ُحَسنْي  َرِضَي اَّللَّ نَا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َحَّتَّ َجَلَس   -َوُهَو ُغاَلم     -قَاَلْت: بَ ي ْ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم مثَّ َوَضَع ذَ  ُتهُ ِِبَاٍء، َفَصبَّهُ    ،" إيتين ِِبَاءٍ "  :، فَ ُقْمُت ِإلَْيِه، فَ َقالَ َكَرهُ يف ُسرَّتِهِ َعَلى َبْطِن َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ فَأَتَ ي ْ

 ". يُ ْغَسُل ِمْن بَ ْوِل اجْلَارِيَِة، َوُيَصبُّ َعَلْيِه ِمَن اْلُغاَلمِ "  :َعَلْيِه، مثَّ قَالَ 
 ِديِث َأيِب السَّْمِح، آِخَرهُ بَِغرْيِ َهَذا اللَّْفِظ، َواْلَمْعََن َواِحد  َواحْلَاِكُم، ِمْن حَ  َوُهَو َصِحيح ، َوَأْخَرَجهُ أَبُو َداُوَد َوالنََّساِئيُّ  *
 

يَ ْعَلى:2] -  12 أَبُو  َوقَاَل  َأيِب    [  ابن  لَْيِث  َعْن  ُسَلْيَماَن،  ْبُن  الرَِّحيِم  َعْبُد  ثنا  اأْلَْزِديُّ،  َصاِلٍح،  ْبُن  الرَّمْحَِن  َعْبُد  ثَ نَا  َحدَّ
، َعْن َمْوىًل لَِزيْ َنَب، أَْو َعْن بَ ْعِض َأْهِلِه، َعْن زَيْ َنَب َرِضَي اُسلَ  ُ عْيٍم، َعْن ُحَدْيِر ْبِن احْلََسِن، اْلَعْبِسيِّ َنَما َّللَّ نهما  قَاَلْت: بَ ي ْ

ُ َعْنهُ ِعنْ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يف بَ ْييِت، َوُحَسنْي  َرِضَي اَّللَّ فَ َغَفْلُت َعْنُه، َفَدَخَل َعَلى َرُسوِل    -ِحنَي َدرََج   -ِدي َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفَجَلَس َعَلى َبطْ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َقاَل: ِنِه، ف َ اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َقَظ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ بَاَل، فَاْنطََلْقُت آِلُخَذهُ فَاْست َي ْ

مثَّ تَ َوضَّأَ، مثَّ قَاَم    "،ِإنَّهُ لَُيَصبُّ ِمَن اْلُغاَلِم َويُ ْغَسُل ِمَن اجْلَارِيَِة، َفُصبُّوا َصبًّا" فَ رََغ، مثَّ َدَعا ِِبَاٍء، فَ َقاَل:    هُ َحَّتَّ َفرَتَْكتُ   "َدِعيهِ "
جَ  مثَّ  َوَضَعُه،  َجَلَس،  َأْو  رََكَع،  فَِإَذا  ِإلَْيِه،  اْحَتَضَنهُ  قَاَم  فَ َلمَّا  َقَضى ُيَصلِّي،  ِحنَي  فَ ُقْلُت  يََدُه،  َمدَّ  مثَّ  فَ َبَكى،  َيْدُعو،  َلَس 

اْلي َْومَ  رَأَيْ ُتَك  ِإيّنِ   ، اَّللَِّ َرُسوَل  اَي  َوَسلََّم:  َصن َْعتَ   الصَّاَلَة:  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  قَاَل  ْعَتُه،  َصن َ رَأَيْ ُتَك  َما  ئًا  َشي ْ َعَلْيِه "  ِجْْبِيَل  ِإنَّ 
 ". مَّيِت، فَ ُقْلُت َأِرين تُ ْربَ َتُه، فََأرَاين تُ ْربَ َتهُ مَحَْراءَ فََأْخَْبين َأنَّ اْبيِن َهَذا تَ ْقتُ ُلهُ أُ السَّاَلُم أَََتين 

الحديث بشواهده ومتابعاته صحيح  : المحقق][ رواه الطبراني في الكبير، وفيه ليث بن أبي سليم، وفيه َضْعف.]الهيثمي:  # 
 [ لغيره

 
َأمحَْ   -  13 َمِنيَوقَاَل  ْبُن  َأِو    ٍع:ُد   ، َعِليٍّ ْبِن  َحَسِن  َعن  جِمَْلٍز،  َأيِب  َعْن  َحفصة،  أيب  بن  عَمارة  ثنا  ُعَليَّة،  اْبُن  ثَ نَا  ن  عَ َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  نَا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ نَا اْمَرأَة  ِمْن َأْهِلي، قَاَلْت بَ ي ْ ثَ ت ْ ، َحدَّ رِِه، ُياَلِعُب َصبِيًّا ْلِقيًا َعَلى ظَهْ ُمْست َ   ُحَسنْيِ ْبِن َعِليٍّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:   فَ َنَضَح اْلَماَء    "،َدِعيِه، إيُتوين ِبُكوٍز ِمْن َماءٍ "َعَلى َصْدرِِه، ِإْذ اَبَل، فَ َقاَمْت لِتَْأُخَذُه، َوَتْضرِبَُه، فَ َقاَل َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: ى اْلب َْوِل، فَ قَ َعَلى اْلب َْوِل َحَّتَّ تَ َفاَيَض اْلَماءُ َعلَ  َهَكَذا ُيْصَنُع اِبْلب َْوِل، يُ ْنَضُح ِمَن الذََّكِر َويُ ْغَسُل  "اَل َصلَّى اَّللَّ
 ". ِمَن اأْلُنْ َثى

هذا الحديث بمتابعاته وشواهده يصل إلى درجة الصحيح لغيره، بل في أعلى  :  المحقق]  .[ إسناده رجاله ثقات   ]البوصيري:  #  
   [وكثرة من َنَقلهه لشهرته، مراتب

 
ِإْسَحاُق:  -  16 الزُّبَ   َوقَاَل  أَبُو  الرَّبِيِع، أان  اْلَعزِيِز ْبُن  ، َعْبُد  اْلبَاِهِليُّ اْلَعوَّاِم  أَبُو  ثنا  ُُشَْيٍل،  ْبُن  النَّْضُر  َجاِبٍر  َأْخَْباََن  رْيِ، َعْن 

ُ َعْنهُ قَاَل: ُكنَّا َمَع َرُسوِل اَّللَِّ   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يف َمِسرٍي، فَأََتىَرِضَي اَّللَّ ُب َصاِحبَامُهَا، فَ َقاَل:    َصلَّى اَّللَّ َما  "َعَلى َقْْبَْيِن  يُ َعذَّ
اَبِن يف َكِبريٍ  مثَّ َأَخَذ َصلَّى   "،ْوِلهِ بَ َلى، َأمَّا َأَحُدمُهَا َفَكاَن يَ ْغتَاُب النَّاَس، َوَأمَّا اآْلَخُر ، َفَكاَن اَل يَ تََأدَّى ِمْن ب َ "، مثَّ قَاَل: " يُ َعذَّ

َوَسلَّ  َعَلْيِه   ُ َوَسلََّم ُكلَّ ِكْسَرٍة َعَلىاَّللَّ َعَلْيِه   ُ اَّللَّ مثَّ َغَرَس َصلَّى  َفَكَسَرمُهَا،  َجرِيَدَتنْيِ،  َأْو  َرِطَبًة،  َجرِيَدًة  فَ َقاَل:    َم  ِإنَّهُ  "َقْْبٍ، 
ُهَما مادامتا َرْطب ََتنْيِ  َبَسا -اَل أَْو قَ  -ُُيَفُِّف َعن ْ  ". َما مَلْ يَ ي ْ

يَاِق، َصِحيح  َوَأْخَرَجهُ اْلُبَخارِيُّ  *  ، َوُمْسِلم  ِبَغرْيِ َهَذا السِّ
  [صحيح لغيره.: المحقق][ .حسن صحيح، وله شواهد]البوصيري:  # 
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رَاَوْرِديُّ   قَاَل ِإْسَحاُق: َ -  17 ُ ين  ، َأْخْبََ َأْخَْباََن َعْبُد اْلَعزِيِز ْبُن حُمَمٍَّد الدَّ َصْفَواُن ْبُن ُسَلْيٍم، قَاَل: ُسِئَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُرهُ َذِلَك اْلَمَكاُن الطَّيِّبُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعِن اْلَعِذرَِة اْليَاِبَسِة يَطَُؤَها الرَُّجُل فَ َقاَل: "   " يُطَهِّ

 َهَذا ُمْرَسل  أَْو ُمْعَضل   *
 [وال ينزل عن درجة الَحَسن لغيره. شواهد ثابت الحديث بالمتن :  المحقق]  # 

 

 بَابُ طَهَارَةِ الْمِسْكِ(   -  7)  
  -بَ يَاَضَة ِمْن َبيِن   -ْنَصاِريُّ  قَاَل أَبُو يَ ْعَلى: َحدَّثَ نَا أَبُو مَهَّاٍم، اْلَولِيُد ْبُن ُشَجاٍع، َثيِن حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ُعَمَر اأْلَ   -  21

ٍع، َعْن َمْوىًل ِلَسَلَمَة ْبِن اأْلَْكوَعِ وُب ْبُن َعْبِد اَّللَِّ َثيِن أَيُّ  ُ َعْنهُ قَاَل:   ، َعْن ِإبْ َراِهيَم ْبِن ِإْْسَاِعيَل ْبِن جُمَمِّ َعْن َسَلَمَة َرِضَي اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيَُْخُذ اْلِمسْ   . ْأَسهُ َوحِلْي ََتهُ َومَيَْسُح بِِه رَ  ،كَ َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

(:  4516]ضعيف الجامع )  [.لكن له شواهد يرتقي بها إلى درجة الحسن لغيره الحديث ضعيف بهذا اإلسناد،:  المحقق]  #  
 ضعيف.[ 

 

 بَابُ الْآنِيَةِ(   -  9) 
أَبُو  -  23 ، َعنْ   يَ ْعَلى:  قَاَل  ْبُن َعِليٍّ ُحَسنْيُ  ثنا  َبَة،  َشي ْ َأيِب  ْبُن  ثَ نَا ُعْثَماُن  ْبنِ   َحدَّ ْبِن    -َأِخيِه    -َعِليٍّ    حُمَمَِّد  حُمَمَِّد  َعْن 

ُ َعْنهُ  َقَدًحا ِمْن َخَشٍب، قَاَل:    ،ِإْْسَاِعيَل، قَاَل: َدَخْلُت َعَلى أََنِس ْبِن َماِلٍك َرِضَي اَّللَّ َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى  فَ رَأَْيُت ِعْنَدهُ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيْشَرُب ِمْنهُ   . َويَ ت ََوضَّأُ اَّللَّ

الُجْعفي وشيخه محمد بن إسماعيل. لكن له شواهد يرتقي بها إلى  :  المحقق]  #   الحديث ضعيف لجهالة محمد بن علي 
 [درجة الحسن لغيره

 
أُ   -  25 َعْن  َعْمَرَة،  َعْن   " َسِعيٍد   " ْبِن  ََيََْي  َعْن  َفَضالََة،  ْبُن  فَ َرُج  ثنا  َبكَّاٍر،  ْبُن  حُمَمَُّد  ثَ نَا  َها  َحدَّ َعن ْ  ُ اَّللَّ َرِضَي  َسَلَمَة  مِّ 

ُ َعَليْ قَاَلْت: َماَتْت َشاة  لَنَا ُكنَّا ََنْتَِلبُ َها، َفَسأَلَنَا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّ  َها فَ َقاَل:  ى اَّللَّ ،  "؟ َما فَ َعَلْت َشاُتُكْم اَي أُمَّ َسَلَمةَ "ِه َوَسلََّم َعن ْ
نَاَها،   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  قَاَلْت: قُ ْلُت: َماَتْت فَأَْلَقي ْ َتِفُعوَن ِبَِِهاهِبَا "قَاَل َصلَّى اَّللَّ ُتْم تَ ن ْ َا    "،َأاَل ُكن ْ قَاَلْت: َفِقيَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّ ِإَّنَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:   ،َتة  َمي ْ   " ِإنَّ ِداَبَغَها َأَحلََّها، َكَما َأَحلَّ اخْلَْمَر اخْلَلُّ "قَاَل َصلَّى اَّللَّ
، َحلَّتْ َرج : ي َ قَاَل ف َ  ت فصار َخالًّ  . ْعيِن َأنَّ اخْلَْمَر إذا تَ َغريَّ

 [ ضعيف.حسن لغيره، وهذا إسناد : المحقق] [إسناد رجاله ثقات  ]البوصيري: # 
 

د :  -  27 ، َعْن َأيِب َجْعَفٍر قَاَل: إِ   َوقَاَل ُمَسدَّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  َحدَّثَ نَا َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َداُوَد، ثنا َحِبيُب ْبُن ُجَريٍّ نَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ
 . َكاَن يُ ْعِجبُهُ اإْلِاَنءُ اْلُمْنطَِبقُ 

لكن الحديث له شواهد ترفعه إلى    الحديث ضعيف بهذا اإلسناد،: المحقق] [(4575الجامع )ضعيف: ضعيف : األلباني] # 
 [.درجة الحسن لغيره
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ثَ نَا ََيََْي، َعْن ُسْفيَا  -  28 َها قَاَلْت:   َن:َحدَّ َثيِن َحِبيُب ْبُن َأيِب ََثِبٍت، َعْن رَُجٍل، َعْن أُمِّ ُمْسِلٍم اأْلَْشَجِعيَِّة رضي هللا َعن ْ َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َتة  ا مَ نِْعَم اْلُقبَُّة، ِإْن مَلْ َيُكْن ِفيهَ "فَ َقاَل:  ،َوَأاَن يف قُ بَّةٍ  ،َدَخَل َعَليَّ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  ". ي ْ

، وتدليس حبيب بن أبي  :  المحقق]  [إسناده ضعيفبوصيري:  ال]  #   هذا الحديث ضعيف بهذا اإلسناد؛ ألن فيه رجًلا مجهوالا
 [ ثابت، وقد عنعن هنا.

 

 بَابٌ فِي الْأَمْرِ بِتَغْطِيَةِ الْإِنَاءِ بِاللَّيْلِ(   -  10) 
احْلَاِرُث:  -  32 اَّللَِّ   َوقَاَل  ُعب َْيُد  اَحدَّثَ نَا  ثنا  ُموَسى،  ْبُن  رَُجٍل    َعْن  َخاِلٍد،  ْبِن  ِعْكرَِمَة  َعْن  َلى،  لَي ْ َأيِب  َأيِب   -ْبُن  آِل  ِمْن 

ُهمْ   -َوَداَعَة   ِمن ْ رَُجل   فَ َقاَل  اِبْلب َْيِت،  َيطُوُف  َوُهَو  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّ  َرُسوُل  اْسَتْسَقى  ِبَشَرابٍ قَاَل:  آتِيَك  َأاَل   :  
قَاَل:   َوَسلََّم:    "،بَ َلى" َنْصن َُعُه؟  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ قال َصلَّى  نَِبيذ،  ِفيِه  ِبِِاَنٍء  فَأََتى  ِإاَنءً "قَاَل:  َأْكب َْبَت َعَلْيِه  وَعَرْضت َعَلْيِه    ،فَ َهالَّ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم منه "،؟ ُعوًدا  . ، مثَّ َشِرَب َوَسَقاهُ َعَلْيهِ  َفَصبَّ  ،َطب، فدعا ِباءفقَ  ،قَاَل: َفَشِرَب َصلَّى اَّللَّ
الحديث ضعيف بهذا اإلسناد، بسبب ضعف ابن أبي ليلى والجهالة براوي الحديث، فإن كان غير صحابي،  :  المحقق]  #  

 [ فهو مرسل، وإن كان هو جعفراا، فحديثه مع اإلرسال، ليِ ن.
 

 الِاسْتِطَابَةِ( بَابُ    -  11) 
َعطَاِء ْبِن َأيِب َمْيُمونََة، َعْن أََنٍس رضي هللا َعْنهُ قَاَل: َكاَن َرُسوُل  ثنا يُوُسُف ْبُن َعِطيََّة َعْن َحدَّثَ نَا حممد بن بكَّار،  - 34

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَذا اْنطََلَق حِلَاَجِتِه تَ بَاَعَد َحَّتَّ اَل   . يَ َراهُ َأَحد  اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
حديث الباب بهذا اإلسناد ضعيف، منكر،  : المحقق] [ة.عفه بعطاء بن أبي ميمونعزاه ألبي يعلى فقط، وض ]البوصيري: # 

 [لكن يشهد لمعناه الحديث الذي قبله، وشواهده.
 

ثَ نَا ََيََْي ْبُن 1]- 35 َنَة َمْوىَل َأيِب  -ِإْسَحاَق، ثنا َسِعيُد ْبُن زَْيٍد، َعْن َواِصٍل [ َوقَاَل احْلَاِرُث " ْبُن َأيِب ُأَساَمَة ": َحدَّ  - ُعي َي ْ
قَالَ  أَبِيِه  َعْن  ُعب َْيٍد،  ْبِن  ََيََْي  ِلَمْنزِِلهِ َعْن  يَ ت َب َوَّأُ  َكَما  لِب َْوِلِه،  يَ ت َب َوَّأُ  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  النَِّبُّ  َكاَن   :.   

 
ثَ نَا َسْهُل ْبُن اْلَفرَُّخاِن، ثنا اْبُن َأيِب السَّ   -ِة  يف ِكتَاِبِه يف الصََّحابَ   -ُن يَ ْعُقوَب اأْلَْصب ََهاينُّ  [ قال َسِعيُد بْ 2] -  35 ، َحدَّ ِريِّ

َنَة    -ثنا وَِكيع  َعِن َسِعيِد ْبِن زَْيٍد، َعْن َواِصٍل   ، َعْن أَبِيِه،  -َمْوىَل َأيِب ُعي َي ْ ُ َعَلْيِه   َعْن ُعب َْيِد ْبِن َصْيِفيٍّ َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ
 َكَر احْلَِديثَ َوَسلََّم، َكاَن َفذَ 

 فَ َلزَِم ِمْن َهَذا َأْن تَ ْرَجَم ِلَصْيِفيٍّ يف الصالة  *
 [ الحديث بهذين اإلسنادين ضعيف: المحقق] # 

 
ثَ نَا احْلََكُم ْبُن ُموَسى، ان اْلَولِيُد  - 36 ْن طَْلَحَة بن  َعِن اْلَولِيِد ْبِن ُسَلْيَماَن " ْبِن َأيِب " السَّاِئِب، عَ  -ُهَو اْبُن ُمْسِلٍم   -َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن ِإَذا َأرَاَد َأْن يَ بُ  فَ َنَكَت ِبِه    ، َعَزازًا ِمَن اأْلَْرِض، َأَخَذ ُعوًداىفوَل فوا أيب فَنان قَاَل: ِإنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َاَب، مثَّ يَ ُبوُل ِفيهِ   . يف اأْلَْرِض َحَّتَّ يُِثرَي الرتُّ
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، واأللباني  (2/101) الحديث بهذا اإلسناد ضعفه السيوطي في الجامع الصغير : المحقق] [إسناده ضعيف: بوصيري ال] # 
 [ .، وهو كذلك(4336) في ضعيف الجامع

 
ثَ نَا يَزِيُد   -  37 ، َعْن َجْعَفٍر  ثنا حُمَمَُّد ْبُن اْلَفْضِل ْبِن َعِطيََّة، َعنْ  -ُهَو اْبُن َهارُوَن    -َوقَاَل َأمْحَُد ْبُن َمِنيٍع: َحدَّ  زَْيٍد اْلَعمِّيِّ

، َعْن َأيِب َسِعيٍد اخلُْدِري رضي هللا َعْنهُ َعِن النَِّبِّ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل:  اْلَعْبِديِّ َسرْتُ َما َبنْيَ َأْعنُيِ اجلِْنِّ َوَعْورَاِت َبيِن  " َصلَّى اَّللَّ
 " ِم اَّللَِّ آَدَم َوَضَع الرَُّجُل ثَ ْوبَُه، َأْن يَ ُقوَل ِبسْ 

، َعْن أنس رضي هللا َعْنهُ  * ، َوَقْد َخاَلَفهُ َسِعيُد ْبُن َمْسَلَمَة َعِن اأْلَْعَمِش َعْن زَْيٍد اْلَعمِّيِّ    حُمَمَّد  َضِعيف 
 َأْخَرَجهُ اْبُن َعِديٍّ َوالطََّْبَاينُّ يف الدََّعَواِت، َواأْلَْوَسطِ  *

 [.الحديث صحيح لطرقه: محققلا ] [زيد الَعمِ ي ضعيف.  ]البوصيري: # 
 

ثَ نَا اْلَقَوارِيِريُّ، ثنا يُوُسُف ْبُن َخاِلٍد،  - 38 َثيِن َعْمُرو ْبُن ُسْفيَاَن ْبِن َأيِب اْلَبَكَراِت، َعْن حَمْفو  َوقَاَل أَبُو يَ ْعَلى: َحدَّ ْبِن   ظَحدَّ
ْضَرِميِّ  َعْلَقَمَة َعِن   النَِّبِّ    -احلَْ َأْصَحاِب  ِمْن  َوَسلََّم  وََكاَن  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َوَسلََّم   -َصلَّى  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ النَِّبَّ َصلَّى  َلِقَي  َأْعَرابِيًّا  َأنَّ 

اْلغَاِئطِ  َعِن  ْفِتيِه  اْست َْنَجْيتَ "  :فَ َقالَ   ،َيْست َ ِإَذا  َتْسَتْدِبْرَها  َواَل  َلَة،  اْلِقب ْ ْقِبِل  َتْست َ اَّللَِّ َكْيفَ   :قَالَ   ،"اَل  َرُسوَل  قَاَل    اَي  َأْصَنُع؟ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: َرُسوُل اَّللَُّ   ". اْعرَتِْض حِبََجَرْيِن، َوَضمِّ الثَّاِلثَ "  َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم )ََّنَى َأْن َيْست َْنِجَي الرَّ  ْسنَاِد َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  تَ ْرمَجَِة َحْضَرِميِّ  ْبُن قَاَنٍع يف َوَأْخَرَجهُ ا ، ُجُل بَِيِميِنِه( َوهِبََذا اإْلِ
( ُمْقَتِصًرا َعَلى الثَّاين، َوزَاَد )   ( َواَل تستقبل الّرِيحَ ْبِن عامر اأْلََسِديِّ

 . يُوُسُف، َمرْتُوك   *
 [ حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف.: المحقق] # 

 
د :  -  39 ََيََْي   ُمَسدَّ ثَ نَا  ا  ،ثنا   ،َحدَّ ، َعْن َعْبِد  رُفَ ْيٍع، عَ زََكرايَّ ْبِن  َعَلْيِه  ْلَعزِيِز   ُ اَّللَّ هللا َصلَّى  َرُسوُل  اَبَل  َما  قَاَل:  جُمَاِهٍد،  ْن 

 . َوَسلََّم قائماً غري َمرٍَّة يف َكِثيٍب َأْعَجَبهُ 
صحيح  :  المحقق]  #   إسناده  مرسل،  اإلسناد  بهذا  ثقات،الحديث  أصله    ورجاله  ويكون  بها،  يرتفع  شواهد  للحديث  لكن 

ا  [ .صحيحا
 

ثَ نَا بُ ْنَدار ، ثنا َعْبُد اْلَكِبرِي ْبُن َعْبِد اْلَمِجيِد، ثنا َعْبُد اَّللَِّ ْبُن اَنِفٍع، َعْن أَبِيِه، َعْن ُأَسا  [ َوقَاَل أَبُو يَ ْعَلى:1]-  40 َمةَ  َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َّنََ ْبِن زَْيٍد، رضي هللا عنه،  َلةُ ِبغَاِئٍط َأْو بَ ْولٍ قال: َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ْقَبَل اْلِقب ْ  . ى َأْن ُتْست َ

 
َأْخَْبَهُ  2]-  40 َعْنهُ  هللا  رضي  أسامة  ِإنَّ  ِفيِه:  َوقَاَل  ِبِه،  احْلََنِفيُّ،  َبْكٍر  أَبُو  ثنا   ، الّرِفَاِعيُّ ثَ نَا  َحدَّ )اَل   -  وَلْفظُهُ   -[ 

 َتْست َْقبُِلوا( 
د  ِفٍع، َعْن رَُجٍل ِمَن اأْلَْنَصارِ َخاَلَفهُ أَيُّوُب، فَ َرَواهُ َعْن انَ *  َبَة َوُمَسدَّ  ، َعْن أبيه رضي هللا َعْنهُ َأْخَرَجهُ َأمْحَُد، َواْبُن َأيِب َشي ْ
ا. لكن لمتنة شواهد يرتفع بها إلى درجة الحسن لغيره.: المحقق] #  عبد هللا بن  ]البوصيري:  [الحديث بهذا اإلسناد ضعيفا

 [.وله شاهد نافع مولى ابن عمر ضعيف،
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َبَة:  -  43 ثَ نَا َماِلُك ْبُن ِإْْسَاِعيَل ثنا زَُهرْي ، ثنا َوْهُب ْبُن    َوقَاَل أَبُو َبْكِر ْبُن َأيِب َشي ْ ،  َحدَّ ُعْقَبَة َعْن حُمَمَِّد ْبِن َسْعٍد اأْلَْنَصاِريِّ
اْلِمْهَراسَ  أََتى  أَنَّهُ  رضي هللا َعْنهُ  أََنس  أَبِيِه، َعْن  قَائِ فَ بَالَ   ، َعْن  اْلَمْسِجِد،   ِإىَل  تَ َوجََّه  ُخفَّْيِه، مثَّ  َوَمَسَح َعَلى  مثَّ تَ َوضََّأ،  ًما، 

ئًا ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِتْسَع  فَ ُقْلُت َلُه: لََقْد فَ َعْلَت َشي ْ  . َذِلكَ  ِسِننَي يَ ْفَعلُ يُْكَرهُ فَ َقاَل: َخَدْمُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 [ لكن أصله ثابت، يشهد له عدد من األحاديث واآلثار  ذا اإلسناد ضعيف للجهالة بحال َتاِبِعيِ ه،ثر بههذا األ : المحقق] # 

 
َبةُ َسِعيٍد، ثنا  َوقَاَل أَْيًضا:  -  44 ثَ نَا قُ ت َي ْ َعْنهُ  يَ ْعُقوُب ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن َعْن َأيِب َحازٍِم، أَنَّهُ رََأى َسْهَل ْبَن سعد رضي هللا    َحدَّ

تَ ْنزُِع اخْلُفَّنْيِ قَاَل: اَل رَأَْيُت   بَ ْوَل الشَّْيِخ اْلَكِبرِي، َوُهَو قَائِم  َيَكاُد َيْسِبُقُه، مثَّ تَ َوضَّأَ، َوَمَسَح َعَلى اخْلُفَّنْيِ، فَ ُقْلُت: َأاَل   لَ ابَ 
َها   -َلْيِه َوَسلََّم  عَ يَ ْعيِن النَِّبَّ َصلَّى اَّللَُّ  -َمْن ُهَو َخرْي  ِمينِّ َوِمْنَك َمَسَح َعَلي ْ

 ِإْسنَاُدهُ َصِحيح   *
 [ .إسناده صحيح رجاله ثقات ]البوصيري:  [رجاله ثقات، وليس فيه ُشُذوذ وال ِعلَّة.: المحقق] # 

 
ثَ نَا ُعب َْيُد اَّللَِّ ْبُن ُموَسى، َعْن ِإْسَرائِيَل، َعْن َأيِب ََيََْي، َعنْ   -  48   جُمَاِهٍد، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، رضي  َوقَاَل َعْبُد ْبُن مُحَْيٍد: َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ُهَما، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  ". اْلَقْْبِ ِمَن اْلب َْوِل، فَ ت َن َزَُّهوا ِمَن اْلب َْولِ  ِإنَّ َعامََّة َعَذابِ ":  هللا َعن ْ
 [ .متن الحديث صحيح جاء عن عدد من الصحابة: المحقق] [حسن لغيره.: (5194شعيب في تخريج مشكل األثار )] # 

 
د :  -  49 ُمَسدَّ َعلَ   َوقَاَل   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّ  َرُسوُل  قَاَل  قَاَل:  َعْنهُ  هللا  رضي  أَبِيِه  َعْن  ُعْرَوَة،  ْبِن  ِهَشاِم  َعْن  ََيََْي،  ْيِه َحدَّثَ نَا 

 ". َثاَلثَةُ َأْحَجاٍر تُ ْغيِن يف ااِلْستِْنَجاءِ "َوَسلََّم: 
موصوالا من طريق عروة، عن عائشة رضي هللا عنها،  هذا الحديث ُمْرسل، صحيح اإلسناد. على أنه ثبت  : المحقق] # 

 [.وبالجملة، فإن متن الحديث صحيح يشهد له عدد من األحاديث ،  بمعناه
 

ثَ نَا املُْقري، ثنا َعْبُد الرَّمْحَِن بْ   [ َوقَاَل اْبُن َأيِب ُعَمَر:1]   -  50 ِن ْبِن رَاِفٍع، َعْن َعْبِد اَّللَِّ  ُن زاَِيِد ْبِن أَنْ ُعَم َعْن َعْبِد الرَّمحَْ َحدَّ
ُهَما    - َلَة اجلِْنِّ   -ُهَو اْبُن َعْمرٍو رضي هللا َعن ْ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم لَي ْ ، َفَسِمْعُتهُ َوُهْم َيْست َْفتُونَهُ  قَاَل: ُكْنُت َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ااِل  يَ ُقوُل:  َعِن  َفَسِمْعتُهُ  َأْحَجارٍ " ْسِتْنَجاِء،  قَاَل:  " َثاَلثَةُ  اِبْلَماِء؟  َكْيَف  قَالُوا:  َوَأْطَهرُ "،  َأْطَهُر،   ". ُهَو 
 

 مْحَِن ْبِن زاَِيِد ْبِن أَنْ ُعَم، بِهِ َحدَّثَ نَا أَبُو ُمَعاِويََة، َعْن َعْبِد الرَّ  [ َوقَاَل َأمْحَُد ْبُن َمِنيٍع:2]  - 50
هذا الحديث بهذا اإلسناد، َضعَّفه الُبوصيري من أجل عبد  :  المحقق ]  [ضعيف  عبد الرحمن بن زياد بن َأنُعم  البوصيري:]  #  

 [ .من األحاديث لكن حكم االستجمار باالحجار، وكونها ثًلثاا، ثابت يشهد له عدد   الرحمن بن زياد بن َأنُعم، وهو كما قال.
 

َثيِن َعْبُد اَّللَِّ ْبُن اَنِفٍع َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبُن اَنِفٍع  حُمَمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق  اْلُمَسيَِّبُّ   ثَ نَاَحدَّ   َوقَاَل أَبُو يَ ْعَلى:  -  51 َمْوىَل اْبِن   -، َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َجاءَ   -ُعَمَر   ُوفُوُد اجلِْنِّ ِمَن اجْلَزِيَرِة، فَأَقَ َعْن أَبِيِه َعْن َعْبِد اَّللَِّ َرِضَي هللا عنه قال: َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ اُموا ْتهُ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم مثَّ َبَدا هَلُْم، فََأرَاُدوا الرُُّجوَع ِإىَل ِباَلِدِهْم، َفَسأَلُوهُ  َما ِعْنِدي َما أَُزوِّدُُكْم  " َأْن يُ َزوَِّدُهْم، فَ َقاَل:  ِعْنَد النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ
، وَُكلُّ َرْوٍث َمَرْرُتُْ ِبِه، فَ ُهَو َلُكْم مَثَر  نُوا ِلُكلِّ َعْظٍم َمَرْرُتُْ ِبِه، فَ ُهَو لَ ِبِه، َوَلِكِن ادْ    ، فَِلَذِلَك ََّنَى َأْن يُ َتَمسَّحَ " ُكْم حَلْم  َعرِيض 
 اِبْلب َْعِر َوالّرِمَّةِ 
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البو :  المحقق]  #   َضعَّفه  وبه  نافع،  بن  هللا  عبد  بسبب  ُمنكر،  بل  ضعيف،  فإنه    ...صيري الحديث  الحديث  هذا  متن  أما 
 ]البوصيري: إسناده ضعيف.[  [طريق ابن مسعود رضي هللا عنهصحيح ثابت من 

 

 بَابُ صِفَةِ الْوُضُوءِ(   -  12) 
ثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن ُعب َْيٍد، ثنا اْلُمْختَاُر ْبُن اَنِفٍع، َعْن َأيِب َمطٍَر قَالَ   َوقَاَل َعْبُد ْبُن مُحَْيٍد:  -  56 َنَما ََنُْن ُجُلوس  َمَع َعِليٍّ  َحدَّ : بَ ي ْ

ُ َعْنهُ فَ َقاَل َلهُ رَُجل : َأِرين  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َفَدَعا قَ ْنْبًَ َرِضَي اَّللَّ ا فَ َقاَل: اْئِتيِن ِبُكوٍز ِمْن َماٍء، فَ َغَسَل   ُوُضوَء َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َفذََكَر احْلَِديَث َوِفيِه َخارَِج اأْلُذَُننْيِ ِمَن الرَّْأِس، وابطنهما ِمَن اْلَوْجِه، مثَّ  ...بَ ْعَض َأَصابِِعِه يف ِفيِه  َيَدْيِه َوَوْجَههُ َثاَلًَث َوَأْدَخَل  

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َحَسا َحْسًوا بَ ْعَد اْلُوُضوِء، مثَّ   .قَاَل: َكَذا َكاَن ُوُضوءُ َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
لكن الحديث ثابت صحيح عن علي  ... حديث الباب بهذا اإلسناد ضعيف:  المحقق]  [ضعيف:  (95في المنتخب )  العدوي ]  #  

 [ حسناا لغيرهالمتابعات والشواهد يصبح سند هذا الحديث ...وبرضي هللا عنه من عدة طرق 
 

د : - 57 ُ َعْنُه، قَاَل: تَ َوضَّأَ َرُسوُل اَّللَِّ َحدَّثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن َجاِبٍر َعْن َضْمَضٍم، َعْن أَبِ  َوقَاَل ُمَسدَّ ُ َعَلْيِه يِه، َرِضَي اَّللَّ  َصلَّى اَّللَّ
   .َوَسلََّم َوَمَسَح رَْأَسهُ َمرًَّة َواِحَدةً 

إالَّ أن متن الحديث    الحديث بهذا اإلسناد ضعيف، للجهالة بحال ضمضم ووالده، وضعف محمد بن جابر.هذا : المحقق] # 
 [ . ريب من وجوه تصل إلى حد التواترها إلى درجة الحسن لغيره، وهو ثابت بًل له شواهد يرتقي ب 

 
، َعْن لَْيٍث، َعْن  1]   -  58 ثَ نَا َحْفص  ُ  [ َوقَاَل أَبُو َبْكٍر َحدَّ طَْلَحَة، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه قَاَل: رَأَْيُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 -َوأََمرَّ َحْفص  يََدهُ َعَلى رَْأِسِه َحَّتَّ َمَسَح قَ َفاهُ  -َسَح رَْأَسهُ َهَكَذا َعَلْيِه َوَسلََّم تَ َوضَّأَ َفمَ 
 

َثيِن َز  [ َوقَاَل َعْبُد ْبُن مُحَْيدٍ 2]  - 58 ُ َحدَّ ، ثنا َحْفُص ْبُن ِغيَاٍث، َفذََكَرهُ بَِلْفِظ رَأَْيُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َكرايَّ ْبُن َعِديٍّ
 . َنكِ َوَسلََّم تَ َوضَّأَ فَ َوَضَع َيَدُه، فَ ْوَق رَْأِسِه مثَّ رَدََّها ِإىَل قَ َفاُه، مثَّ َأْخَرَجَها ِمْن حَتِْت احلَْ  َعَلْيهِ 

حديث الباب بهذا اإلسناد ضعيف، ألن مداره على ليث بن أبي سليم،  :  المحقق]  [ضعيف:  (384في المنتخب )  العدوي ]  #  
فاا والد طلحة مجهول، وجده كعب بن عمرو مختلف في  وقد ترك األئمة حديثه بسبب   اختًلطه وسوء حفظه، كما أن مصرِ 

 [ صحبته.
 

 بَابُ فَرْضِ الْوُضُوءِ(   -  13) 
ثَ نَا َداُوُد ْبُن اْلُمَحْبَِّ، ثنا مَحَّاد  عن أيوب ومُحَيد أَْو َأْحِدمِهَا َعْن َأيِب ِقاَلبََة قَاَل: قَ   احْلَاِرُث:قَاَل    -  59 اَل َرُسوُل اَّللَِّ َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  ُ َصاَلًة ِبَغرْيِ طُُهوٍر، َواَل َصَدَقًة ِمْن غُُلولٍ "َصلَّى اَّللَّ  ". اَل يَ ْقَبُل اَّللَّ
 

ُ َعَليْ  - 60 ُ َعْنُه، َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ  ِه َوَسلََّم ِمث َْلهُ وَعْن مَحَّاٍد، َعْن مُحَْيٍد، وَغرْيِِه، َعِن احْلََسِن َرِضَي اَّللَّ
إلى  الشواهد يرتقي حديث الباب  ، وبهذان اإلسنادان ضعيفان:  المحقق]   [فيه داود بن المحبر، وهو ضعيفبوصيري:  ال]  #  

 [درجة الحسن لغيره.
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 بَابُ السِّوَاكِ(   -  14) 
ْبنُ قَاَل أَبُو    -  61 َبَة:  َبْكِر  َشي ْ َواصِ   َأيِب  خال اأْلَمْحَُر، َعْن  أبو  َأيِب حدثنا  َسْورََة بن  أَبُو  َحدََّثيِن  أَيُّوَب  ٍل،  َأيِب  أَيُّوَب َعْن   

ُ َعْنهُ قَاَل: ِإنَّ َرُسوَل اَّللَِّ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن َيْستَاُك يف اللَّْيِل ِمرَارًا َرِضَي اَّللَّ  . َصلَّى اَّللَّ
بها  رة عن عدد من الصحابة، يرتقي واهد كثيللحديث ش: المحقق] [سْورة. هذا إسناد ضعيف لضعف أبي ]البوصيري: # 

 [ حديث أبي أيوب رضي هللا عنه إلى درجة الحسن لغيره
 

ُ َعْنهُ قَ   َأيِب ُعَمَر:َوقَاَل اْبُن    -  62 اْلَعْبِديُّ، َعِن اْبِن بُ َرْيَدَة َعْن أَبِيِه َرِضَي اَّللَّ ثَ نَا وَِكيع ، ثنا اْلُمْنِذُر ْبُن ثَ ْعَلَبةَ  نَّ اَل: إِ َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن ِإَذا انْ ت ََبَه ِمَن اللَّْيِل، َدَعا َجارِيًَة   َواكِ  -ُل هَلَا بَ ْريَ َرةُ يُ َقا -النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ  . اِبلسِّ

ه  هذا إسناد صحيح، رجال :  المحقق]   [في سنده الُمنِذر بن َثعلبة، لم أقف له على ترجمة، وباقي رجاله ثقات   ]البوصيري:  #  
 [ثقات 

 
َبَة:1]  -  63 ثَ نَا أَبُو َخاِلٍد اأْلَمْحَُر، َعْن َحَراِم ْبِن ُعْثَماَن َعْن َأيِب    [ َوقَاَل اْبُن َأيِب َشي ْ أَنَّهُ َكاَن َيْستَاُك   ،َعْن َجاِبرٍ َعِتيٍق  َحدَّ

قَالَ  الصَّاَلِة،  ِإىَل  َخَرَج  َوِإَذا  لليل،  من  قام  َوِإَذا  َمْضَجَعُه،  َأَخَذ  هبَِ   ِإَذا  نَ ْفِسِك  َشَقْقَت َعَلى  َلَقْد  َلُه:  َواِك، فَ ُقْلُت  السِّ َذا 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن َيسْ  ُ َعْنهُ َأْخَْبين، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َواكَ فَ َقاَل: ِإنَّ ُأَساَمَة َرِضَي اَّللَّ  . تَاُك َهَذا السِّ

 
َثُم ْبُن َخا[ َوقَاَل َأمْحَُد ْبُن َمِنيعٍ 2]  -  63 ُص ْبُن َمْيَسَرَة، َعْن َحَراِم ْبِن ُعْثَماَن، ِبِه، َوزَاَد: قَاَل:  رَِجَة، ثنا َحفْ : َحدَّثَ نَا اهْلَي ْ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل: "   ْعُت النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ َواَك َعْزَمًة  َوْسَِ  " َلْواَل َأْن َأُشقَّ َعَلى أُمَّيِت جَلََعْلُت السِّ
ا، فمع أنه متروك، فقد سبق قول  :  المحقق] [هذا إسناد ضعيف لضعف َحَرام. ]البوصيري: #  بل الحق أنه ضعيف جدا

 [ .لكن متن الحديث له شواهد تدل على أن له أصًلا   البخاري عنه أنه منكر الحديث.
 

ث  احْلَاِرُث:  -  68 يُوُنَس،  ْبُن  ثنا ِعيَسى  ُموَسى،  ْبُن  احْلََكُم  ثَ نَا  َمْرمَيَ، َعنْ َحدَّ َأيِب  ْبِن  اَّللَِّ  ْبُن َعْبِد  َبْكِر  أَبُو  ْبِن  نا   َضْمَرَة 
َواِك بُِعوِد الراين، َوقَاَل:  ُ َعْنهُ قَاَل: ََّنَى َرُسوُل اَّللَِّ َعِن السِّ  ". ْرَق اجْلَُذامِ إِنَّهُ َُيَرُِّك عِ "َحِبيٍب َرِضَي اَّللَّ

  ضعف إسناده بسبب ضعف ابن أبي مريم.  -  1 هما:  علتانله  حديث  ال  هذا:  المحقق]  [هذا مرسل وضعيف.  :الحافظ]  #  
 [إرساله ألن ضمرة تابعي، وقد رفع الحديث. - 2

 

 بَابُ الذِّكْرِ عَلَى الْوُضُوءِ(   -  16) 
السَِّريِّ بْ   قَاَل احْلَاِرُث:  -  77 ثنا مَحَّاُد ْبُن َعْمرٍو، َعِن  َواِقٍد،  ْبُن  الرَِّحيِم  ثَ نَا َعْبُد  َجْعَفِر ْبِن َحدَّ اٍد، َعْن  َشدَّ ْبِن  َخاِلِد  ِن 

ُ عَ حُمَمٍَّد، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، عَ  ُ َعْنهُ قَاَل: قَاَل يل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ، ِإَذا تَ َوضَّْأَت " َلْيِه َوَسلََّم:  ْن َعِليٍّ َرِضَي اَّللَّ اَي َعِليُّ
، اللهم إين أس  احْلَِديثَ   "َوََتَاَم َمْغِفَرِتَك، فَ َهَذا زََكاةُ اْلُوُضوءِ   أل ََتَاَم اْلُوُضوِء، َوََتَاَم الصَّاَلِة، َوََتَاَم ِرْضَواِنَك،فَ ُقْل: ِبْسِم اَّللَِّ

ا  *  َهَذا َحِديث  َضِعيف  ِجدًّ
االحديث بهذا اإلسناد ضعيف ج: المحقق] [حديث ضعيف، السري، وحماد، وعبد الرحيم ضعفاء. البوصيري:] #   [ دا
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 بَابُ فَضْلِ إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ وَفَضْلِ الْوُضُوءِ(   -  18) 
د :  -  80 ُ َعْنهُ قَاَل: ُكْنُت  ْبُن َخاِلدٍ َحدَّثَ نَا َعطَّاُف    قَاَل ُمَسدَّ َجاِلًسا  ، َعْن ِإْْسَاِعيَل ْبِن رَاِفٍع َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك َرِضَي اَّللَّ

اَّللَُّ   َمعَ  اَّللَِّ َصلَّى  ِبَِ َرُسوِل  َوَسلََّم  َوثَ َقِفيٌّ   َعَلْيِه  أَْنَصاِريٌّ  رَُجاَلِن،  َفَجاَءهُ  اخْلَْيِف،  احْلَِديَث    -ْسِجِد  فَ َقاَل   -َفذََكَر  قَاَل: 
َوَسلََّم:   َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  قَاَل:  ؟  اَّللَِّ َرُسوَل  اَي  َأْخِْبْين   : تَ "الث ََّقِفيُّ الصَّاَلِة،ِجْئَت  َعِن  وَ   ْسأَُليِن  َغَسْلَت  ِإَذا  ْجَهَك  فَِإنََّك 

ن َْيكَ  َعي ْ َأْشَفاِر  ِمْن  الذُّنُوُب  ِبَرْأِسَك   ،انْ ت َثَ َرِت  َمَسْحَت  َوِإَذا  َيَدْيَك،  َأْظَفاِر  ِمْن  نُوُب  الذُّ انتشرت  َيَدْيَك  َغَسْلَت  َوِإَذا 
نُوُب َعْن رَْأِسَك، َوِإَذا غَ  نُوُب ِمْن َأْظَفاَسْلَت رِْجَلْيَك انْ ت َثَ رَ انْ ت َثَ َرِت الذُّ  احْلَِديثَ ...  "ِر رِْجَلْيكَ ِت الذُّ

إالَّ أن أصل الحديث يشهد له    إسناده ضعيف، من أجل إسماعيل بن رافع، فإن أكثر األئمة على أنه متروك.:  المحقق]  #  
 [.عدد من األحاديث 

 

 اللَّهِ تَعَالَى عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ( بَابُ كَرَاهِيَةِ ذِكْرِ    -  19)    
َحدَّثَ نَا ُشْعَبُة، َعْن حُمَمَِّد ْبِن اْلُمْنَكِدِر، َعْن رَُجٍل، َعْن َحْنظََلَة ْبِن الرَّاِهِب، قال: ِإنَّ رَُجاًل   قَاَل أَبُو َداُوَد الطَّيَاِلِسيُّ: - 86

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َلْم يَ ُردَّ َعَلْيِه َحَّتَّ َتََ    -دَّ َعَلْيَك ِإالَّ َأيّنِ مَلْ َأُكْن متوضأ َأْن َأرُ  مَلْ مَيْن َْعيِن "سََّح َوقَاَل: َسلََّم َعَلى النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ
 ". مَلْ يَ ُردَّ َعَلْيِه َحَّتَّ ََتَسََّح َورَدَّ َعَلْيهِ  -َأْو قَاَل 

  ...البوصيري   هذا إسناد ضعيف، لجهالة تابعيه، وبهذا ضعفه:  المحقق]   [هذا إسناد ضعيف، لجهالة تابعيه  ]البوصيري:  #  
 [شواهدلكن متن الحديث صحيح له عدة 

 

 بَابُ مَنْعِ الْمُحْدِثِ مِنْ مَسِّ الْمُصْحَفِ(   -  21) 
، قَاَل: ْزمٍ َأْخَْباََن َعْبُد اَّللَِّ ْبُن ِإْدرِيَس، ثنا حُمَمَُّد ْبُن ُعَمارََة، َعْن َأيِب َبْكِر ْبِن حُمَمَِّد ْبِن َعْمرِو ْبِن حَ   قَاَل ِإْسَحاُق:  -  89

ُ َعَلْيِه  أن ال مَيَسَّ اْلُقْرآَن ِإالَّ "بَ َعَثهُ ِإىَل جنران، ْبِن َحْزٍم، ِحنَي  َوَسلََّم َلَعْمرِوَكاَن يف اْلِكتَاِب الَِّذي َكت ََبهُ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
، َواَل ُيَصلَِّي الرَُّجُل َوُهَو عاقص شعره، وأن ال ََيَْتِبَ َولَ   احْلَِديثَ  "ْيَس َبنْيَ فَ ْرِجِه َوَبنْيَ السََّماِء َشْيء  طَاِهر 

ا لكن بطرق ال تسلم  حديث الباب إسناده حسن، إالَّ أنه مرسل. وهو بهذه  :  المحقق]  #   المتابعات يزداد قوة، وقد جاء مسندا
ا من القول بصحته وإليه  أما المتأمل لواقع هذا الحديث بطرقه ال يجد بدا   من مقال، وعلى هذا اعتمد من ضعف الحديث.

 [ ...أذهب 
 

 بَابُ تَخْلِيلِ الْأَصَابِعِ وَاللِّحْيَةِ(   -  22) 
َبَة:قَاَل أَبُو َبْكِر ْبُن    -  90 ِه    َأيِب َشي ْ َثيِن َعْبُد الرَِّحيِم ْبُن ُسَلْيَماَن، َعْن َواِصِل ْبِن السَّاِئِب، َعْن َأيِب َسْورََة، َعْن َعمِّ   -َحدَّ

ُ َعْنهُ  َأيِب أَيُّوبَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل:    - َرِضَي اَّللَّ قَاَل: قَالُوا: اَي َرُسوَل اَّللَِّ َوَما    "،َحبََّذا اْلُمَتَخلُِّلونَ "َعْن َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
لَْيَس َشْيء  َأَشدَّ َعَلى التََّخلُُّل ِمَن اْلُوُضوِء، َأْن ََتَلَِّل َبنْيَ َأَصابِِعَك، وأظفارك، َوال"ون قَاَل:  لاملتخل تََّخلُُّل ِمَن الطََّعاِم فَِإنَّهُ 

 ". ِمْن َأَحدِِكْم رِيَح الطََّعامِ  ِذي َمَع اْلَعْبِد ِمْن َأْن َيَِدَ اْلَمَلِك الَّ 
، َوَقْد َأْخَرَج َأمْحَُد َأْصَلهُ  *  أَبُو َسْورََة َضِعيف 
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وهو ضعيفبوصيري:  ال ]  #   أبو سورة  الطرق  :  المحقق]  [ فيه  ومدار كل  وأبي سورة،  واصل  أجل  ضعيف من  إسناد  هذا 
 [ عليهما. بل ربما يكون هذا من مناكير أبي سورة عن عمه.

د :  -  91 ُ َعْنهُ قَ   َوقَاَل ُمَسدَّ اٍد َرِضَي اَّللَّ ثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن َجاِبٍر، ثنا ُموَسى ْبُن َأيِب َعاِئَشَة، َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َشدَّ اَل: ِإنَّ  َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم تَ َوضَّأَ َفَخلََّل حِلْي ََتهُ ِبََِصاِبِعِه، مثَّ   ". َهَكَذا َأَمَرين َريبِّ َعزَّ َوَجلَّ َأْن ُأَخلِّلَ " قَاَل: َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ضعيفبوصيري:  ال]  #   محم:  المحقق]  [ .إسناده  ضعف  هما:  علتين  فيه  ألن  ضعيف  إسناد  وإرسال  هذا  جابر،  بن  د 
 [ أما متن الحديث فله شواهد كثيرة يرتقي بها إلى درجة الحسن لغيره  ...الحديث 

 

 اسْتِحْبَابِ عَدَمِ الِاسْتِعَانَةِ فِي الطُّهُورِ( بَابُ    -  24)  
َمِنيٍع:  -  95 ْبُن  َأمْحَُد  َسوَّاٍر، َعْن    قَاَل  ْبُن  احْلََسُن  ُهَو  اْلَعاَلِء،  أَبُو  ثَُه، َعْن َحدَّثَ نَا  َحدَّ أاََب مَحَْزَة  َأنَّ   ، ْبِن َصاِلٍح  ُمَعاِويََة 

َصَدقَ َتهُ   َيِكُل  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّ  َرُسوَل  رَأَْيُت  َواَل  قَاَلْت:  َها  َعن ْ  ُ اَّللَّ َرِضَي  ُهَو  ِإىَل َعاِئَشَة  َيُكوَن  َحَّتَّ  نَ ْفِسِه  َغرْيِ   
ُ َعلَ الَِّذي َيَضُعَها يف يَدِ  ْيِه َوَسلََّم َيِكُل ُوُضوَءهُ ِإىَل َغرْيِ نَ ْفِسِه، َحَّتَّ َيُكوَن هو الذي   السَّائِِل، َواَل رَأَْيُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 . ْيلِ ُوُضوَءهُ لِن َْفِسِه ِحنَي يَ ُقوُم ِمَن اللَّ  يهيئ
 [هذا إسناد لين : المحقق] [ له شاهد سنده ضعيفبوصيري: ال] # 

 

 بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ(   -  25) 
َثيِن حُمَمَُّد ْبُن اْلُمنْ   قَاَل ِإْسَحاُق:  -  97 ثَ نَا َجرِيُر ْبُن يَزِيَد، َحدََّثيِن ُمْنِذر ، َحدَّ َكِدِر، َعْن َجاِبِر  َحدَّثَ نَا بَِقيَّةُ ْبُن اْلَولِيِد، َحدَّ

ُهَما   ُ َعن ْ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم بِ ْبِن َعْبِد اَّللَِّ َرِضَي اَّللَّ ُ  قَاَل: َمرَّ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َرُجٍل يَ ت ََوضَّأُ َوُهَو يَ ْغِسُل ُخفَّْيِه، فَ َقاَل َصلَّى اَّللَّ
َا أُِمْرُت اِبْلَمْسحِ "َعَلْيِه َوَسلََّم بَِيِدِه َهَكَذا:   . َوفَ رََّج َبنْيَ َأَصاِبِع َكفَّْيِه َعَلى ُخفَّْيهِ  "،ِإَّنَّ

 َرَواهُ اْبُن َماَجْه، َولَْيَس يف َْسَاِعنَا  *
ا.  :الحافظ]  #   هو كما قال رحمه هللا: فإن في إسناده مجهولين، أحدهما يحتمل أنه متروك،  :  المحقق]   [إسناده ضعيف جدا

ا عنعنة بقية  [ .وفيه أيضا
 

َبَة: - 99 ثَ نَا ُهَشْيمُ  َوقَاَل أَبُو َبْكِر ْبُن َأيِب َشي ْ َمْوىَل َأيِب  -ِشرٍي، ثنا َمْنُصوُر ْبُن زَاَذاَن، َعِن اْبِن ِسريِيَن، َعْن أَف َْلَح  بَ ْبنُ  َحدَّ
قَالَ  َقَدَمْيِه،  يَ ْغِسُل  ُهَو  وََكاَن  اِبْلَمْسِح  َيَُْمُر  أَنَّهُ َكاَن  َعْنهُ   ُ اَّللَّ َرِضَي  أَيُّوَب  َأيِب  تَْ أَيُّوَب َعْن  َذِلَك: َكْيَف  يف  َلهُ  َفِقيَل  ُر مُ : 

َعَلْيهِ اب  ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّ  َرُسوَل  رَأَْيُت  َقْد   ، َعَليَّ َوِإمْثُهُ  َلُكْم،  َمْهنَأُهُ  ِإْن َكاَن  يل  بئسما  فقال  بِِه    ملسح؟  َوَيَُْمُر  يَ ْفَعُلُه،  َوَسلََّم 
 . َوَلِكنَّهُ َحبََّب ِإيَلَّ اْلُوُضوءَ 

 ِإْسنَاُدهُ َصِحيح   *
 [ إسناده صحيح: المحقق] # 

 
د :1] -  105 ُمَسدَّ قَاَل  قَاَل: ُكنَّا    [  َعْنهُ  هللاُ  َرِضَي  َماِلٍك  ْبِن  أََنِس  ِإْسَحاَق، َعْن  ْبِن َأيِب  ََيََْي  اْلَواِرِث، َعْن  َحدَّثَ نَا َعْبُد 

َرُسوِل   ِمْن  ْعَتهُ  ْسَِ رَُجل :  َلهُ  فَ َقاَل  بِِه،  َونُ ْؤَمُر  اخْلُفَّنْيِ،  َعَلى  َصلَّىَّنََْسُح  َعَليْ   اَّللَِّ   ُ َوَسلََّم  اَّللَّ تغضب   :قال،ِه   .ال 
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ْعُت أََنًسا َرِضَي هللاُ َعْنهُ يَ ُقوُل: ُكنَّا    [ وقال َأمْحَُد ْبُن َمنِيٍع:2]- 105 ثَ نَا ِإْْسَاِعيُل، أان ََيََْي ْبُن َأيِب ِإْسَحاَق، قَاَل: ْسَِ َحدَّ
َلهُ   فَ َقاَل  ِخَفافَ نَا،  ِمنْ َّنََْسُح  ْعَتهُ  ْسَِ اَّللَُّ   رَُجل   قَالَ النَِّبِّ َصلَّى  َوَسلََّم  َأْصَحابِنَا،    : َعَلْيِه  ِمْن  يُ ت ََّهُم  اَل  ِمَّْن  ْعنَاهُ  ْسَِ َوَلِكنَّا  اَل، 

 . يَ ُقوُل: اْمَسْح َعَلى اخْلُفَّنْيِ َواْصَنْع َكَذا وََكَذا، َغرْيَ أَنَّهُ اَل يَُكينِّ 
 [ صحيح، رجاله ثقات هذا إسناد  : المحقق] # 

 
ثَ نَا َمْرَواُن ْبُن ُمَعاِويََة، ثنا زاَِيُد بُن ُعب َْيَدَة َأْو ُعب َْيَدةُ  - 106 َأْخَْباََن أََنُس بن مالك ضي هللاُ  -َشكَّ َأمْحَُد ْبُن َمِنيٍع  -وَحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يف َمِسرٍي فَ َقاَم ابِ  قُ ْلُت:   "،؟اَي أََنُس، يف ِإَداَوِتَك َماء  " َلِس، َوقَاَل:  غَ لْ َعْنُه، قَاَل: ُكْنُت َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
طَْأطَْأُت ظَهْ  مَيَْسَح،  َأْن  َأرَاَد  فَ َلمَّا  فَ ت ََوضََّأ،  اْلَماَء،  َوَصب َْبُت َعَلْيِه  فَ بَاَل،  فَ ت ََنحَّى  قَاَل:  َيْصَنعُ نَ َعْم،  َما  أَلَْنظَُر  فَ َقاَل:   ،ِري 

 . ى ُخفَّْيهِ لَ عَ َوَمَسَح  ،"ُهَو َما تَ َرى "
هذا إسناد ضعيف لضعف عمر بن المثنى األشجعي، قال العقيلي: حديثه غير محفوظ، وقال أبو زرعة:   ]البوصيري: # 

 [ حسن لغيره: المحقق] [عطاء لم يسمع من أنس.
 

 الْمَسْحِ(   بَابُ صِفَةِ   -  26) 
َبَة:  -  108 َشي ْ َأيِب  ْبُن  َبْكِر  أَبُو  بَ   قَاَل  أَبُو  ثَ نَا  احْلََنِفيُّ،  َحدَّ احْلََسنُ ْكٍر  ثنا  اخْلَزَّاِز،  َعاِمٍر  َأيِب  ُشْعَبَة   ،َعْن  ْبِن  اْلُمِغريَِة  َعِن 

وَ  تَ َوضََّأ،  َحَّتَّ  َجاَء  مثَّ  اَبَل،  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ اَّللَِّ َصلَّى  َرُسوَل  رَأَْيُت  قَاَل:  َعْنُه،  هللاُ  َوَوَضعَ َمَسَح َعَلى  َرِضَي  َيَدهُ    ُخفَّْيِه  
َواِحَدًة، َكَأيّنِ اْلُيْمََن   َمْسَحًة  َأْعاَلمُهَا  َمَسَح  مثَّ  اأْلَْيَسِر،  ُخفِِّه  َعَلى  اْلُيْسَرى  َويََدهُ  اأْلمَْيَِن،  ُخفِِّه  َأَصاِبِع َعَلى  أَثَِر  ِإىَل  أَْنظُُر   

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعَلى ا  . خْلُفَّنْيِ َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
يَاقِ ُت:  قُ ْل  * السِّ َهَذا  ِبَغرْيِ  تَِّة  السِّ اْلُكُتِب  يف  اْلَمْسِح  َعْنهُ يف  هللاُ  َرِضَي  ُشْعَبَة  اْلُمِغريَِة ْبِن  اْْسُهُ    َحِديُث  َوأَبُو َعاِمٍر اخْلَزَّاُز 

 ِمَن اْلُمِغريَةِ  -ِعْنِدي  -َصاِلُح ْبُن ُرْسُتَم، ِفيِه َضْعف  َواحْلََسُن مَلْ َيْسَمْع 
 [ حسن لغيره.: المحقق] # 

 

 بَابُ الْمَسْحِ عَلَى )الْمُوقَيْنِ(   -  29) 
ثَ نَا َجْعَفُر ْبُن الزَُّبرْيِ، َعِن اْلَقاِسِم، َعْن أيب أمامة رضي هللا عنه قَاَل: تَ َرَك َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى  قَاَل أَبُو َداُودَ  -  112 ُ َحدَّ اَّللَّ

  .رِْجَلْيِه يف َغْزَوِة تَ ُبوَك َثاَلَثً َعَلْيِه َوَسلََّم اْلُموَقنْيِ، يف 
متروك. :  المحقق]  #   فإنه  الزبير،  بن  جعفر  ألجل  ا  جدا ضعيف  إسناده  الباب  على  و   حديث  تدل  شواهد  فله  الحديث  متن 

 ]البوصيري: إسناده ضعيف.[  [.ثبوته
 

 بَعْدَ الْوُضُوءِ( بَابُ مَا يُقَالُ    -  32) 
، ثنا أبو اجلوزاء،   يِب شيبة:قَاَل أَبُو َبْكِر ْبُن أَ   -  116 ، َعْن َعْمرِو ْبِن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َوْهٍب، النََّخِعيِّ حدثنا حسني ْبُن َعِليٍّ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  اْلُوُضوَء، مثَّ يَ ُقوُل  َما ِمْن َعْبٍد ُمْسِلٍم يَ ت ََوضَّأُ فَ ُيْحِسنُ " : َعْن أََنٍس َرِضَي هللاُ َعْنهُ قَاَل، قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
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ُ َوْحَدهُ اَل َشرِيَك َلُه، َوَأنَّ حُمَمًَّدا َعْبُدهُ َوَرُسولُُه، ِإالَّ فُِتَحْت لَهُ َثاَلَث َمرَّاٍت َأشْ  نَِّة،  مَثَانَِيةُ أَبْ َواٍب ِمَن اجلَْ   َهُد َأْن اَل إَِلَه ِإالَّ اَّللَّ
 ". ِمْن أَيَِّها َشاَء َدَخلَ 

]البوصيري: له   [.لكن للمتن شواهد يتقوى بها، وتدل على أن له أصًلا   ...ضعيف علته زيد العمي ادهإسن : المحقق] # 
 شاهد.[ 

 

 بَابُ الْقَهْقَهَةِ(   -  35)    
ثَ نَا َداُوُد ثنا مَحَّاد  َعْن َخاِلٍد    احْلَاِرُث:  -  122 اِء، َعْن َحْفَصَة بِْنِت ِسريِيَن، َعْن َأيِب اْلَعالِيَ َحدَّ ِة، قَاَل: َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ  احْلَذَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّ  ْلِبْئِر،   اَم َكاَن ُيَصلِّي َوَخْلَفهُ َأْصَحابُُه، َفَجاَء رَُجل  َأْعَمى، فَ َوِطَئ َعَلى َخَصَفٍة، َعَلى رَْأِس بِْئٍر َفرَتَدَّى يف َصلَّى اَّللَّ
ُ عَ   . َلْيِه َوَسلََّم َمْن َضِحَك َأْن يُِعيَد اْلُوُضوءَ فضحك القوم، فََأَمَر َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ا: المحقق] #  إسناده ضعيف لضعف داود بن  ]البوصيري:  [أضف إلى ذلك أن المتن منكر  ...إسناد حديث الباب واِه جدا
 [ المحبر

 

 الْوُضُوءِ مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ وَبَيَانُ نَسْخِهِ( بَابُ    -  36)  
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َدَخَل َعَلى ابنته فاطمة    اأْلَْوزَاِعيُّ،ِعيَسى، ثنا  َحدَّثَ نَا    -  130 َعْن ََيََْي ْبِن أيب كثري قال: َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ

حَلًْما،   ِإلَْيِه  فَ َقرََّبْت  هللا عنها،  َعَليْ   ،فََأَكلَ رضي   ُ اَّللَّ ِبرَِدائِِه َصلَّى  هللا عنها  رضي  أخذت  قام  َوَسلَّمَ فَ َلمَّا  َأاَل   ،ِه  فَ َقاَلْت: 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: "    ؟تَ ت ََوضَّأُ  ُ عَ ِممَّ اَي بنية؟  فَ َقاَل َصلَّى اَّللَّ َلْيِه "، فقالت رضي هللا تعاىل عنها: ِمَّا َغريََِّت النار، فقال َصلَّى اَّللَّ

 . " أو ليس َأْطَهُر طََعاِمنَا ِمَّا َغريََِّت النَّاُر َوَسلََّم: " 
 َمْوُصواًل  -َرَواهُ َأمْحَُد، َواحْلَاِرُث، َوأَبُو يَ ْعَلى، ِمْن َوْجٍه آَخَر عن فاطمة رضي هللا عنها  *

 [ شواهد كثيرةأما متن الحديث فله   ...هذا مرسل إسناده صحيح، رجاله ثقات : المحقق] # 
 

 بَابُ الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الْفَرْجِ(   -  38)  
ثَ نَا ِهَشاُم ْبُن ُعْرَوَة، َعْن    ُث:َوقَاَل احْلَارِ   -  136 ثَ نَا ََيََْي ْبُن َهاِشٍم َحدَّ الزَُّبرْيِ، َعْن َمْرَواَن، َعْن ُبْسَرَة بِْنِت   ُعْرَوَة ْبنِ َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعِن اْلَمْرَأِة  َها قَاَلْت: َسأََلْت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  "  تَ ت ََوضَّأُ قَاَل: "  !َتََسُّ فَ ْرَجَهاَصْفَواَن َرِضَي هللاُ َعن ْ
ا، من أجل  : المحقق] #   [ يحيى بن هاشم ألنه كذاب إالَّ أن الحديث صحيح جاء من عدة طرق هذا إسناد ضعيف جدا

 

 بَابُ الْوُضُوءِ مِنْ أَلْبَانِ الْإِبِلِ(   -  40) 
َرُسوُل اَّللَِّ َعْن أََنٍس، َرِضَي هللاُ َعْنهُ قَاَل: َكاَن  َعْن َأاَبَن،    -ْلَفَزارِيُّ  ُهَو ا  -َحدَّثَ نَا َمْرَواُن    َوقَاَل اْبُن َأيِب ُعَمَر:  -  149

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيْشَرُب ِمَن اللََّبِ   . َواَل يَ ت ََوضَّأُ ِمْنُه، َويُ ْقطَُر َعَلى ثَ ْوِبِه َواَل يَ ْغِسُلهُ  ،َصلَّى اَّللَّ
ا ألجل أبان بن أبي عياحديث الباب إسناده ضعيف ج: المحقق] #  ش، فإنه متروك، لكن بالمتابعة التي عند أبي داود  دا

 [ .صدر الحديث حسناا ويبقى عدم غسل الثوب من اللبن بًل متابع مع أن األصل طهارته  يصبح
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 بَابُ التَّيَمُّمِ(   -  41) 
َبَة، - 155 ثَ نَا َعبَّاُد ْبُن اْلعَ  قَاَل أَبُو َبْكِر ْبُن َأيِب َشي ْ َعْن ُسَلْيَماَن ْبِن ُموَسى، َعْن َأيِب   -ْبُن ِسنَاٍن ُهَو ا -وَّاِم، َعْن بُ ْرٍد َحدَّ

نَ َزَلْت   َلمَّا  قَاَل:  َعْنهُ  هللاُ  َرِضَي  الت ََّيمُّمِ ُهَريْ َرَة  َأْسأَلُهُ   آيَةُ  النَِّبَّ  فَأَتَ ْيُت  َأْصَنُع،  َأْدِر َكْيَف  أطلب   فَ َلمْ   ،مَلْ  فَاْنطََلْقُت  ه َأِجْدُه، 
 . بَِيَدْيِه ِإىَل اأْلَْرِض، َفَمَسَح َوْجَههُ َفَضَرَب  الَِّذي ِجْئُت لَُه، فاستقبلته، فما رَآين َعَرفَ 

َقِطع   *  . َهَذا ُمن ْ
 [ أخرى.ضعيف بسبب االنقطاع غير أن أصل الحديث ثابت في نصوص :  المحقق] [هذا إسناد رجاله ثقات. ]البوصيري: # 
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 كِتَابُ الْغُسْلِ(   -  2) 
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 بَابُ التَّسَتُّرِ عِنْدَ الْغُسْلِ(   -  1) 
ْبِن زُفَ َر، َعْن  َحدَّثَ نَا اْلَفْضُل ْبُن دَُكنْيٍ، ثنا زَُهرْي ، َعْن َجاِبٍر، َعْن َسْعِد ْبِن ُعب َْيَدَة، َعْن ِصَلَة    [ قَاَل أَبُو َبْكٍر:1]-  161

َرِضَي   َرسُ ُحَذيْ َفَة،  َمَع  قُْمُت  قَاَل:  َعْنُه،  َوَسرَتْتُُه،  هللاُ  يَ ْغَتِسُل،  فَ َقاَم  رََمَضاَن،  ِمْن  َلًة  لَي ْ َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّ  وِل 
فَ َقالَ  اَنِء،  اإْلِ يف  َفْضَلة   ِمْنهُ  فََأرِْقُه،  "  :فَ َفَضَلْت  ِشْئَت  َعَلْيهِ ِإْن  َفُصبَّ  ِشْئَت  فَ قُ "َوِإْن  ايَ ،  اْلَفْضَلةُ ْلُت  َهِذِه   ، اَّللَِّ َرُسوَل   

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ُ َعَلْيِه    ،فَ ُقْلُت: اَل َتْسرُتْين   ،َأَحبُّ ِإيَلَّ ِمَّا َأُصبُّ َعَلْيِه، قَاَل: فَاْغَتَسْلُت ِبِه، َوَسرَتين َصلَّى اَّللَّ فَ َقاَل َصلَّى اَّللَّ
 ". َتيِن بَْل َسرَتُْتَك َكَما َسرتَْ "َوَسلََّم: 

، َضِعيف   *  َجاِبر  ُهَو اجْلُْعِفيُّ
 

،    َوقَاَل احْلَاِرُث:[  2] -  161 ثَ نَا ُعَمُر ْبُن َسِعيِد ْبِن َمْسُروٍق، َعْن أَبِيِه، َعْن َمْكُحوٍل، َعْن حُمَمَِّد ْبِن ُسَوْيٍد اْلِفْهِريِّ َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفذََكَرهُ ُمطَوَّاًل ُحَذيْ َفَة َرِضَي هللاُ َعْنُه، َعِن النَِّبِّ َصلَّ َعْن   ى اَّللَّ

ا كما أشار إلى ذلك الحافظ حيث :  المحقق]  [فيه جابر هو الجعفي ضعيفبوصيري:  ال]  #   إسناد ابن أبي شيبة ضعيف جدا
 [ إسناد الحارث صحيح رجاله ثقات، فالحديث به صحيحأن علته جابر الجعفي، وهو متروك، إالَّ أن 

 

 وَكَرَاهَيَةِ التَّعَرِّي   حَمَّامِ )بَابُ الْ   
د : 1] -  173 ْبِن اْلَقْعَقاِع، َعْن َأيِب زُْرَعَة، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة َرِضَي هللاُ َعْنهُ    [ قَاَل ُمَسدَّ َحدَّثَ نَا ََيََْي، عن سفيان عن ُعَمارَةَ 

 . نَّارَ قَاَل: نِْعُم اْلب َْيُت احْلَمَّاُم، يُْذِهُب اْلَوَسَخ َويُذَكُِّر ال
 َصِحيح  َمْوقُوف   *

 [ صحيح:  المحقق] # 
 

، َعْن أَبِيِه، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة َرِضَي هللاُ َعنْ   [ َوقَاَل َأمْحَُد ْبُن َمِنيٍع:2] - 173 هُ  َحدَّثَ نَا َعمَّاُر ْبُن حُمَمٍَّد، َعْن ََيََْي ْبِن ُعب َْيِد اَّللَِّ
الرَُّجُل اْلُمْسِلُم،  "  َعَلْيِه َوَسلََّم:  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ  ِإَذا َدَخَلهُ َسَأَل تَ َعاىَل اجْلَنَّةَ  نِْعُم اْلب َْيُت احْلَمَّاُم َيْدُخلُهُ  أِلَنَّهُ 

 ". هُ رَغََّبهُ يف الدُّنْ يَا، َوأَْنَساهُ اآْلِخَرةَ َواْست ََعاَذ بِِه ِمَن النَّاِر، َوبِْئَس اْلب َْيُت اْلُعْرُس، يَْدُخُلهُ الرَُّجُل اْلُمْسِلُم أِلَنَّهُ ِإَذا َدَخلَ 
ا، فيه يحيى بن عبيد هللا، وهو متروك، وأبوه، وهو مجهول.: المحقق] [إسناده ضعيفبوصيري: ال] #   [ إسناده ضعيف جدا

 
يَ ْعَلى:  -  179 أَبُو  ْبُن    َوقَاَل  مَحَّاُد  ثنا  اأْلَْعَلى،  َعْبُد  ثَ نَا  َعنْ َحدَّ ََّنَى يِب أَ   ُشَعْيٍب  قَاَل:  َعْنهُ  هللاُ  َرِضَي  َجاِبٍر  َعْن  الزَُّبرْيِ   

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأْن يُْدَخَل اْلَماء  ِإالَّ ِبِِزَارٍ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّ   . ى اَّللَّ
من   هذا إسناد ضعيف، علته حماد بن شعيب، وقد نص األئمة أنه تفرد به، وأنه: المحقق ] [إسناده ضعيفبوصيري: ال] # 

 [بعدهما، فهو صحيح لغيره بمتابعاته وشواهده.الذي أخرجه أحمد والنسائي ومن  -بدل الماء-أما بلفظ )الحمام(   منكراته.
 

 بَابُ مَنْعِ الْجُنُبِ مِنْ إِتْيَانِ الْمَسْجِدِ(   -  6) 
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َبَة:  -  182 ثَ نَا اْلَفْضُل ْبُن دَُكنْيٍ، عَ   قَاَل أَبُو َبْكِر ْبُن َأيِب َشي ْ ،   ِن اْبِن َأيِب َغِنيََّة، َعْن َأيِب َحدَّ اخْلَطَّاِب، َعْن حَمُْدوٍج اهْلَُذيلِّ
ُ َعَلْيِه َوَسلَّ  َها قَاَلْت: َخَرَج َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ثَ ْتيِن أُمُّ َسَلَمَة َرِضَي هللاُ َعن ْ َحِة اْلَمْسِجِد، فَ نَاَدى َم ِإىَل َصرْ َعْن َجْسَرَة، َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم وأزواجه، وع" َصْوتِِه:    ِبَِْعَلى لي َوفَاِطَمَة،  َأاَل ِإنَّ َهَذا اْلَمْسِجَد اَل َيَِلُّ جِلُُنٍب، َواَل َحاِئٍض، ِإالَّ للنِب َصلَّى اَّللَّ
ُهْم، َأاَل َهْل بَ ي َّْنُت َلُكُم   ." اأْلَْْسَاَء َأْن َتِضلُّوا َرِضَي هللاُ َعن ْ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم إىل آخرَجْه َعْن َأيِب َبكْ َأْخَرَجهُ اْبُن َما *  (. ٍر ُدوَن قَ ْوِلِه: )ِإالَّ للنِب َصلَّى اَّللَّ
  [باطل.ذا إسناد ضعيف، محدوج لم يوثق، وأبو الخطاب مجهول، وحكم ابن حزم عليه بعد إخراجه بأنه  ه  ]البوصيري:  #  

ا فيه أبو الخطاب ومجدوح، وه: المحقق]  [ ما مجهوالن، وقد انفردا بهذا الخبر المنكرهذا إسناد ضعيف جدا
 

 بَابُ الْغُسْلِ مِنَ الِاحْتِلَامِ(   -  11) 
ثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن ِبْشٍر اْلَعْبِديُّ، ثنا َعْبُد اَّللَِّ ْبُن اْلُمَؤمَِّل، َعْن َعْمرِو ْبِن ُشَعْيٍب، َعْن أَبِيهِ  قَاَل أَبُو َبْكٍر: - 193 ، َعْن َجدِِّه َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّ َرضِ  َا  َي هللاُ َعْنُه، قَاَل: َجاَءِت اْمَرأَة  يُ َقاَل هَلَا ُبْسَرةُ ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ َم فَ َقاَلْت: اَي َرُسوَل هللِا، ِإْحَدااَن تَ َرى َأَّنَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:   ، قَاَل: فَ َقاَلْت هَلَا َعاِئَشةُ َرِضَي " اًل فَاْغَتِسِلي اَي ُبْسَرةُ ْدِت بَ لَ ِإَذا َوجَ "َمَع َزْوِجَها يف اْلَمنَاِم، فَ َقاَل َصلَّى اَّللَّ

َها َفَضْحِت النِّسَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: هللاُ َعن ْ  ." َدِعيَها َتْسَأُل َعمَّا َبَدا هَلَا، تَِرَب َجِبيُنِك، أَْو ترتبت مَيِيُنكِ "اَء، قَاَل َصلَّى اَّللَّ
 [ .إسناده فيه مقال]البوصيري:  [هذا إسناد ضعيف.يره، و حسن لغ: المحقق] # 

 
َأْخَْباََن ُعب َْيُد اَّللَِّ ْبِن ُموَسى، ثنا ِإْسَرائِيُل، َعْن َعْبِد العزيز بن رفع، َعْن َأيِب َسَلَمَة، َحدَّثَ ْتيِن   :[ َوقَاَل ِإْسَحاقُ 1]   -  194

ُهَما  أُمُّ أََنِس ْبِن َماِلٍك َرِضَي هللاُ   -أُمُّ ُسَلْيٍم   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: ف َ   - َعن ْ ُقْلُت: اَي َرُسوَل اَّللَِّ ِإْحَدااَن قَاَلْت: أَتَ ْيُت النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم   َصلَّ قَالَ   ،، قَاَلْت: لََعلَّهُ  "؟َهْل جتَُِد َشْهَوةً "تَ َرى يف َمنَاِمَها َما يَ َرى الرَُّجُل، فَ َقاَل َصلَّى اَّللَّ ى اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ قَاَلْت: َلَعلَُّه، قَ  ،" ؟فَ َهْل جتَُِد َماءً "  . " فَ ْلت َْغَتِسلْ "  :اَل َصلَّى اَّللَّ
 . َهَذا سند صحيح، لكنه َلهُ ِعلَّة   *

 
، َعْن َعْبِد اْلَعزِيِز ْبِن رُف َ 2]  -  194 َوجُمَاِهٍد،  ْيٍع، َعْن َأيِب َسَلَمَة ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن، َوَعطَاٍء،  [ قَاَل ِإْسَحاُق: َأْخَْباََن َجرِير 

ِمث ْلَ  َفذََكَر  َوَسلََّم،  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّ  َرُسوَل  َسأََلْت  َها  َعن ْ هللاُ  َرِضَي  ُسَلْيٍم  أُمَّ  ِإنَّ  )َماًء(قَالُوا:  بََدَل  )بَ َلاًل(  َوقَاَل:   ُه، 
ُ َعَلْيِه    ِه، قَاَل: )ِإَذا رََأْت َذِلَك، فَ ْلت َْغَتِسْل( ، فَ َلِقي ََهاَوقَاَل يف آِخرِ  ِنْسَوة ، فَ ُقْلَن هَلَا: فضحيتنا ِعْنَد َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 . َوَسلََّم، فَ َقاَلْت: َما ُكْنُت أِلَنْ َتِهي َحَّتَّ َأْعَلَم َأاَن يف َحاَلٍل َأْم يف َحَرامٍ 
ُهَما، َوَأْخَرَجهُ  حْلَِديِث ِعْنَد النََّساِئيِّ ِمْن طَرِيِق َسِعيدٍ ْصُل َهَذا اقُ ْلُت: َوأَ *  َعْن قَ تَاَدَة، َعْن أََنٍس، َعْن أُمِّ ُسَلْيٍم َرِضَي هللاُ َعن ْ

 َعْنُه، َوَأْصُل اْلِقصَِّة يف الصَِّحيَحنْيِ ِمْن  ُمْسِلم  ِمْن َوْجٍه آَخَر، َعْن َسِعيٍد، َلِكنَّ ظَاِهَر ِسيَاِقِه أَنَّهُ ِمْن ُمْسَنِد أََنٍس َرِضَي هللاُ 
َها طَرِيقِ   .زَيْ َنَب بِْنِت أُمِّ َسَلَمَة، َعْن أُمِّ َسَلَمَة، قَاَلْت: َجاَءْت أُمُّ ُسَلْيٍم َرِضَي هللاُ َعن ْ

هللا عنهم، في   متن الحديث ثابت عن أم سليم، من طريقها، ومن طريق عائشة، وأم سلمة، وأنس رضي: المحقق] # 
 [ الصحيحين وغيرهما
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أَ   ِإْسَحاُق:َوقَاَل    -  195 ُسَلْيَماَن ْبَن َعِتيٍق َأْخَْبَهُ  َأنَّ  ُخثَ ْيٍم،  اْبُن  َأْخَْبين  ُجَرْيٍج،  اْبُن  ْبُن بْكٍر، أان  حُمَمَُّد  نَّ اْمرََأةً  َأْخَْباََن 
رَأَْيتُ  ِإيّنِ  فَ َقاَلْت:  ُسَلْيٍم،  أُمِّ  ِإىَل  سَ   َجاَءْت  أُمُّ  َفذََكَرْت  يَ ْنِكُحيِن،  ُفاَلاًن  َوَسلََّم  َكَأنَّ  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ اَّللَِّ َصلَّى  ِلَرُسوِل  َذِلَك  َلَمَة 

 " ِإَذا رََأِت الرَّْطَب فَ ْلت َْغَتِسْل  فَ َقاَل: " 
أما متن الحديث فهو   .إسناد تلوح عليه إمارات اإلرسال، وإن سلم منه فلن يجاوز الضعف بسبب هذه المبهمة: المحقق] # 

 [ .وغيرها رضي هللا عنهنثابت من طريق أم سليم 
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 كِتَابُ احلَيْضِ( -3) 
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 بَابُ الْمُسْتَحَاضَةِ(   -  4)  
، َعْن لَْيٍث، َعْن حُمَمَِّد ْبِن ِشَهاٍب، َأنَّ ا  َوقَاَل ِإْسَحاُق:  -  205 ُ َعَلْيِه  َأْخَْباََن َجرِير  َوَسلََّم َأَمَر أُمَّ َحِبيَبَة َأْن  لنَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ

 . تَ ْغَتِسَل ِعْنَد ُكلِّ َصاَلٍة، وََكاَنِت اْسُتِحيَضتْ 
َها َأْصُلهُ يف السَُّنِن َمْوُصول   * ، َوأُمُّ َحِبيَبَة ِهَي بِْنُت َجْحٍش، َواحْلَِديُث َعن ْ : َضِعيف   . قُ ْلُت: لَْيث 

 [ .متنه نكارة وهو األمر بالغسل لكل صًلةكما أن في   ...هذا إسناد ضعيف: حققالم] # 
 

 بَابُ النَّهْيِ عَنْ إِتْيَانِ الْحَائِضِ، وَكَفَّارَةِ ذَلِكَ، وَمَا يَحِلُّ مِنْهَا(   -  5) 
، حَ   [ َوقَاَل ِإْسَحاُق:1] -  208 َثيِن يَزِيُد ْبُن أيب  َأْخَْباََن بَِقيَّةُ ْبُن اْلَولِيِد، ثنا اأْلَْوزَاِعيُّ مالك، إن اْبِن زَْيِد ْبِن اخْلَطَّاِب ،  دَّ

الّرَِجالَ  َتْكَرهُ  اْمَرأَة   َلهُ  أَنَّهُ َكاَنْت  َعْنهُ  هللاُ  َرِضَي  اخْلَطَّاِب  ْبِن  ُعَمَر  َا    ،َعْن  َأَّنَّ َفَظنَّ  اِبحْلَْيَضِة،  اْعت َلَّْت  َأرَاَدَها،  َفَكاَن ُكلََّما 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم فََأَمَرهُ َأْن يَ َتَصدََّق ِِبُْمِس ِدينَارٍ َها فَ َوَجَدَها َصاِدَقةً َكاِذبَة ، فََأَتَ   . ، فَأََتى النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ

 . َحِديث  َحَسن   *
ُعَمَر ْبَن  اِب، َعْن أبيه، قال: عن  [ َوَأْخَْباََن ِعيَسى ْبُن يُوُنَس، ثنا زَْيُد ْبُن َعْبِد احْلَِميِد ِمْن َوَلِد زَْيِد ْبِن اخْلَطَّ 2] -  208

 اخْلَطَّاِب َرِضَي هللاُ َعْنهُ َكاَنْت َلهُ اْمَرأَة  َفذََكَر ِمث َْلهُ 
ْنهُ يُوُنَس، َفذََكَرُه، َلِكنَّ لَْفظََه: َأنَّ ُعَمَر َرِضَي هللاُ عَ  ِعيَسى ْبنُ َحدَّثَ نَا احْلََكُم ْبُن ُموَسى، ثنا  [ َوقَاَل احْلَاِرُث:3] -  208

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َفذَ أََتى َجارِيًَة لَهُ  ، فَ َوَقَع هِبَا، فَ َوَجَدَها َحاِئًضا، فَأََتى النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ َكَر َذِلَك لَُه، فَ َقاَل:  ، فَ َقاَلْت: ِإيّنِ َحاِئض 
ْق بِِنْصِف ِدينَارٍ  يغفر هللا اي"  ." أاب َحْفٍص، َتَصدَّ

فالحديث بهذا الشاهد  ...من حديث ابن عباس رضي هللا عنه مرفوعاالكن لمتنه شاهد   ...عيفهذا إسناد ض:  المحقق]  #  
 [حسن لغيره
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 كِتَابُ الصَّلَاةِ(   -  4) 
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 بَابُ فَضْلِ الصَّلَاةِ(   -  1) 
َعْوِف    ، َعنْ َلَمةَ أان َمْعَبد  َأْخَْباََن ُفاَلن  َوُهَو يف َمْسِجِد ِدَمْشقَ َو اْبُن سَ مَحَّاد  هُ   ، ثناَأْخَْباََن النَّْضرُ   :قَاَل ِإْسَحاقُ   -  210

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفذََكَر احْلَِديَث مِ   ، قَاَل:ْبِن َماِلكٍ  ُ َعْنهُ َجَلَس ِإىَل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ، َلهُ َحِديٍث قَ ب ْ ْثَل  ِإنَّ أاََب َذرٍّ َرِضَي اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: ؟َفَما الصَّاَلةُ  :قُ ْلُت اَي َرُسوَل اَّللَِّ  قَاَل:  . " َوَمْن َشاَء َأْكثَ َر  ،َفَمْن َشاَء أََقلَّ ِمْنهُ  ،خري مشروع" قال َصلَّى اَّللَّ

أللباني بمجموع طرقه  سنه اوقد ح  ...حالهالحديث بهذا اإلسناد رجاله كلهم ثقات إالَّ الذي لم يسم فًل ندري ما : المحقق] # 
 [ فالحديث حسن إن شاء هللا تعالى.  ...وشاهده من حديث أبي أمامة رضي هللا عنه 

 
د    -  211 ثَ نَا  :ُمَسدَّ ُ    ، قَاَل:ُمَهاِجر  أَبُو خَمَْلدٍ   ، ثناِبْشر  ُهَو اْبُن اْلُمَفضَّلِ   َحدَّ َأوَُّل  "    َعَلْيِه َوَسلََّم:قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

طُُهورُهُ  اْلَعْبُد  ِبِه  َُيَاَسُب  طُُهورِهِ   ،َما  َفَصاَلتُهُ َكَنْحِو  طُُهورَهُ  َأْحَسَن  َفَسائُِر    ،فَِإْن  َصاَلتُهُ  َحُسَنْت  فَِإْن  ِبَصاَلتِِه  َُيَاَسُب  مثَّ 
 " َعَمِلِه َكَنْحٍو ِمْن َصاَلتِِه  

ا.: المحقق] #   [الحديث بهذا اإلسناد ضعيف جدا
 

ثَ نَا َبْكُر ْبُن َعْبِد الرَّمْحَنِ   :َوقَاَل أَبُو َبْكرٍ   - 212 َلى  ، ثناِعيَسى ُهَو اْبُن اْلُمْختَارِ   ، ثناَحدَّ ، َأيِب الزَُّبرْيِ   ، َعنْ حُمَمَُّد ْبُن َأيِب لَي ْ
قَالَ   َعنْ  َعْنهُ   ُ اَّللَّ َرِضَي  َعَلْيِه    :َجاِبٍر   ُ اَّللَّ َصلَّى  النَِّبِّ  ِإىَل  رَُجل   فَ َقالَ َجاَء  اللَّْيلِ َأرَ   :َوَسلََّم  َأوََّل  قَ َرأَ  رَُجاًل  َسَرَق    ،أَْيَت  مثَّ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:ف َ  ،آِخَرهُ   " ِإَذا قَ َرأَ َأوََّلهُ َحَجَزهُ آِخُرهُ َأْن َيْسِرَق ِبغََلسٍ "  َقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 [ إالَّ أنه يرتفع بشاهده إلى الحسن لغيره.ق، يالطر   ايف بهذالحديث ضع: المحقق] [إسناده ضعيف بوصيري:ال] # 

 

 بَابُ عِظَمِ قَدْرِ الصَّلَاةِ(   -  2) 
اَب  ِإنَّ أَ   ، قَاَل:ُمَعاِويَةُ ْبُن َصاِلحٍ   ، ثنااللَّْيُث ْبُن َسْعدٍ   ، ثناَحدَّثَ نَا احْلََسُن ْبُن َسوَّاٍر أَبُو اْلَعاَلءِ   :قَاَل َأمْحَُد ْبُن َمِنيعٍ   -  213

ثَهُ َعْبدِ  َحدَّ اأْلَْزِديَّ  الرَّمْحَِن  قَاَل:  يَ ُقولُ   ،  َعاِئٍذ  اْبَن  ْعُت  ِمَن    :ْسَِ رَُجٍل  َجنَازَِة  يف  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّ  َرُسوُل  َخَرَج 
َوَلِكْن    ،ِإنََّك اَل ُتْسَأُل َعْن َأْعَماِل النَّاسِ   :اَي ُعَمرُ "    َم:ِه َوَسلَّ  َعَليْ َقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َفذََكَر احْلَِديَث َوِفيِه ف َ   ،اأْلَْنَصارِ 

 " ُتْسأَلُوَن َعِن الصَّاَلِة  
ا.: المحقق] #   [ .مرسل يتقوى بطريق آخر(: 3783]األلباني في مشكاة المصابيح ) [الحديث ضعيف جدا

 
َخاِلِد ْبِن    ، َعنْ حبَِرُي ْبُن َسْعٍد اْلَكاَلِعيُّ   ، ثناِإْْسَاِعيُل ْبُن َعيَّاشٍ   ، ثناُن َمْعُروفٍ َهارُوُن بْ   َحدَّثَ نَا:  َوقَاَل أَبُو يَ ْعَلى  -  214
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفذَ  ، قَاَل:َأيِب َعِطيَّةَ  ، َعنْ َمْعَدانَ  َ َعَلى َعْهِد َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  . َكَرهُ بَِتَماِمهِ ِإنَّ رَُجاًل تُ ُويفِّ

وعليه فالحديث    الحديث بهذا اإلسناد فيه إسماعيل بن عياش، وهو صدوق في حديث الشاميين، وهذا منه.:  المحقق]  #  
 [ .حسن، إن ثبت أن أبا عطية صحابي

 

ثَ نَاَوقَاَل أَبُو يَ ْعَلى  -  216  ،  َصاِلُح ْبُن َكْيَسانَ   ، ثنااَريِّ ِإبْ َراِهيَم ْبِن ِإْْسَاِعيَل اأْلَْنصَ   ، َعنْ َأيِب   ، ثناُسْفيَاُن ْبُن وَِكيعٍ   : َحدَّ
اأْلَْسَلِميِّ   َعنْ  َمْرَواَن  َأيِب  َعنْ اْبِن  َعنْ أَبِيهِ   ،  ِمْن    قَاَل:َجدِِّه    ،  رَُجل   َساِدُسنَا  نَ َفٍر  ِستَّةُ  َوََنُْن  َعْنهُ   ُ اَّللَّ َرِضَي  َذرٍّ  َأاَب  نَا  ِجئ ْ

َنةَ  ُمرْ   ،ََنُْن ِمْن َأْسَلمَ وَ   ،ُجَهي ْ نَا نَُسلُِّم َعَلْيَك   :قَالُوا   ؟َما َجاَء ِبُكمْ   ،َمْرَحبًا ِبُكمْ   َقاَل:ف َ   ،ِمَن اْلَمِديَنةِ حتَِاًل َُيُْرُج  فَ َوَجْداَنهُ  ِجئ ْ
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ُ َعْنهُ   ،ونقتبس ِمْنكَ  ُ َعَليْ   ،نَ َعمْ   :قَاَل َرِضَي اَّللَّ ْعُت َأاَب اْلَقاِسِم َصلَّى اَّللَّ َ  ْمُس َمْن َلقِ الصََّلَواُت اخلَْ "   :ِه َوَسلََّم يَ ُقولُ ْسَِ َي اَّللَّ
اأْلَْرضِ  ِمْلَء  َوِإْن َكاَنْت  ُذنُوبَهُ  َلهُ   ُ اَّللَّ ئًا َغَفَر  َشي ْ ُهنَّ  ِمن ْ يُ ْنِقْص  مَلْ  هِبِنَّ  اجْلَاِهِليَّةِ   ،" تَ َعاىَل  يف  َمَضى  ملا  فيكف    : قَالَ   ؟فقلنا 

الت َُّقى  " اجْلَُهيِنُّ   ،"-َمرََّتنْيِ -َتحوه  َلهُ  عْ   ، فَ َقاَل  َهَذا  َأْسَِ َوَسلَّمَ َت  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّ  َرُسوِل  َأَيَِلُّ    قَاَل:  ،ِمْن  اَّللَِّ  ُسْبَحاَن 
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   . لِلََّرُجِل َأْن َيْكِذَب َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ف سفيان بن  سناد ضعيف لضعالحديث بهذا اإل: المحقق] [هذا إسناد ضعيف لضعف سفيان بن وكيع. ]البوصيري: # 
 [ للحديث شواهد يرتفع بها إلى الحسن لغيره.وكيع، وإبراهيم بن إسماعيل األنصاري، لكن 

 
ثَ نَاَوقَاَل أَبُو َبْكرٍ   -  217 ُ َعنْ   ، َعنْ َكِثرُي ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ُهَو اأْلُبُ لِّيُّ   ، ثناحُمَمَُّد ْبُن احْلََسنِ   : َحدَّ قَاَل يل    قَاَل:هُ  أََنٍس َرِضَي اَّللَّ

  " َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّ  ُتَصلِّي َرُسوُل  أََبًدا  َتُكوَن  َأْن  اْسَتطَْعَت  ِإِن  أََنُس  ُدْمَت   ،اَي  َما  َعَلْيَك  ُتَصلِّي  اْلَماَلِئَكَة  فَِإنَّ 
 " ُتَصلِّي 

الحديث بهذا اإلسناد فيه كثير بن عبد هللا األبلي،  :  المحقق]  [ هذا إسناد ضعيف لضعف كثير بن عبد هللا.  ]البوصيري:  #  
ا. ا. لذا فالحديث ضعيف جدا ا. وما ذكرته من متابعة أشد ضعفا  [ وهو ضعيف جدا

 
ثَ نَاَوقَاَل احْلَاِرثُ   -  218 َبةَ   : َحدَّ   ْعِد َعِن اْبِن ُعَمرَ َساملِِ ْبِن َأيِب اجلَْ   ، َعنْ َمْنُصورٍ   ، َعنْ ُسْفيَاُن الث َّْوِريُّ   ، ثنااحْلََسُن ْبُن قُ ت َي ْ

ُهَما   ُ َعن ْ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  قَاَل:َرِضَي اَّللَّ  ،َواْعَلُموا َأنَّ َخرْيَ َأْعَماِلُكُم الصَّاَلةُ   ،اْسَتِقيُموا َوَلْن حُتُْصوا "   قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 "   ُمْؤِمن  َواَل َُيَاِفُظ َعَلى اْلُوُضوِء ِإالَّ 

ُ َعْنهُ   ، َعنْ َساملِِ ْبِن َأيِب اجْلَْعدِ  ، َعنْ ا َمْقُلوب  َواْلَمْحُفوظُ  َهذَ قُ ْلتُ  *  ثَ ْواَبَن َرِضَي اَّللَّ
ا لضعف الحسن بن  : المحقق] [ إسناد ضعيف لضعف الحسن بن قتيبة. ]البوصيري: #  الحديث بهذا اإلسناد ضعيف جدا

 [ ثابت عن ثوبانوالحديث صحيح   قتيبة.
 

احْلَارِ َوقَا  -  220  ثَ نَاثُ َل  َحدَّ ثناِإْسَحاقُ   :   ،    " رَفَ َعهُ  احْلََسِن  َعِن  اأْلَْشَهِب  اجْلُُمَعِة  أَبُو  ِإىَل  َواجْلُُمَعةُ  اخْلَْمُس  الصََّلَواُت 
ن َُهنَّ َما اْجتُنَِبِت اْلَكبَائُِر   " َكفَّارَات  ِلَما بَ ي ْ

لكن المتن   -مه وسلصلى هللا علي -البصري لم يدرك النبي  رجاله ثقات، إالَّ أنه مرسل ألن الحسنإسناده : المحقق] # 
 [ صحيح ثابت 

 

 بَابُ الْأَذَانِ(   -  3) 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم اِبأْلََذاِن لِلصَّاَل   قَاَل:قَاَل ِإْسَحاُق َأْخَْباََن َجرِير  َعِن اْلُمِغريَِة َعِن الشَّْعِبِّ    - 224   ، ةِ اْهَتمَّ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َمكَّةَ  َأْهُل  تصنع  ينقس كما  َأْن  َعِن   ،وََكرَِه  فَ َيْشغَُلُهْم  الصَّاَلةُ  َحَضَرِت  ِإَذا  رَِجااًل  َعُث  يَ ب ْ َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  َفَكاَن 
ُ َعْنهُ ُمْهَتمًّا هِبَمَّ  ،الصَّاَلةِ  ُ َعَلْيِه َوسَ َورََجَع َعْبُد اَّللَِّ ْبُن زَْيٍد اأْلَْنَصارِيُّ َرِضَي اَّللَّ فَُأِتَ يف الن َّْوِم َوِقيَل    ،لَّمَ  َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   :قَاَل هِلَمِّ   ،أِلَيِّ َشْيٍء اْهَتَمْمتَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ   :فَ َقاَل الَِّذي أَََتهُ   ،َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُمْرُه اْئِت النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ
اِبلصَّاَلةِ  يُ َؤذَِّن  أَ   ،َأْن   ُ َأْكْبَُ اَّللَّ  ُ اَّللَّ َأْكَْبُ   ُ اَّللَّ َأْكَْبُ   ُ اَّللَّ َمرََّتنْيِ   ،ْكَْبُ   ُ اَّللَّ ِإالَّ  ِإلََه  اَل  َأْن  اَّللَِّ    ،َأْشَهُد  َرُسوُل  حُمَمًَّدا  َأنَّ  َأْشَهُد 

ُ َأْكَْبُ    ،ْلَفاَلِح َمرََّتنْيِ َعَلى اَحيَّ    ،َحيَّ َعَلى الصَّاَلِة َمرََّتنْيِ   ،َمرََّتنْيِ  ُ َأْكْبَُ اَّللَّ اْجَعْل َبنْيَ اأْلََذاِن   :مثَّ قَاَل لَهُ   ،اَل إَِلَه ِإالَّ اَّللَُّ   ،اَّللَّ
قَاَمِة ِمْثَل َذِلكَ  ُ َعَلْيهِ   قَاَل:  ،َواإْلِ ُ َعْنهُ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ وُل اَّللَِّ َقاَل َرسُ ف َ   ، َوَسلََّم فََأْخَْبَهُ ِبَذِلكَ فَأََتى َعْبُد اَّللَِّ َرِضَي اَّللَّ
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ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: ُ َعْنهُ ف َ َعلِّْمَها ِباَلاًل  "    َصلَّى اَّللَّ   ، رَأَْيُت ِمْثَل َما رََأى َعْبُد اَّللَِّ ْبُن زَْيدٍ   َقاَل:" َوَجاَء ُعَمُر ْبُن اخْلَطَّاِب َرِضَي اَّللَّ
 .  َسب ََقيِن َوَلِكنَّ َعْبَد اَّللَِّ 

ْسنَادِ َصِحيُح  َهَذا ُمْرَسل   *  َوُهَو َشاِهد  َجيِّد  حِلَِديِث اْبِن ِإْسَحاَق اْلَمَخرَِّج يف السَُّننِ  اإْلِ
ْسَناِد، َوُهَو َشاِهٌد َجيِ ٌد لحديث ابن إسحاق المخرج في السنن.  ]البوصيري:  #   ا  الحديث بهذ :المحقق]  [َهَذا ُمْرَسٌل َصِحيُح اإلِْ

 [ ضعيف؛ لِِلرسال، وعنعنة مغيرة. اإِلسناد
 

احْلَاِرثُ   -  226 ثَ نَاَوقَاَل  َحدَّ ُرَشْيدٍ   :  ْبُن  ثناَداُوُد  َوةَ   ،  َحي ْ ثناأَبُو  ِسنَانٍ   ،  ْبُن  الزَّاِهرِيَّةِ   ، َعنْ َسِعيُد  ُمرََّة   ، َعنْ َأيِب  ْبِن  َكِثرِي 
ُ َعْنهُ   ْضَرِميِّ َرِضَي اَّللَّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  ُسوَل اَّللَِّ ِإنَّ رَ   قَاَل:احلَْ َأوَُّل َمْن َأذََّن يف السََّماِء ِجْْبِيُل َعَلْيِه الصَّاَلةُ  "    قَاَل: َصلَّى اَّللَّ

ُ عَ  "َوالسَّاَلم  ُهَماَفَسِمَعهُ ُعَمُر َوِباَلل  َرِضَي اَّللَّ ُ َعْنهُ فََأْخَْبَ النَِّبَّ َصلَّ  ،ن ْ َبَل ُعَمُر َرِضَي اَّللَّ عَ فَأَق ْ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِِبَا ْسَِ مثَّ  ،ى اَّللَّ
عَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِِبَا ْسَِ ُ َعْنهُ فََأْخَْبَ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ َبَل ِباَلل  َرِضَي اَّللَّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم "  فَ َقاَل لَهُ َرُسوُل ا   ،أَق ْ َسب ََقَك  َّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َأذِّ  ِباَلُل  اَي  ْعَت  ُعَمُر  ْسَِ َعَلى   قَاَل:"  ْن َكَما  هِبَا  اْسِتَعانًَة  أُُذنَ ْيِه  يف  ُأْصبُ َعْيِه  َيَضَع  َأْن  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  النَِّبُّ  َأَمَرهُ  مثَّ 
 الصَّْوتِ 

ا: المحقق] [هذا إسناد ضعيف لضعف سعيد بن سنان. البوصيري:] #  ، ألن كثير  الحديث بهذا اإلسناد مرسل ضعيف جدا
 [ ، وألن في إسناده أبا مهدي سعيد بن سنان وهو متهم بالوضع.-صلى هللا عليه وسلم   -بن مرة لم يدرك النبي 

 

 وَمَوْضِعِهِ( بَابُ صِفَةِ الْأَذَانِ    -  5)  
ِإنَّ النَِّبَّ َصلَّى   :الَ ْو َعْن َغرْيِِه ِمْن َأْهِل َمكََّة قَ أَيُّوَب َعِن اْبِن َأيِب ُمَلْيَكَة أَ   ، َعنْ مَحَّاُد ْبُن زَْيدٍ   : َحدَّثَ نَاقَاَل ُمَسدَّد    - 229

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ُ َعْنهُ َأْن يُ ؤَ  ،اَّللَّ  . ذَِّن فَ ْوَق ظَْهِر اْلَكْعَبةِ أََمَر ِباَلاًل َرِضَي اَّللَّ
 [ الحديث بهذا اإلسناد ضعيف.: المحقق] # 

 

 رِ فِي رَمَضَانَ( بَابُ التَّأْذِينِ قَبْلَ الْفَجْ   -  6) 
ُ  قَاَل:َأيِب َنْصٍر  ، َعنْ َجاِبرٍ  ، َعنْ َأيِب مَحَْزَة السُّكَِّريِّ  ، َعنْ قَاَل ِإْسَحاُق َأْخَْباََن َأمْحَُد ْبُن أَيُّوبَ  -  230 قَاَل ِباَلل  َرِضَي اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َأاَل ِإنَّ اْلَعْبَد  :اْنطَِلْق فَاْصَعْد فَ نَادِ   .َمن َْعَت النَّاَس ِمَن الطََّعاِم َوالشَّرَابِ  " َعْنهُ َأذَّْنُت بَِلْيٍل فَ َقاَل النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ
 لَْيَت ِباَلاًل مَلْ تَِلْدهُ أُمُّهُ ... َوابْ َتلَّ ِمْن َنْضِح َدِم َجِبيِنهِ  :َوَأاَن أَقُولُ فَاْنطََلْقُت  "َقْد اَنمَ 

 ْد اَنمَ فناديث ثالَث أالإن اْلَعْبَد قَ 
 . َهَذا ِإْسنَاد  َضِعيف  َوِفيِه اْنِقطَاع   *

ا.الحديث بهذا : المحقق] [هذا إسناد ضعيف، وفيه انقطاع ]البوصيري: #   [ اإلسناد ضعيف جدا
 

ثَ نَا َداُوُد ْبُن اْلُمَحْبَِّ   :َوقَاَل احْلَاِرثُ   -  231 ُ َعْنهُ    يهِ أَبِ   ، َعنْ ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوةَ   ، َعنْ مَحَّاد    ، ثناَحدَّ إنَّ َرُسوَل    قَاَل:َرِضَي اَّللَّ
َوَسلََّم   َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َمْكُتومٍ "    قَاَل: اَّللَِّ َصلَّى  أُمِّ  اْبِن  ِبََِذاِن  وا  تَ ْعَتدُّ ِباَللٍ   ،اَل  َأَذاُن  َأْعَمى  قَاَل:  "َوَلِكْن  َمْكُتوٍم  أُمِّ  اْبُن   وََكاَن 

 ُمْرَسل   *
ا.: المحقق] [اب.ر ضعيف، بل كذداود بن المحب ]البوصيري: #   [ الحديث بهذا اإلسناد ضعيف جدا
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 بَابُ فَضْلِ الْمُؤَذِّنِنيَ(   -  8)  
ْبُن مُحَْيدٍ   -  234 الرازق أان َمْعَمر   :قَاَل َعْبُد  زاَِيدٍ   ، َعنْ َأْخَْباََن َعْبُد  َعْنهُ   ، َعنْ َأاَبَن َعِن اْلَعاَلِء ْبِن   ُ اَّللَّ َرِضَي  ُهَريْ َرَة    َأيِب 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: قَاَل:    ."ِإنَّ َأَحبَّ َعبَّاِد اَّللَِّ تَ َعاىَل ِإىَل اَّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ الَِّذيَن يُ َراُعوَن الشَّْمَس َواْلَقَمرَ "  قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
)  العدوي ]  #   المنتخي  ابن  في  :  (1436في  أنه  ظني  على  يغلب  والذي  أبان  السند  فهو  هذا  هو  كان  فإن  أبي عياش؛ 

ا، ألن فيه أبان بن أبى عياش، وهو متروك. :المحقق]  [متروك وللحديث شاهد من حديث    الحديث بهذا اإِلسناد ضعيف جدا
 [ عبد هللا بن أبي أوفى، وأنس بن مالك.

 

ثَ نَا اْلُمْقِرئُ   :َوقَاَل اْبُن َأيِب ُعَمرَ   -  235  ْفرِيِقيُّ   ، ثناَحدَّ ،  َأيِب ُعْثَماَن اأْلَْصَبِحيِّ   ، َعنْ َماُن ْبُن َعاِمٍر الشَّْعبَاينُّ اَل سَ   ، ثنااإْلِ
ُ َعْنهُ  َعنْ  ُ َعَلْيهِ  قَاَل:َأيِب ُهَريْ َرَة َرِضَي اَّللَّ اْلُمَؤذُِّن َفْضُلهُ َعَلى َمْن َحَضَر الصَّاَلةَ   َوَسلََّم َكاَن يَ ُقوُل " إنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 " فَِإْن أَقَاَم فََأْربَ ُعوَن َوِمائَ تَا َحَسَنٍة ِإالَّ َمْن قَاَل ِمْثَل قَ ْولِِه  ،نِِه ِعْشُروَن َوِمائَة  ِبََِذا 

الحديث بهذا اإلسناد ضعيف، لضعف  :  المحقق]  [الرحمن.هذا إسناد ضعيف لضعف اإلفريقي واسمه عبد    ]البوصيري:  #  
 [ اإلفريقي، ولجهالة حال أبي عثمان األصبحي.

 
ثَ نَاَوقَاَل أَبُو يَ ْعَلى  -  237 حُمَاِرٍب َعِن اْبِن   ، َعنْ ُعب َْيِد اَّللَِّ ْبِن اْلَولِيدِ   ، َعنْ ِعيَسى ْبُن يُوُنسَ   ، ثناَأمْحَُد ْبُن َجنَابٍ   : َحدَّ

ُهما   َعن ْ  ُ اَّللَّ َرِضَي  َوَسلََّم:    قَاَل:ُعَمَر  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى  ِإالَّ  َأهْ   ِإنَّ "  قَاَل  اأْلَْرِض  َأْهِل  اَل َيْسَمُعوَن ِمْن  َل السََّماِء 
 "  "اأْلََذانَ 

 ُعب َْيُد اَّللَِّ َضِعيف  ِجدًّا * 
ا،  : المحقق] [هذا إسناد ضعيف، عبيد هللا بن الوليد أجمعوا على ضعفه. البوصيري:] #  الحديث بهذا اإلسناد ضعيف جدا

ا، وهو في روايته عن محارب بن دثار أكثر وهناا. ألن فيه عبيد هللا بن الوليد الوصافي،  [ وهو ضعيف جدا
 

َثيِن َحدَّثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن ِإبْ َراِهيَم الشَّاِميُّ ِبَعبَّاَدانَ   -  238  ، َعنْ يُوُنَس ْبِن يَزِيَد َعِن الزُّْهِريِّ   ، َعنْ حُمَمَُّد ْبُن اْلَعاَلِء اأْلَيِْليُّ   ، َحدَّ
ُ َعْنهُ ْبِن َكعْ ُأيبَِّ  ، َعنْ أََنسٍ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  قَاَل:ٍب َرِضَي اَّللَّ أُْدِخْلُت اجْلَنََّة فَ َرأَْيُت ِفيَها َجنَاِبَذ ِمْن "  َصلَّى اَّللَّ
 " َك  لِْلُمَؤذِِّننَي َواأْلَئِمَِّة ِمْن أُمَّتِ  :فَ َقالَ  ،ِلَمْن َهَذا اَي ِجْْبِيلُ   :فَ ُقْلتُ  ،لُْؤلُؤٍ 

 َضِعيف  ِجدًّا   يَ ْعَلىيبحممد شيخ أ  *
ضعيف   :المحقق]  [عزاه ألبي يعلى، وقال: هذا إسناد ضعيف، محمد بن إبراهيم ضعفوه، وكذبه الدارقطني.  البوصيري:]  #  

ا.  [ جدا
 

 بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ(   -  9)  
 ، َعنْ َأيِب َعائٍِذ َوُهَو ُعَفرْيُ ْبُن َمْعَدانَ   ، َعنْ اْلَولِيُد ْبُن ُمْسِلمٍ   ، ثناَكُم ْبُن ُموَسى حلَْ ا  : َحدَّثَ نَا[ َوقَاَل أَبُو يَ ْعَلى1]-  242

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَالَ   ، َعنْ ُسَلْيِم ْبِن َعاِمرٍ  ُ َعْنهُ َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ فُِتَحْت   ،اِبلصَّاَلةِ   ِإَذا اَنَدى اْلُمنَاِدي"  :َأيِب أَُماَمَة َرِضَي اَّللَّ
ة    ،َواْسُتِجيَب الدَُّعاءُ   ،بْ َواُب السََّماءِ أَ  ِشدَّ أَْو  بِِه َكْرب   اْلُمنَاِديَ   ،َفَمْن نَ َزَل  َتَشهَّدَ   ،فَِإَذا َكْبََّ َكْبََّ   ، فَ ْلي ََتَحنيَِّ  َتَشهََّد   ،َوِإَذا 
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مثَّ يَ ُقوُل اللَُّهمَّ   ،َحيَّ َعَلى اْلَفاَلحِ  :َحيَّ َعَلى اْلَفاَلِح قَالَ  : َوِإَذا قَالَ  ،اَلةِ َحيَّ َعَلى الصَّ  :َحيَّ َعَلى الصَّاَلِة قَالَ  :َوِإَذا قَالَ 
هَ أَ   ،وََكِلَمِة الت َّْقَوى  ،َدْعَوِة احْلَقِّ   ، َربَّ َهِذِه الدَّْعَوِة التَّامَِّة َدْعَوِة احْلَقِّ اْلُمْسَتَجابَِة اْلُمْسَتَجاِب هَلَا  َها  ،اْحِينَا َعَلي ْ نَا َعَلي ْ   ،َوَأِمت ْ

َها َ َحاَجَتهُ  ،َواْجَعْلنَا ِمْن َخْياِر َأْهِلَها حَمْيَااَن َوَِمَاتَ نَا ،َوابْ َعث ْنَا َعَلي ْ  "  مثَّ َيْسَأُل اَّللَّ
 

 َسى ِبطُوِلهِ حْلََكِم ْبِن ُمو َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َأمْحََد َعِن ا ، َعنْ [ َأْخَرَجهُ الطََّْبَاينُّ يف الدَُّعاءِ 2] -  242
 

َثِم ْبِن َخارَِجَة َعِن اْلَولِيِد ِبطُوِلهِ 3] -  242  [ َوَأْخَرَجهُ احْلَاِكُم يف اْلُمْسَتْدَرِك ِمْن طَرِيِق اهْلَي ْ
 

َثِم ِإىَل قَ ْوِلِه " َواْسُتِجيَب الدَُّعاءُ وَ 4] -  242  بَ ْعَدهُ  مَلْ َيْذُكْر َما[ َوَأْخَرَجهُ َأمْحَُد ْبُن َمِنيٍع َعِن اهْلَي ْ
ا.: المحقق] [هذا إسناد ضعيف، وفيه انقطاع. ]البوصيري: #   [ الحديث بهذا اإلسناد ضعيف جدا

 
ُ رَُجٍل ِمْن َبيِن َهاِشٍم َعِن النَِّبِّ َصلَّى ا ، َعنْ َعِليِّ ْبِن زَْيدٍ  ، َعنْ مَحَّاد   ، ثناَداُوُد ْبُن اْلُمَحْبَِّ  : َحدَّثَ نَاَوقَاَل احْلَاِرثُ  - 243 َّللَّ

َع اْلُمَؤذَِّن يَ ُقولُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل ِمْثَل َحِديٍث قَ ب ْ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن ِإَذا ْسَِ ُ َأْكْبَُ "   :َلُه ِإنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ ُ َأْكْبَُ   ،اَّللَّ قَاَل   ،اَّللَّ
يَ قُ  َما  قَالَ   ،ولُ ِمْثَل  ِإالَّ   :َوِإَذا  ِإلََه  اَل  َأْن  اَّللَُّ َأْشَهُد  َذِلكَ   ،  ِمْثَل  َما    ،قَاَل  ِمْثَل  قَاَل  اَّللَِّ  َرُسوُل  حُمَمًَّدا  َأنَّ  َأْشَهُد  قَاَل  َوِإَذا 

َة ِإالَّ اِبَّللَِّ   :قَالَ  ،َحيَّ َعَلى اْلَفاَلحِ  ،َحيَّ َعَلى الصَّاَلةِ  :َوِإَذا قَالَ  ،يَ ُقولُ   " اَل َحْوَل َواَل قُ وَّ
 ِفيِه َضْعف  َواْنِقطَاع   *

ا، لكنه صح عن عدد من  :  المحقق] [علي بن زيد ضعيف، وداود كذاب. ]البوصيري: #  الحديث بهذا اإلسناد ضعيف جدا
 [ الصحابة بألفاظ مقاربة

 

 صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ( بَابُ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا    -  13) 
د    -  248 ثَ نَاقَاَل ُمَسدَّ ُ َعْنهُ    ، َعنْ َشرِيِك ْبِن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َأيِب َّنَِرٍ   ، َعنْ انَ ُسْفيَ   ، َعنْ ََيََْي   : َحدَّ   قَاَل: َأيِب َسَلَمَة َرِضَي اَّللَّ

الرَّْكَعَتنْيِ  ُيَصلِّي  رَُجاًل  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّ  َرُسوُل  الصَّاَلةُ   ،رََأى  أُِقيَمِت  َمًعا  "    َقاَل:ف َ   ،َوَقْد   "َأَصاَلََتِن 
 َصِحيح  ِإالَّ أَنَّهُ ُمْرَسل   *

 [الحديث بهذا اإلسناد مرسل: المحقق] [رجاله ثقات. ]البوصيري: # 
 

 بَابُ الْمَوَاقِيتِ(   -  14) 
ُ ُسوَل اَّللَِّ  أََتى رَُجل  رَ   قَاَل:َأيِب جِمَْلٍز    ، َعنْ ِعْمَراُن ْبُن ُحَدْيرٍ   ، ثناالسََّكُن ْبُن اَنِفعٍ   : َحدَّثَ نَاقَاَل احْلَاِرثُ   -  249 َصلَّى اَّللَّ

الصََّلَواتِ  َعِن  َفَسأََلهُ  َوَسلََّم  اَّللَِّ   قَاَل:  ،َعَلْيِه  َرُسوُل  بِغََلسٍ َفَصلَّى  اْلَفْجِر  َصاَلَة  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  مثَّ    َصاَلَة  ،  َصلَّى 
انْ َتظََر يف َصاَلِة اْلَعْصِر َحَّتَّ ِقيَل ، مثَّ  َصلَّى، مثَّ  ِة اْلَفْجِر َحَّتَّ ِقيَل َما ََيِْبُسهُ فَ َلمَّا َكاَن اْلَغُد انْ َتظََر يف َصاَل   ،اْلَعْصِر بِن ََهارٍ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:، مثَّ َصلَّى، مثَّ َما ََيِْبُسهُ  ُ َعَلْيِه وَ  ،ا أاَن َذا هَ  قَاَل:" أَْيَن السَّائُِل "  قال َصلَّى اَّللَّ َأَشِهْدتَ نَا "  َسلََّم:قال َصلَّى اَّللَّ
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َوَسلََّم:  ،نَ َعمْ   قَاَل:   "؟ َأْمسِ  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  اْلي َْومَ "  قال  َوَما  "    قَاَل:  ، نَ َعمْ   قَاَل:  "؟ َوَشِهْدتَ نَا  َوْقت   فَ ُهَو  َأرَْدَت  َذِلَك  َأيَّ 
ن َُهَما َوْقت    " بَ ي ْ

مقال  البوصيري:]  #   فيه  مرسل  إسناد  أب،  هذا  نافع  بن  الباهلي  السكن  الحسن  رجال  و  وباقي  شيخ،  حاتم:  أبو  فيه  قال 
ولهذا المرسل شاهد صحيح من حديث ُبريدة بن الُحَصيب األسلمي رضي  . إسناده حسن لكنه مرسل: المحقق] [اإلسناد ثقات 

 [ هللا عنه
 

أَبُو َبْكِر ْبُن    ، َحدََّثيِن ََيََْي ْبُن َسِعيدٍ   ، ثنااَللٍ ُن ْبُن بِ ُسَلْيَما  ، ثنا َأْخَْبين ِبْشُر ْبُن ُعَمَر الزَّْهَراينُّ [ َوقَاَل ِإْسَحاُق  1] -  252
ُ َعَلْيِه َجاَء ِجْْبِيُل عليه الصالة والسالم ِإىَل : َأيِب مسعود األنصاري رضي هللا عنه قَالَ  ، َعنْ َعْمرِو ْبِن َحْزمٍ  النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   ،ِحنَي َماَلتْ ِلُدلُوِك الشَّْمِس    قُْم َفَصلِّ وَذِلكَ   :، فَ َقالَ َوَسلَّمَ    .َفَصلَّى الظُّْهَر َأْربَ ًعا   ،فَ َقاَم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 احْلَِديَث ِبطُولِِه 

 
َهِقيِّ َوَساَقهُ ِبطُولِ  ، َعنْ ُن َأيِب أَُوْيسٍ [ ََتبَ َعهُ ِإْْسَاِعيُل بْ 2] -  252  ِه  ُسَلْيَماَن ِعْنَد اْلب َي ْ

َوَأْخَرَجهُ أَبُو َداُوَد ِمْن َحِديِثِه   ،وأصله يف الصَِّحيَحنْيِ ِمْن َحِديِث َبِشرِي ْبِن َأيِب َمْسُعوٍد ِمْن َغرْيِ بَ يَاِن اأْلَْوقَاتِ  :قُ ْلتُ * 
ْسنَاُد شاهد جيد أليب َداُوَد َوَأْخَرْجُتهُ لِْلَفاِئَدِة  بِب َيَاِن اأْلَْوقَاِت   َوَهَذا اإْلِ

 
َأيِب َبْكِر ْبِن   ، َعنْ ََيََْي ْبِن َسِعيدٍ  ، َعنْ مَحَّاد  يَ ْعيِن اْبَن َسَلَمةَ  ، ثناَداُوُد ْبُن اْلُمَحْبَِّ  : َحدَّثَ نَا[ َوقَاَل احْلَاِرثُ 3] -  252

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفذََكَرهُ ُمطَوَّ   اًل حُمَمَِّد ْبِن َعْمرِو ْبِن حزم قال َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ
 [ حسن لغيره. :المحقق] # 

 
،  أَبِيهِ   ، َعنْ َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َأيِب َبْكِر ْبِن حُمَمَِّد ْبِن َعْمرِو ْبِن َحْزمٍ   ، َعنْ َمْعَمر    ، ثناَوقَاَل ِإْسَحاُق َأْخَْباََن َعْبُد الرَّزَّاقِ   -  254

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوَصلَّى النَِّبُّ َصلَّى    ،الصالة والسالمَجاَء ِجْْبِيُل عليه  :  َجدِِّه َعْمرِو ْبِن َحْزٍم قَالَ   َعنْ  َفَصلَّى اِبلنَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم اِبلنَّاِس ِحنَي زَاَلِت الشَّْمسُ    ، لشَّْمسُ مثَّ َصلَّى اْلَمْغِرَب ِحنَي َغَرَبِت ا  ،مثَّ َصلَّى اْلَعْصَر ِحنَي َكاَن ِظلُّهُ ِمث َْلهُ  ،اَّللَّ

مثَّ َجاَء ِجْْبِيُل َعَلْيِه الصَّاَلةُ   ،مثَّ َصلَّى اْلَفْجَر ِبغََلٍس ِحنَي َفَجَر اْلَفْجرُ  ،َصلَّى اْلِعَشاَء بَ ْعَد َذِلَك َكأَنَّهُ يُرِيُد َذَهاَب الشََّفقِ  مثَّ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم اِبلنَّاِس الظُّْهَر ِحنَي َكاَن   ،مَ َعَلْيِه َوَسلَّ   َفَصلَّى الظُّْهَر اِبلنَِّبِّ َصلَّى اَّللَُّ   ،َوالسَّاَلُم ِمَن اْلَغدِ  َوَصلَّى النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ

ِعَشاَء مثَّ َصلَّى الْ   ،مثَّ َصلَّى اْلَمْغِرَب ِحنَي َغَرَبِت الشَّْمُس لَِوْقٍت َواِحدٍ   ،مثَّ َصلَّى العصر حني صال ِظلُّهُ ِمث َْلْيهِ   ،ِظلُّهُ ِمث َْلهُ 
 . مثَّ َصلَّى اْلَفْجَر فََأْسَفَر هِبَا   ،َما َذَهَب َهِويٌّ ِمَن اللَّْيلِ  بَ ْعدَ 

 
ُ َعَلْيِه وَ   * ِمرُي يف  فَِإْن َكان الضَّ   ،َسلََّم ِلِصَغرِهِ َهَذا ِإْسنَاُد َحَسن  ِإالَّ َأْن حُمَمََّد ْبَن َعْمرِو ْبِن َحْزٍم مَلْ َيْسَمْع ِمَن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ

 ِه يَ ُعوُد َعَلى َأيِب َبْكٍر تَوَقَف َعَلى َْسَاِع َأيِب َبْكٍر ِمْن َعْمرٍو َجدِّ 
: َأُبو َبْكِر ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َعْمِرو ْبِن حزم   رجال إسناد هذا الحديث كلهم ثقات، لكن قال المزي في تهذيب الكمال : المحقق] # 

 [ رسلة.عمرو بن حزم، وروايته ملم يدرك جده 
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ثَ نَاَوقَاَل أَبُو يَ ْعَلى -  255 َسأَْلُت أََنَس ْبَن َماِلٍك َرِضَي  قَاَل:أَبِيِه  ، َعنْ ُموَسى ْبِن َمِطريٍ  ، َعنْ َغسَّاُن َوُهَو اْبُن الرَّبِيعِ  : َحدَّ
ُ َعْنهُ فَ ُقْلتُ  ُ َعَلْيِه وَ   :اَّللَّ َقْد بَ َلَغيِن أَ َأْخِْبْين َعْن َصاَلِة َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َها فَِإنَّهُ    ، نَّهُ َأخََّر َوَقدَّمَ َسلََّم الَّيِت َكاَن َيُدوُم َعَلي ْ

َهاَوَلِكنَّ الصَّاَلَة الَّيِت َكاَن   َها َكَأيّنِ أَْنظُُر ِإلَي ْ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُيَصلِّي الظُّْهرَ :  قَالَ   ؟يَُدوُم َعَلي ْ ِإَذا زَاَلِت    َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
الصَّْيُف أَبْ َرَد هِبَا  ،الشَّْمسُ  نَِقيَّة    ،فَِإْن َكاَن  بَ ْيَضاءُ  َوالشَّْمُس  اْلَعْصَر  ُيَصلِّي  قُ ْرُص وَكَ   ،وََكاَن  اْلَمْغِرَب ِإَذا غَاَب  اَن ُيَصلِّي 
ُر اْلِعَشاَء   ،َويَ ْنَصِرُف َوَما يُ َرى َضْوءُ النَّْجمِ   ،الشَّْمسِ  ْعُتهُ    "،اَي ِباَلُل َأذِّنْ "   قَاَل:الن َّْوَم  اآْلِخَرَة َحَّتَّ ِإَذا َخاَف  وََكاَن يُ َؤخِّ َوْسَِ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقولُ  َها َلَسرَّين َأْن َأْجَعَلَها يف ثُ ُلِث اللَّْيلِ "    :َصلَّى اَّللَّ ُف  وَُكنَّا نَ ْنَصرِ   "أَْو ِنْصِف اللَّْيِل    ،َلْواَل َأْن تَ نَاَم أُمَّيِت َعن ْ
 . ِر َوََنُْن نَ َرى َضْوَء النُُّجومِ ِمَن اْلَفجْ 

 يف السَُّنِن بَ ْعُضهُ ِمْن َوْجٍه آَخرَ  *
ا،:  المحقق]  [مطير وهو ضعيففيه موسى بن    ]البوصيري:  #   لكن أكثر ألفاظ هذا   ...الحديث بهذا اإلسناد ضعيف جدا

ُ َعْنهُ   [  من طرق أخرى الحديث رويت َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك َرِضَي َّللاَّ
 

َثيِن َوقَاَل ِإْسَحاُق َأْخَْباََن بَِقيَّةُ ْبُن اْلَولِيدِ   -  256 ُ َعْنهُ قال   ، َحدَّ ِإْسَحاُق ْبُن ثَ ْعَلَبَة َعِن احْلََسِن َعِن اْبِن َمْسُعوٍد َرِضَي اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل يف الصَّاَل  ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُروَها للحاج  ،اَل تُ َقدُِّموَها لِْلَفَراغِ ِة " ْسَِ  " ة َواَل تُ َؤخِّ

 ِإْسنَاد  َضِعيف  َهَذا  *
هذا إسناد ضعيف، إسحاق بن ثعلبة قال فيه أبو حاتم: مجهول منكر الحديث. وقال ابن عدي: أحاديثه    ]البوصيري:  #  

ا. َوَلُه َشاِهٌد : المحقق] [كلها غير محفوظة.  [ مسعود رضي هللا عنهِمْن َحِديِث َعْبِد َّللاَِّ ْبِن  الحديث ضعيف جدا
 

ثَ نَا  -  260 َبَة: َحدَّ َلى، َعْن ِإْْسَاِعيَل   ، ثنابكر بن عبد هللا،   َوقَاَل أَبُو َبْكِر ْبُن َأيِب َشي ْ ِعيَسى ْبُن اْلُمْختَاِر، َعِن اْبِن َأيِب لَي ْ
، َعْن َعْبِد اَّللَِّ  ُ َعْنُه، قَاَل: َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ ْبِن أَُميََّة، َعِن الزُّْهِريِّ ُ َعَلْيِه    - ْبِن َكْعٍب، َعْن َكْعِب ْبِن َماِلٍك َرِضَي اَّللَّ َصلَّى اَّللَّ

 يَ ْرِجُع اَنس  ِإىَل َأَهالِيِهْم َوُهْم ينظرون مواقَع النبِل حني يرموَّنا. ، مثَّ َصلِّي اْلَمْغِربَ يُ  -َوَسلََّم 
:  المحقق]  [ليلى ضعيف، لكن له أصل في الصحيحين وغيرهما من حديث سلمة بن األكوعن أبي  محمد ب  ]البوصيري:  #  

المرسل منها والموصول، وبما له من الشواهد الصحيحة ال ينزل عن درجة  الحديث إن شاء هللا تعالى، بمجموع هذه الطرق  
 [ الحسن. فمن شواهده

 
َبةَ   ثَ نَادَّ : حَ َوقَاَل أَبُو َداُوَد الطَّيَاِلِسيُّ   -  262 تَا ُعَلي ْ بِن ْ َبةُ َوَصِفيَّةُ  ََتَي ُدَحي ْ ثَ ْتيِن َجدَّ  ، َعنْ َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َحسَّاَن العبدي َحدَّ

َا قَاَلتْ  َلَة بِْنِت خَمَْرَمَة أَّنَّ ِة أَبِيِهَما قَ ي ْ ُ َعَلْيِه َوسَ   :رَبِيَبِتِهَما َوَجدَّ   ،َفْجَر ِحنَي اْنَشقَّ اْلَفْجرُ لََّم الْ َصلَّى بِنَا رَُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 . َوالنُُّجوُم َشاِبَكًة يف السََّماِء َما َنَكاُد نَ ت ََعاَرُف َوالّرَِجاُل َما َتَكاُد تَ َعاَرفُ 

بن  :  المحقق]  #   والراوي عنهما عبد هللا  وصفية بنتي عليبة،  لجهالة حال كل من دحيبة،  ضعيف  الحديث بهذا اإلسناد 
 [ .إسناده رجاله ثقات، وله شاهد]البوصيري:  [.تغليس بالفجر ثابت في الصحاح عن عدد من الصحابةلالكن   حسان.

 
َأنَّ اْلُمِغريََة ْبَن ُشْعَبَة َرِضَي   قَاَل:أَبِيِه    ، َعنْ ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوةَ   ، َعنْ مَحَّاد    ، ثناْبَداُوُد ْبُن احمل  : َحدَّثَ نَاَوقَاَل احْلَاِرثُ   -  265

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم   ،َرهُ ِِبِيَقاِت َصاَلِة اْلَعْصِر بَ َلى َعْنهُ قَاَل ِلْْلَْنَصاِريِّ الَِّذي ذَكَّ اَّللَُّ  اْشَهُدوا َأانَّ ُكنَّا ُنَصلِّي َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 َوِإنَّ الشَّْمَس مَلْ تُ ْفَقدْ   ،َوِهَي َعَلى ِميَلنْيِ ِمَن اْلَمِديَنةِ   ،فٍ مثَّ َنَِْت َبيِن َعْمرِو ْبِن َعوْ   ،يَّة  اْلَعْصَر َوالشَّْمُس بَ ْيَضاءُ نَقِ 
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ا، ألن فيه داود  :  المحقق]  [هذا اإلسناد ضعيف لضعف داود بن المحبر.  ]البوصيري:  #   الحديث بهذا اإلسناد ضعيف جدا
 [.لكن الحديث قد ثبت من غير طريقه  بالوضع.بن المحبر، وهو متهم  

 
ثَ نَااِرثُ اَل احلَْ َوقَ  - 268 ،  ُسَوْيِد ْبِن َغَفَلةَ ، َعْن ِإبْ َراِهيَم ْبِن َعْبِد اأْلَْعَلى، َعْن َعْمر و اجْلُْعِفيُّ  ، ثناَعْبُد اْلَعزِيِز ْبُن َأاَبنَ  : َحدَّ

دِّيِق َرِضَي َعْن  ُ َعْنهُ قَالَ َأيِب َبْكٍر الصِّ ُ َعلَ   :اَّللَّ  . ْيِه َوَسلََّم ُيْسِفُر اِبْلَفْجرِ َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ا،ا : المحقق] #   [ لكن األمر باإلسفار بصًلة الصبح قد دل عليه حديث رافع بن خديج لحديث بهذا اإلسناد ضعيف جدا

 
ثَ نَا:  َوقَاَل َأمْحَُد ْبُن َمنِيعٍ   -  270 ُ ، َعْن  ِن اْلَمْقُْبِيِّ يَ ْعُقوُب ْبُن اْلَولِيِد اْلَمَدينُّ َعِن اْبِن َأيِب ِذْئٍب عَ   َحدَّ َأيِب ُهَريْ َرَة َرِضَي اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  :َعْنهُ قَالَ   ِمْن َوْقِتَها َأَشدُّ َعَلْيِه ِمْن َأْهِلِه َوَماِلِه  ِإنَّ َأَحدَُكْم لُِيَصلِّي الصَّاَلَة َوَما فَاَتهُ "  :قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 " 

ا،  :  المحقق]  [اه البن منيع، وقال: هذا إسناد ضعيف لضعف يعقوب.ز ع  ]البوصيري:  #   الحديث بهذا اإلسناد ضعيف جدا
 [ ألن فيه يعقوب بن الوليد، وهو كذاب متهم بالوضع

 
ثَ نَا:  َوقَاَل أَبُو يَ ْعَلى  -  271 حُمَمَِّد ْبِن  ، َعْن  ََيََْي ْبِن َسِعيدٍ ، َعْن  َعْبُد الرَِّحيِم ْبُن ُسَلْيَمانَ   ، ثناَعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن َصاِلحٍ   َحدَّ

يَ ْعَلى   يُْدَعى  رَُجاًل  َع  ْسَِ أَنَّهُ  َوَسلََّم    قَاَل:اْلُمْنَكِدِر  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّ  َرُسوَل  َأنَّ  َعْنهُ   ُ اَّللَّ َرِضَي  طَْلق   ِإنَّ  "    قَاَل:َأْخَْبين 
 " ِه هُ ِمْن َوْقِتِه أَْفَضُل ِمْن َأْهِلِه َوَمالِ الرَُّجَل لُِيَصلِّي الصَّاَلَة َوَما فَاتَ 

صلى هللا عليه   -مرسل، حيث إن طلق بن حبيب العنزي، تابعي لم يدرك النبي الحديث إسناده صحيح، إالَّ أنه : المحقق] # 
 (.[ 3005]األلباني: ضعيف. السلسلة الضعيفة ) [وسلم

 

 قَادِيرِ الْمُعْتَادَةِ( بَابُ مُرَاعَاةِ الْأَوْقَاتِ بِالْمَ   -  15) 
ثَ نَا ِعيَسى ْبُن يُوُنَس، ثنا اأْلَْحَوُص ْبُن َحِكيم، َعْن َعِبيدة الي ََزين، قَاَل: َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ  - 275 د : َحدَّ َصلَّى   - قَاَل ُمَسدَّ

َوَسلََّم   َعَلْيِه   ُ َاذِ   -اَّللَّ اِبَتِّ َوَيَُْمُر  اأْلَبْ َيَض،  الدِّيَك  " َيْسَتِحبُّ  َويَ ُقوُل:  يُ َؤذِّنُ ِه،  اجلن  ِإنَّهُ  ويطرد  النائم،  ويوقظ  لِلصَّاَلِة،   
 ". بصياحه 

ا.: المحقق]  [هذا إسناد ضعيف لضعف األحوص بن حكيم. ]البوصيري: #   [ الحديث بهذا اإلسناد ضعيف جدا
 

 بَابُ جَوَازِ الْجَمْعِ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ لِلْحَاجَةِ(   -  16)  
َيَي بن  الَ قَ   -  277 احلناط، حدثين  أَبُو َبْكٍر  ثَ نَا  َحدَّ  : الطَّيَاِلِسيُّ َداُوَد  ُحَذيْ َفَة، َعْن َعْبِد    هانئ أَبُو  ْبِن ُعْرَوَة، َعْن َأيِب 

، قَاَل: ِإنَّ َوْفَد ثَِقيٍف َقِدُموا َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ   ُ عَ   -اْلَمِلِك ْبِن َعْلَقَمَة الث ََّقِفيِّ ، فََأْهَدْوا ِإلَْيِه َهِديًَّة،  -ِه َوَسلََّم  يْ لَ َصلَّى اَّللَّ
 َفَسأَلُوُه، َوَما زَالُوا َيْسأَلُونَهُ َحَّتَّ َما َصلَُّوا الظُّْهَر ِإالَّ مع العصر. 

ا.: المحقق] [ هذا إسناد ضعيف لجهالة أبي حذيفة، ولم يسم. ]البوصيري: #   [ الحديث ضعيف جدا
 

  قَبْلَهَا( كَرَاهَيةِ النَّوْمِ بَابُ    -  21) 
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َبةَ   -  283 ثَ نَاقَاَل أَبُو َبْكِر ْبُن َأيِب َشي ْ ُ َعْنهُ قَالَ ، َعْن  رَُجلٍ ، َعْن  لَْيثٍ ، َعْن  اْبُن ِإْدرِيسَ   : َحدَّ ََّنَى َرُسوُل    :أََنٍس َرِضَي اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعِن النوم قبلها وع  . -اْلِعَشاءَ يِن يَ عْ -السََّمِر بَ ْعَدَها   ناَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ولهذا الحديث شاهد صحيح    ، الحديث بهذا اإلسناد ضعيف لجهالة تابعيه؛ ولضعف حديث ليث بن أبي سليم:  المحقق]  #  
 [ .من حديث أبي برزة رضي هللا عنه 

 

 بَابُ الدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ(   -  23) 
، َخاِلِد ْبِن يَزِيدَ ، َعْن  َسِعيِد ْبِن َأيِب أَيُّوبَ ، َعْن  اْبُن َوْهبٍ   ، ثنا ْسرَتِيُّ َأمْحَُد ْبُن ِعيَسى التُّ   : َحدَّثَ نَاقَاَل أَبُو يَ ْعَلى  -  288

َأنَّ  َعْن   قال  َعْنهُ   ُ اَّللَّ َرِضَي  رَاِفٍع  قَالَ َأيِب  َوَسلََّم  َعلَْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّ  صالة  "  :َرُسوَل  يف  تَ َعاىَل  اَّللَِّ  ِإىَل  َحَواِئَجُكْم  َسُلوا 
 " بح الص

َقِطع  ِإْن َكاَن أَبُو رَاِفٍع ُهَو الصََّحايِبَّ َوِإالَّ فَ ُهَو ُمْرَسل  َأْو ُمْعَضل   *  رجال ثَِقات  ِإالَّ أَنَّهُ ُمن ْ
 [ منقطع، أو مرسل. وقد يكون معضل.:  المحقق] [هذا إسناد رجاله ثقات. البوصيري:] # 

 

 لَاةِ فِيهَا( بَابُ الْأَوْقَاتِ الَّتِي نُهِيَ عَنِ الصَّ   -  24) 
َعْوِن ْبِن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن  ، َعْن  اللَّْيُث ْبُن َسْعٍد َعِن اْلَمْقُْبِيِّ   ، ثنا[ قَاَل ِإْسَحاُق َأْخَْباََن َعْمُرو ْبُن حُمَمٍَّد اْلُقَرِشيُّ 1]-  289

َبَة َعِن ابن مسعود رضي هللا عنه   َنَما ََنُْن ِعْنَد َرُسوِل اَّللَِّ  قَاَل:ُعت ْ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإذْ بَ ي ْ  َجاَءهُ َعْمُرو بن عبسة رضي  َصلَّى اَّللَّ
ْساَلمِ  اإْلِ َوَسلََّم َعَلى  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ اَّللَِّ َصلَّى  َرُسوَل  اَبَيَع  َقْد  وََكاَن  أَْنتَ   :فَ َقالَ   ،هللا عنه  حُمَمَُّد َعمَّا  بِِه    َأْخِْبْين اَي  َوَأاَن  بِِه َعامل  

َساَعاِت الصَّاَلةِ أَلَ َفسَ   ،َجاِهل   َعْن  َوَسلَّمَ   ،هُ  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى  لَهُ  َمْقبُولَة  "    :فَ َقاَل  فَالصَّاَلةُ  اْلَمْغِرَب  ِإَذا َصلَّْيَت 
يَ مثَّ اْجَتِنِب الصَّاَل   ،َمْشُهوَدة  َحَّتَّ ُتَصلَِّي اْلَفْجرَ  فَِإَذا    ،فَِإنَّ الشَّْمَس َتطُْلُع َبنْيَ قَ ْريَنْ َشْيطَانٍ   ،ضَّ َة َحَّتَّ تَ ْرَتِفَع الشَّْمُس َوتَ ب ْ

َتِصَف الن ََّهاُر َوتَ ْعَتِدَل الشَّْمُس َويَ ُقوَم كُ  َوِهَي السَّاَعةُ   ،لُّ َشْيٍء يف ِظلِّهِ ابْ َيضَّْت َواْرتَ َفَعْت فَالصَّاَلةُ َمْقُبوَلة  َمْشُهوَدة  َحَّتَّ يَ ن ْ
فَِإنَّ الشَّْمَس تَ ْغُرُب َبنْيَ قَ ْرينَِ   ،فَِإَذا َماَلِت الشَّْمُس فَالصَّاَلةُ َمْقبُولَة  َمْشُهوَدة  َحَّتَّ َتْصَفرَّ الشَّْمسُ   ،َها َجَهنَّمُ الَّيِت ُتَسعَُّر ِفي

 "شيطان  
 

ع[  2] -  289 ِإْخَوانِنَا  بَ ْعُض  َثيِن  َوَحدَّ اللَّْيُث  قَ قَاَل  أَنَّهُ  احْلَِديَث  َهَذا  يف  املقْبي  ِبََْس "  :الَ ن  اَل  فَِإنَّهُ  اجْلُُمَعِة  يَ ْوَم  ِإالَّ 
 "   اِبلصَّاَلِة يَ ْوَمِئٍذ ِنْصَف الن ََّهاِر أِلَنَّ َجَهنََّم اَل ُتَسعَُّر ِفيهِ 

ْسنَاُد َصِحيح   َهَذا اْلَمْْتُ َرَواهُ َأمْحَُد َوَغرْيُهُ ِمْن طَرِيِق َعْمرِو ْبِن َعَبَسَة نَ ْفِسِه َوَهِذِه الطَّرِيُق شَ   :قُ ْلتُ   * اِهَدة  لِتِْلَك َوَهَذا اإْلِ
أَبِيِه َعِن ، َعْن اَءْت َعْنهُ َأَحاِديُث ِمْن رَِوايَِتهِ يه اْنِقطَاًعا أِلَنَّ َعْواًن مَلْ يُْدِرْك َعْبَد اَّللَِّ بن مسعود رضي هللا عنه َوَقْد جَ فإال أن 

 . ابن مسعود رضي هللا عنه َغرْيُ َهَذا 
 [يث بهذا اإلسناد ضعيف لعدم معرفة الواسطة بين عون وَعمِ  أبيه عبد هللا بن مسعودحدال: المحقق] # 
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ثَ نَاَوقَاَل أَبُو َداُودَ  - 298 ُ َعْنهُ  قَاَل:َمْعَبٍد اجْلَُهيِنِّ ، َعْن  ُشْعَبةُ َأْخَْبين أَبُو الت َّيَّاحِ  : َحدَّ  َأاَل  :، فَ َقالَ َخطَب َنَا ُمَعاِويَةُ َرِضَي اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ َما ابَ  َها    ،ُل أَق َْواٍم ُيَصلُّوَن َصاَلًة َقْد َصِحْبُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َهى َعن ْ يَ ن ْ ْعنَاهُ  ُيَصلِّيَها َوَقْد ْسَِ  -َفَما رَأَيْ ُتهُ 

 . يَ ْعيِن الرَّْكَعَتنْيِ بَ ْعَد اْلَعْصرِ 
ع،  درجال إسناده ثقات إالَّ معبد الجهني، فإنه صدوق مبت: المحقق] [ي.الجهن  رواه مسدد بسند فيه معبد ]البوصيري: # 

 [ لذا فالحديث صحيح لغيره. ...لكن ال عًلقة لهذا الحديث ببدعته
 

ُ عَ   :َوبَ َرَة قَالَ ، َعْن  بَ يَانٍ ، َعْن  َسِعيُد ْبُن ُسَلْيَمانَ   : َحدَّثَ نَاَوقَاَل احْلَاِرثُ   - 299 ارِيَّ َرِضيَ رََأى ُعَمُر َرِضَي اَّللَّ  ْنهُ ََتِيًما الدَّ
ُيَصلِّي بَ ْعَد اْلَعْصرِ  ُ َعْنهُ  اِبلدِّرَّةِ   ،اَّللَّ ُ   :فَ َقاَل ََتِيم    ،َفَضَربَهُ  تُ َها َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ اَي ُعَمُر َتْضرُِبيِن َعَلى َصاَلٍة َصلَّي ْ ملَ 

 . اَي ََتِيُم لَْيَس ُكلُّ النَّاِس يَ ْعَلُم َما تَ ْعَلمُ  : َعْنهُ فَ َقاَل ُعَمُر َرِضَي اَّللَُّ  ،َعَلْيِه َوَسلَّمَ 
إسناده رجاله ثقات، لكن لم أجد من ذكر لوبرة بن عبد  : المحقق] [رواه الحارث وأبو يعلى بسند رجاله ثقات. ]البوصيري: # 

 [.شواهدهفلعله يرتفع إلى الحسن لغيره ل ... عنهالرحمن سماعاا من عمر بن الخطاب رضي هللا 
 

ثَ نَاَوقَاَل احْلَاِرثُ   - 300 َع اْلَمْقُْبِيَّ َُيَدُِّث َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة َرِضَي هللا عنه ، َعْن  حُمَمَُّد ْبُن ُعَمرَ   : َحدَّ َسِعيِد ْبِن ُمْسِلٍم أَنَّهُ ْسَِ
ُ َعَلْيِه وسلم  -ََّنَى َرُسوُل اَّللَِّ   :قال  َف الن ََّهاِر إالَّ يَ ْوَم اجْلُُمَعِة. ، َعِن الصَّاَلِة ِنصْ -َصلَّى اَّللَّ
ا، ألن فيه محمد بن عمر الواقدي، وهو متروك الحديث : المحقق] #  ]البوصيري: فيه   [.الحديث بهذا اإلسناد ضعيف جدا

 .[الواقدي وهو ضعيف، وله شاهد
 

ُ َعْنهُ ، َعْن َحْفِص ْبِن ُعب َْيِد اَّللَِّ ، َعْن ُأَساَمةُ ْبُن زَْيدٍ  ، ثناَرْوح   ، ثنااْبُن َُّنرَْيٍ  : َحدَّثَ نَاَوقَالَ  -  304 قَاَل   قَاَل:أََنٍس َرِضَي اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: َا َتطُْلُع َوتَ ْغُرُب َعَلى قَ ْرِن َشْيطَانٍ  ،الشَّْمِس َواَل ِعْنَد ُغُروهِبَااَل ُتَصلُّوا ِعْنَد طُُلوِع "  َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ   ،فَِإَّنَّ

ُتمْ   "  َوَصلُّوا َبنْيَ َذِلَك َما ِشئ ْ
 [فيه أسامة بن زيد الليثي، وهو صدوق يهم. وللحديث شواهد كثيرة: المحقق] # 

 

 الْخَمْسِ( بَابُ لَا فَرْضَ مِنَ الصَّلَاةِ غَيْرَ    -  25) 
َداُودَ   -  305 أَبُو  ثَ نَاقَاَل  َحدَّ الزُّْهِريِّ   :  َعِن  ِإْدرِيسَ ، َعْن  زَْمَعةُ  ُ   قَاَل:  َأيِب  اَّللَّ َرِضَي  ِفيِهْم ُعبَاَدةُ  جَمِْلٍس  يف  َجاِلًسا  ُكْنُت 

فَ َقالَ َعْنهُ  يَ ُقولُ   :،  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّ  َرُسوَل  ْعُت  تَ َعاىلَ "    :ْسَِ اَّللَِّ  ِعْنِد  ْمْن  َوالسَّاَلُم  الصَّاَلةُ  َعَلْيِه  ِجْْبِيُل    ،َأََتين 
حمَُ   "فَ َقالَ  إِ اَي  يَ ُقولُ مَُّد  تَ َعاىَل   َ اَّللَّ َوَمَواِقيِتِهنَّ    :نَّ  ُوُضوئِِهنِّ  َعَلى  هِبِنَّ  َوىفَّ  َمْن  َصَلَواٍت  ََخَْس  أُمَِّتَك  َعَلى  فَ َرْضُت  ِإيّنِ 

 يثَ . . احْلَدِ َورُُكوِعِهنَّ َوُسُجوِدِهنَّ فَِإنَّ َلهُ هِبِنَّ ِعْنِدي َعْهًدا َأْن أُْدِخَلهُ هِبِنَّ اجْلَنَّةَ 
الحديث رجاله ثقات، إالَّ زمعة بن صالح، فإنه ضعيف الحديث لسوء حفظه، وحديثه  :  المحقق]  [له شاهد ]البوصيري:  #  

ًَلُة   ا، وقد انفرد في هذا الحديث بلفظة لم نجد من تابعه عليها، وهي قوله: "َأَتاِني ِجْبِريُل، َعَلْيِه الصَّ عن الزهري أشد ضعفا
عِ  ْمْن  ًَلُم،  َفَقاَوالسَّ َتَعاَلى،  َّللاَِّ  لما  ْنِد  لغيره،  فحسن  الحديث  باقي  وأما  يقول:  َّللاََّ  ِإنَّ  ُمَحمَُّد  َيا  المتابعات،    لهَل:  من  و من 

 [ الشواهد الصحيحة
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ُ َعْنهُ  َأيِب َسِعيٍد  ْن  ، عَ َأيِب َهارُوَن اْلَعْبِديِّ ، َعْن  َوقَاَل َعْبُد ْبُن مُحَْيٍد َأْخَْباََن َعْبُد الرَّزَّاِق أان َمْعَمر    -  306 اخْلُْدِريِّ َرِضَي اَّللَّ
ْسَراِء ََخِْسنَي َصاَلةً   :قَالَ  َلَة اإْلِ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم لَي ْ ،  نُِقَصْت َحَّتَّ ُجِعَلْت ََخًْسا، مثَّ  فُِرَضِت الصَّاَلةُ َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُ َعزَّ َوَجلَّ  فَ َقالَ   " ََخِْسنَي واحلسنة بَِعْشِر َأْمثَاهِلَا  اخْلَْمسِ  َك يف َكاَن لَ "    :اَّللَّ
الحديث بهذا اإلسناد  :  المحقق]  [ هذا إسناد ضعيف لضعف أبي هارون العبدي، واسمه عمارة بن جوين.  ]البوصيري:  #  

وهو متروك. العبدي،  أبا هارون  ا، ألن في سنده  وما   ضعيف جدا مالك،  بن  أنس  ثابت من حديث  صحيح  بن  والمتن  لك 
 [ .صعصعة

 

 بَابُ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ وَالسُّتْرَةِ لِلْمُصَلِّي(   -  26) 
ثَ نَاَوقَاَل احْلَاِرثُ   -  313 ِإنَّ ُعَمَر َرِضَي    قَاَل:ِإْسَحاُق ْبُن ُسَوْيٍد    ، ثناَعْبُد اْلَواِرثِ   ، ثنا اْلَعبَّاُس ْبُن اْلَفْضِل اأْلَْزَرقُ   : َحدَّ

أَْبصَ  َعْنهُ   ُ ُيصَ اَّللَّ رَُجاًل  َلةِ َر  اْلِقب ْ ِمَن  بَِعيًدا  َصاَلَتكَ   َقاَل:ف َ   ،لِّي  َعَلْيَك  تُ ْفِسْد  اَل  ِمْن    ،تَ َقدَّْم  ْعُت  ْسَِ َما  ِإالَّ  َلَك  قُ ْلُت  َوَما 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقولُهُ   . َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

شاهد  ]البوصيري:  #   اإلسناد  :  المحقق]  [له  بهذا  قابل الحديث  وغير  ا،  جدا بن    ضعيف  العباس  ضعف  لشدة  لِلنجبار 
 [الفضل، لكن أمر عمر باتخاذ السترة والدنو منها ثابت 

 
يَ ْعَلى   -  314 أَبُو  َحدَّثَ نَاَوقَاَل  اْلَبْصِريُّ   :  خَمَْلٍد  ْبُن  ثنااجْلَرَّاُح  اْلُقَرِشيُّ   ،  يَزِيَد  ْبِن  َعبَّاِد  ْبُن  ثناُحَساُم  ْبنُ   ،  َأيِب    إِبْ َراِهيُم 

ُ َعْنهُ قَالَ ، َعْن  أَبِيهِ ، َعْن  حَمُْذورَةَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َدَخَل اْلَمْسِجَد ِمْن ِقَبِل اَبِب َبيِن   :َجدِِّه َرِضَي اَّللَّ رَأَْيُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َبةَ  َلةَ   ، َحَّتَّ َجاَء ِإىَل َوْجِه اْلَكْعَبةِ َشي ْ ْقَبَل اْلِقب ْ َكْبََّ َفَصلَّى َوالنَّاُس َيطُوفُوَن َبنْيَ اخْلَطِّ  ، مثَّ  َبنْيَ يََدْيِه َخطًّا َعْرًضا  طَّ َفخَ   ، فَاْست َ

 . َواْلَكْعَبةِ 
 : اإلسناد ضعيف، وله شاهد من حديث أبي هريرة[ المحقق] # 

 
َأيِب سعيد اخلدري رضي هللا عنه قال ، َعْن  يِّ َن اْلَعْبدِ َأيِب َهارُو ، َعْن  مَحَّاد    ، ثناَداُوُد ْبُن اْلُمَحْبَِّ   : َحدَّثَ نَااحْلَاِرثُ   -  315

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَالَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  ؟َفَما َيْسرُتين  :قُ ْلتُ " يَ ْقَطُع الصَّاَلَة اْلَمْرأَةُ َواْلَكْلبُ " :َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ   قال َصلَّى اَّللَّ
 " َواحْلََجُر السَّْهُم َوالرَّْحُل " 

الحديث بهذا اإلسناد  :  المحقق]  [ ذا إسناد ضعيف لضعف أبي هارون العبدي، واسمه ُعمارة بن جوين.ه  ]البوصيري:  #  
ا، ألن فيه داود بن المحبر، وأبا   هارون العبدي، واألول متهم بالوضع، والثاني متروك الحديث، واتهمه بعضهم  ضعيف جدا

 [.يحةولهذا الحديث شواهد صح  .بالكذب 
 

َبةَ 1]-  316 اْلُمَهلَِّب ْبِن َأيِب  َأيِب ِإْسَحاَق َعِن  ، َعْن  َحجَّاجٍ ، َعْن  أَبُو َخاِلٍد اأْلَمْحَرُ   : َحدَّثَ نَا[ َوقَاَل أَبُو َبْكِر ْبُن َأيِب َشي ْ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  ، َعْن  ُصْفَرةَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:َرسُ   قَالَ   قَاَل:رَُجٍل ِمْن َأْصَحاِب النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ َنَك "    وُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِإَذا َكاَن بَ ي ْ

 " فَ َقْد َسرَتَكَ  ،ُمْؤِخَرِة الرَّْحلِ َوَبنْيَ َمْن مَيُرُّ َبنْيَ يََدْيَك ِمْثُل 
 

ثَ نَا[ َوقَاَل َأمْحَُد ْبُن َمِنيعٍ 2]- 316 ُ َعَلْيِه   قَاَل:َوهُ وَ أَبُو َأمْحََد الزَُّبرْيِيُّ َعِن َحجَّاٍج َنَْ   : َحدَّ َع النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ َأْخَْبين َمْن ْسَِ
 َوَسلَّمَ 
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 [ إسناد ضعيفصحيح لغيره، وهذا :  المحقق] # 
 

 بَابُ الِاجْتِهَادِ فِي الْقِبْلَةِ(   -  27) 
، َعْن َعطَاءٍ ، َعْن  حُمَمٍَّد ُهَو اْبُن َساملٍِ ، َعْن  يَد اْلَواِسِطيُّ حُمَمَُّد ْبُن يَزِ   ، ثناَداُوُد ْبُن َعْمرٍو   : َحدَّثَ نَاقَاَل احْلَاِرثُ   [  1] - 317

ُهما   َعن ْ  ُ اَّللَّ َرِضَي  اَّللَِّ  ْبِن َعْبِد  فََأَصابَ نَا َغْيم    قَاَل:َجاِبِر  َسرِيٍَّة  َأْو  َمِسرٍي  يف  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ النَِّبِّ َصلَّى  َمَع  فَ َتَحرَّيْ نَا    ،ُكنَّا 
اْلقِ فَاخْ  يف  َلةِ ت ََلْفنَا  َبنْيَ    ،ب ْ َُيُطُّ  ِمنَّا  َواِحٍد  َأْمِكن َت َنَاَفَصلَّى ُكلُّ  ْعَلَم  لِن َ ِلَغرْيِ   ،َيَدْيِه  نَا  َصلَّي ْ َقْد  ََنُْن  فَِإَذا  َنظَْراَن  َأْصَبْحنَا  فَ َلمَّا 

َلةِ  ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ،اْلِقب ْ  " ْم  َقْد َأْجَزَأْت َصاَلُتكُ "   :َوقَالَ  ،فَ َلْم َيَُْمْراَن اِبإْلَِعاَدةِ  ،َفذََكْراَن َذِلَك لِلنَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ
 

 َعطَاءٍ ، َعْن [ ََتبَ َعهُ حُمَمَُّد ْبُن ُعب َْيِد اَّللَِّ اْلَعْرزَِميُّ 2] -  317
 

 َعطَاءٍ ، َعْن َعْبِد اْلَمِلِك ْبِن َأيِب ُسَلْيَمانَ ، َعْن [ َورُِوَي أَْيًضا3] -  317
الحديث : المحقق] [تفرد به محمد بن سالم ومحمد بن عبيد هللا العرزمي عن عطاء، وهما ضعيفان: لكبرى ي في االبيهق] # 

ا  [ .وللحديث شواهد، لكن ال يخلو شيء منها من مقال،  بهذا اإلسناد رجاله ثقات، إال محمد بن سالم، فإنه ضعيف جدا
 

 بَابُ سَتْرِ الْعَوْرَةِ(   -  28) 
َثيِن اُق َأْخَْباََن َرْوُح ْبُن ُعبَاَدَة أان َعبَّاُد ْبُن َمْنُصورٍ حَ ِإسْ [ قَاَل  1] - 318 ، َحِبيِب ْبِن َأيِب ََثِبتٍ ، َعْن  ِعْكرَِمةُ ْبُن َخاِلدٍ   ، َحدَّ

ْبِن َضْمَرةَ َعْن   النَّ ، َعْن  َعاِصِم  َيْدُخُل َعَلى  أَنَّهُ َكاَن  َعْنهُ   ُ اَّللَّ َرِضَي  طَاِلٍب  َأيِب  ْبِن  َوَسلَّمَ ِبِّ َعِليِّ  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َفَدَخَل    ، َصلَّى 
َا َعْورَة   ،اَي اْبَن َأيِب طَاِلٍب اَل َتْكِشْف َعْن َفِخِذكَ "  :، فَ َقالَ َوَقْد َكَشَف َعْن َفِخَذْيهِ  ،َعَلْيِه يَ ْوًما َواَل تَ ْنظٍُر ِإىَل َفِخِذ َحيٍّ  ،فَِإَّنَّ
ُل اْلَموْ  ،َواَل َميِّتٍ   " َتى فَِإنََّك تُ َغسِّ

َأمْحَُد وأَبُو َداُوَد َواْبُن َماَجْه ِمْن َحِديِث اْبِن ُجَرْيجٍ   :قُ ْلتُ   * َا َعْورَة  " َوُدوَن  ، َعْن  َأْخَرَجهُ  َحِبيٍب ِبَسَنِدِه ُدوَن قَ ْولِِه " فَِإَّنَّ
ُل اْلَمْوَتى "   قَ ْوِلِه " فَِإنََّك تُ َغسِّ

 

َورََوا 2] -  318 ْبُن ُكَلْيبٍ [  َثُم  اهْلَي ْ الشَّاِشيُّ هُ  ثنا  اْلُعويفُّ   ،  َسْعٍد  ْبُن  ثناحُمَمَُّد  ُعبَاَدةَ   ،  ْبُن  ثناَرْوُح  ُجَرْيجٍ   ،  َحدََّثيِن اْبُن   ، 
ََثِبتٍ  َأيِب  ْبُن  ْبِن َضْمَرةَ ، َعْن  َحِبيُب  َعْنهُ  ، َعْن  َعاِصِم   ُ اَّللَّ َرِضَي  َعَليْ   قَاَل:َعِليٍّ   ُ اَّللَّ النَِّبُّ َصلَّى  َوَأاَن  َدَخَل َعَليَّ  َوَسلََّم  ِه 

َا ِمَن اْلَعْورَِة  ،اَي َعِليُّ َغطِّ َفِخَذكَ "   :الَ َكاِشف  َعْن َفِخِذي فَ قَ   " فَِإَّنَّ
ا، وله شواهد لكن ال تخلو من  : المحقق] #   [ مقالالحديث ضعيف جدا

 

 بَابُ جَوَازِ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ(   -  29) 
د   - 329 ُ َعْنهُ يَ ُقولُ  قَاَل:َأيِب َهارُوَن ، َعْن مَحَّاد   َحدَّثَ نَا :َوقَاَل ُمَسدَّ ْعُت َأاَب َسِعيٍد َرِضَي اَّللَّ ُ  :ْسَِ قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 " غَُلهُ َعْن َصاَلتِهِ َوَلِكْن لَي َْعِقْدهُ اَل َيشْ  ،اَل َيُضرُّ َأَحدُُكْم َأْن ُيَصلَِّي يف ثَ ْوبِِه ُمْشَتِماًل "  :َعَلْيِه َوَسلَّمَ 
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واسمه    ]البوصيري:  #   ضعيف،  العبدي  هارون  وأبو  باختصار.،  صحيحه  في  مسلم  جوين.رواه  بن  :  المحقق]  [عمارة 
ا  [الحديث بهذا اإلسناد فيه أبو هارون العبدي، وهو متروك، واتَّهموه بالكذب. ولذا، فهو ضعيف جدا

 
ُ َعْنهُ قال، َعْن  مُحَْيدٍ ، َعْن  مَحَّاد    ، ثناُن اْلُمَحْبَِّ ُد بْ َداوُ   : َحدَّثَ نَاَوقَاَل احْلَاِرثُ   - 332 َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى   :أََنٍس َرِضَي اَّللَّ

ُهما َوَعَلْيِه ثَ ْوب  َقطَِريُّ  ُ َعن ْ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َخَرَج ُمت َوَكِّئًا َعَلى ُأَساَمَة ْبِن زَْيٍد َرِضَي اَّللَّ  . َلْيِه ثَ ْوب  َغرْيُهُ  لَْيَس عَ اَّللَّ
ا، ألن فيه داود بن  :  المحقق]  #   المحبر، وهو متهم بالوضع، لكنه روي من طرق أخرى الحديث بهذا اإلسناد ضعيف جدا

 [ عن حماد بن سلمة، فهو حديث صحيح، كما قال الترمذي، وغيره، وله شواهد صحيحة
 

 بَابُ مَتَى يُؤْمَرُ الصَّبِيُّ بِالصَّلَاةِ(   -  33) 
ثَ نَا احْلََسُن ْبُن ُموَسى  :قَاَل َأمْحَُد ْبُن َمِنيعٍ   - 345 َأنَّ َسِعيَد ْبَن َأيِب ِهاَلٍل   قَاَل:َعْمرِو ْبِن احْلَاِرِث  ، َعْن  اْبُن هَلِيَعةَ  ، ثناَحدَّ
َعْن  َأْخَْبَهُ  ُهمْ ،  ِمن ْ َعْن  رَُجٍل  ِه  ،  عَ   قَاَل:َعمِّ  ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّ  َرُسوَل  َوَسلَّمَ َسأَْلنَا  َعْن  َلْيِه  الصِّ ،  قَالَ َصاَلةِ  يَاِن  َعَرَف "   : ب ْ ِإَذا 

 " َفُمُروهُ اِبلصَّاَلِة   ،َأَحُدُهْم مَيِيَنهُ ِمْن ُِشَالِهِ 
ا، ألن فيه عبد هللا بن  : المحقق] [ هذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة. ]البوصيري: #  الحديث بهذا اإلسناد ضعيف جدا

ا رجل لم يسملهيعة، وهو مختلط لين ال  [ حديث، وكان يدلس، وقد عنعن، وفيه أيضا
 

 بَابُ صَوْنِ الْمَسَاجِدِ(   -  37)  
ُجَبرْيِ ْبِن ُمْطِعٍم َرِضَي ، َعْن  أَبِيهِ ، َعْن  حُمَمَِّد ْبِن ِإْسَحاقَ ، َعْن  َوقَاَل ِإْسَحاُق َأْخَْباََن ََيََْي ْبُن آَدَم أان اْبُن اْلُمبَاَركِ   -  359
ُ َعنْ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم أَنَّهُ ، َعْن هُ اَّللَّ ََّنَى َأْن تُ َقاَم احْلُُدوُد يف اْلَمَساِجِد أَْو يُ ْنَشَد فهيا اأْلَْشَعاُر أَْو ُيَسلَّ ِفيَها   :َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

اَلحُ ال  . سِّ
َعهُ ِمْن ُجبَ  * ُ َعْنهُ َهَذا ِإْسنَاد  َحَسن  ِإْن َكاَن ِإْسَحاُق ْبُن َيَساٍر ْسَِ  رْيٍ َرِضَي اَّللَّ

 [الحديث ضعيف بهذا اإلسناد: المحقق] [عزاه إلسحاق، وأعله بتدليس ابن إسحاق. ]البوصيري: # 
 

 الْمَسْجِدِ( بَابٌ فِي فَضْلِ مُلَازَمَةِ    -  38) 
ُ َعْنهُ قال، َعْن  َسِعيد  اْلَمْهِريُّ   ، ثناحُمَمَُّد ْبُن َأيِب مُحَْيدٍ   : َحدَّثَ نَاقَاَل أَبُو َداُودَ   -  367 إنَّ َرُسوَل اَّللَِّ    :َأيِب ُهَريْ َرَة َرِضَي اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم   هُ ، مثَّ  َوَما ِمْن َعْبٍد ُيَصلِّي   ،اَلِة َولُُزوُم جَمَاِلِس الذِّْكرِ أَْفَضُل الّراَِبِط اْنِتظَاُر الصَّ "    قَاَل:َصلَّى اَّللَّ يَ ْقُعُد يف ُمَصالَّ
 " ي َعَلْيِه َحَّتَّ َُيِْدَث َأْو يَ ُقوَم   تَ َزِل اْلَماَلِئَكةُ ُتَصلِّ ِإالَّ ملَْ 

ا، إالَّ أن بعض  الحديث بهذا  :  المحقق]  [ هذا إسناد ضعيف لضعف محمد بن أبي حميد.  ]البوصيري:  #   اإلسناد ضعيف جدا
ُ َعْنُه، من غي   [ ر هذا الطريقهذا الحديث قد صح ِمْن َحِديِث َأِبي ُهَرْيَرَة َرِضَي َّللاَّ

 
َبةَ 1] -  368 َثيِن َأيِب َعْبِد الرَّمْحَنِ ، َعْن  َعطَاءٍ ، َعْن  اْبُن ُفَضْيلٍ   : َحدَّثَ نَا[ َوقَاَل اْبُن َأيب َشي ْ َع    ، َحدَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى َمْن ْسَِ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقولُ  هُ َأْو َدَخَل َمْسِجدً "   :اَّللَّ ي َعَلْيِه َما َداَم يف جَمِْلِسِه َما  ا لِلصَّاَلِة مَلْ تَ َزِل اْلَماَلِئَكةُ ُتَصلِّ َمْن َجَلَس يف ُمَصالَّ
 " اللَُّهمَّ اْرمَحْهُ  ،اللَُّهمَّ اْغِفْر لَهُ  ،مَلْ َُيِْدثْ 
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َدَخْلنَا َعَلى َعْبِد   قَاَل:اِئِب  ْبِن السَّ َعطَاِء  ، َعْن  مَحَّاُد ْبُن َسَلَمةَ   ، ثناَداُوُد ْبُن ُرَشْيدٍ   : َحدَّثَ نَا[ َوقَاَل احْلَاِرثُ 2]   -  368

َثيِن َمْن    قَاَل:فَ ُقْلُت َلْو حَتَوَّْلَت ِإىَل ِفَراِشَك    ،َأْي مَيُوُت يف َمْسِجِدهِ   - يَ ْقِضي  اَّللَِّ ْبِن َحِبيٍب ُهَو أَبُو َعْبِد الرَّمْحَِن َوُهوَ  َحدَّ
َع َفذََكَرهُ َوقَاَل يف آِخرِِه فَأُرِيُد   َأْن َأُموَت َوَأاَن يف َمْسِجِدي ْسَِ

ُ َعْنهُ الحديث صحيح ان شاء هللا تعالى، وله شاهد ِمْن  : المحقق] #   [ َحِديِث َأِبي ُهَرْيَرَة َرِضَي َّللاَّ
 

ثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن َجْعَفٍر اْلَورََكاينُّ  -  371 ٍس َعْن حُمَمَِّد ْبِن َعِطيََّة، َعْن أَنَ ، ثنا معتمر، َعْن فَ يَّاِض ْبِن عزوان، َوقَاَل احْلَاِرُث َحدَّ
ُ َعْنهُ  َ تَ َعاىَل لَيُ نَاِدي يَ ْوَم اْلِقيَاَمةِ "   -رَفَ َعهُ  -َرِضَي اَّللَّ َبِغي َأْن َُيَاوِ  :فَ ت َُقوُل اْلَماَلِئَكةُ  ؟أَْيَن ِجريَاين  :ِإنَّ اَّللَّ  ؟َركَ رَب َّنَا َوَمْن يَ ن ْ

 " ؟اِجدِ أَْيَن ُعمَّاُر اْلَمسَ  :فَ ي َُقولُ 
 يف سنده فياض بن غزوان وقد لينه البخاري وابقي رجال اإلسناد ثقات  *

]األلباني في   فياض بن غزوان من أنس بن مالك فالحديث حسن، واالَّ فهو ضعيف النقطاعه.[ إن ثبت سماع :المحقق] # 
 : إسناده جيد.[ (2728) الصحيحة

 
ثَ نَاَوقَاَل اْبُن َأيِب ُعَمرَ   -  373 ِإنَّ    قَاَل:حُمَمَِّد ْبِن َواِسٍع  ، َعْن  رَُجلٍ ، َعْن  ِإْْسَاِعيَل ْبِن َأيِب َخاِلدٍ ، َعْن  َمْرَواُن اْلَفَزارِيُّ   : َحدَّ

ُ َعْنهُ قَاَل اِلبِْنهِ  ْرَداِء َرِضَي اَّللَّ َتَك اْلَمْسِجدُ   :َأاَب الدَّ ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّ   اَي ُبيَنَّ لَِيُكْن بَ ي ْ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقولُ فَِإيّنِ ْسَِ "    :ى اَّللَّ
َراِط ِإىَل اجلَْ  ،ِإنَّ اْلَمْسِجَد بُ ُيوُت اْلُمتَِّقنيَ  ُ َلهُ اِبلرَّْوِح َوالرَّمْحَِة َواجْلََواِز َعَلى الصِّ  " نَِّة  َفَمْن َكاَنِت اْلَمَساِجُد بُ يُوتَهُ َأُتَّ اَّللَّ

لجهالة  ضعيف  عزاه البن أبي عمر، وقال: هذا إسناد  :  المحقق]  [وايته.لجهالة بعض ر   ضعيف  هذا إسناد  ]البوصيري:    #
 [ بعض روايته.

 

 بَابُ الْقَوْلِ عِنْدَ دُخُولِ الْمَسْجِدِ وَالْخُرُوجِ مِنْهُ(   -  39) 
ثَ نَاَوقَالَ   -  376 ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن ِإَذا  نَّ النَِّبَّ  َغرْيِ َواِحٍد أَ ، َعْن  َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َسِعيِد ْبِن َأيِب ِهْندٍ   ، ثناوَِكيع    : َحدَّ َصلَّى اَّللَّ

 " اللَُّهمَّ اْحَفْظيِن ِمَن الشَّْيطَاِن الرَِّجيِم  "   :َخَرَج ِإىَل اْلَمْسِجِد قَالَ 
ا:  المحقق]  [هذا إسناد مرسل أو معضل. ]البوصيري: #   [ .الحديث بهذا اإلسناد ضعيف جدا

 

 يُجْتنَبُ(    فِي الصَّلَاةِ ومَا لَا بَابُ مَا يُجْتَنَبُ   -  40) 
َمنِيعٍ   -  380 َحدَّثَ نَاَوقَاَل َأمْحَُد ْبُن  اْلَعاَلءِ   :  قَالَ ، َعْن  َمْكُحولٍ ، َعْن  يُوُسُف َعِن  َعْنهُ   ُ اَّللَّ َرِضَي  َمَع    :َواثَِلَة  ِإَذا ُكنَّا  ُكنَّا 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يف اْلُمعَ  نَا ِإىَل قس ،فَأُِقيَمِت الصَّاَلةُ  ،ْسَكرِ َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ نَا ِفيَها ِِبَْنزَِلِة الّرَِداءِ  ،نا َوُسيُوِفنَايَوثَ ب ْ  . َفَصلَّي ْ
ا. وله    والعًلء بن كثير، وكًلهما متروكالحديث بهذا اإلسناد فيه يوسف بن عطية،    :المحقق]  #   لذا فالحديث ضعيف جدا

   [شواهد
 



39 

 

د    -  381 ُمَسدَّ اْلَواِرثِ   َحدَّثَ نَا:  َوقَاَل  ُ ،  َعْبُد  اَّللَّ َرِضَي  احْلَاِرِث، َعْن َعِليٍّ  ِإْسَحاَق، َعِن  َأيِب  ِإْسَحاَق، َعْن  حُمَمَُّد ْبُن  ثنا 
قَاَل: َ  اَّللَِّ  اين  َّنَ َعْنُه،  َوَسلَّمَ -َرُسوُل  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ أُقَ لِّ   -َصلَّى  َوَأْن  َشْعِري،  َعاِقص   َوَأاَن  ُأَصلَِّي  الصالةَأْن  يف  احْلََصى    ..َب 

 احْلَِديثَ 
ا: المحقق] [إسناده ضعيف ]البوصيري: #  لكن متنه قد صح عن غير واحد من الصحابة  ، الحديث بهذا اإلسناد ضعيف جدا

 [ هللا عنهمرضي 
 

َبةَ   : َحدَّثَ نَاَوقَاَل احْلَاِرثُ   - 384 َبْكُر ْبُن َعْبِد اَّللَِّ اْلُمَزينُّ قَاَل َصلَّى النَِّبُّ َصلَّى   ا، ثنيَزِيُد ْبُن إِبْ َراِهيمَ   ، ثنااحْلََسُن ْبُن قُ ت َي ْ
نَِعاهَلُمْ  النَّاُس  َفَخَلَع  نَ ْعَلْيِه  َفَخَلَع  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ فَ َقالَ اَّللَّ  ،    " نَِعاَلُكمْ هَلُْم  َخَلْعُتْم  َفَخَلْعنَا  :قَالُوا   ،" ؟ملَ  ِإنَّ "    :قَالَ   ،َخَلْعَت 

عَ  َأًذى ِجْْبِيَل  ِفيِهَما  َأنَّ  َأْخَْبين  السَّاَلُم  نَ ْعَلْيهِ   ،َلْيِه  فَ ْلي َْقِلْب  اْلَمْسِجِد  ِإىَل  َأَحدُُكْم  َجاَء  َأًذى  ،فَِإَذا  ِفيِهَما    ، فَِإْن َكاَن 
 " فَ ْلُيْخَلْعُهَما َوِإالَّ فَ ْلُيَصلِّ ِفيِهَما 

 ُمْرَسل  *
الحديث ضعيف لِلرسال، لكن متنه قد صح من  : المحقق] [بة.قتي هذا إسناد ضعيف لضعف الحسن بن  ]البوصيري: # 

[ حديث أبي سعيد الخدري رضي هللا عنه.
 

 بَابُ الصُّفُوفِ(   -  42) 
د    -  393 ثَ نَا ُعَمُر ْبُن َعِليٍّ   :َوقَاَل ُمَسدَّ ْعُت أاََب سعد اخلطمي يقول   :حُمَمَُّد بن إسحاق قال  ، ثناَحدَّ ْعُت َجاِبَر ْبَن    :ْسَِ ْسَِ

َُيَدِّ   عبد عنهما  هللا  رضي  َخْلَفهُ   :ثُ هللا  فَأَقَاَمُهَما  َصْخٍر  ابن  َجبَّاِر  أَْو  َوِِبَاِبٍر  ِبِه  َصلَّى  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  النَِّبَّ   .َأنَّ 
يَاقِ  َحِديٍث طَوِيٍل ِمْن طَرِيِق اْلَولِيِد ْبِن ُعبَاَدَة عن جابر رضي هللاَأْصُلهُ يف ُمْسِلٍم يف  *  عنه ِبَغرْيِ َهَذا السِّ

 ]البوصيري: له شاهد.[  [حديث الباب ضعيف السند صحيح المتن، عدا ما ذكرنا من الشك.: المحقق] # 
 

ُهما قَاَلتْ   فَاِطَمَة بِْنِت قَ ْيٍس َرِضيَ ، َعْن  جُمَاِلد  َعِن الشَّْعِبِّ   ، ثنااخْلَِليُل ْبُن زََكرايَّ   : َحدَّثَ نَاَوقَاَل احْلَاِرثُ   -  395 ُ َعن ْ   : اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقولُ  ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  ،َوَخرْيُ ُصُفوِف النَِّساِء آِخُرَها  ،َوَشرَُّها آِخُرَها  ،َخرْيُ ُصُفوِف الّرَِجاِل َأوَّهُلَا"  :ْسَِ

 "َوَشرَُّها َأوَّهُلَا 
ضعيف.  ]البوصيري:  #   متروك.  ديث الح:  المحقق]  [ مجالد  وهو  زكريا،  بن  الخليل  فيه  ألن  ا،  جدا ضعيف  اإلسناد    بهذا 

َحِديِث َأِبي ُهَرْيَرَة َرِضَي َّللاَُّ  لكن قد صح هذا المتن ِمْن    ومجالد بن سعيد، وليس بالقوي، وإن يقبل التلقين بأخرة الختًلطه.
ا.  [ َعْنُه، وروي عن غيره أيضا

 

 بَابُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ(   -  43) 
ثَ نَاَوقَاَل أَبُو َداُودَ   -  400 ُ َعْنهُ رَفَ َعهُ "  ، َعْن  حُمَمَِّد ْبِن اْلُمْنَكِدرِ ، َعْن  طَْلَحةُ ْبُن َعْمرٍو  : َحدَّ َلَقْد مَهَْمُت  َجاِبٍر َرِضَي اَّللَّ

 " فَُأَحرَِّق َعَلْيِهْم بُ ُيوََتُْم   ،َأََتَلََّف َعَلى رَِجاٍل يَ َتَخلَُّفوَن َعِن الصَّاَلةِ ، مثَّ َأْن آُمَر َصارًِخا اِبلصَّاَلةِ 
ا، ألن فيه طلحة بن عمرو الحضرمي، وهو متروك،  الحديث بهذا اإلسناد ضعيف  :  المحقق]  [له شاهد  ]البوصيري:  #   جدا

 [ لكن صح هذا المتن من حديث أبي هريرة وغيره رضي هللا عنهم.
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يَ ْعَلى  -  402 أَبُو  ثَ نَاَوقَاَل  َحدَّ رُ   :  ْبُن  ثناَشْيدٍ َداُوُد  اْلَولِيدِ   ،  ْبُن  اْلَعْنِسيِّ ، َعْن  بَِقيَّةُ  َبْكٍر  َثيِن َأيِب  َحدَّ رُفَ ْيعٍ   ،  ْبُن  ثنا زَْيُد   ،  
ِمْهَرانَ  ْبُن  َعْن  َمْيُموُن  َعْنهُ  ،   ُ اَّللَّ َرِضَي  أَُماَمَة  َوَسلََّم:   قَاَل:َأيِب  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّ  َرُسوُل  الرَّ "    قَاَل  َوْحدَ َصاَلةُ  يف  ُجِل  هُ 

َقِتِه بِِتْسِعِماَئِة َصاَلةٍ َوَصاَلتُ   ،َسِبيِل اَّللَِّ تَ َعاىَل ِِبَْمٍس َوِعْشرِيَن َصاَلةً  َوَصاَلتُهُ يف مَجَاَعٍة بِِتْسَعٍة َوَأْربَِعنَي أَْلَف َصاَلٍة   ،هُ يف رُف ْ
 " 

ا.: المحقق] [ هذا إسناد ضعيف لتدليس بقية بن الوليد. ]البوصيري: #   [ الحديث ضعيف جدا
 

َبةَ   -  405 ثَ نَاَوقَاَل اْبُن َأيِب َشي ْ حُمَمَِّد ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن هو اْبُن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن ابن  ، َعْن  ُشْعَبةُ   ، ثناغُْنَدر    : َحدَّ
ِه هو ََيََْي ْبُن َأْسَعَد ْبِن زُرَا، َعْن  َأْسَعَد ْبِن زُرَارَةَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َومَلْ َأَر ِفينَا رَُجاًل ُيْشِبُههُ َُيَدُِّث َعِن ال  قَاَل:رََة  َعمِّ نَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ

َع نَِداَء اجْلََماَعةِ "  قَاَل: عَ ، مثَّ  مَلْ َيَِْت َثاَلَثً ، مثَّ َمْن ْسَِ  " ُمنَاِفٍق ْلُبهُ قَ ْلبَ َفُجِعَل ق َ  ،مَلْ َيَِْت َثاَلًَث طُِبَع َعَلى قَ ْلِبهِ ، مثَّ ْسَِ
رجاله كلهم ثقات، لكن اختلفوا في صحبة يحيى بن أسعد بن زرارة، وقد جزم المزي بأنه الحديث بهذا اإلسناد  :  المحقق]  #  

ا.  [ ال صحبة له، فيكون الحديث مرسًلا ضعيفا
 

ثَ نَاَوقَاَل احْلَاِرثُ   -  406 أََنِس ْبِن َماِلٍك َرِضَي ، َعْن  َأاَبَن ْبِن َأيِب َعيَّاشٍ ، َعْن  ِعيدٍ  ْبُن سَ حُمَمَّدُ   ، ثناَداُوُد ْبُن اْلُمَحْبَِّ   : َحدَّ
ُ َعْنهُ   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  قَاَل:اَّللَّ َأْربَ َعة  َوِعْشُروَن  "    قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َفْضُل َصاَلِة الرَُّجِل يف مَجَاَعٍة َعَلى َصاَلتِِه َوْحَدهُ 

 " اُجْزءً 
الحديث بهذا اإلسناد فيه داود بن المحبر، وهو متهم  :  المحقق]  ينفرد به[ داود بن المحبر ضعيف، لكن لم    ]البوصيري:  #  

ا محمد بن سعيد، لم أستطع تعيينه. ا أبان بن أبي عياش، وهو متروك الحديث.  بالوضع، وفيه أيضا  [وفيه أيضا
 

 ةِ( بَابُ الْمُحَافَظَةِ عَلَى الْجَمَاعَ   -  45)  
ثَ نَا:  َوقَاَل أَبُو َداُودَ   -  410 ُ َعْنهُ  ، َعْن  َأيِب َعْبِد اَّللَِّ اْلَقرَّاظِ ، َعْن  حُمَمَُّد ْبُن َأيِب مُحَْيدٍ   َحدَّ قَاَل    قَاَل:َأيِب ُهَريْ َرَة َرِضَي اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: َلًة َعَلى َصاَلِة اَل َُيَاِفُظ اْلُمنَاِفُق َأرْ "  َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  " -يَ ْعيِن يف مَجَاَعةٍ -ِعَشاِء اآْلِخَرِة الْ بَِعنَي لَي ْ
الحديث بهذا اإلسناد فيه محمد بن أبي حميد،  :  المحقق]  [هذا إسناد ضعيف لضعف محمد بن أبي حميد   ]البوصيري:  #  

 [ ابن عمر، و أبي هريرة ويشهد لمعنى هذا الحديث أحاديث   وهو ضعيف منكر الحديث.
 

 بِاتِّبَاعِ الْإِمَامِ فِي أَفْعَالِهِ( بَابُ الْأَمْرِ    -  46) 
ْبُن مُحَْيدٍ   -  413 َحدَّثَ نَاَوقَاَل َعْبُد  َمْسَلَمةَ   :  ْبُن  اَّللَِّ  ثناَعْبُد  ِإْليَاسَ   ،  ْبُن  رِفَاَعَة  ، َعْن  َخاِلُد  ْبِن  ْبِن ُعب َْيِد   قَاَل:ِإبْ َراِهيَم 

ْبِن َعْبدِ  َجاِبِر  ُهماَدَخْلُت َعَلى  َعن ْ  ُ اَّللَّ َرِضَي  اَّللَِّ  ُجُلوس    ،  أِلَْصَحاِبِه اْلَعْصَر َوُهْم  ُيَصلِّي  َجاِلًسا  فَ َنظَْرُت    قَاَل:  ،فَ َوَجْدتُهُ 
َسلَّمَ  مثَّ  َحَّتَّ  عَ   :قُ ْلتُ ،   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّ  َرُسوِل  َصاِحُب  أَْنَت  َلَك   ُ اَّللَّ وَ َغَفَر  هِبِْم  ُتَصلِّي  َوَسلََّم  َجاِلس  َلْيِه  َأاَن    :قَالَ   ،أَْنَت 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل    ،فََأَمْرَُتُْم َأْن ََيِْلُسوا   ،َمرِيض  َفَجَلْستُ  ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َماُم ُجنَّة  "ِإيّنِ ْسَِ  ،فَِإَذا َصلَّى قَائًِما  ،اإْلِ
 " ُجُلوًسا  َفَصلُّوا  ،َوِإْن َصلَّى َجاِلًسا  ،َفَصلُّوا ِقيَاًما

الحديث بهذا اإلسناد فيه خالد بن إلياس، وهو متروك  : المحقق] [هذا إسناد ضعيف لضعف خالد بن إياس. ]البوصيري: # 
 [ الحديث، لكن قد روى المرفوع من الحديث مسلم وغيره
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د    - 415 ثَ نَا:  َوقَاَل ُمَسدَّ بَانَ ، َعْن  رٍ َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َبدْ   ، ثناحُمَمَُّد ْبُن َجاِبرٍ   َحدَّ ُهما  ، َعْن  َعِليِّ ْبِن َشي ْ ُ َعن ْ  قَاَل:أَبِيِه َرِضَي اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   ،َصلَّْيُت َخْلَف النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ َمْن "    قَاَل:فَ َلمَّا اْنَصَرَف    ،فَ َرَفَع رَُجل  رَْأَسهُ قَ ْبَل النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ

َماِم َأْو َوَضعَ َع رَْأسَ رَفَ   " َفاَل َصاَلَة َلهُ   ،هُ قَ ْبَل اإْلِ
لكن األمر بمتابعة اإِلمام، وعدم    الحديث ضعيف.:  المحقق]  [ هذا إسناد ضعيف لضعف محمد بن جابر.  البوصيري:]  #  

 [ .سبقه في شيء من أعمال الصًلة ثابت في أحاديث صحيحة
 

 خْفِيفِ( بَابُ أَمْرِ الْإِمَامِ بِالتَّ   -  48) 
َمِنيعٍ   -  422 ْبُن  َأمْحَُد  ثَ نَاَوقَاَل  َحدَّ إِبْ َراِهيمَ   :  ْبُن  ْبِن نُ بَاَتةَ   ، ثنايَ ْعُقوُب  اأْلَْصَبِغ  َلى َعِن  لَي ْ َواْبُن َأيِب  َعِليٍّ ، َعْن  احْلَجَّاُج 

ُ َعْنهُ َصلَّى ثَ ُهْم َأنَّ ُمَعاًذا َرِضَي اَّللَّ ُ َعْنهُ أَنَّهُ َحدَّ ْلَفهُ رَُجل  َأْعَرايِبٌّ َمَعهُ اَنِضح   فَ َقَرأَ ِبُسورَِة اْلب ََقَرِة َوخَ   ،ِبَقْوِمِه اْلَفْجرَ   َرِضَي اَّللَّ
ُ َعْنهُ   ،فَ َلمَّا َكاَن يف الرَّْكَعِة الثَّانَِيِة َصلَّى اأْلَْعَرايِبُّ   ،َلهُ   :، فَ َقالَ  َعَلْيِه َوَسلَّمَ فََأْخَْبُوا ِبِه النَِّبَّ َصلَّى اَّللَُّ   ،َوتَ َرَك ُمَعاًذا َرِضَي اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   ،ِخْفُت َعَلى اَنِضِحي َويل ِعيَال  َأْكَتِسُب َعَلْيِهمْ  فَِإنَّ ِفيِهُم    ،َصلِّ هِبِْم َصاَلَة َأْضَعِفِهمْ "    :فَ َقاَل النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ
 " ااًن اَل َتُكْن فَ تَّ  ،الصَِّغرَي َواْلَكِبرَي َوَذا احْلَاَجةِ 

 [ الحديث بهذا اإلسناد واٍه.: المحقق] [إسناد ضعيف لضعف ابن أبي ليلى وحجاج بن أرطأة.هذا  ]البوصيري: # 
 

 بَابُ الْفَتْحِ عَلَى الْإِمَامِ(   -  49) 
ِإسْ   -  423 ثنا  الصَّاغَاينُّ،  َسْعٍد  أَبُو  ٍر  ُمَبشِّ ْبُن  حُمَمَُّد  ثَ نَا  َحدَّ َمِنيٍع  ْبُن  َأمْحَُد  َعْن  قَاَل  َعْبِد  َرائِيُل،  َأيِب  َعْن  اأْلَْعَلى،  َعْبِد 

َعْنهُ   ُ اَّللَّ َرِضَي  َعِليٌّ  قَاَل:  قَاَل:  اْسَتْطَعَمكَ   :الرَّمْحَِن  ِإَذا  َماِم  اإْلِ َعَلى  يُ ْفَتَح  َأْن  السُّنَِّة  الرَّمْحَنِ   ،ِمَن  َعْبِد  أِلَيِب  َما    :قُ ْلُت 
َمامِ   . َكتَ قَاَل: ِإَذا سَ  ؟اْسِتْطَعاُم اإْلِ

 األثر ضعيف، لكنه ينجبر بما له من الشواهد فيرتقي إلى الحسن لغيره[ :المحقق] # 
 

 بَابُ مِقْدَارِ الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ(   -  52)  
ُ َعْنهُ قَالَ امِ الصَّ ُعبَاَدَة ْبِن  ، َعْن  رَُجٍل َعِن احْلََسنِ   ، ثناَمْعَمر    ، ثناقَاَل ِإْسَحاُق َأْخَْباََن َعْبُد الرَّزَّاقِ   -  427  :ِت َرِضَي اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَ َرأَ يف اْلِعَشاِء يف السَّ     .َفِر اِبلتِّنِي َوالزَّيْ ُتونِ ِإنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َقِطع  يف َمْوِضَعنْيِ َوَلهُ َشاِهد  يف الصَِّحيِح ِمْن َحِديِث اْلَْبَاِء ْبِن عَ  * ُهما ٍب رَ ازِ َهَذا ُمن ْ ُ َعن ْ  ِضَي اَّللَّ

ا: المحقق] [هذا إسناد منقطع في موضعين ]البوصيري: #   [ الحديث ضعيف جدا
 

دٍ َعِليِّ ْبِن ََيََْي ْبِن  ، َعْن  حُمَمَُّد ْبُن ِإْسَحاقَ   ، ثناِمْنَدل  اْلَعَنِزيُّ   ، ثناَوقَاَل ِإْسَحاُق َأْخَْباََن ََيََْي ْبُن آَدمَ   -  428 ، َعْن  َخالَّ
قَالَ  َعْنهُ   ُ اَّللَّ َرِضَي  ِه  وَ   :َعمِّ اْلِكتَاِب  بَِفاحِتَِة  اأْلُولََينْيِ  الرَّْكَعَتنْيِ  يف  يَ ْقَرأُ  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّ  َرُسوُل  َويف    ،ُسورَةٍ َكاَن 

 . اآلخرتني ِبَفاحِتَِة اْلِكتَابِ 
 َهَذا ِإْسنَاد  َضِعيف   *
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ا.: المحقق] [يف لتدليس ابن إسحاق، وضعف مندل.ناد ضعهذا إس لبوصيري:]ا #  وله    الحديث بهذا اإلسناد ضعيف جدا
 [ .شواهد مرفوعة وموقوفة

 
ثَ نَاَوقَاَل احْلَاِرثُ   -  431 ، َعْن أْلََشجِّ بَُكرْيِ ْبِن ا، َعْن  اأْلَْسَلِميِّ َأيِب ََيََْي  ، َعْن  َعِليُّ ْبُن َعْبِد اَّللَِّ   ، ثناحُمَمَُّد ْبُن ُعَمرَ   : َحدَّ

ُ َعْنهُ قَالَ ، َعْن مُحَْيِد ْبِن َعْبِد الرَّمْحَنِ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَ َرأَ يف الصُّْبِح }تَ بَاَرَك الَِّذي بَِيِدِه   :َأيِب أَيُّوَب َرِضَي اَّللَّ إنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ
 اْلُمْلُك{ 

الحديث بهذا اإلسناد فيه محمد بن  :  المحقق]   [واقدي، ضعيف.هذا إسناد ضعيف؛ محمد بن عمر هو ال  ي:]البوصير   #  
ا. [ عمر الواقدي، وهو متروك الحديث، ولذا فهو ضعيف جدا

 
ثَ نَاَوقَاَل أَبُو يَ ْعَلى -  433 َأيِب  ، َعْن زِيدَ أَيُّوَب ْبِن يَ ، َعْن ُمغَلِّس  اخْلَُراَساينُّ  ، ثناحُمَمَُّد ْبُن ُعْثَمانَ  ، ثناَخِليَفةُ ْبُن َخيَّاطٍ  : َحدَّ

ُ َعْنهُ قال ، َعْن  َرزِينٍ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَ َرأَ يف الصُّْبِح }ُقْل َأُعوذُ برب الفلق{ و    :َعْمرِو ْبِن َعَبَسَة َرِضَي اَّللَّ إنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيهِ   " اْلَفَلُق َجَهنَّمُ " : َوَسلَّمَ  }قل َأُعوذُ ِبَربِّ النَّاِس{ َوقَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 [ .قوله: "الفلق جهنم" قد صح من حديث عقبة بن عامر رضي هللا عنهوهذا المتن دون  إسناده ُمظلم،: المحقق] # 
 

 بَابُ التَّجْمِيعِ فِي الْبُيُوتِ(   -  53)
ث  -  413 َمْسَلَمَة،  ْبُن  اَّللَِّ  َعْبُد  َحدَّثَ نَا  مُحَْيٍد  ْبُن  َعْبُد  رِفَاَعةَ قَاَل  ْبِن  ُعب َْيِد  ْبِن  ِإبْ َراِهيَم  َعْن  إِْليَاَس،  ْبُن  َخاِلُد  قَاَل: نا   

ُهَما ِِبَكَّةَ  ُ َعن ْ احْلَِديَث َوِفيِه ُكنَّا نُ نَاِدي يف   ...َصلِّي ِبَِْصَحابِهِ فَ َوَجْدتُهُ َجاِلًسا يُ   ،َدَخْلُت َعَلى َجاِبِر ْبِن َعْبِد اَّللَِّ َرِضَي اَّللَّ
ُع أِلَْهِلنَا بُ ُيوتِنَ   ا لِلصَّاَلِة َوجُنَمِّ

الحديث بهذا اإلسناد    ]المحقق:]البوصيري: عزاه البوصيري لعبد بن حميد بسند ضعيف لضعف خالد بن إياس[ ]مطالب: [  
 [ .ن قد روى المرفوع من الحديث مسلم وغيرهفيه خالد بن إلياس، وهو متروك الحديث، لك

 
 ةِ( بَابُ شُرُوطِ الْأَئِمَّ   -  54)  

َكاَن ُمَعاذ  َرِضَي    :َأيِب َصاِلٍح قَالَ ، َعْن  َحِبيِب ْبِن َأيِب ََثِبتٍ ، َعْن  ُسْفيَانُ   ، ثنا َعْبُد اْلَعزِيِز ْبُن أاََبنَ   : َحدَّثَ نَاَوقَالَ   -  435
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم اْلَفْجرَ  ُ َعْنهُ ُيَصلِّي َمَع النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ  . مُّ َأْصَحابَهُ  فَ ي َؤُ يَ ْرِجعُ  مثَّ  ،اَّللَّ

 ُمْرَسل   *
ا ألن في إسناده عبد العزيز بن أبان، وهو متهم بالوضع، وفيه عنعنة حبيب بن أبي  :  المحقق]  #   هذا الحديث ضعيف جدا

 [ ثابت وهو مدلس.
 

َبةَ   -  436 َشي ْ َأيِب  ْبُن  َبْكِر  أَبُو  ثَ نَاَوقَاَل  َحدَّ ُأَساَمةَ   :  َعْن  أَبُو  الرَّمحَْ ،  يَزِ َعْبِد  ْبِن  َجاِبٍر  ِن  ْبِن  ْبَن    قَاَل:يَد  اْلَقاِسَم  ْعُت  ْسَِ
َدفَ ُعوهُ  َحَّتَّ  فََأََب  هِبِْم  لُِيَصلَِّي  قَ ْوُمهُ  َقدََّمهُ  َعْنهُ   ُ اَّللَّ َرِضَي  َسْلَماَن  ِإنَّ  يَ ُقوُل  هِبِمْ   ،خُمَْيِمَرَة  رَاضٍ   :قَالَ   ،فَ َلمَّا َصلَّى    ، َأُكلُُّكْم 

ْعتُ   ،احْلَْمُد َّللَِّ   :لَ قَا  ،نَ َعمْ   :قَالُوا  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقولُ ِإيّنِ ْسَِ ََتُْرُج    ،َثاَلثَة  اَل تُ ْقَبُل هَلُْم َصاَلة  اْلَمْرَأةُ "    : َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 " ُهْم َلهُ َكارُِهونَ َوالرَُّجُل يَ ُؤمُّ اْلَقْوَم وَ  ،َواْلَعْبُد اآْلِبقِ  ،ِمْن بَ ْيِتَها ِبَغرْيِ ِإْذِن َزْوِجَها 
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ثقات   البوصيري:]  #   رجاله  إسناد  شاهد.هذا  وله  يكرهونه  ا:  المحقق]  [،  لمن  المرء  إمامة  كراهة  موضوع  في  ألحاديث 
[ بمجموعها ال تنزل عن مرتبة الحسن.

 
ثَ نَاَوقَاَل احْلَاِرثُ   -  439 ُ ، َعْن  أَبُو َبْكِر ْبُن َأيِب َمْرميََ   ، ثناَداُوُد ْبُن ُرَشْيدٍ   : َحدَّ َأيِب اأْلَْحَوِص َوَضْمَرَة َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ

 " " اَي َأاَب ُعب َْيَدَة اَل يَ ُؤمَّنَّ َأَحد  بَ ْعِدي َجاِلًسا  :َعَلْيِه َوَسلََّم قَالَ 
ا.: المحقق]  [فيه أبو بكر بن عبدهللا بن أبي مريم ضعيفبوصيري: ال] #   [ الحديث ضعيف جدا
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 صِفَةُ الصَّلَاةِ(   -  5) 
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 بَابٌ فِي الِاسْتِفْتَاحِ وَغَيْرِهِ(   -  1) 
د    -  448 ثَ نَاَوقَاَل ُمَسدَّ ُ َعْنهُ  ، َعْن  ِإْْسَاِعيُل ْبُن رَاِفعٍ   ، َحدََّثيِن َعطَّاُف ْبُن َخاِلدٍ   : َحدَّ ُكْنُت    قَاَل:أََنِس ْبِن َماِلٍك َرِضَي اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يف َمْسِجِد اخْلَْيفِ َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َجاِلًسا   فَ َقاَل   قَاَل:  ،فََأََتهُ رَُجاَلِن أَْنَصاِريُّ َوثَ َقِفيُّ َفذََكَر احْلَِديثَ   ،  َصلَّى اَّللَّ
َفذََكَر  ..." ِجْئَت َتْسأَُليِن َعِن الصَّاَلِة  "    َم: َعَلْيِه َوَسلَّ قال َصلَّى اَّللَُّ   ،ُسوَل اَّللَِّ َعمَّا ِجْئُت َأْسأَُلَك َعْنهُ َأْخِْبْين اَي رَ   :الث ََّقِفيُّ 

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   ،احْلَِديثَ  فََأْمِكْن َيَدْيَك    ،ِإَذا رََكْعتَ ، مثَّ  تَ َيسََّر ِمَن اْلُقْرآنِ مثَّ ِإَذا قُْمَت ِإىَل الصَّاَلِة فَاق َْرْأ َما  "    :قَاَل َصلَّى اَّللَّ
  ، َفَمكِّْن َوْجَهَك ِمَن السُُّجوِد َحَّتَّ َتْطَمِئنَّ َساِجًدا  ،ِإَذا َسَجْدتَ ، مثَّ  َواف ُْرْق َبنْيَ َأَصاِبِعَك َحَّتَّ َتْطَمِئنَّ رَاِكًعا   ،ت َْيكَ ِمْن رُْكب َ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:لَّى اقال صَ  ؟َأرَأَيْ َتَك ِإْن َصلَّْيُت اللَّْيَل ُكلَّهُ  قَاَل:" ْيِل َوآِخرِِه َوَصلِّ ِمْن َأوَِّل اللَّ   " فَِإنََّك ِإًذا أَْنَت "  َّللَّ
الواردة فيه    جدا ولأللفاظالحديث ضعيف  :  المحقق]  [سنده ضعيف، لضعف إسماعيل بن رافع. وله شاهدبوصيري:  ال]  #  

[ والقوليةشواهد صحيحة كثيرة، عدا قوله: )أرأيتك إن صليت الليل كله؟ ... الحديث( فإنه مخالف لسنته العملية 
 

ثَ نَاَوقَاَل احْلَاِرثُ   -  450 لرَّمْحَِن ْبِن َأيِب  أَيُّوَب ْبِن َعْبِد ا ، َعْن  يَ ْعُقوُب ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َأيِب َصْعَصَعةَ   ، ثناحُمَمَُّد ْبُن ُعَمرَ   : َحدَّ
ُ عَ ، َعْن  َعبَّاِد ْبِن ََتِيمٍ ، َعْن  صعصعة  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَالَ   ،ْنهُ َعْبِد اَّللَِّ ْبِن زَْيٍد َرِضَي اَّللَّ اْفِتتَاُح الصَّاَلِة  "    :َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ

 " َوحَتِْليُلَها التَّْسِليُم   ،َوحَتْرميَُها التَّْكِبريُ   ،الطُُّهورُ 
ن عمر  محمد ب  -  1 الحديث بهذا اإلسناد فيه ثًلث علل::  المحقق]  [محمد بن عمر هو الواقدي، ضعيف.  ]البوصيري:  #  
ْحَمِن ْبِن   -  3 يعقوب بن محمد بن أبي صعصعة، ولم أجد له ترجمة.  -  2 قدي، وهو متروك الحديث.الوا َأيُّوَب ْبِن َعْبِد الرَّ

 [ .وللحديث شواهد حسنة بمجموعها، ولكنه غير قابل لًلنجبار  َأِبي َصْعَصَعَة، وهو مستور.
 

 أُولَى( بَابُ مَتَى يُكَبِّرُ التَّكْبرِيَةَ الْ   -  3)  
ثَ نَاَوقَاَل اْبُن َأيِب ُعَمرَ   -  454 ُ َعْنهُ أَنَّهُ ، َعْن  ُجَوْيِْبٍ َعِن الضَّحَّاكِ ، َعْن  يُوُسُف ْبُن َخاِلٍد اْلَبْصِريُّ   : َحدَّ حذيفة َرِضَي اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم رَاِكع   ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ َكُرو َفذَ   ،فَ رََكَع ُدوَن الصَّفِّ   ،َدَخَل َوالنَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ َأْحَسَن "  :فَ َقالَ   ،ا َصِنيَعهُ لِلنَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ
 " ُحَذيْ َفةُ َوَأمْجَلَ 

ا  *  َهَذا ِإْسنَاد  َواٍه ِجدًّ
ِإسناده كما  :  المحقق]  [رواه محمد بن يحيى بن أبي عمر بسند ضعيف لضعف جويبر بن سعيد البلخي.  ]البوصيري:  #  

ا لحال يو الحافظ واٍه وصفه   [سف بن خالد، وجويبر ابن سعيد.جدا
 

ْعُت َشْيًخا يف   قَاَل:أَبُو ُعب َْيٍد احْلَاِجُب    ، ثناَأيِب فَ ْرَوَة يَزِيَد ْبِن ِسنَانٍ ، َعْن  أَبُو ُأَساَمةَ   : َحدَّثَ نَاَوقَاَل أَبُو َبْكرٍ   -  456 ْسَِ
ْرَداءِ   قَاَل:اْلَمْسِجِد احْلََراِم يَ ُقوُل   ُ َعنْ   أَبُو الدَّ ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ َرِضَي اَّللَّ َوِإنَّ   ،ِإنَّ ِلُكلِّ َشْيٍء أَنْ َفةً "  :هُ قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َهاَفَحاِفظُوا    ،أَنْ َفَة الصَّاَلِة التَّْكِبريَةُ اأْلُوىلَ  َوَة، فَ قَ   "،َعَلي ْ ْثُت ِبِه رََجاَء ْبَن َحي ْ ْرَداِء،قَاَل أَبُو ُعب َْيٍد: َفَحدَّ ،  اَل: َحدَّثَ ْتيِن أُمُّ الدَّ
رْ َعْن  ُهَماَأيِب الدَّ ُ َعن ْ  . َداِء َرِضَي اَّللَّ

 ِإْسنَاُدهُ َحَسن   *
 [ لحال يزيد.حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف : المحقق] [إسناده حسن ]البوصيري: # 
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د   -  457 ثَ نَاَوقَاَل ُمَسدَّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن يَ ُقوُل ِإَذا   قَاَل: َعْوٍف َعِن احْلََسنِ ، َعْن ََيََْي  : َحدَّ بَ َلَغيِن َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
يِت  ؤتة الَّ مَهُْزهُ امل "   :قَالَ   ؟َما مَهُْزهُ   :ِقيلَ   "اللَُّهمَّ ِإيّنِ َأُعوذُ ِبَك ِمَن الشَّْيطَاِن الرَِّجيِم ِمْن مَهْزِِه َونَ ْفِثِه َونَ ْفِخهِ "  :اف ْت ََتَح الصَّاَلةَ 
ْعرُ  ،تَُْخُذ َبيِن آَدمَ   ". َونَ ْفُخهُ اْلِكْْبُ  ،َونَ ْفثُهُ الشِّ

 [ ، وهذا إسناد مرسل.صحيح بشواهده، ومتابعه: المحقق] [مرسل، وله شواهدبوصيري: ال] # 
 

اْبِن    -  459 ْبَن َصاِلٍح َُيَدُِّث َعِن  َسَلَمَة  َشِهْدُت  ْبُن َمِنيٍع:  َأمْحَُد  رَأَْيُت  ْنَكدِ اْلمُ َوقَاَل  قَاَل:  َعْنهُ   ُ اَّللَّ َرِضَي  َجاِبٍر  ِر َعْن 
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -َرُسوَل اَّللَِّ   : يَ ْرفع يََدْيِه ِإَذا اف ْت ََتَح الصَّاَلَة، َوِإَذا رََكَع، َوِإَذا رََفع رأَسهُ من الركوع. -َصلَّى اَّللَّ

ا لحال  : المحقق] [ضعيف. صالح وهورواه أحمد بن منيع عن سلمة بن   ]البوصيري: #  الحديث بهذا اإلسناد ضعيف جدا
 [ سلمة بن صالح، وقد صح في معناه ما يغني عنه.

 
َبةَ   -  462 َشي ْ َأيِب  ْبُن  َبْكِر  أَبُو  َحدَّثَ نَاَوقَاَل  احْلُبَابِ   :  ْبُن  ثنازَْيُد  ْبُن َصاِلحٍ   ،  ثناُمَعاِويَةُ  اْلَعْنِسيُّ َعِن   ،  َسْيٍف  ْبُن  يُوُنُس 

َمْهَما َنِسيُت مَلْ أَْنَس َأيّنِ رَأَْيُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى  :ُمَعاِويَةُ قَالَ   -حْلَاِرِث اْلِكْنِديِّ َشكَّ اِرِث ْبِن ُغَضْيٍف أَْو ُغَضْيِف ْبِن ااحلَْ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َواِضًعا يََدهُ اْلُيْمََن عَ   . اَلةِ يف الصَّ يَ ْعيِن  -َلى َيِدِه اْلُيْسَرى  اَّللَّ

اإِلسناد حسن لذاته، وذلك لحال زيد بن   صحيح لغيره، وهذا : المحقق ] [إسناده رجاله ثقات، وله شاهدبوصيري: ال] # 
 [ الحباب.

 
ُعَمرَ   -  463 َأيِب  اْبُن  َحدَّثَ نَاَوقَاَل  َمْعَمر    :  أان  الرَّزَّاِق  َأيِب َكِثريٍ ، َعْن  َعْبُد  ْبِن  َعْن  ََيََْي  ابْ ،  َعِن  رَ رَُجٍل  ُعَمَر  ُ ِن  اَّللَّ ِضَي 

ُهَما قَالَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يف الصَّاَلةِ   :َعن ْ ُ َأْكْبَُ   :ِحنَي َوَصَل ِإىَل الصَّفِّ   ، فَ َقالَ أََتى رَُجل  َوالنَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ َواحْلَْمُد َّللَِِّ    ، َكِبريًا اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َصاَلتِِه قَالَ مَّ فَ لَ  ،َوُسْبَحاَن اَّللَِّ بُْكَرًة َوَأِصياًل  ،َكِثريًا فَ َقاَل  "،؟َمْن َصاِحُب اْلَكِلَماتِ "  :ا َقَضى النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ

ِضَي قَاَل اْبُن ُعَمَر رَ   ،" اَب السََّماِء تُ ْفَتُح هَلُنَّ لََقْد رَأَْيُت أَبْ وَ "    :فَ َقالَ   ،َوَما َأرَْدُت هِبِنَّ ِإالَّ اخْلرَْيَ   ،َأاَن اَي َرُسوَل اَّللَِّ   :الرَُّجلُ 
ُ َعْنهُ  ْعتُ ُهنَّ َفَما تَ رَْكت ُ : اَّللَّ  . ُهنَّ بَ ْعَدَما ْسَِ

 [ حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف: المحقق] [إسناده ضعيفبوصيري: ال] # 
 

ثَ نَاَوقَاَل أَبُو َبْكرٍ   - 464 َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َعاِمِر ْبِن  ، َعْن  ب َْيِد اَّللَِّ ْبِن عُ   َعاِصمِ ، َعْن  َشرِيك   ، ثناَشاَذاُن اأْلَْسَوُد ْبُن َعاِمرٍ   : َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوُهَو يف الصَّاَلةِ   :أَبِيِه قَالَ ، َعْن  رَبِيَعةَ  احْلَْمُد َّللَِِّ َكِثريًا طَيِّبًا ُمبَارًَكا ِفيِه    َقاَل:ف َ   ،قَاَم رَُجل  َخْلَف النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ

َقضَ  قَالَ فَ َلمَّا  َصاَلَتهُ  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  النَِّبُّ  اْلَقاِئلُ "  :ى  اْلَقْومِ   "، ؟ َمِن  ِمَن  رَُجل   َعَلْيِه فَ   ،أانَ   :فَ َقاَل   ُ اَّللَّ َصلَّى  قال 
َتِدرُوََّنَا أَي ُُّهْم َيْكتُ بُ َها "  َوَسلََّم:  " لََقْد رَأَْيُت اْثيَنْ َعَشَر َمَلًكا يَ ب ْ

 [ حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف: المحقق] حديث صحيح، رجاله ثقات.[ ي:]البوصير  # 
 

 الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ وَالسَّبَبُ فِي تَخْفِيفِهَا( بَابُ    -  4) 
َثيِن زَاِئَدَة َعِن اْبِن ُخثَ ْيمٍ ، َعْن  ُحَسنْيُ ْبُن َعِليٍّ   : َحدَّثَ نَاَوقَاَل أَبُو َبْكرٍ   -  466 ُعْثَماَن ، َعْن  َقِفيُّ َعاِصٍم الث َّ   َداُوُد ْبنُ   ، َحدَّ

ُ َعْنهُ قَالَ  َرِضَي  ْبِن َأيِب اْلَعاصِ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأْن أَق َْرأَ ِبَسبِِّح اْسَم رَبَِّك اأْلَْعَلى َوَأْشبَاِهَها:  اَّللَّ  َوقََّت يل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 . ِمَن اْلُقْرآنِ 
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يرتقي بمتابعه الذي رواه  ي شيبة حسن لذاته، وذلك لحال ابن خثيم، لكنه  أبي بكر بن أب  الحديث من طريق:  المحقق]  #  
 [ مسلم وغيره إلى الصحيح لغيره.

 
َبةَ 1] -  471 ثَ نَا[ َوقَاَل اْبُن َأيِب َشي ْ ُ َعْنهُ  َأيِب َسِعيٍد َرِضَي ا، َعْن  َأيِب َهارُوَن ِفيَما يُ ْعَلمُ ، َعْن  َشرِيُك ْبُن َعْبِد اَّللَِّ   : َحدَّ َّللَّ

ُ َعَليْ   قَاَل: هِبِْم ِِبَْقَصِر ُسورََتنْيِ ِمَن اْلُقْرآِن َأْو أَْوَجزَ   ،ِه َوَسلََّم َصلَّى هِبُِم اْلَفْجرَ إنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ فَ َلمَّا َقَضى   قَاَل:  ،فَ َقَرأَ 
ُهَماقَاَل لَهُ أَبُو َسِعيٍد اخْلُْدِريُّ أَْو ُمَعاذ  َرِضيَ   ،الصَّاَلةَ  ُ َعن ْ اَي َرُسوَل اَّللَِّ رَأَيْ ُتَك َصلَّْيَت َصاَلًة َما رَأَيْ ُتَك َصلَّْيَت ِمث َْلَها    : اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: ،قط ْعَت بَُكاَء الصَِّبِّ َخْلِفي يف َصفِّ "  قال َصلَّى اَّللَّ  "  النَِّساِء َأرَْدُت َأْن أُْفرَِغ لَهُ أُمَّهُ أوما ْسَِ
 

ُ    قَاَل:َأيِب َهارُوَن  ، َعْن  ُسْفيَانُ   ، ثناأَبُو نُ َعْيمٍ   : َحدَّثَ نَا[ َوقَاَل َعْبُد ْبُن مُحَْيدٍ 2] -  471 ْعُت أاََب َسِعيٍد اخْلُْدِريَّ َرِضَي اَّللَّ ْسَِ
 َعْنهُ يَ ُقوُل " َصلَّى بِنَا َفذََكَرهُ " 

َوَعْبدُ   ]البوصيري:  #   َشْيَبَة  َأِبي  ْبُن  َبْكِر  َأُبو  ضعيف لضعف  رواه  بسند  له شاهد في    ْبُن حميد  لكن  العبدي  أبي هارون 
الحديث في كل الطرق السابقة مداره  : المحقق] [الصحيحين وغيرهما من حديث أنس، ورواه البخاري وغيره من حديث قتادة.

 [ اله، فالحديث بهذا اإِلسناد شديد الضعف.على أبي هارون العبدي، وقد عرفت ح
 

ابْ   -  473 َعْمرَ َوقَاَل  َأيِب  َحدَّثَ نَاُن  ثنااْلُمْقِرئُ   :  َوةُ   ،  ثناَحي ْ اَّللَِّ   ،  َعْبِد  ْبَن  ُمَعاوِيََة  إنَّ  قال  اأْلَْعَرِج  َعِن  رَبِيَعَة  ْبُن  َجْعَفُر 
ُ َعْنهُ َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّ  َث َعِن اْبِن َمْسُعوٍد َرِضَي اَّللَّ ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ َحدَّ َخانُ َمْغِرِب حم الَّ يف الْ  قَ َرأَ  :ى اَّللَّ  . يِت يُْذَكُر ِفيَها الدُّ

 [ حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف.: المحقق] # 
 

ُ َعْنهُ قَالَ َعْبِد اَّللَِّ ْبِن يَزِيدَ ، َعْن َعاِمرٍ ، َعْن َجاِبرٍ ، َعْن  ِإْسَرائِيلَ ، َعْن وَِكيعُ  : َحدَّثَ نَا[ َوقَاَل أَبُو َبْكرٍ 1] - 474 :  َرِضَي اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإنَّ النَِّبَّ َصلَّ   . قَ َرأَ يف اْلَمْغِرِب التِّنَي َوالزَّيْ ُتونَ ى اَّللَّ

 
ثَ نَا[ َوقَاَل َعْبُد ْبُن مُحَْيدٍ 2]  ِإْسَرائِيُل ِبهِ   ، ثناأَبُو نُ َعْيمٍ  : َحدَّ

ْبُن حمي  ]البوصيري:  #   َوَعْبُد  َأِبي َشْيَبَة،  ْبُن  َبْكِر  َأُبو  الحديث ِإسناده ضعيف  :  المحقق]  [الجعفي.د بسند فيه جابر  رواه 
ا، وذلك لحال جابر الجعفي.  [ جدا

 

 )بَابُ التَّأْمِنيِ( 
احْلَاِرثُ   -  476 َحدَّثَ نَاقَاَل  َأاَبنَ   :  ْبُن  اْلَعزِيِز  ثناَعْبُد  دٍ   ،  َخالَّ َمْوىَل  ثناَزْريِبٌّ  َعْنهُ    ،   ُ اَّللَّ َرِضَي  َماِلٍك  ْبُن  قَاَل    :قَالَ أََنُس 

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   ،َوأُْعِطيُت السَّاَلُم َوُهَو حتَِيَّةُ َأْهِل اجْلَنَّةِ   ،َصاَلًة يف الصُُّفوفِ   :أُْعِطيُت َثاَلَث ِخَصالٍ "    :َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
يُ ْعطََها أَ  َلُكْم ِإالَّ َأْن َيكُ َوأُْعِطيُت آِمنَي َومَلْ  تَ بَاَرَك َوتَ َعاىَل َأْعطَاَها َها َحد  ِمَّْن َكاَن قَ ب ْ  ُ فَِإنَّ ُموَسى َعَلْيِه السَّاَلُم   ،رُونَ وَن اَّللَّ

 "   َويُ َؤمُِّن َهارُوُن َعَلْيِه السَّاَلمُ  ،َكاَن َيْدُعو 
 . مَلْ يَ ث ُْبْت ِلَضْعِف َزْريِبٍّ  : قُ ْلتُ .ِ ِت احْلُرّ اْبُن بِنْ  :َزْريِبٍّ َلِكْن قَالَ ، َعْن َأْخَرَجهُ اْبُن ُخَزمْيََة يف َصِحيِحِه ِمْن َوْجٍه آَخرَ  :قُ ْلتُ  *

ِإسناده ضعيف  :  المحقق]  [هذا ِإسناد ضعيف: زربي بن عبد هللا، أبو يحيى األزدي، قال البخاري: فيه نظر  ]البوصيري:  #  
 [ لحال زربي بن عبد هللا، ومداره عليه، ولم أقف له على متابع.
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  وَالْمَأْمُومِ وَمَنْ أَسْقَطَ الْقِرَاءَةَ عَنِ الْمَسْبُوقِ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ خَاصَّةً( ي الصَّلَاةِ عَلَى الْإِمَامِ )بَابُ وُجُوبِ الْقِرَاءَةِ فِ 
َثيِن ُسْفيَانَ ، َعْن  َحدَّثَ نَا ََيََْي   -  479  ، اْلَمْسِجدَ اًل َدَخلَ ِإنَّ رَجُ   قَاَل:َشْيٍخ ِمَن اأْلَْنَصاِر  ، َعْن  َعْبِد اْلَعزِيِز ْبِن رُفَ ْيعٍ   ، َحدَّ

نَ ْعَلْيهِ  َخْفَق  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ اَّللَِّ َصلَّى  َرُسوُل  قَالَ   ،َفَسِمَع  َسلََّم  َأْدرَْكت َنَاكَ "  :فَ َلمَّا  َفَسَجْدتُ   قَاَل:  "؟ ْيَف    : قَالَ   ،ُسُجوًدا 
فَاف َْعلْ " ُتْدرِكُ   ،َكَذِلَك  مَلْ  َما  اِبلسَّْجَدِة  وا  تَ ْعَتدُّ الرَّْكَعةَ َواَل  قَائًِما   ،وا  َماَم  اإْلِ رَأَيْ ُتُم  فَارَْكُعوا  ،فَ ُقوُموا   ،فَِإَذا  َوَساِجًدا    ،َورَاِكًعا 

 " َوَجاِلًسا فَاْجِلُسوا  ،فَاْسُجُدوا
 َصِحيح   *

 [ ِإسناده صحيح لذاته.: المحقق] # 
 

 )بَابُ الْقُنُوتِ( 
ُ  ، َعْن  َعْلَقَمةَ ، َعْن  ِإبْ َراِهيمَ ، َعْن  َأاَبنَ ، َعْن  ُسْفيَانُ   ، ثنايع  وَكِ   : َحدَّثَ نَا[ َوقَاَل اْبُن َأيِب ُعَمرَ 1]   -  481 َعْبِد اَّللَِّ َرِضَي اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  قَاَل:َعْنهُ   فََأْخَْبَْتيِن ِمْثَل َذِلكَ  ،َأْرَسْلُت أُمِّي ِمَن اْلَقابَِلةِ ، مثَّ فَ َقَنَت قَ ْبَل الرَّْكَعةِ  ،" إنَّهُ اَبَت ِعْنَد النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ
 

ْبُن  2]   -  481 َأمْحَُد  َوقَاَل  ثَ نَاَمِنيعٍ [  َحدَّ ثنايَزِيدُ   :  َعَلْيِه    ،   ُ اَّللَّ النَِّبِّ َصلَّى  ِبتُّ ِعْنَد  بَِلْفِظ "  َفذََكَرهُ  َأيِب َعيَّاٍش  ْبُن  َأاَبُن 
ِوْترِهِ  يف  يَ ْقُنُت  أَلَْنظَُر َكْيَف  ا  فَ َقَنتَ   ،َوَسلََّم  مثَّ  لرُُّكوعِ قَ ْبَل  أُمَّ َعْبدٍ ،  أُمِّي  َعَلْيِه    :فَ ُقْلتُ   ،بَ َعْثُت   ُ اَّللَّ ِنَسائِِه َصلَّى  َمَع  بَ يِّيِت 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَ َنَت قَ ْبَل الرُُّكوعِ  ،فَاْنظُِري َكْيَف يَ ْقُنُت يف ِوْترِهِ  ،َوَسلَّمَ   . فََأْخَْبَْتيِن أَنَّهُ َصلَّى اَّللَّ
 َمرْتُوك  ُن َأابَ  *

ا لحال أبان ابن أبي عياش: المحقق][ .متروكأبان بن أبي عياش وهو ]البوصيري:  #   [ حديث الباب ِإسناده ضعيف جدا
 

 قَاَل:ْبِن زَْيٍد  يِد  َسعِ ، َعْن  َأيِب احْلََسنِ ، َعْن  يَزِيَد ْبِن َأيِب زاَِيدٍ ، َعْن  يَ ْعُقوُب أَبُو يُوُسفَ   : َحدَّثَ نَاقَاَل َأمْحَُد ْبُن َمِنيعٍ   -  482
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َقالَ  َ َوَرُسولَهُ " :قَ َنَت النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ  " اللَُّهمَّ اْكِفيِن رِْعاًل َوذَْكَواَن َوَعْضاًل َوُعَصيََّة َعَصِت اَّللَّ

 [ الحديث ضعيف لضعف يعقوب ويزيد وثبت معناه في أحاديث أخر.: المحقق] # 
 

 :ِعْمَراُن ْبُن ُحَدْيٍر قَاَل ذُِكَر أِلَيِب جِمَْلٍز اْلُقُنوُت يف َصاَلِة اْلَغَداِة فَ َقالَ  ، ثناالسََّكُن ْبُن اَنِفعٍ  : َحدَّثَ نَااِرثُ َل احلَْ َوقَا - 484
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم بَ َعَث رَُجاًل ِإىَل َبيِن ُفاَلنٍ  "  َفَجاوِْزُهْم ِإىَل َبيِن ُفاَلٍن    ،فَِإْن َكانُوا َأِذنُوا   ،ظُرْ انْ   :"فَ َقالَ   ، ِإنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ، مثَّ  ،  ِساَلَحهُ فَ َلِبَس أَلَْمَتهُ يَ ْعيِن   ،َفَدَخَل رَُجل    :قَالَ   ،فَ َلمَّا َأََتُهْم َيْسَأهُلُمْ  َخَرَج ِإىَل َرُسوِل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َوَسلَّمَ   ،هُ َرعَ َفصَ   ،َيطََعَنهُ  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ اَّللَِّ َصلَّى  َرُسوِل  َرُسوُل  السَّاَلمَ   :فَ َقاَل  ِمينِّ  اق َْرْأ َعَلْيِه  َرُسوِلَك  َرُسوُل  ِإيّنِ   اَل:قَ   ،اللَُّهمَّ 

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ُ َعَلْيِه ف   ،اَي َرُسوَل اَّللَِّ َما رَأَيْ نَا ِمْن َأَحدٍ   :" فَ َقاَل اْلَقْومُ َوَعَلْيُكْم السَّاَلُم  "   :فَ َقاَل النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ قال َصلَّى اَّللَّ
قُِتلَ "    َوَسلََّم: ُفاَلاًن  السَّاَلَم    ،ِإنَّ  ِإيَلَّ  يَ ُقولُ فََأْرَسَل  اْلَفْجِر  آِخِر َصاَلِة  يف  َشْهًرا  هِبِْم  فَ َقاَم  بَِبيِن ُعَصيَّةَ  "    :"  اللَُّهمَّ َعَلْيَك 

 . مثَّ تَ رََكهُ مَلْ َيُكْن َغرْيُهُ  قَاَل:" ْم َوَعَلْيَك بَِبيِن ذَْكَواَن َعَصْوا َرهبَُّ 
 ُمْرَسل   *
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يرتقي    -دون القصة-الحديث  و   حديث الباب ِإسناده ضعيف لحال السكن بن نافع شيخ الحارث، وإلرساله.  :المحقق]  #  
 [  بمتابعة إلى درجة الصحة، ويترجح فيه الوصل.

 

 عِ( )بَابُ الْخُشُو 
حُمَمَِّد ْبِن ِإبْ َراِهيَم ْبِن احلارث قال  ، َعْن  َأيِب َكِثريٍ ََيََْي ْبِن ، َعْن  ِهَشام    ، ثنا قَاَل احْلَاِرُث حدثنا َعْبُد اْلَعزِيِز ْبُن أاََبنَ   - 487

ثَهُ قَالَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  :َأنَّ رَُجاًل َحدَّ "  تعاىل ُمْقِباًل َعَلى اْلَعْبِد يف َصاَلتِِه َما مَلْ يَ ْلَتِفْت ال هللااَل يز "  قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 . ُجُل الذي حدثين هذا احلديث إن قام يف الصالة َكأَنَّهُ َوَتد  َفَكاَن َذِلَك الرَّ 

 [ ، وهذا إسناد ضعيف جداصحيح لغيره بشواهده:  المحقق] # 
 

ثَ نَا أَبُو َمْعَمرٍ   - 491 َعبَّاٍس َرِضَي هللا عنهما  جُمَاِهٍد َعِن اْبِن  ، َعْن  لَْيِث ْبِن َأيِب ُسَلْيمٍ ، َعْن  ِن اْلُمَحاِريِبُّ الرَّمحَْ  َعْبدُ   ، ثناَحدَّ
 . به َومَلْ َيْذُكْر حِلْي ََتهُ 

الحديث ِإسناده ضعيف لحال ليث بن أبي سليم، وعنعنة عبد الرحمن المحاربي عن ليث. ولم أقف له على  :  المحقق]  #  
 [أو متابع.شاهد 

 
ثَ نَاَوقَاَل أَبُو َبْكرٍ   -  492 َعاِمِر ، َعْن  ِإْسَحاَق ْبِن َأيِب فَ ْرَوةَ ، َعْن  َعْبُد السَّاَلِم هو اْبُن َحْربٍ   ، ثنااْلَفْضُل ْبُن دَُكنْيٍ   : َحدَّ

ُهَما قَالَ  ُ َعن ْ ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َرسُ قَالَ   :ْبِن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن الزَُّبرْيِ َعِن اْبِن ُعَمَر َرِضَي اَّللَّ ِإَذا َوَجَد َأَحدُُكْم يف  "    :وُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ئًا َوُهَو يف الصَّاَلةِ   " َوْلَيْخُرجْ  ،فَ ْلَيَضْع يََدهُ َعَلى أَْنِفهِ  ،بطنه رزا َأْو َشي ْ

ا لحال إسحاق: المحقق] [إسناده رجاله ثقات بوصيري: ال] #   [بن أبي فروة.  حديث الباب ِإسناده ضعيف جدا
 

 الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ( بَابُ النَّهْيِّ عَنِ    -  11) 
ُ َعْنهُ   ،َأيِب َبْكِر ْبِن َحْفصٍ ، َعْن  احْلَجَّاجُ   ، ثناأَبُو يُوُسفَ   : َحدَّثَ نَاَوقَاَل َأمْحَُد ْبُن َمِنيعٍ   -  497   ، َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرْضَي اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ َصلَّ  َعِن النَِّبِّ   . َن َوُهَو رَاِكع  َأْو َساِجد  أَنَّهُ ََّنَى َأْن يَ ْقَرأَ الرَُّجُل اْلُقْرآ   :ى اَّللَّ
ا.: المحقق] #   [ .يصح متنه بالمتابعةلكن   هو من طريق أحمد بن منيع ضعيف جدا

 

 بَابُ مَا يَسْجُدُ عَلَيْهِ(   -  13)  
د    -  500 ث َ :  َوقَاَل ُمَسدَّ َشَكى َأْصَحاُب َرُسوِل اَّللَِّ   قَاَل:ُْسَيٍّ َعِن الن ُّْعَماِن ْبِن َأيِب َعيَّاٍش  ، َعْن  ُسْفيَانَ ، َعْن  ََيََْي   نَاَحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإلَْيِه ااِلْعِتَماَد يف السُُّجودِ   . ِهمِ اِفقِ فَ َرخََّص هَلُْم َأْن يَ ْعَتِمُدوا َعَلى رَُكِبِهْم ِِبَرَ  ،َصلَّى اَّللَّ
 ُمْرَسل   *

ا الحديث الذي أخرجه  : المحقق] [إسناده رجاله ثقات بوصيري: ال] #  الحديث من طريق مسدد مرسل صحيح، ويشهد له أيضا
.  [ الحاكم موصوالا

 

 بَابُ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَالذِّكْرِ فِيهِمَا(   -  14)  
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َأْخَْباََن    -  502 اجْلُْعِفيُّ ، َعْن  َأيِب مَحَْزةَ ، َعْن  َأمْحَُد ْبُن أَيُّوبَ قَاَل ِإْسَحاُق  ُهَو  اْبِن  ، َعْن  َجاِبٍر  ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن َعِن  مُحَْيِد 
ُ َعْنهُ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَالَ ، َعْن  َمْسُعوٍد َرِضَي اَّللَّ تَ َعاىَل اَل  "  :َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  َ  اَل يَ ْرَفُع ِإزَارَهُ  يَ ْنظُُر ِإىَل َصاَلِة َعْبدٍ ِإنَّ اَّللَّ

 " ويباشر كفيه اأْلَْرضَ  ،َق عقبيهفَ وْ 
 َجاِبر  ُهَو اجْلُْعِفيُّ َمرْتُوك   *

ا. والحديث من طريق إسحاق بن راهويه. شديد الضعف، لحال أحمد بن أيوب، وفيه جابر الجعفي: المحقق] #   [ضعيف جدا
 

ثَ نَااْبُن َأيِب ُعَمرَ َوقَاَل  -  504 ُ َعْنهُ قال إن  ، َعْن رَُجلٍ ، َعْن إْساعيل بن رافع   ، ثنايع  وَكِ  : َحدَّ أََنِس ْبِن َماِلٍك َرِضَي اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل ِلَرُجلٍ   " َصاِبِعكَ َوفَ ّرِْج َبنْيَ أَ  ،َفَضْع يََدْيَك َعَلى رُْكب َت َْيكَ  ،ِإَذا رََكْعتَ "  :النِب َصلَّى اَّللَّ

 [ حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف: المحقق] [لة التابعيضعيف لجها هذا ِإسناد ]البوصيري: # 
 

د   -  506 ِه يَزِيَد ْبِن اأْلََصمِّ ، َعْن َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َعْبِد اَّللَِّ اأْلََصمِّ  ، ثناَعْبُد اْلَواِحدِ  : َحدَّثَ نَاَوقَاَل ُمَسدَّ ُهَريْ َرَة  َأيِب ، َعْن َعمِّ
ُ َعْنهُ قَالَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن ِإَذا  :َرِضَي اَّللَّ  . َسَجَد يُ َرى َوَضُح ِإْبطَْيهِ ِإنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 ]البوصيري: له شاهد.[ [الحديث ِإسناده من طريق مسدد صحيح لذاته.: المحقق] # 
 

 بَاب التَّكْبرِيِ(   -  15) 
ُهَما قَالَ َجاِبِر ْبِن َعْبِد اَّللَِّ  ، َعْن  رِو ْبِن ِدينَارٍ مْ عَ ، َعْن  زَْمَعةُ   : َحدَّثَ نَاقَاَل أَبُو َداُودَ   -  512 ُ َعن ْ ِإنَّ النَِّبَّ َصلَّى   :َرِضَي اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم    . وإذا َخَفضَ   ،َكاَن يكْب إذا ركعاَّللَّ
 [ ه صحيححديث الباب ِإسناده ضعيف لحال زمعة بن صالح، لكن متن: المحقق] [إسناده ضعيفبوصيري: ال] # 

 

 بَابُ الْفِعْلُ الْيَسرِيُ لَا يُبْطِلُ الصَّلَاةَ(   -  16) 
ثَ نَاَوقَاَل أَبُو يَ ْعَلى  -  515 ،  ََيََْي الصََّديفِّ َعِن الزُّْهِريِّ ُمَعاِويََة ْبِن  ، َعْن  ِإْسَحاُق ْبُن ُسَلْيَمانَ   ، ثناأَبُو ِهَشاٍم الّرِفَاِعيُّ   : َحدَّ

َها قَاَلتْ َشَة  َعائِ ، َعْن  ُعْرَوةَ َعْن   ُ َعن ْ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُيَصلِّي يف    :َرِضَي اَّللَّ ، فَأَق َْبَل َعِليُّ ْبُن َأيِب طَاِلٍب  َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعْنُه: فَ َقاَم ِإىَل َجْنِبهِ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم    َصلَّى  -َعْن مَيِيِنِه، فَأَق ْب ََلْت َعْقَرب  ََنَْو النَِّبِّ    َرِضَي اَّللَّ ت    -اَّللَّ فَ َلمَّا َدَنت ِمْنُه: ُصدَّ

، فََأَخَذ الن َّْعَل فَ َقت ََلَها، َوُهَو ُيَصلِّي، فَ َلمَّا َقَضى َصاَلَتُه،َعْنهُ  ُ َعنْ   ، فَأَق ْب ََلْت َنو عليَّ أَق ْب ََلْت    :هُ قَاَل َرِضَي اَّللَّ  ُ قَاتَ َلَها اَّللَّ
اَّللَُّ  النَِّبِّ َصلَّى  َوَسلَّمَ ََنَْو  مثَّ   َعَلْيِه  َت عنه،  تُرِيُدين   ،ُصدَّ أقبلت  يف   ،مث  ِبَقْتِلَها  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ اَّللَِّ َصلَّى  َرُسوُل  يَ َر  فَ َلْم 

 . الصَّاَلِة ِبًَْسا 
 [ صحيح لغيره: المحقق] [إسناده ضعيفبوصيري: ال] # 

 

 بَابُ التَّشَهُّدِ(   -  18) 
د  [ َوقَاَل مُ 1] -  520 ْعُت اْبَن ُعَمَر َرِضَي    قَاَل:حُمَاِرِب ْبِن ِدََثٍر ، َعْن الرَّمْحَِن ْبِن ِإْسَحاقَ َعْبِد  ، َعْن ُهَشْيم   : َحدَّثَ نَاَسدَّ ْسَِ

ُهَما يَ ُقولُ  ُ َعن ْ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يُ َعلُِّمنَا التََّشهَُّد َكَما يُ َعلِّ   :اَّللَّ  . ُم اْلُمْكِتُب اْلوِْلَدانَ َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
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 َعْبُد الرَّمْحَِن بِِه َوزَاَد " َعَلى اْلِمْنَْبِ "  ، ثناثَ نَا َعْبُد اْلَواِحدِ [ َحدَّ 2] -  520

 
ثَ نَا ََيََْي 3]-  520 ُهَما قَالَ ، َعْن زَْيٍد اْلَعمِّيِّ ، َعْن [ َحدَّ ُ َعن ْ دِّيِق َعِن اْبِن ُعَمَر َرِضَي اَّللَّ ُ   : َأيِب الصِّ َكاَن أَبُو َبْكٍر َرِضَي اَّللَّ

 . َعْنهُ يُ َعلُِّمنَا التََّشهَُّد َعَلى اْلِمْنَْبِ َكَما يُ َعلُِّم اْلِغْلَماَن يف اْلَمْكَتبِ 
 [ ِإسناده بهذه الطرق التي عند مسدد: ضعيف.، حسن لغيره: المحقق] [ فيه زيد ضعيف ]البوصيري: # 

 
ثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن َأيِب  َوقَالَ   - 522 ُ َعَلْيِه َوَسلََّم   ُعَمَر َحدَّ ، َعْن ُخَصْيٍف قَاَل: رَأَْيُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َعْبُد الرَّزَّاِق أان َمْعَمر 

نَا يف التََّشهُّدِ  :يف اْلَمنَاِم فَ ُقْلتُ  ُ قَ وَ  ،وقال فالن َكَذا  ،فَ َقاَل: ُفاَلن  كذا  ،اَي َرُسوَل اَّللَِّ اْختُِلَف َعَلي ْ اَل اْبُن َمْسُعوٍد َرِضَي اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ،َعْنهُ َكَذا  " نِْعَم التََّشهُُّد َتَشهُُّد ابن مسعود"  :فَ َقاَل النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ

 . رتمذي خمتصرا وأخرجه ال 
 ِإسناده إلى خصيف صحيح[  :المحقق]]البوصيري: عزاه البوصيري البن أبي عمر بسند صحيح[  #  

 

 بَابُ الدُّعَاءِ فِي التَّشَهُّدِ(   -  19) 
ثَ نَاقَاَل أَبُو يَ ْعَلى  - 524   : َجدِِّه قَالَ ، َعْن  أَبِيهِ ، َعْن  ُكَلْيبٍ َعاِصِم ْبِن  ، َعْن  َصْفَوانُ   ، ثناحُمَمَُّد ْبُن مِحَْرانَ   ، ثناَشبَاب    : َحدَّ

ُ َعَليْ  َوُهَو    ،ِه اْلُيْمََن ُيِشرُي اِبلسَّبَّابَةِ ِه َوَسلََّم يف الصالة واضعا يََدهُ اْلُيْمََن َعَلى َفِخذِ َدَخْلُت اْلَمْسِجَد َوَرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 "ِب َعَلى ِديِنكَ ثَ بِّْت قَ ْل ،اَي ُمَقلَِّب اْلُقُلوبِ " :يَ ُقولُ 

وله عنه  د ذاته فقد صح قأما الدعاء في ح حديث الباب ِإسناده ضعيف لحال ابن معدان، ومحمد بن حمران.:  المحقق]  #  
 [دون تقييده بهذه الهيئة وهذا الوقت.

 

 بَابُ التَّسْلِيمِ(   -  20) 
ُعَمرَ   -  526 ْبُن  حُمَمَُّد  ثناَحدَّثَ نَا  اَبَنكَ   ،  ْبِن  ُمْسِلِم  ْبُن  َعْن  َسِعيُد  اجْلََزِريِّ ،  َماِلٍك  َعْن  َأيِب   ،  ُ اَّللَّ َرِضَي  َيَساٍر  ْبِن  َعطَاِء 

ُهَما قَالَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َسلََّم َعْن مَيِيِنِه َتْسِليَمًة َواِحَدةً  :َعن ْ  . ِإنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ
الحديث من طريق الحارث شديد الضعف لحال الواقدي، وجهالة أبي  :  المحقق]  [وله شاهدإسناده ضعيف،  بوصيري:  ال ]  #  

 [ ي هللا عنهما.لكن قد صح من حديث أنس وعائشة رض  مالك الجزري، وإرساله.
 

ثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن ُعَمرَ  - 530 ُعْقَبَة ْبِن  ، َعْن َأيِب ُمَعاٍذ اجْلَُهيِنِّ ، َعْن ََيََْي ْبِن َحبَّانَ حُمَمَِّد ْبِن ، َعْن َعْبُد اَّللَِّ ْبُن ُسَلْيَمانَ  ، ثناَحدَّ
ُ َعْنهُ قَالَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يُ رَأَْيُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّ   :َعاِمٍر َرِضَي اَّللَّ السَّاَلُم َعَلْيُكْم َوَرمْحَةُ اَّللَِّ "   :َسلُِّم َعْن مَيِيِنِه َوَعْن َيَسارِهِ ى اَّللَّ

 . "السَّاَلُم َعَلْيُكْم َوَرمْحَةُ اَّللَِّ 
ا لحال الواقدي:  المحقق]  [محمد بن عمر شيخ الحارث هو الواقدي ، وهو ضعيف  ]البوصيري:  #   ، وعبد  ِإسناده ضعيف جدا

 [ صح من طرق أخرى هللا بن سليمان لكنه قد 
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ثَ نَا وَِكيع    - 532 ُ َعْنهُ  ، َعْن  َحدَّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم   قَاَل:ُحَرْيٍث َعِن الشَّْعِبِّ َعِن اْلَْبَاِء َرِضَي اَّللَّ َكاَن ُيَسلُِّم  :  ِإنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ
 . َحَّتَّ يُ َرى بَ يَاُض َخدِّهِ  "اَلُم َعَلْيُكْم َوَرمْحَةُ اَّللَِّ سَّ ال"  :َعْن مَيِيِنِه َوَعْن ُِشَاِلهِ 

الحديث ِإسناده من طريق ابن أبي شيبة  :  المحقق]  [حريث هو ابن أبي مطر الحناط , ضعيف، وله شاهدبوصيري:  ال]  #  
 [ضعيف لحال حريث، وبمتابعه عند الطحاوي يرتقي إلى الحسن لغيره.

 

 ( لِ عَقِبَ الصَّلَاةِ بَابُ الْقَوْ   -  21) 
ُ َعْنهُ  ، َعْن  َعائِِذ ْبِن ُنَصْيبٍ ، َعْن  قَ ْيس    : َحدَّثَ نَاَوقَاَل الطَّيَاِلِسيُّ   -  535 رَأَْيُت َرُسوَل اَّللَِّ    قَاَل:َجاِبِر ْبِن َْسَُرَة َرِضَي اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُيِشرُي ِبِِْصَبِعِه يف الصَّاَلةِ  ْعتُهُ يَ ُقوُل " مَّا  فَ لَ   ،َصلَّى اَّللَّ َأْسأَُلَك اخْلرَْيَ ُكلَّهُ َما َعِلْمُت ِمْنهُ َوَما مَلْ  اللَُّهمَّ ِإيّنِ َسلََّم ْسَِ
 " َوَأُعوذُ ِبَك ِمَن الشَّرِّ ُكلِِّه َما َعِلْمُت ِمْنهُ َوَما مَلْ َأْعَلْم   ،َأْعَلمْ 

 [هد.ِإسناده ضعيف لحال قيس بن الربيع، لكن له شوا: المحقق] # 
 

ُ َعْنهُ ، َعْن َأيِب َهارُونَ ، َعْن َعِليُّ ْبُن َعاِصمٍ  َحدَّثَ نَا: [ َوقَاَل َعْبُد ْبُن مُحَْيدٍ 1] -  536  قَاَل:َأيِب َسِعيٍد اخْلُْدِريِّ َرِضَي اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَذا َسلََّم ِمَن الصَّاَلِة قَالَ  ِإىَل آِخِر ... وَن{  َحاَن رَبَِّك َربِّ اْلِعزَِّة َعمَّا َيِصفُ بْ }سُ  : َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 اآْليَةِ 
 

َبةَ 2] -  536 ُ َعْنهُ ، َعْن أَبُو َهارُوَن اْلَعْبِديُّ  ، ثناُهَشْيم   : َحدَّثَ نَا[ َوقَاَل أَبُو َبْكِر ْبُن َأيِب َشي ْ َأيِب َسِعيٍد اخْلُْدرِيِّ َرِضَي اَّللَّ
ْعُت َرسُ  :قَالَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َغرْيَ َمرٍَّة يَ ُقوُل يف آِخِر َصاَلتِِه ِعْنَد اْنِصَراِفهِ وَل اَّللَِّ ْسَِ  َفذََكَرهُ  ...َصلَّى اَّللَّ

 
ثَ نَا[ قَاَل َعْبد  3] -  536 َكاَن    :الَ  َعْنهُ قَ  َرِضَي اَّللَُّ َأيِب َسِعيدٍ ، َعْن َأيِب َهارُونَ ، َعْن ُسْفيَانَ ، َعْن ُعب َْيُد اَّللَِّ ْبُن ُموَسى  : َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل يف ُدبُِر ُكلِّ َصاَلٍة اَل َأْدرِي بَ ْعَد التَّْسِليِم أَْو قَ ْبلِ   َفذََكَرهُ ...  التَّْسِليِم  َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 

 ُسْفيَاَن ِبهِ ، َعْن اأْلَْشَجِعيُّ ْفيَاُن َأِو سُ  ، ثناأَبُو النَّْضرِ  : َحدَّثَ نَا[ َوقَاَل احْلَاِرثُ 4] -  536
 

ثَ نَا[ َوقَاَل أَبُو يَ ْعَلي 5] -  536 َأيِب َهارُوَن َفذََكَرهُ ََنَْو  ، َعْن مَحَّاد  ُهَو اْبُن زَْيدٍ  ، ثناِإْسَحاُق ُهَو اْبُن َأيِب ِإْسَرائِيلَ  : َحدَّ
 َحِديِث َعِليِّ ْبِن َعاِصمٍ 

 . َو َضِعيف  أَبُو َهارُوَن َوهُ تَ َفرََّد بِِه  *
الحديث كما قال الحافظ  :  المحقق]  [فيه: أبو هارون العبدي متروك.،  سند ضعيف جدا:  (952في المنتخب )  عدوي ]ال  #  

 [ مداره على أبي هارون العبدي: وهو متروك.
 

يعلي  -  540 أبو  ثَ نَاَوقَاَل  َحدَّ وَِكيعٍ   :  ْبُن  أَ ، َعْن  َأيِب   ، ثناُسْفيَاُن  اَّللَِّ ْبِن  اَّللَِّ ْبُن    ، ثناليحيِب مُحَْيٍد عن أيب امل ُعب َْيِد  َعْبُد 
َعْن  راََبحٍ  قَاَلتْ ،  َها  َعن ْ  ُ اَّللَّ َرِضَي  اْلَفْجرِ   :َعاِئَشَة  ِمَن  الركعتني  بَ ْعَد  يَ ُقوُل  وسلم  وآله  عليه  هللا  صلى  اَّللَِّ  َرُسوُل   :َكاَن 

 احْلَديثَ ..."  اللَُّهمَّ َربَّ ِجْْبَئِيلَ "
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 َلًقا َساِئيُّ ُمطْ َأْخَرَجهُ النَّ  *
لكنه قد ثبت من حديث    حديث الباب ِإسناده شديد الضعف لحال سفيان بن وكيع، وعبيد هللا بن أبي حميد.: المحقق] # 

 [عائشة رضي هللا عنها عند النسائي والبخاري.
 

 الذِّكْرِ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ إِلَى أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ( )بَابُ فَضْلِ   
د    -  543 َبةَ ، َعْن  َحْفُص ْبُن ُسَلْيَمانَ   : َحدَّثَ نَاَوقَاَل ُمَسدَّ رَُجٍل ِمْن َبيِن َدارٍِم ، َعْن  حُمَمَِّد ْبِن ُجَحاَدَة َعِن احْلََكِم ْبِن ُعت َي ْ

ِمنَّا  قَاَل: اْمَرأًَة  ُهَما  َعن ْ  ُ اَّللَّ َرِضَي  َعِليٍّ  ْبُن  احْلََسُن  ِفينَا  ،تَ َزوََّج  رَ َفَصنَ   ،َفَسَكَن  طََعاًماَع  احْلَيِّ  ِمَن  َوَدَعا    ،ُجل   احْلَيَّ  َفَدَعا 
ُ َعْنهُ   ُ َعْنهُ َأَجابَهَ   قَاَل:احْلََسَن َرِضَي اَّللَّ ُ َعْنهُ ُيِشرُي ِإىَل َمْوىًل لَهُ   َل:قَا  ،فَ َلْم َأَر احْلََسَن َرِضَي اَّللَّ   ، فَ َرأَْيُت احْلََسَن َرِضَي اَّللَّ

ُ َعْنهُ فَ  فَ َلمَّا قَاَم احْلََسنُ  َهاَرِضَي اَّللَّ فَ َلِقيُت   قَاَل: ،اْنَصَرَف ِجْئُت أِلَْسَأَل َمْواَلهُ َعمَّا َبطَّأَ ِبِه َعِن الدَّْعَوِة َوَعمَّا َكاَن ُيِشرُي إِلَي ْ
ُ َعْنهُ احْلَسَ  اَي اْبَن َرُسوِل    :قُ ْلتُ   ؟ أََلَك َحاَجة  َك اَي ُفاَلنُ َما َجاَء بِ   قَاَل:وَ   ،فَ َردَّ َعَليَّ َوَحيَّاين   ،َفَسلَّْمُت َعَلْيهِ   ،َن َرِضَي اَّللَّ

ُ َعْنهُ   ،لَْيهِ َوَعمَّا ُكْنَت ُتِشرُي إِ   ،اَّللَِّ ِجْئُت أِلَْسَأَل َمْواَلَك َعمَّا َبطَّأَ ِبَك َعِن الدَّْعَوةِ   ،َأاَن ُأَحدُِّثَك َذِلكَ   :قَاَل احْلََسُن َرِضَي اَّللَّ
َهاَأمَّا الَِّذي َبطََّأين   َحدََّث احْلََسُن  ، مثَّ  َفُكْنُت َأْسأَلُهُ َأطََلَعِت الشَّْمُس َأْم اَل   ،َوَأمَّا الَِّذي ُكْنُت ُأِشرُي إِلَْيهِ   ،َفُكْنُت َصائًِما  ،َعن ْ

اَّللَُّ  َعْنهُ  َرِضَي  َوَسلََّم:  قَاَل:  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّ  َرُسوُل  الصَّْبحُ "    قَاَل  َصلَّى  َتطُْلَع    مثَّ ،  َمْن  َحَّتَّ  تَ َعاىَل   َ اَّللَّ َيْذُكُر  َجَلَس 
 "  الشَّْمُس َكاَن له سرتا أو حجااب ِمَن النَّارِ 

ا: المحقق] #  رواه  ]الهيثمي:  [إلى الحسن لغيره، لكن دون القصة التي في أوله.وله شواهد يرتقي بها ، ِإسناده ضعيف جدا
في نفسه صدوق،  ن أبي جعفر الجفري، وهو ضعيف من قبل حفظه، وهو  الطبراني في الصغير واألوسط، وفيه الحسن ب

 [ وبقية رجاله رجال الصحيح.
 

 عند سجود التِّلَاوَةِ(   )بَابُ سُجُودِ التِّلَاوَةِ فِي الصَّلَاةِ وَغَيْره وَجَوَازِ الركوع 

 بَابُ مَا يَفْعَلُ مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ(   -  28)  
ُ َعْنهُ  ، َعْن  َأيِب َهارُونَ ، َعْن  َجْعَفر  اأْلَمْحَرُ   ، ثناَماِلُك ْبُن ِإْْسَاِعيلَ   : َحدَّثَ نَاو َبْكرٍ قَاَل أَبُ   -  560  قَاَل:َأيِب َسِعيٍد َرِضَي اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  " التَّْسِبيُح لِلّرَِجاِل َوالتَّْصِفيُق لِلنَِّساِء "  قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 أَبُو َهارُوَن َضِعيف  * 

ضعيفبوصيري:  ال]  #   هارون  :  المحقق]  [سنده  أبي  لحال  ا  جدا ضعيف  عند  ،  العبديِإسناده  بمثله  متنه  صح  قد  لكن 
 [.البخاري وغيره من حديث أبي هريرة وغيره

 عن جابر رضي هللا عنه مثله  ،عن أيب الزبري ،ابن أيب ليلى ، ثناحدثنا عبيدة بن محيد  -  561
حسيين لغيييره، وهييذا إسييناد ضييعيف : المحقييق] [ فييي سيينده محمييد بيين عبييدالرحمن بيين أبييي ليلييى ، ولييه شيياهدبوصيري: لا] #  

 [بسبب عنعنة أبي الزبير
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ثَ نَاَوقَاَل أَبُو يَ ْعَلى   -  562 ُعب َْيِد اَّللَِّ ْبِن ْن  ، عَ ََيََْي ْبِن أَيُّوبَ ، َعْن  اْبُن اْلُمبَاَركِ   ، ثناِإْسَحاُق ُهَو اْبُن َأيِب ِإْسَرائِيلَ   : َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ َعْن    اْلَقاِسِم،َعِليِّ ْبِن يَزِيَد َعِن  ، َعْن  زَْحرٍ  ُ َعْنهُ قَاَل:ُكْنُت اْستَْأِذُن َعَلى النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ  ،َأيِب أَُماَمَة َرِضَي اَّللَّ

 . ة َأِذَن يل َوِإْن َكاَن يف غري صال  ،فَِإْن َكاَن يف الصَّاَلِة َسبَّحَ 
 [ لحال علي بن يزيد، وعبيد هللا بن زحر، ويحيى بن أيوب.حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف  : المحقق] # 

 

 بَابُ فَضْلِ الْمَشْيِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِاللَّيْلِ(   -  29) 
ُ َعْنهُ  ، َعْن  َأاَبنَ ، َعْن  يدٍ حُمَمَُّد ْبُن َسعِ   ، ثناَداُوُد ْبُن اْلُمَحْبَِّ   : َحدَّثَ نَاَوقَاَل احْلَاِرثُ   -  567 َخَرْجُت   قَاَل:أََنٍس َرِضَي اَّللَّ

اْلَمْسِجدَ  أُرِيُد  َعْنهُ   ،َوَأاَن   ُ اَّللَّ َرِضَي  ََثِبٍت  ْبِن  َأاَن ِبَزْيِد  َعَليَّ   ،فَِإَذا  يَ ت َوَكَّأُ  َمْنِكِب  َعَلى  َيَدهُ  اخْلَْطَو    ،فَ َوَضَع  َأُجرُّ  -فَ َبِقيُت 
فَ قَ -لِلشَّبَابِ  رَ   الَ ،  زَْيد   َعْنهُ يل   ُ اَّللَّ َخْطَوكَ   :ِضَي  َوَسلََّم    ،قَ رِّْب  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّ  َرُسوَل  ِإىَل "    قَاَل:فَِإنَّ  َمَشى  َمْن 

 " اْلَمْسِجِد َكاَن َلهُ ِبُكلِّ ُخْطَوٍة َعْشُر َحَسنَاتٍ 
 َأاَبُن َضِعيف   *

ا لحال داود بن المحبر، وأبان بن أبي عياش، وجهالة محمد بن  ده ضإسنا:  المحقق]  [روي موقوفابوصيري:  ال]  #   عيف جدا
 [ سعيد، وأعله الحافظ بأبان مع أن داود أشد منه

 
د   -  568 ى اَّللَِّ َصلَّ  قَاَل َرُسولُ  قَاَل:ََيََْي اْلَغسَّاينَِّ ، َعْن أَبُو َبْكِر ْبُن َأيِب َمْرميََ  ، ثناِعيَسى ْبُن يُوُنسَ  : َحدَّثَ نَاقَاَل ُمَسدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  " َمْشُيَك ِإىَل اْلَمْسِجِد َواْنِصَراُفَك ِإىَل َأْهِلَك يف اأْلَْجِر َسَواء  "   اَّللَّ
 [ فيه علتان: ضعف ابن أبي بكر بن أبي مريم، وهو معضل: المحقق] [إسناده معضل ضعيفبوصيري: ال] # 

 

َبَة:  -  570 ، َحدَّثَ نَا أَبُو ُمَعاِويََة، عَ َوقَاَل اْبُن َأيِب َشي ْ ُ َعْنهُ قَاَل: قَاَل ، َعْن َأيِب اأْلَْحَوِص،، َعْن ِن اهْلََجِريِّ َعْبِد اَّللَِّ َرِضَي اَّللَّ
َوَسلََّم:   َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّ  ُيَْ "  َرُسوُل  اْلَمَساِجِد:  ِمَن  َمْسِجًدا  َيَِْت  مثَّ  يَ ت ََوضَّأُ،  رَُجٍل  ِمْن  هللا  َما  ِإالَّ كتب  ُخْطَوًة:  طُو 

 . "َورَفَ َعهُ هِبَا َدرََجةً  ،يَئةً ا َخطِ عزوجل هِبَا َحَسَنًة، َوَحطَّ َعْنهُ هبَِ 

 ]البوصيري: إسناده ضعيف.[  [إالَّ قوله: "حط عنه بها خطيئة" يبقى حسناا لغيره.صحيح لغيره، :  المحقق] # 
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 كِتَابُ النَّوَافِلِ(   -  7)   
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 بَابُ النَّوَافِلِ الْمُطْلَقَةِ(   -  2) 
ثَ نَايَ ْعَلىقَاَل أَبُو    - 571 ِل اْلَعَتِكيُّ   ، ثنارَْوُح ْبُن ُعبَاَدةَ   ، ثنازََكرايَّ اْلَواِسِطيُّ   : َحدَّ ْعُت أََنَس ْبَن    ،زُرَارَةُ ْبُن َأيِب اخْلَالَّ قَاَل ْسَِ

ُ َعْنهُ   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقولُ : يَ ُقولُ َماِلٍك َرِضَي اَّللَّ ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُ "   :ْسَِ َمْن َصلَّى يف يَ ْوٍم اثْ َنيَتْ َعْشَرَة رَْكَعًة َحرََّم اَّللَّ
 . َفَما تَ رَْكتُ ُهنَّ بَ ْعدُ  :" قَالَ تَ َعاىَل حَلَْمهُ َعَلى النَّاِر 

 [ هو بهذا اإِلسناد صحيح لذاته.: المحقق] # 
 

ثَ نَا ِإبْ َراِهيُم ْبُن َسْعٍد، ثنا ََيََْي ْبُن َصاِلٍح، َعْن َجاِبِر ْبِن غَاِنٍِ السََّلِفيِّ    -  574 َعِن اْبِن ُصَهْيٍب، َعْن  َوقَاَل أَبُو يَ ْعَلى: َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوسَ  ُ َعْنهُ قَاَل قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ الرَُّجِل َتطَوًُّعا َحْيُث اَل يَ َراهُ النَّاُس تَ ْعِدُل : "لَّمَ أَبِيِه ُصَهْيٍب َرِضَي اَّللَّ َصاَلةُ 

 " َصاَلَتهُ َعَلى َأْعنُيِ النَّاِس ََخًْسا َوِعْشرِيَن  
وبشاهده   ِإسناده ضعيف لحال جابر بن غانم، وجهالة شيخه.]المحقق:    رواه أبو يعلى وفيه راو لم يسم.[  ]البوصيري:  #  

 [ حسن لغيره.لايرتقي الحديث إلى 
 

 بَابُ التَّهَجُّدِ(   -  4)  
يَ ْعَلى  -  580 أَبُو  ثَ نَاَوقَاَل  َحدَّ ُشَجاعٍ   :  ْبُن  اْلَولِيُد  مَهَّاٍم  َثيِن أَبُو  َحدَّ ثَهُ   ،  َحدَّ َثَمَة  َخي ْ ْبَن  زاَِيَد  َأنَّ  بَ يَّاِع ، َعْن  َأيِب  ََيََْي  َأيِب 
ْبِن  ، َعْن  جُمَاِهدٍ ، َعْن  اْلَقتِّ  َرضِ َجَبلٍ ُمَعاِذ  قَالَ   َعْنهُ   ُ اَّللَّ اللَّْيلِ :  َي  ِقيَاَم  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ اَّللَِّ َصلَّى  َرُسوُل  فَ َفاَضْت    ،ذََكَر 

نَاهُ َحَّتَّ حَتَاَدَرْت ُدُموُعهُ   }تَ َتَجاىَف ُجُنوهُبُْم َعِن اْلَمَضاِجِع{  :َوقَالَ  ،َعي ْ
 [ ضعيف.حسن لغيره، وهذا إسناد  : المحقق] # 

 
الطَّيَاِلِسيُّ 1]   -  583 َوقَاَل  ثَ نَا[  َحدَّ َعْن  َشرِيك    :  احْلَاِرثِ ،  َعِن  ِإْسَحاَق  َعْن  َأيِب  َعْنهُ  ،   ُ اَّللَّ َرِضَي  النَِّبَّ   قَاَل: َعِليٍّ  ِإنَّ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن يُوتُِر ِعْنَد اأْلََذانِ   . َصلَّى اَّللَّ
 

ثَ نَاد  [ َوقَاَل أَبُو َبْكٍر َوُمَسدَّ 2] -  583  " اأْلََذاِن اأْلَوَِّل "  :َأيِب ِإْسَحاَق ِمث َْلهُ ِإالَّ أَنَّهُ قَالَ ، َعْن أَبُو اأْلَْحَوصِ  : َحدَّ
 [ ِإسناده ضعيف لحال الحارث األعور.: المحقق] [فيه الحارث األعور، وهو ضعيف البوصيري:] # 

 
احْلَاِرثُ   -  585 َحدَّثَ نَاَوقَاَل  َسِعيدٍ   :  ْبُن  اْلِفْهرِيِّ ، َعْن  َمْكُحولٍ ، َعْن  َسِعيد    ، ثناُعَمُر  ُسَوْيٍد  ْبِن  ُحَذيْ َفَة ْبِن  ، َعْن  حُمَمَِّد 

َعْنهُ    ُ اَّللَّ َرِضَي  اْلَعَتَمةِ   قَاَل:اْلَيَماِن  بَ ْعَد  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّ  َرُسوَل  أَ   :فَ ُقْلتُ   ،َلِقيُت  يل  اْئَذْن  اَّللَِّ  َرُسوَل  تَ َعبَُّد  اَي 
َلةَ   قَاَل:  ،َفذََكَر احْلَِديثَ   ...ِبِعبَاَدِتكَ  ْقَبَل اْلِقب ْ اْست َْفَتَح ُسورََة اْلب ََقَرِة اَل ، مثَّ  قَ َرأَ فَاحِتََة اْلِكتَابِ ، مثَّ  َوأَقَاَميِن َعْن مَيِيِنهِ   ،فَاْست َ

َواَل َمَثٍل ِإالَّ َفَكرَّ َحَّتَّ َأَل َواَل َخْوٍف ِإالَّ اْست ََعامَيُرُّ ِِبيَِة َرمْحٍَة ِإالَّ سَ  يَ ُقوُل يف رُُكوِعهِ   ،َكْبََّ ، مثَّ   َخَتَمَهاذَ  ُسْبَحاَن  "  :َفَسِمْعُتهُ 
اْلَعِظيمِ   َ أَنَّهُ    "َريبِّ َأُظنُّ  قي  "َوحِبَْمِدهِ "  يَ ُقوُل:َحَّتَّ  ِمْن  َقرِيبًا  رُُكوِعِه  يف  مثَّ  مهاَفَمَكَث  رَْأَسهُ ،  َفَسِمْعُتهُ    ،َفَسَجدَ   ،َفَكْبََّ   ،رََفَع 

َ اأْلَْعَلى"  :يَ ُقوُل يف ُسُجوِدهِ  ََّنََض َحَّتَّ ، مثَّ  َفَمَكَث يف ُسُجوِدِه َقرِيبًا ِمْن رُُكوِعهِ   "َوحِبَْمِدهِ "  يَ ُقوُل:َوَأُظنُّ أَنَّهُ    "ُسْبَحاَن َريبِّ
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ْعُت النَِّداَء اِبْلَفْجرِ ، مثَّ  آَل ِعْمَراَن َكَذِلكَ َتَح  اْست َفْ ، مثَّ   فَاحِتََة اْلِكتَابِ فَ َقَرأَ   ،فَ رََغ ِمْن َسْجَدتَ ْيهِ  ُ   قَاَل:  ،ْسَِ ُحَذيْ َفةُ َرِضَي اَّللَّ
َها  :َعْنهُ     .َفَما تَ َعبَّْدُت ِعبَاَدًة َكاَنْت َأَشدَّ َعَليَّ ِمن ْ
ا : المحقق] #  تصراا في صحيح مسلم  عمر بن سعيد، لكن قد صح مخ  ،لحال شيخ الحارث حديث الباب ِإسناده ضعيف جدا

 [وغيره
 

ُ َعْنهُ  ، َعْن َعْوِن ْبِن َعْبِد اَّللَِّ ، َعْن  حُمَمَُّد ْبُن َأيِب مُحَْيدٍ   : َحدَّثَ نَاَوقَاَل أَبُو َداُودَ   - 595   قَاَل:أَبِيِه َعِن اْبِن َمْسُعوٍد َرِضَي اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َبصَ  َعِجْبُت  "    قَاَل:  ؟اَي َرُسوَل اَّللَِّ مَلْ َصن َْعَت َهَذا  ُقْلنَا:ف َ   ،َخَفَضهُ ، مثَّ  َرهُ ِإىَل السََّماءِ رََفَع َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

هُ ِلَمَلَكنْيِ ِمَن اْلَماَلئِ  اَي رَب َّنَا ُكنَّا َنْكُتُب    َقااَل:ف َ   ،َعَرَجا ِإىَل رهبَِِّما، مثَّ  فَ َلْم َيََِداهُ   ،َكِة نَ َزاَل ِإىَل اأْلَْرِض يَ ْلَتِمَساِن َعْبًدا يف ُمَصالَّ
َلِتِه ِمَن اْلَعَمِل َكَذا وََكَذا  ئًا  ،فَ َوَجْداَنهُ َقْد َحَبْسَتهُ يف َحبَالَِتكَ   ،لَعْبِدَك اْلُمْؤِمِن يف يَ ْوِمِه َولَي ْ فَ َقاَل تَ بَاَرَك   ،فَ َلْم َنْكُتْب َلهُ َشي ْ

َلِتهِ  ْوِمهِ اْكتُ ُبوا لَِعْبِدي َعَمَلهُ يف ي َ  :َوتَ َعاىلَ  ئًا َعَليَّ َأْجُرهُ اْحت ََبْسُتهُ   ،َولَي ْ  " فَ َلهُ َأْجُر َما َكاَن يَ ْعَمُل  ،َواَل تُ ْنِقُصوهُ ِمْنهُ َشي ْ
ضعيف لحال محمد  ، وهذا إسناد  حسن لغيره: المحقق] [فيه محمد بن أبي حميد وهو ضعيف، وله شاهد بوصيري: ال] # 

 [ بن أبي حميد، شيخ أبي داود.
 

َمْرَواُن،  -  596 َحدَّثَ نَا  َأيِب ُعَمَر  رَفَ َعهُ "، َعْن  ِإاَيٍس، ، َعْن  َوقَاَل اْبُن  َعْنهُ   ُ اَّللَّ َرِضَي  اْلَمْسِجدِ أََنٍس  ِمْنُكْم يف    ، َمْن نَ َعَس 
 " فَ ْلي ََتَحوَّْل ِإىَل ِفَراِشِه َحَّتَّ يَ ْعِقَل َما يَ ُقولُ 

 حسن لغيره بهذا اللفظ.[ ..... والحديث وإياسنقطع بين مروان، م رجاله ثقات لكنه  :المحقق] # 
 

 بَابُ الْأَمْرِ بِالتَّنَفُّلِ فِي الْبُيُوتِ(   -  6) 
َبةَ   -  600 رَّْهُط  الثَّاَلثَةُ ال  ، َحدََّثيِن ُمَعاِويََة ْبِن قُ رَّةَ ، َعْن  زاَِيد  ، ثنا  أَبُو َخاِلٍد ُهَو اأْلَمْحَرُ ، ثنا  َحدَّثَ نَا ُعْثَماُن ُهَو اْبُن َأيِب َشي ْ
اْلَمْسِجدِ الَِّذينَ  يف  الصَّاَلِة  َعِن  َعْنهُ   ُ اَّللَّ َرِضَي  َسأَلُوا ُعَمَر  َوَسلََّم:  :فَ َقالَ   ،  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ اَّللَِّ َصلَّى  َرُسوُل  يف "  قَاَل  اْلَفرِيَضةُ 

 " اْلب َْيتِ  َوالتَّطَوُُّع يف  ،اْلَمْسِجدِ 
ُ َعْنهُ  َوْجٍه آَخَر َعْن ُعَمَر َرِضيَ َأْخَرَجهُ اْبُن َماَجْه ِمْن  :قُ ْلتُ  *  اَّللَّ

الجامع]  #   ضعيف  في  وزياد  :  المحقق]  [ ضعيف:  (4025)  األلباني  األحمر،  خالد  أبي  لحال  ضعيف  ِإسناده  الحديث 
 [ الجصاص.

 

 الصَّوْتِ بِالْقُرْآنِ( بَابُ كَرَاهِيَةِ رَفْعِ    -  8)  
ثَ نَاَوقَاَل احْلَاِرثُ   -  603 ْبُن َعْبِد اْلَواِحدِ ، ثنا  َبكَّارٍ ُد ْبُن  حُمَمَّ   : َحدَّ َبَسةُ  ، َعْن  َأيِب النَّْضرِ ، َعْن  حُمَمَُّد ْبُن يَ ْعُقوبَ ، ثنا  َعن ْ

ُهَما   ُ َعن ْ نَ   قَاَل:َجاِبِر ْبِن َعْبِد اَّللَِّ َرِضَي اَّللَّ ُ  َخَرَج َعَلي ْ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َصلَّى اَّللَّ َلٍة ِمْن  ا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َعَلْيِه َوَسلََّم يف لَي ْ
 " اَل ََيَْهْر بَ ْعُضُكْم َعَلى بَ ْعٍض فَِإنَّ َذِلَك يُ ْؤِذي اْلُمَصلِّي "  َقاَل:َوالنَّاُس ُيَصلُّوَن ف َ  ،رََمَضانَ 

 [ .غيرهلكن له شواهد يرتقي بها إلى الحسن ل  .ِإسناده ضعيف لجهالة محمد بن يعقوب : المحقق ] [.له شاهدبوصيري: ال] # 
 

 بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّكَلُّفِ وَالْمَشَقَّةِ فِي الْعِبَادَةِ(   -  9)  
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رَُجٍل ِمْن َأْهِل اْلُكوَفِة يُ َقاُل َلهُ َجب ََلةُ  ، َعْن  اْلَعَدِويُّ ِإْسَحاُق ْبُن ُسَوْيٍد ، ثنا  ُوَهْيب  ، ثنا  َوَحدَّثَ نَا َسِعيُد ْبُن ُسَلْيَمانَ   - 605
ت َ  َشاابًّ  َوَسلَّمَ َأنَّ  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ النَِّبِّ َصلَّى  َوَسلَّمَ   ،َعبََّد َعَلى َعْهِد  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ النَِّبِّ َصلَّى  ِإىَل  أَبُوهُ  َقْد    َقاَل:ف َ   ،فَاْنطََلَق  اْبيِن  ِإنَّ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:ف ،َهَد نَ ْفَسهُ يف اْلِعبَاَدةِ َأجْ   " نَ ْفِسِه بَْع َعَلى ُمْرهُ فَ ْلريَْ "  قال َصلَّى اَّللَّ
 [حسن لغيره بشواهده.: المحقق] # 

 
ثَ نَا َسِعيُد ْبُن يُوُنَس أَبُو يُوُنسَ   -  606 حِمَْجِن ْبِن اأْلَْدرَِع َرِضَي ، َعْن  اَّللَِّ ْبِن َشِقيقٍ َعْبِد  ، َعْن  مَحَّاد  َعِن اجْلَُرْيِريِّ ، ثنا  َوَحدَّ

ُ َعْنهُ   قَاَل  ، مثَّ  َأَخَذ ِِبَْنِكِبهِ ، مثَّ   َعَلْيِه َوَسلََّم بَ َلَغهُ َأنَّ رَُجاًل يف اْلَمْسِجِد يُِطيُل الصَّاَلَة فََأََتهُ َّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ ِإنَّ َرُسوَل ا  قَاَل:اَّللَّ
اَّللَُّ  َوَسلَّمَ َصلَّى  َعَلْيِه  اِبْلت َْيِسريِ "  :  اأْلُمَِّة  هِلَِذِه  َرِضَي  تعاىل   َ اَّللَّ ال  وََكرِهَ   ،ِإنَّ  َأَخَذ    "ت َّْعِسريَ هَلَا  َهَذا  َوِإنَّ  َمرَّاٍت  َثاَلَث  قَاهَلَا 

 . فما رؤي بَ ْعَد َذِلكَ  ،َنَشَلهُ نشال ، مثَّ اِبلت َّْعِسرِي َوتَ َرَك الت َّْيِسريَ 
ِإسناده من طريق  :  المحقق]  [فيه سعيد بن يونس ، ولم أقف له على ترجمة ، وباقي رجال اإلسناد ثقات بوصيري:  ال]  #  

لجها  ضعيف  والصحابي.الحارث  بن شقيق  بين عبد هللا  منقطع  وهو  الحارث،  يكون    لة شيخ  تقدمت  التي  بمتابعاته  لكن 
ا.  [ صحيحا

 

 وَالْمُحَافَظَةِ عَلَيْهَا( بَابُ رَوَاتِبِ الصَّلَاةِ    -  11) 
ُ َعْنه ، َعْن َكمِ َشْيخ  يُ َقاُل لَهُ َعْبُد احلَْ ، ثنا يَ ْعَلى : َحدَّثَ نَاَوقَاَل احْلَاِرثُ  -  611 ِإنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى  قَاَل:أََنٍس َرِضَي اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم   "فَِإنَّ ِفيِهَما الرَّغَاِئَب  ،َعَلْيُكْم بِرَْكَعيتَِ اْلَفْجرِ " قَاَل:اَّللَّ
ه يرتقي إلى الحسن  بشواهد والحديث   ِإسناده ضعيف لحال يعلى وشيخه عبد الحكم.: المحقق] [له شاهد ]البوصيري: # 

 (: ضعيف جدا[ 3911]األلباني في السلسلة الضعيفة ) [لغيره
 

ثَ نَاَوقَاَل أَبُو َبْكرٍ   -  619 ُ ، َعْن  بَ ْعِض َأْصَحابِهِ ، َعْن  الصَّْلِت ْبِن هَبَْرامَ ، ثنا  اْبُن َأيِب َغِنيَّةَ   : َحدَّ ُحَذيْ َفَة ْبِن َأِسيٍد َرِضَي اَّللَّ
ُ َعْنه ِإَذا زَاَلِت الشَّْمُس َصلَّى َأْربَ ًعا طَُوااًل أَ رَ   قَاَل:َعْنه   رَأَْيُت َرُسوَل اَّللَِّ    َقاَل:ف َ   ،َفَسأَْلُتهُ   ،ْيُت َعِليَّ ْبَن َأيِب طَاِلٍب َرِضَي اَّللَّ

َها فَُأِحبُّ َأْن يُ ْرَفَع يل   "  تَ ْرَتُج َحَّتَّ ُتَصلِّي الظُّْهرَ اَل فَ   ، َواَب السََّماِء تُ َفتَُّح ِإَذا زَاَلِت الشَّْمسُ ِإنَّ أَب ْ "   َقاَل:ف َ   ،َفَسأَْلُتهُ   ، ُيَصلِّي ْ
 ِإىَل اَّللَِّ عز وجل عمال 

وله شاهدبوصيري:  ال]  #   ضعيف،  وهذ  :  المحقق]  [سنده  لغيره،  رجاله  حسن  وباقي  الصلت،  إِلبهام شيخ  ضعيف  ِإسناد 
 [ثقات.

 

 بَابُ الْوِتْرِ(   -  12) 
ْبُن محَُ   -  630 ثَ نَاْيدٍ َوقَاَل َعْبُد  َحدَّ َمْسَلَمةَ   :  ْبُن  اَّللَِّ  ثنا  َعْبُد  ِإْليَاسَ ،  ْبُن  قَالَ ، َعْن  َخاِلُد  رِفَاَعَة  ْبِن  ْبِن ُعب َْيِد   :ِإبْ َراِهيَم 

ُهَما ِِبَكََّة فَ َوَجْدتُهُ ُيَصلِّي َجاِلًسا   ُ َعن ْ ْعُت َرُسوَل   :قَالَ   ،احْلَِديثَ َفذََكَر  ...  َدَخْلُت َعَلى َجاِبِر ْبِن َعْبِد اَّللَِّ َرِضَي اَّللَّ ِإيّنِ ْسَِ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم   َأْوتَ َر قَ ْبَل َأْن يَ نَاَم ِإالَّ ، مثَّ  َصلَّى بَ ْعَدَها َما َبَدا َلهُ ، مثَّ  اَعةٍ َما َصلَّى رَُجل  اْلَعَتَمَة يف مجََ "    يَ ُقوُل:اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َلَة َكأَنَّهُ  َلَة اْلَقْدرِ  َكاَن تِْلَك اللَّي ْ  " لَِقَي لَي ْ
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حميد  رواه عبد بن  :  البوصيري ]  [في إسناده خالد بن إلياس وهو متروك.،  ضعيف جدا:  (1150في المنتخب )  العدوي ]  #  
 [ بسند ضعيف لضعف خالد بن إياس

 
ثَ نَاَوقَاَل اْبُن َأيِب ُعَمرَ   - 631 ُ   :ُمَعاوِيََة ْبِن قُ رََّة قَالَ ، َعْن َخاِلُد ْبُن َأيِب َكرميَةَ ، ثنا  وَِكيع    : َحدَّ َجاَء رَُجل  ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ،َومَلْ أُوتِرْ  ،اَي َرُسوَل اَّللَِّ ِإيّنِ َأْصَبْحتُ  َقاَل:َعَلْيِه َوَسلََّم ف َ  َا اْلوِت ُْر اِبللَّْيلِ " :قَاَل َصلَّى اَّللَّ مثَّ   ،قَاَل َذِلَك َثاَلَثً  "ِإَّنَّ
 " اْذَهْب فََأْوتِْر "  :الثَّالَِثةِ قَاَل يف 

 [ حسن لغيره: المحقق] # 
 

ثَ نَاَوقَاَل َأمْحَُد ْبُن َمِنيعٍ  - 633 ُ َعْنهُ ، َعْن قَ تَاَدةَ ، َعْن َعْبُد اَّللَِّ ْبُن حُمَرَّرٍ ، ثنا  يَ ْعُقوُب ْبُن ِإبْ َراِهيمَ  : َحدَّ ، َعْن أََنٍس َرِضَي اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَالَ  َرُسوِل اَّللَِّ   " َومَلْ يُ ْعَزمْ أُِمْرُت اِبْلوِْتِر واألضحى "  :َصلَّى اَّللَّ

 ِإْسنَاُدهُ َضِعيف   *
 [ ِإسناده شديد الضعف لحال عبد هللا بن محرر؛ متروك الحديث، وفيه عنعنة قتادة عن أنس رضي هللا عنه.: المحقق] # 

 
، َعْن زرارة بن أيب َأْوىفَ ، َعْن  قَ تَاَدةَ ، َعْن  َحجَّاج  ، ثنا  َعبَّاُد ْبُن اْلَعوَّامِ ، ثنا  َخاِلُد ْبُن اْلَقاِسمِ   اثَ نَ َحدَّ :  َوقَاَل احْلَاِرثُ   -  635

ُهَما قَالَ  ُ َعن ْ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن يُوتُِر بَِثاَل   :ِعْمَراَن ْبِن ُحَصنْيٍ َرِضَي اَّللَّ ٍث يَ ْقَرأُ يف األوىل ب " سبح ِإنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َأَحد  " " ويف الثانية ب " قل اَي أَي َُّها اْلَكاِفرُ   وَن " ويف الثالثة ب " قل ُهَو اَّللَّ

 َعَلى َسبِّحْ َأْخَرَجهُ النََّساِئيُّ ِمْن َوْجٍه آَخَر ُمْقَتِصرًا  *
ا لحال خالد بن القاسم فهو متروك، و : المحقق] #  [ فيه حجاج بن أرطاة وهو ضعيف.ِإسناده ضعيف جدا

 
َأْخُرُج ِإىَل  ، مثَّ  قُ ْلُت ِلِمْقَسٍم ِإيّنِ أُوتُِر بَِثاَلثٍ   :ُشْعَبةُ َعِن احْلََكِم قَالَ ، ثنا  [ َوقَاَل ِإْسَحاُق ِإنَّ النَّْضَر ْبَن ُُشَْيلٍ 1]-  638

َعِن    :فَ َقالَ   ؟سله عن من  :فَ َقااَل   ،ا َوََيَْي ْبَن اجْلَزَّاِر َفذََكْرُت هَلَُما جُمَاِهدً   فَ َلِقيتُ   ،اَل ِوت َْر ِإالَّ ِبَسْبٍع َأْو ََخْسٍ   :قَالَ   ،الصَّاَلةِ 
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ، َعنْ الثَِّقِة َعِن الثَِّقةِ   . َعاِئَشَة َوَمْيُمونََة َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ

 
ْسنَاِد ِمث َْلهُ ا ، ثن[ قَاَل َوَأْخَْباََن حُمَمَُّد ْبُن َجْعَفرٍ 2] -  638  ُشْعَبةُ هِبََذا اإْلِ

 [ في جميع طرقه التي تقدمت إبهام التابعي، فإسناده ضعيف.: المحقق] # 
 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأْوتَ َر َعلَ   :ِإبْ َراِهيَم قَالَ ، َعْن  ِإبْ َراِهيُم ْبُن اْلَفْضلِ ، ثنا  َحدَّثَ نَا ِعيَسى  -  640 ى مِحَارِِه َوُهَو ِإنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ
 . ُمتَِّجه  ِإىَل َخْيْبََ 

ا لحال إبراهيم بن الفضل، ومعضل بين  :  المحقق]  #   ،  .-صلى هللا عليه وسلم-إبراهيم النخعي والنبي  ِإسناده ضعيف جدا
 ]البوصيري: معضل وله شاهد.[  [.وقد صح متنه من طريق آخر

 
ثَ نَاَوقَاَل أَبُو َبْكرٍ  -  641 ُ  َعْبِد ، َعْن َعْلَقَمةَ ، َعْن ِإبْ َراِهيمَ ، َعْن َأاَبَن ْبِن َأيِب َعيَّاشٍ ، َعْن نَ ُن َهارُو يَزِيُد بْ  : َحدَّ اَّللَِّ َرِضَي اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم أِلَْنظَُر َكْيَف يَ ْقُنُت يف ِوْترِهِ  :َعْنهُ قَالَ  بَ َعْثُت أُمِّي أُمَّ َعْبٍد َرِضَي ، مثَّ فَ َقَنَت قَ ْبَل الرُُّكوعِ  ،ِبتُّ َمَع النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ
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ُ َعْنهُ  ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ بَ يِّيِت َمَع ِنَسائِ   :فَ ُقْلُت هَلَا  ،اَّللَّ ُ    ،فَأَتَ ْتيِن   ،فَاْنظُِري َكْيَف يَ ْقُنُت يف ِوْترِهِ   ،ِه َصلَّى اَّللَّ فََأْخَْبَْتيِن أَنَّهُ َصلَّى اَّللَّ
 . ْبَل الرُُّكوعِ َعَلْيِه َوَسلََّم قَ َنَت ق َ 

 . َأاَبُن َمرْتُوك   *
ا لحال أبان ابن أبي عياش: المحقق][ .أبان بن أبي عياش وهو متروك]البوصيري:  #   [ .حديث الباب ِإسناده ضعيف جدا

 

 بَابُ صَلَاةِ الضُّحَى(   -  13) 
ُ  َعْبِد اْلَكِرمِي قَاَل " ِإنَّ احْلََسَن َواحْلَُسنْيَ َرِضَي ، َعْن َحْنظََلةُ  ، ثناأَبُو َأمْحََد الزُّبرَْيِيُّ  : َحدَّثَ نَاقَاَل َأمْحَُد ْبُن َمِنيعٍ  -  642 اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن ُيَصلِّي الضَُّحى ثَ نَا َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ ُهَما َحدَّ َها ُبيِنَ َلهُ بَ ْيت  يف اجْلَنَّةِ "  :َوقَالَ  ،َعن ْ لَهُ َما  َوُغِفَر  ،َمْن َصالَّ
 " اَن يف َساَعاِت الن ََّهاِر ِمْن َذْنبٍ كَ 

[ رضي هللا عنهما-إسناده ضعيف لحال حنظلة، وشيخه عبد الكريم، وإعضاله بينه ويين الحسن والحسين : المحقق] # 
 

ثَ نَا أَبُو ُمَعاِويََة،   -  645 َسِن ْبِن َعِليٍّ َرِضَي رْيِ ْبِن َمْأُموٍم، َعِن احلَْ َسْعُد ْبُن طَرِيٍف، َعْن ُعمَ ، ثنا  َوقَاَل َأمْحَُد ْبُن َمنِيٍع َحدَّ
"  اَّللَُّ  رَفَ َعهُ  ُهَما  اْلَفْجرَ َعن ْ مثَّ  َمْن َصلَّى  الشَّْمسُ ،  َتطُْلَع  َحَّتَّ  مثَّ  َجَلَس  َأْو  ،  َتْطَعَمهُ  َأْن  النَّاِر  َعَلى   ُ اَّللَّ َحرََّمهُ  رَْكَعَتنْيِ  َصلَّى 

 " تَ ْلَفَحهُ 
ا لحال سعد بن   :المحقق][ طريف اإلسكاف الحنظلي الكوفي شيعي واه ضعفوه بن سعد]الهيثمي:  #  ِإسناده ضعيف جدا

 طريف وهو متروك، وفيه شيخه عمير بن مأموم وهو إلى الضعف أقرب[

 
ُُشَْيلٍ 1] -  646 ْبُن  النَّْضُر  َأْخَْباََن  ِإْسَحاُق  ثنا  [  َسَلَمةَ اوهو  -محاد  ،  َمْعَبد    -بن  ُفاَلن  َأْخَْبين   ،أان  َمْسِجِد     يف  رَُجل  

ُ َعْنهُ قَالَ   َعْوِف ْبنِ ، َعْن  ِدَمْشقَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأْو    :َماِلٍك َرِضَي اَّللَّ ُ َعْنهُ َجَلَس ِإىَل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِإنَّ أاََب َذرٍّ َرِضَي اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلَّ  ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   "اَل "  : قَالَ   "؟ َأَصلَّْيَت الضَُّحىاَي أاََب َذرٍّ  "   :فَ َقالَ   ،َم ِإلَْيهِ َجَلَس َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ   :قَاَل َصلَّى اَّللَّ

 َفذََكَر احْلَِديَث " ...َفَصلَّى مثَّ َجاَء  :قَالَ  "َفَصلِّ الضَُّحى ،قُمْ "
 

احْلَاِرثُ 2] -  646 َوقَاَل  َحدَّثَ نَا[  حُمَمَّ   :  ْبُن  ثنا  دٍ يُوُنُس  َعْن  مَحَّاد  ،  ْبِن  ،  العنْبيَمْعَبِد  َحدََّثيِن ِهاَلٍل  َمْسِجِد    ،  يف  رَُجل  
 َعْوِف ْبِن َماِلٍك ََنَْوهُ ، َعْن ِدَمْشقَ 

 
ثَ نَا[ َوقَاَل أَبُو يَ ْعَلى 3] -  646  مَحَّاد  بِهِ ، ثنا ُهْدبَةُ  : َحدَّ

 [ ضعيف إلبهام الرجل الشامي نادِإسحسن لغيره، وهذا : المحقق] [إسناده ضعيف ]البوصيري: # 
 

، َعْن  َعِليِّ ْبِن َعْبِد الرَّمْحَنِ ، َعْن  َحِكيِم ْبِن َحِكيمٍ ، َعْن  حُمَمَِّد ْبِن ِإْسَحاقَ ، َعْن  اْبُن َُّنرَْيٍ   : َحدَّثَ نَاَوقَاَل أَبُو َبْكرٍ   -  647
قَالَ  َعْنهُ   ُ اَّللَّ َرِضَي  اْلَيَماِن  ْبِن  النَّ   :ُحَذيْ َفةَ  َصلَّى  َخَرَج  وَ ِبُّ  َعَلْيِه   ُ ُمَعاِويَةَ اَّللَّ َبيِن  َحرَِّة  ِإىَل  ظََهَر   ،َسلََّم  َحَّتَّ  أَثَ َرهُ  فَات َّب َْعُت 

َها ِفيِهنَّ   ،َعَلي ْ طَوََّل  رََكَعاٍت  مَثَاينَ  الضَُّحى  َوَسلَّمَ   ،َفَصلَّى  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  َعَلْيكَ   :فَ َقاَل  طَوَّْلُت  ُحَذيْ َفةُ  ُ    :ْلتُ ق ُ   ؟اَي  اَّللَّ
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ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   ،مُ َوَرُسولُهُ َأْعلَ  َ َعزَّ َوَجلَّ ِفيَها َثاَلَثً "  :قَاَل َصلَّى اَّللَّ َسأَْلُتهُ َأالَّ    ،فََأْعطَاين اثْ ن ََتنْيِ َوَمن ََعيِن َواِحَدةً   ،ِإيّنِ َسأَْلُت اَّللَّ
َعِنيَها ،ِننَي فََأْعطَانِيَهاَأالَّ يُ ْهِلَكَها اِبلسِّ ْلتُهُ َوَسأَ  ،يُْظِهَر َعَلى أُمَّيِت َغرْيََها فََأْعطَانِيَها  ن ََها َفَمن َ  " َوَسأَْلُتهُ َأالَّ ََيَْعَل ِبََْسَها بَ ي ْ

 [ حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف.: المحقق] [سنده ضعيف وله شاهد: البوصيري ] # 
 

ثَ نَاقَاَل احْلَاِرثُ   -  648 َحدَّ ْبُن اجْلَْعِد أان  :  َعِن احْلََكمِ   َعِليُّ  َحدَّثَهُ ، َعْن  ُشْعَبةُ  َا  ، َعْن  رَُجٍل  أَّنَّ َها  َعن ْ  ُ اَّللَّ َرِضَي  َسَلَمَة  أُمِّ 
َها ُتَصلِّيَها َأْربَ ًعا   ،َكاَنْت ُتَصلِّي الضَُّحى مَثَاينَ رََكَعاٍت قَاِعَدةً  ُ َعن ْ َشَة َرِضَي  ِإنَّ َعائِ   َقاَلْت:ف َ   ،فَِقيَل هَلَا ِإنَّ َعاِئَشةَ َرِضَي اَّللَّ

َها اْمَرأًَة َشابَّةً  ُ َعن ْ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَالَ  ،اَّللَّ  " اَلِة اْلَقائِِم َصاَلةُ اْلَقاِعِد َعَلى النِّْصِف ِمْن صَ "  :َوِإنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
حديث  : المحقق] [أبي وداعةرواه الحارث بسند ضعيف لجهالة التابعي، وله شاهد من حديث المطلب ابن  ]البوصيري: # 

 [ولفقراته شواهد. الباب ِإسناده ضعيف إلبهام التابعي.
 

ثَ نَاَوقَاَل اْبُن َأيِب ُعَمرَ   -  653 نَاهُ ِعْنَد رَْأِس الثَِّنيَّةِ   : َحدَّ ثَهُ   ،َشْيخ  ِمْن َأْهِل اْلَمِديَنِة أَتَ ي ْ  ،قَاَل َعْن ُعَمَر الذَّْكَواينِّ َعمَّْن َحدَّ
ُ َعْنهُ أَنَّهُ قَالَ َنِس ْبنِ َعْن أَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوَأاَن اْبُن تس  : َماِلٍك َرِضَي اَّللَّ اَي أََنُس فَ َقاَل "    ،ع سنني أوعشرَقِدَم النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ

َا َصاَلةُ اأْلَوَّاِبنيَ  ،َأْكِثِر الطُُّهوَر يُ َزْد يف ُعُمِركَ   ِديَث  حلَْ ا ..." َوَصلِّ الضَُّحى فَِإَّنَّ
حسن لغيره، وهذا :  المحقق]  [.روي من طرق ضعيفة ال تخلو من مقال:  (204)  الحافظ في تخريج أحاديث الكشاف]  #  

 [ ضعيف جدا.إسناد 
 

ثَ نَاَوقَاَل أَبُو يَ ْعَلى  -  654 َثيِن اْبُن َوْهبٍ ، ثنا  َهارُوُن ْبُن َمْعُرْوفٍ   : َحدَّ َأْخَْبَهُ َعْن يِب أَ ، َعْن  ُعَمُر ْبُن حُمَمَّدٍ   ، َحدَّ  رَاِفٍع أَنَّهُ 
ُهَما أَنَّهُ   ُ َعن ْ ُ َعْنهُ َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َعْمرِو ْبِن اْلَعاِص َرِضَي اَّللَّ   ، نَ َعِم اْبَن َأِخي  :قَالَ   ،اَي َعمِّ أَْقِبْسيِن َخرْيًا   :قَاَل أِلَيِب َذرٍّ َرِضَي اَّللَّ

ُ َعلَ  ت ََها َأْربَ ًعا  ،اْلغَاِفِلنيَ اَي َأاَب َذرٍّ ِإَذا َصلَّْيَت الضَُّحى رَْكَعَتنْيِ مَلْ ُتْكَتْب ِمَن "  :ْيِه َوَسلَّمَ قَاَل يل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َوِإْن َصلَّي ْ
ب َْعَك َذْنب    ،ُكِتْبَت ِمَن اْلُمْحِسِننيَ  ت ََها ِستًّا مَلْ يَ ت ْ ت ََها َعْشًرا مَلْ    ،َوِإْن َصلَّي ْ ت ََها اثْ َنيَتْ َعْشَرَة ُبيِنَ َلَك   ]...[َوِإْن َصلَّي ْ َوِإْن َصلَّي ْ

 " هِبَا بَ ْيت  يف اجْلَنَّةِ 
 [ هحديث الباب ِإسناده ضعيف لحال أبي رافع، لكنه حسن لغيره بمتابعات: المحقق] # 

 
ثَ نَاَوقَاَل َعْبُد ْبُن مُحَْيدٍ   -  657 َنةَ ، ثنا  أَبُو نُ َعْيمٍ   : َحدَّ ُ َعْنهُ   ، اْلَقاِسمِ َب َعنِ أَيُّو ، َعْن  اْبُن ُعي َي ْ   ، َعِن اْبِن َأيِب َأْوىَف َرِضَي اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَالَ   " َصاَلةُ اأْلَوَّاِبنِي ِحنَي تَ ْرَمُض اْلِفَصاُل "  :َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ
َصِحيح    :قُ ْلتُ   * ِإْسنَاد   َمْعُلول    َهَذا  أَنَّهُ  يف   ،ِإالَّ  اْلَقاسِ   َواْلَمْحُفوُظ  َعِن  َعْوفٍ َهَذا  ْبِن  َعْن  ِم  َأْخَرَجهُ  ،  َأْرَقَم َكَذا  ْبِن  زَْيِد 

 . ُمْسِلم  ِمْن َحِديِث أَيُّوَب َوِمْن َحِديِث قَ تَاَدَة أَْيًضا َعِن اْلَقاِسمِ 
 [ِإسناده حسن.: المحقق] [رجاله ثقات، إال أنه معلولبوصيري: ال] # 

 
زَْيُد ْبُن َأْرَقَم َرِضَي  ، ثنا  َعِن اْلَقاِسِم ْبِن َعْوفٍ   ،قَ تَاَدةَ ، َعْن  ان ُحَساُم ْبُن اْلِمَصكِّ  ،َهارُونَ ْبُن  يُد يَزِ ، ثنا َوقَاَل َعْبد    - 658

قَالَ  َعْنهُ   ُ قُ بَاءٍ   :اَّللَّ َمْسِجِد  يف  َأََتُهْم  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  النَِّبَّ  الضُّحَ   ،ِإنَّ  ُيَصلُّوَن  َصاَلةُ  "    :لَ فَ َقا  ،ى فَ َرآُهْم  َهِذِه 
 . َفَكانُوا ُيَصلُّوََّنَا ِإَذا رَِمَضِت اْلِفَصالُ  :قَالَ  "،اأْلَوَّاِبنيَ 
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لَْفظَهُ   :قُ ْلتُ *   فَِإنَّ  ُمْسِلٍم  ِسيَاَق  يُ بَاِيُن  الضَُّحى   :َوَهَذا  ُيَصلُّوَن  قَ ْوًما  رََأى  َعْنهُ   ُ اَّللَّ َرِضَي  َأْرقََم  ْبَن  زَْيَد  " فَ قَ   ،ِإنَّ  َلَقْد اَل 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَالَ ،  َعِلُموا َأنَّ الصَّاَلَة يف َغرْيِ َهِذِه السَّاَعِة أَْفَضُل   اأْلَوَّاِبنَي حِ "  :ِإنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ نَي تَ ْرَمُض  َصاَلةُ 

 " اْلِفَصالُ 
 [ ِإسناده حسن.: المحقق] [حسن لغيره: (258في المنخب ) ]العدوي  # 

 
احْلَاِرثُ   -  659 ثَ نَاَوقَاَل  َحدَّ ُعَمرَ   :  ْبُن  ثنا  حُمَمَُّد  احْلََكِم  ،  ْبَن  ُعَمَر  َع  ْسَِ أَنَّهُ  ِإْسَحاَق  ْبُن  َسِعيٍد    يَ ُقوُل:ُعَمُر  أاََب  ْعُت  ْسَِ

َعْنهُ    ُ اَّللَّ َرِضَي  َوسَ   يَ ُقوُل:اخْلُْدرِيَّ  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّ  َرُسوَل  رَأَْيُت  َقطُّ َما  الضَُّحى  ُيَصلِّي  احْلََكمِ   ،لََّم  ْبُن  ُعَمُر   :قَاَل 
ُ َعْنهُ َفذَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن َيرْتُُك اْلَعَمَل َكرَاِهَيَة َأْن    :فَ َقالَ   ،َكْرُت َهَذا ِلَسْعِد ْبِن َأيِب َوقَّاٍص َرِضَي اَّللَّ ِإنَّ رَُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 .  َعْنهُ يَ ُقوُل َذِلكَ َسْعد  َرِضَي اَّللَُّ  ،َوِإيّنِ أَلَُصلِّيَها ،َمُل بِِه َخالِيًا ي َعْ ف َ  ،يَ َراهُ النَّاسُ 
ُ َعْنهُ  ،حُمَمَُّد ْبُن ُعَمَر ُهَو الواقدي :قُ ْلتُ  *  وقد خالفه َغرْيَهُ يف َهَذا َعْن َأيِب َسِعيٍد َرِضَي اَّللَّ

سناده ضعيف لحال الواقدي، وشيخه عمر بن إسحاق، وهو مرسل  إِ :  المحقق].[  فيه الواقدي وهو ضعيف]البوصيري:    #  
 [ عمر بن الحكم، وسعد بن أبي وقاص.بين 

 

 بَابُ حُكْمِ تَارِكِ الصَّلَاةِ(   -  14) 
ُ َعْنهُ رٍّ رَ َأيِب ذَ ، َعْن  رَُجلٍ ، َعْن  َمْكُحولٍ ، َعْن  حُمَمَُّد ْبُن رَاِشدٍ ، ثنا  قَاَل ِإْسَحاُق َأْخَْباََن َعْبُد الرَّزَّاقِ   -  662 ، َعْن  ِضَي اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَالَ َرُسوِل اَّللَِّ  ًدا " :َصلَّى اَّللَّ  " فَ َقْد بَرَِئْت ِمْنهُ ِذمَّةُ اَّللَِّ تَ َعاىلَ  ،َمْن تَ َرَك الصَّاَلَة ُمت ََعمِّ
يسمبوصيري:  ال]  #   لم  راو  إسناده  و :  المحقق]  [في  التابعي،  إبهام  فيه  لكنه حسن   عنعنة مكحول عنه.ِإسناده ضعيف: 

 [لغيره بشواهده
 

 بَابُ السَّهْوِ(   -  15)  
ثَ نَا[ َوقَاَل اْبُن َأيِب ُعَمرَ 1]-  667 َأْخَْبين يَزِيُد ْبُن َأيِب َحِبيبٍ ، ثنا  املقريء  : َحدَّ َوةُ  َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن ُِشَاَسَة   ، َحدََّثيِن َحي ْ

ُ َعْنهُ اِبلَصلَّى َعْمُرو ْبُن اْلَعاصِ  :قَالَ    ،ُسْبَحاَن اَّللَِّ ُسْبَحاَن اَّللَِّ  َقالُوا:ف َ  ،َفَصاَح ِبِه النَّاسُ  ،فَ َقاَم َعْن َتَشهُِّدهِ  ،نَّاسِ  َرِضَي اَّللَّ
َومَلْ مَيْن َْعيِن ِمَن اجْلُُلوِس   ،يَّ الَِّذي َأرَْدُتُْ اُس إِنَّهُ مَلْ َُيَْف َعلَ أَي َُّها النَّ : قَالَ ، مثَّ  فَ َلمَّا َأُتَّ َصاَلَتهُ َسَجَد َسْجَدَتنْيِ ،َ َفَصلَّى َكَما ُهو

 . ِإالَّ الَِّذي َصن َْعُت ِمَن السُّنَّةِ 
 
 [ ِإسناده صحيح لذاته.: المحقق] # 

 
ُ تَ َعاىَل قَالَ ، َعْن  مَحَّاد  يَ ْعيِن اْبَن َسَلَمَة أان ََثِبت  ، ثنا  َحدَّثَ نَا َعفَّانُ   -  670 ُ َعَلْيِه   :ِصَلَة َرمِحَه اَّللَّ ِإنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ئًا ِإالَّ "  :َوَسلََّم قَالَ  َ َعزَّ َوَجلَّ ِفيَها َشي ْ نْ يَا مَلْ َيْسَأِل اَّللَّ ئًا ِمْن أَْمِر الدُّ ُ ِإايَّ َمْن َصلَّى َصاَلًة اَل َيْذُكُر ِفيَها َشي ْ  " هُ  َأْعطَاهُ اَّللَّ
 .[مرسل ورجاله ثقات  ]البوصيري: [ثقات لكنه مرسل هرجال د ، وهذا إسناحسن لغيره: المحقق] # 
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،  أُنَ ْيَسةَ زَْيِد ْبِن َأيِب  ، َعْن  ُعب َْيُد اَّللَِّ ْبُن َعْمرٍو، ثنا  اْلَعاَلءُ ْبُن ِهاَللٍ ، ثنا  َعْمُرو ْبُن حُمَمَّدٍ   : َحدَّثَ نَاَوقَاَل أَبُو يَ ْعَلى  -  671
اْلَفْيضِ َعْن   َعْن  َأيِب  السَُّلمِ ُمَعاِويَةَ ،  قَالَ   َثاَلَثً  :يِّ  اْلَمْغِرَب  ُهَما  َعن ْ  ُ اَّللَّ َرِضَي  ُسْفيَاَن  َأيِب  ْبُن  ُمَعاِويَةُ  بِنَا  يف   ،َصلَّى  فَ َقاَم 

بِهِ   ،رَْكَعَتنْيِ  إِلَْيِهمْ   ،َفَسبَُّحوا  َقَضى َصاَلَتهُ    ،فََأْوَمأَ  َرُسولَ رَأَْيتُ   :قَالَ   ،َفَخطَب َُهمْ   ،َوَسلََّم اْنَصَرفَ فَ َلمَّا  َعَلْيِه     ُ اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  
َعْلهُ  ،َوَسلََّم فَ َعَل َكالَِّذي رَأَيْ ُتُموين فَ َعْلتُ   . َوَلْواَل َأيّنِ رَأَيْ ُتهُ فَ َعَلهُ مَلْ أَف ْ

 [ العًلء بن هًلل، وتعذر معرفة معاوية بن علي.ِإسناد ضعيف لحال ، وهذا حسن لغيره بشواهده: المحقق] # 
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 أَبْوَابُ الْجُمُعَةِ(   -  8) 
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 بَابُ فَضْلِ الْجُمُعَةِ وَالسَّاعَةِ الَّتِي تُرْجَى فِيهَا إِجَابَةُ الدُّعَاءِ(   -  1) 
ُ عَ أََنٍس َرِضيَ ، َعْن يَزِيَد الرَّقَاِشيِّ ، َعْن وَِكيع  َعِن اأْلَْعَمشِ  : َحدَّثَ نَا[ قَاَل أَبُو َبْكرٍ 1] -  673 قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  :ْنهُ قَالَ  اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َهِذِه   :قَالَ  ؟َما َهِذهِ  :ُقْلتُ ف َ  ،َجاَءين ِجْْبِيُل َعَلْيِه الصَّاَلةُ َوالسَّاَلُم ِِبِْرآٍة بَ ْيَضاَء ِفيَها نُْكَتة  َسْوَداءُ "  :َصلَّى اَّللَّ
 " اجْلُُمَعةُ ِفيَها َساَعة   

ثَ نَا َسِعيُد ْبُن ََيََْي احْلِْمرَيِيُّ   [ 2]   -  673 ُ َعْنهُ قَالَ ، َعْن  يَزِيَد ْبِن َُخَرْيٍ ، َعْن  الضَّحَّاُك ْبُن مُحَْرةَ ، ثنا  َوَحدَّ  :أََنٍس َرِضَي اَّللَّ
مُ "    :قَاَل رسول هللا صلى هللا عليه سلم َها يَ ْوُم اجْلُمُ   ،ُعِرَضْت َعَليَّ اأْلَايَّ  ،فَِإَذا ِهَي َكاْلِمْرآِة احْلَْسنَاءِ   ،َعةِ فَ ُعِرَض َعَليَّ ِمن ْ

 " َهِذهِ السَّاَعةُ  :قَالَ  ؟فَ ُقْلُت َما َهَذا السََّوادُ  ،َوِإَذا يف َوَسِطَها نُْكَتة  َسْوَداءُ 
 [ ِإسناده من الطريقين ضعيف: في األول لحال يزيد الرقاشي: المحقق] [في سنده يزيد الرقاشيبوصيري: ال] # 

ُ َعْنهُ قَالَ ، َعْن  ُعْثَمانَ ، َعْن  لَْيثٍ ، َعْن  َوَحدَّثَ نَا َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن حُمَمٍَّد اْلُمَحاِريِبُّ [ 3]  - 673 قَاَل َرُسوُل   :أََنٍس َرِضَي اَّللَّ
َوَسلَّمَ  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ اِبجْلُُمعَ "    :اَّللَِّ َصلَّى  َوالسَّاَلُم  الصَّاَلةُ  ِجْْبِيُل َعَلْيِه  السَّوْ َأََتين  ِفيَها َكالنُّْكَتِة  اْلب َْيَضاِء  َوِهَي َكاْلِمْرآِة    ، َداءِ ِة 

َيُكوُن   :قَالَ   ؟َوَما لَنَا ِفيَها  :قُ ْلتُ   ،َلُكْم ِفيَها َخرْي    :قَالَ   ؟َوَما اجْلُُمَعةُ   :قُ ْلتُ   ،َهِذِه اجْلُُمَعةُ   :قَالَ   ؟اَي ِجْْبِيُل َما َهِذهِ   :فَ ُقْلتُ 
َلُكْم ِفيَها َساَعة  اَل يُ َواِفُقَها   :قَالَ   ؟َوَما لَنَا ِفيَها  :قُ ْلتُ   ،َوَيُكوُن اْلي َُهوُد َوالنََّصاَرى تَ ب ًَعا َلكَ   ، ِمْن بَ ْعَدكَ ِعيًدا َلَك َوِلَقْوِمكَ 

اَّللَُّ  َأْعطَاهُ  ِإالَّ  َواآْلِخَرةِ  نْ يَا  الدُّ أَْمِر  ِمْن  ئًا  َشي ْ ِفيَها  تَ َعاىَل   َ اَّللَّ َيْسَأُل  ُمْسِلم   َقْسم  َعْبد   ِفيَها  لَهُ  ِإْن َكاَن  هُ  ِإايَّ لَهُ   ،  ادََّخَر  َوِإالَّ 
َأْو تَ َعوََّذ بِِه ِمْن َشرٍّ ُهَو َعَلْيِه َمْكُتوب  ِإالَّ َدَفَع َعْنهُ ِمَن اْلَباَلِء َما ُهَو َأْعظَُم   ،ْن مَلْ َيُكْن لَهُ ِبَقْسمٍ ِعْنَدهُ َما ُهَو أَْفَضُل ِمْنهُ إِ 

ََذ يف اجْلَنَِّة َواِداًي ِمْن ِمسْ   :قَالَ   ؟َوملَ َذاكَ   :قُ ْلتُ   ،ِمْنهُ  فَِإَذا َكاَن يَ ْوُم اْلِقيَاَمِة َهَبَط ِمْن    ،ٍك أَبْ َيضَ أِلَنَّ رَبََّك تَ بَاَرَك َوتَ َعاىَل اَتَّ
َها، مثَّ  وهرُحفَّ اْلُكْرِسيُّ ِِبَنَاِبَر ِمْن َذَهٍب ُمَكلََّلٍة ابجل، مثَّ  ِعلِّيِّنَي َعَلى ُكْرِسيِّهِ  حُتَفُّ اْلَمنَاِبُر  ، مثَّ  ِجيَء اِبلنَِّبيِّنَي فَ َيْجِلُسوَن َعَلي ْ

مِ  نُورٍ ِبَكَراِسيَّ  مثَّ  ْن  اِبلشَُّهَداءِ ،  اْلغَُرفِ   َيَِيءُ  َأْهُل  َويَ ْنِزُل  َها  َعَلي ْ ََيِْلُسوا  اْلَكِثيبِ   ،َحَّتَّ  َعَلى  مثَّ  فَ َيْجِلُسوَن  هَلُْم  ،  يَ َتَجلَّى 
مثَّ  مْ َرهبُُّ  أُْعِطُكمْ   يَ ُقوُل:،  الرَِّضا   ،َسُلوين  ُأِحلُُّكمْ   ي َُقوُل:ف َ   ،فَ َيْسأَلُونَهُ  َوأُنِيُلُكْم َكَراَميِت   ِرَضاِئي  أُْعِطُكمْ   ،َداِري   ،َفَسُلوين 

ُهمْ   ،فَ َيْسأَلُونَهُ الرَِّضا    ، َتْسَمَع أُُذن  َومَلْ َُيْطُْر َعَلى قَ ْلِب ِبْشرٍ مَلْ تَ َر َعنْي  َوملَْ   فَ يُ ْفَتُح هَلُْم َما  :ِقيلَ   ،فَ ُيْشِهُدُهْم أَنَّهُ َقْد َرِضَي َعن ْ
اجْلُُمَعةِ   :قَالَ  ِمَن  اْنِصَراِفُكْم  ِمْقَداُر  َوالشَُّهَداءُ   :قَالَ   ،َوَذِلُكْم  دِّيُقوَن  َوالصِّ النَّبِيُّوَن  َمَعهُ  يَ ْرَتِفُع  َأْهلُ   ،مثَّ  ِإىَل    َويَ ْرِجُع  اْلغَُرِف 
ب َ ُغَرفِ  ُدرَّة   َوِهَي  رَِفيعَ ِهْم  أََّْنَارَُها  ُمطَّرَِدة   َوأَبْ َواهُبَا  َها ُغَرفُ َها  ِمن ْ َخْضَراءُ  زَبَ ْرَجَدة   َأْو  ُدرَّة  مَحَْراءُ  َأْو  لَْيَس ْيَضاءُ  ُمَتَدلَِّية   مثَارَُها  ة  

هُ فَ َلْيُسوا َعَلى شَ  :قَالَ  ،ِفيَها َغمٌّ َواَل َهمٌّ   " َويَ ْزَداُدوا ِمْنهُ َكَراَمًة  ،َعِة لِي َْزَداُدوا ِإىَل رهبِِّْم نَظًَراْم ِإىَل يَ ْوِم اجْلُمُ ْيٍء ِبَِْحَوَج ِمن ْ
 [ ِإسناده ضعيف لحال: ليث، وعثمان البجلي.: المحقق][ .روي بسند جيد]البوصيري:  # 

ثَ نَاَوقَاَل أَبُو يَ ْعَلى[ 4] -  673 بَانُ  : َحدَّ ُ َعْنه  ، َعْن َعِليُّ ْبُن احْلََكِم اْلبُ نَاينُّ ، ثنا نٍ الصَّْعُق ْبُن َحزْ ، ثنا َشي ْ أََنٍس َرِضَي اَّللَّ
َ تَ َعاىَل َجَعَل يف ا :قَالَ  ؟َما اْلَمزِيدُ  :قُ ْلتُ  ،َوََنُْن نَْدُعوهُ ِعْنَداَن يَ ْوَم اْلَمزِيدِ َفذََكَر ََنَْوهُ َوِفيِه "  َل  َوَجعَ  ،جْلَنَِّة َواِداًي أَف َْيحَ ِإنَّ اَّللَّ

طَيُِّبوا    ،اْسُقوا ِعبَاِدي ،َأْطِعُموا ِعبَاِدي  ،اْكُسوا ِعبَاِدي  :َوقَالَ  ،فَِإَذا َكاَن يَ ْوُم اجْلُُمَعةُ نَ َزَل ِفيهِ  ، ُكث ْبَااًن ِمَن اْلِمْسكِ ِفيهِ 
فَ ي َْنطَِلُقوَن َوَتْصَعُد احْلُوُر اْلِعنُي ِإىَل   ،ِضيُت َعْنُكمْ  رَ َقدْ  ي َُقوُل:ف َ  ،نُرِيُد ِرْضَواَنَك رَب َّنَا قَالُوا: ؟َماَذا تُرِيُدونَ   يَ ُقوُل:، مثَّ ِعبَاِدي

 " اْلغَُرِف ِمْن زَبَ ْرَجَدٍة َخْضَراَء أَْو اَيقُوَتٍة مَحَْراَء  
  َوِإْسنَاُدهُ َأْجَوُد ِمَن اأْلَوَّلِ َهَذا آِخُر احْلَِديِث ِمْن َهَذا اْلَوْجِه َومَلْ َيْذُكْر َما بَ ْعَدهُ  *

 [ِإسناده حسن لذاته لحال شيبان وهو صدوق، وهو صحيح لغيره: المحقق] # 
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ُ َعْنه قَاَل قَاَل  ، َعْن َأاَبنَ ، َعْن حُمَمَُّد ْبُن َسْعدٍ ، ثنا َداُوُد ْبُن اْلُمَحْبَِّ  : َحدَّثَ نَاَوقَاَل احْلَاِرثُ [ 5] -  673 أََنٍس َرِضَي اَّللَّ
ُ َعَلْيهِ  ن َُهْن َما اْجتُِنَبِت اْلَكبَائِرُ َوَسلََّم "  َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ فَ َقاَل   "الصََّلَواُت اخْلَْمُس َواجْلُُمَعةُ ِإىَل اجْلُُمَعِة َكفَّارَات  َلمَّا بَ ي ْ

َوِإنَّ ِفيَها َساَعًة اَل يُ َواِفُقَها َعْبد  ُمْسِلم    ،مٍ نَ َعْم َوزاَِيَدةُ َثاَلثَِة أايَّ " :قَالَ  ؟ُمَعَة لَُتَكفُِّر ِإىَل اجْلُُمَعةِ َوِإنَّ اجلُْ  ،اَي َرُسوَل اَّللَِّ  :رَُجل  
هُ  َ تَ َعاىَل ِفيَها َخرْيًا ِإالَّ َأْعطَاهُ ِإايَّ مُ  ،َيْسَأُل اَّللَّ َا َمْرآة  هَبَاًء َونُورًا َفَسرَّين فَ َرأَْيُت يَ ْومَ   ،َوُعِرَض َعَليَّ اأْلَايَّ ، مثَّ   اجْلُُمَعِة ِفيَها َكأَّنَّ

 " ِهَي السَّاَعةُ الَّيِت تَ ُقوُم ِفيَها اْلِقيَاَمةُ  :ِفيِه نُْكَتًة َسْوَداَء َفَسأَْلُت ِجْْبِيَل َعَلْيِه الصَّاَلةُ َوالسَّاَلُم فَ َقالَ  ْيتُ رَأَ 
ا لحال ابن المحبر، وأبان وهما متروكان.ِإسناده ضعيف : المحقق] #   [ جدا

 
، َعْن  َسِعيِد ْبِن رَاِشدٍ ، َعْن  اأْلَْصَبُغ ْبُن زَْيدٍ ، ثنا  ُن حُمَمٍَّد اْلُمَحاِريِبُّ  َأْخَْباََن َعْبُد الرَّمْحَِن بْ َوقَاَل ِإْسَحاُق ْبُن رَاَهَوْيهِ   -  675

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  ، َعْن زَْيِد ْبِن َعِليٍّ  ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّ  قَاَلْت:فَاِطَمَة بِْنِت َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ ْسَِ ِإنَّ  " :يَ ُقولُ  ى اَّللَّ
ِإَذا "  :قَالَ   ؟اَي َرُسوَل اَّللَِّ فَأَيَّةُ َساَعٍة ِهيَ   :ةُ فَ َقاَلْت فَاِطمَ   "، يف اجْلُُمَعِة َلَساَعًة اَل يُ َواِفُقَها ُمْسِلم  َيْدُعو ِِبَرْيٍ ِإالَّ اْسُتِجيبَ 

لِْلُغُروبِ  الشَّْمُس  فَاِطمَ وََكاَنتْ   "َتَدلَِّت  َأْرَبدُ   لَهُ  يُ َقاُل  ِلُغاَلٍم  تَ ُقوُل  الظَِّرابِ   :ةُ  َعَلى  َتَدلَّْت   ، َأْصَعِد  الشَّْمَس  رَأَْيَت  فَِإَذا 
 . ي ُتَصلِّ ، مثَّ  َفاَل تَ َزاُل َتْدُعو َحَّتَّ تَ ْغُرَب الشَّْمسُ  ،وََكاَنْت تَ ُقوُم ِإىَل َمْسِجِدَها  ،فَ ُيْخِْبَُها  ،لِْلُغُروِب فََأْخِْبْين 

 قُ ْلُت: زَْيد  مَلْ يُْدِرْك فَاِطَمَة، َوَسِعيُد ْبُن رَاِشٍد َواٍه.  *
 [ في ِإسناده اختًلف على زيد بن علي وفي بعض رواته من ال يعرف حاله.: في فتح الباري  الحافظ] # 

 
الطَّبَّاعِ   -  677 ْبُن  َجْعَفِر  أَبُو  ثَ نَا  ثنا  َحدَّ اْبنِ ، َعْن  خَمَْلد  ،  قَالَ ِهَشاٍم َعِن  ِسريِيَن  ََيَْعَل َبنْيَ ُغْسِل    :  اَل  َأْن  َيْسَتِحبُّ  َكاَن 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم "  يَ ُقوُل:اجْلُُمَعِة َوالصَّاَلِة َحَدًَث وَ   " فَ ْلي َْغَتِسْل  ،ِإَذا أََتى َأَحدُُكُم اجْلُُمَعةَ قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 [ إسناده صحيح لذاته.: المحقق] # 

 

 الْغُسْلِ لِلْجُمُعَةِ( بَابُ    -  3) 
َمِنيعٍ   -  686 ْبُن  َأمْحَُد  َحدَّثَ نَاَوقَاَل  هللا    :  َرِضَي  َعبَّاٍس  اْبِن  َعِن  ِسريِيَن  اْبِن  َعِن  َحسَّاَن  ْبُن  ِهَشاُم  أان  َهارُوَن  ْبُن  يَزِيُد 
ُهَما ؟  أَنْ ُتْم أَي َُّها اْلُمَهاِجُروَن اأْلَوَّلُوَن َأِم النَّاُس َعامَّةً   :قُ ْلتُ   "يَ ْوَم اجْلُُمَعةِ   أُِمْراَن اِبْلُغْسلِ "    :ُعَمَر َرِضَي هللا َعْنهُ قَالَ ، َعْن  َعن ْ

 . اَل َأْدِري  :قَالَ 
ُهَما * َع ِمَن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي هللا َعن ْ  َهَذا ِإْسنَاد  َحَسن  ِإْن َكاَن اْبُن ِسريِيَن ْسَِ

-رجاله ثقات لكنه منقطع بين ابن سيرين، وابن عباس  حسن لغيره، وهذا سند    :المحقق]  [.رجاله ثقات   ]البوصيري:  #  
 [ -رضي هللا عنهما

 
ثَ نَاَوقَاَل َعْبُد ْبُن مُحَْيدٍ   - 688 ُ ْبِن َمْرَوانَ ، َعْن  ِمْنَدل  ، ثنا  َماِلُك ْبُن ِإْْسَاِعيلَ  : َحدَّ اْبِن  أَبِيِه َعِن  ، َعْن  بَ ْعَجةٍ ، َعْن َعْبِد اَّللَّ

هللاُعَمرَ  َرِضَي  قَالَ   ُهَما  َوَسلَّمَ   : َعن ْ َعَلْيِه   ُ اَّللَّ اَّللَِّ َصلَّى  َرُسوُل  ِفيِه  :  قَاَل  َحِديثًا  اجْلُُمَعةِ "َفذََكَر  يَ ْوَم  اْغَتَسَل  َا   ،َوَمِن  َفَكَأَّنَّ
 " َواْلي َْوُم َكَسْبِعِمائٍَة  ،َصاَم يَ ْوًما يف َسِبيِل اَّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ 

  [ءفيه: مندل، وعبد هللا بن مروان، ونعمة بن عبد هللا؛ ثًلثتهم ضعفا  سند ضعيف جدا: :  (851تخب )المنفي    العدوي ]  #  
 [ ِإسناده ضعيف لحال مندل العنزي، وجهالة شيخه: المحقق]
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د    -  695 ُمَسدَّ َحدَّثَ نَاَوقَاَل  قَالَ ، َعْن  ََيََْي   :  َحدََّثيِن َماِلٍك  السَّبَّ   ،الزُّْهِريُّ   ،  اْبِن  قَالَ َعِن  ُ   :اِق  اَّللَّ اَّللَِّ َصلَّى  َرُسوُل  قَاَل 
ُ لِْلُمْسِلِمنيَ "  :َعَلْيِه َوَسلََّم يف مُجَُعٍة ِمَن اجْلَُمعِ  َوَمْن َكاَن ِعْنَدهُ ِطيب  َفاَل َيُضرُّهُ َأْن    ،فَاْغَتِسُلوا  ،ِإنَّ َهَذا يَ ْوُم ِعيٍد َجَعَلهُ اَّللَّ

 ." َواكِ مَيَسَّ ِمْنهُ َوَعَلْيُكْم اِبلسِّ 
رجاله ثقات لكنه مرسل ويشهد له: ما أخرجه مسلم، والبخاري مختصراا  :  المحقق]  [مرسل وسنده رجاله ثقات بوصيري:  ال]  #  

ُ َعْنهُ -ِمْن َحِديِث َأِبي َسِعيٍد   [ -َرِضَي َّللاَّ
 

 بَابُ وَقْتِ الْجُمُعَةِ(   -  4)  
ثَ نَاقَاَل احْلَاِرثُ   -  697 ،  َعاِمِر ْبِن َسْعدٍ ، َعْن  أَبِيهِ ، َعْن  أَبُو َبْكِر ْبُن ِإْْسَاِعيَل ْبِن حُمَمَِّد ْبِن َسْعدٍ ، ثنا  َمرَ حُمَمَُّد ْبُن عُ   : َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن ُيَصلِّي اجْلُُمَعَة ِحنَي تَ ُزوُل الشَّْمسُ  :أَبِيِه َرِضَي هللا َعْنهُ قَالَ َعْن   . ِإنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ا لحال الواقدي: المحقق] [رواه الحارث عن الواقدي، وهو ضعيف. ]البوصيري: #  ومعناه موجود في  ، إسناده ضعيف جدا

 [ الصحيحين، وغيرهما.
 

ثَ نَاأَبُو يَ ْعَلىَوقَاَل  - 698 َأنَّ رَُجاًل َأخََّر   :قالُسْفيَاُن ْبُن ُحَسنْيٍ َعِن احْلََكِم بن عتيبة ، ثنا يَزِيُد ْبُن َهارُونَ ، ثنا زَُهرْي   : َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُيَصلِّي  :فَ َقاَل لَهُ َشْيخ    ،الصَّاَلَة يَ ْوِم اجْلُُمَعةِ  َفَما رَأَيْ ُتهُ َيْصَنُع َكَما َتْصَنُع   ،َواَّللَِّ لََقْد رَأَْيُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ قَاَل فَ َلمَّا رَأَيْ ُتهُ ذََكَر َرُسوَل ا  ،أَْنتَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم   :قَالَ   ؟قُ ْلُت َلهُ َكْيَف رَأَيْ َتهُ َصَنعَ   ،َّللَِّ َصلَّى اَّللَّ رَأَيْ ُتهُ َصلَّى اَّللَّ
َفَة َرِضَي هللا َعْنهُ  ،َخَرَج ِحنَي زَاَلِت الشَّْمسُ   . َوِإَذا الرَُّجُل أَبُو ُجَحي ْ

 [ .ِإسناده صحيح: المحقق] [ورجاله ثقات.رواه أبو يعلى الموصلي،  ]البوصيري: # 
 

 الْخُطْبَةِ( بَابُ آدَابِ    -  5) 
ثَ نَا[ َوقَاَل أَبُو َبْكرٍ 1] - 703 ُهَما َعِن   ،ِمْقَسمٍ ، َعْن اْلُمَحاِريِبُّ َعِن احْلَجَّاِج َعِن احْلََكمِ  : َحدَّ َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي هللا َعن ْ

ُ َعَليْ   . يَ ُقوُم فَ َيْخُطبُ ، مثَّ يَ ْقُعدُ ، مثَّ أَنَّهُ َكاَن َُيُْطُب يَ ْوَم اجْلُُمَعِة قَائًِما  :ِه َوَسلَّمَ النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ
 (: حسن.[2322]قال شعيب في تخريج المسند )

 
َلىنِ عَ  ،أَبُو يَ ْعَلى قُِرَئ َعَلى ِبْشٍر يَ ْعيِن اْبَن اْلَولِيِد َأْخَْبَُكْم أَبُو يُوُسفَ [ َوقَاَل 2]  - 703 َحجَّاٍج ِبِه َوزَاَد  ، َعْن  اْبِن َأيِب لَي ْ

 " َفَجَلَس ُجُلوًسا َخِفيًفا " 
 [ .حجاج بن أرطاة وهو ضعيف]البوصيري: فيه  [حسن لغيره بمتابعه، وشواهده.: المحقق] # 

 
،  َعبَّاِس ْبِن َسْهلٍ ، َعْن  احْلَاِرِث اأْلَْنَصاِريُّ   اُن ْبنُ ُسَلْيمَ ، ثنا  حُمَمَُّد ْبُن ُعَمَر اْلَواِقِديُّ   : َحدَّثَ نَا[ َوقَاَل احْلَاِرثُ 1]   -  704

 . أَبِيهِ َعْن 
 

 أَبِيهِ  ، َعنْ ِإاَيَس ْبِن َسَلَمةَ ، َعْن [ َوَعْبِد اَّللَِّ ْبِن يَزِيَد اْلبَاِهِليِّ 2] -  704
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َصاِلحٍ 3]   -  704 ْبُن  َوُعَمُر  َعْن  [  َعِليٍّ ،  ْبِن  ُأَسْيِد  َعْن  َأيِب  محَُ ،  ا َأيِب  نُ َعْيمٍ   لسَّاِعِديِّ ْيٍد  ْبُن  َعْن  َوحُمَمَُّد  َعْن  أَبِيهِ ،  َأيِب  ، 

َعَلْيِه    ُ اَّللَّ النَِّبِّ َصلَّى  ُهْم ُكلُُّهْم َعِن  َرِضَي هللا َعن ْ ُخْطب ََتنْيِ   : َوَسلَّمَ ُهَريْ َرَة  َُيُْطُب  َما َيْصَعُد   ،أَنَّهُ َكاَن  َأوََّل  َجْلَسَتنْيِ  َوََيِْلُس 
 . اخْلُْطب ََتنْيِ  َوَبنْيَ 

وهو ضعيف  ]البوصيري:  #   الواقدي،  أسامة، عن محمد بن عمر  أبي  بن  الحارث  لغيره:  المحقق]  [ رواه  وإسناده  ،  حسن 
ا لحال الواقدي  [ .ضعيف جدا

 
ثَ نَاَوقَاَل َعْبُد ْبُن مُحَْيدٍ   -  705 ُهَما قَالَ اْبِن  َعِن    ،ِعْكرَِمةَ ، َعْن  َأيِب ، ثنا  إِبْ َراِهيُم ْبُن احْلََكمِ   : َحدَّ ِإنَّ   :َعبَّاٍس َرِضَي هللا َعن ْ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَ َرأَ يف ُخْطَبِتِه اْلَمائَِدَة َوُسورََة الت َّْوبَةِ   . النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ
يم  إسناده ضعيف لحال إبراه: المحقق] [رواه عبد بن حميد، عن إبراهيم بن الحكم بن أبان، وهو ضعيف. ]البوصيري: # 

 [ عض األئمة وتركه بعضهم، وحال أبيه إذ فيه ضعف يسير.بن الحكم حيث ضعفه ب
 

 بَابُ اتِّخَاذِ الْمِنْبَرِ(   -  6) 
ثَ نَا:  َوقَاَل أَبُو َبْكرٍ   -  707 ِإنَّ    :الَ ُموَسى ْبِن يَ ْعُقوَب َأْخَْبين أَبُو َحازٍِم َأْخَْبين َسْهُل ْبُن َسْعٍد قَ ، َعْن  َخاِلُد ْبُن خَمَْلدٍ   َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ تَِّكُئ َعَلْيِه ِإَذا قَامَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُسِرقَ فَ َلمَّ   ،اْلُعوَد الَِّذي يف اْلَمْقُصورَِة َكاَن النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ   ، ا قُِبَض َصلَّى اَّللَّ
، ُأْطِبَقا َعَلْيهِ ، مثَّ فَ ُنِحَتْت َلهُ َخَشب َتَاِن َوُجّوِفَ تَا  ، َضةُ َقْد َأْخَرَجْتهُ  اأْلَرَ وََكاَنتِ   ،فَ ُوِجَد يف َمْسِجِد َبيِن َعْمرِو ْبِن َعْوفٍ   ،َفطُِلبَ 

 . فَأَْنَت ِإَذا رَأَيْ َتهُ رَأَْيَت الشَُّعَب ِفيهِ  ،هِ ُشِعَبِت اخْلََشب َتَاِن َعَليْ مثَّ 
 [ .موسى الزمعي وهو سيء الحفظ (: فيه2/104]األلباني في إرواء الغليل ) [حسن لغيره.: المحقق] # 

 
َثيِن اْلَعْبِديِّ َأيِب َنْضَرَة  ، َعْن  َعِن اجْلَُرْيِريِّ   ،[ َوقَاَل َعْبد  َأْخَْباََن َعِليُّ ْبُن َعاِصمٍ 1]   -  708 أَبُو َسِعيٍد اخْلُْدرِيُّ َرِضَي   ، َحدَّ

قَالَ  وَ   :هللا َعْنهُ  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ اَّللَِّ َصلَّى  َرُسوُل  ِجْذِع  َكاَن  ِإىَل  اجْلُُمَعِة  يَ ْوَم  َُيُْطُب  َلهُ   ،ََنَْلةٍ َسلََّم  اَّللَِّ   :َفِقيَل  َرُسوَل  َقْد َكثُ َر    اَي 
ُْم لَيُ  فَ َقاَم    "َهَذا اْلِمْنْبََ َمْن ََيَْعُل لَنَا    ،نَ َعمْ "  :قَالَ   ،َفرَيَاَك النَّاسُ   ،فَ َلِو اَتََّْذَت ِمْنَْبًا تَ ُقوُم َعَلْيهِ   ،ِحبُّوَن َأْن يَ َرْوكَ النَّاُس َوِإَّنَّ

، مثَّ فَ َقَعدَ  ،اق ُْعدْ  :قَالَ  ،ُفاَلن   :قَالَ  ؟َما اْْسُكَ  :قَالَ  ،َومَلْ يَ ُقْل ِإْن َشاَء اَّللَُّ  ،نَ َعمْ  :قَالَ  "؟ جَتَْعلُهُ "  :قَالَ  ،أانَ  :فَ َقالَ  ،ِإلَْيِه رَُجل  
  : قَالَ   ،َومَلْ يَ ُقْل ِإْن َشاَء اَّللَُّ   ،نَ َعمْ   :قَالَ   ؟"جَتَْعُلهُ " قَاَل    ،َأانَ   : فَ َقالَ   ،َم ِإلَْيِه رَُجل  َقاف َ   ؟"َمْن ََيَْعُل لَنَا َهَذا اْلِمْنْبََ " فَ َقاَل    ،َعادَ 

 :َأاَن قَالَ   :فَ َقالَ   ،فَ َقاَم ِإلَْيِه رَُجل    "؟َمْن ََيَْعُل لَنَا َهَذا اْلِمْنْبََ "   :َعاَد فَ َقالَ ، مثَّ  فَ َقَعدَ   ،اق ُْعدْ   :قَالَ   ،ُفاَلن    :قَالَ   ؟"َما اْْسُكَ "
اَّللَُّ   :قَالَ   ،؟"جَتَْعلُهُ " َشاَء  ِإْن  اْْسُكَ   :قَالَ   ،نَ َعْم  اجْلُُمَعةِ   ،اْجَعْلهُ   :قَالَ   ،ِإبْ َراِهيمُ   :قَالَ   ؟َما  يَ ْوُم  النَّاسُ   ،فَ َلمَّا َكاَن    ،اْجَتَمَع 

فَ ن ََزَل َرُسوُل   :َوَأاَن يف آِخِر اْلَمْسِجِد قَالَ   ،َلةُ َحَّتَّ َأْْسََعْتيِن اَس َحنَِّت النَّخْ َواْست َْقَبَل النَّ   ،فَاْست ََوى َعَلْيهِ   ،فَ َلمَّا َصِعَد اْلِمْنْبََ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعِن اْلِمْنْبَِ  َ  ،َعاَد ِإىَل اْلِمْنْبَِ ، مثَّ فَ َلْم يَ َزْل َحَّتَّ َسَكَنتْ  ،فَاْعت َن ََقَها ،اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ،  َوأَْثََن َعَلْيهِ  ،تَ َعاىَل َفَحِمَد اَّللَّ

َا َحنَّْت َشْوقًا ِإىَل َرُسوِل اَّللَِّ  إِ "  :قَالَ مثَّ   ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -نَّ َهِذِه النَّْخَلَة ِإَّنَّ َها  ،َلمَّا فَارَقَ َها  -َصلَّى اَّللَّ أَْنِزْل ِإلَي ْ   ،فَ َواَّللَِّ َلْو مَلْ 
 " اْلِقيَاَمةِ  فَْأَعَتِنْقَها َلَما َسَكَنْت ِإىَل يَ ْومِ 

في هذا السند سعيد بن إياس الجريري مختلط ولم نتمكن من الوقوف على رواية علي بن  :  (871في المنخب )  ]العدوي   #  
"التقري الحافظ في  قاله  يخطئ ويصر كما  بن عاصم صدوق  وعلي  بعده،  أم  االختًلط  أصل    ب".عاصم هل روى عنه قبل 
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صحيح متواتر، وهذا إسناد  : المحقق] [ن حديث جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهالحديث ثابت صحيح في "صحيح البخاري" م
 [لحال علي بن عاصم إذ هو صدوق يخطىء ورمي بالتشيع.  ضعيف

 

ثَ نَا[ َوقَاَل أَبُو َبْكرٍ 2]   -  708 َكاَن     : َعْنهُ قَالَ َأيِب َسِعيٍد َرِضَي هللا، َعْن  َأيِب اْلَودَّاكِ ، َعْن  أَبُو ُأَساَمَة َعِن اْلُمَجاِلدِ   : َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َُيُْطُب ِإىَل ِجذْعٍ  َفَصَنَع لَهُ َهَذا    ،َلْيهِ َأْصَنُع َلَك ِمْنَْبًا ََتُْطُب عَ   :فَ َقالَ   ،فَأَََتهُ رَُجل  رُوِميُّ   ،َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

فَأََمَر بِِه َأْن َُيَْفَر    ،َفَسَكنَ   ،َفَضمَّهُ ِإلَْيهِ   ،فَ ن ََزَل ِإلَْيهِ   ،ِإىَل َوَلِدَها  ذُْع َحِننَي النَّاَقةِ فَ َلمَّا قَاَم َعَلْيِه َُيُْطُب َحنَّ اجلِْ   ،الَِّذي تَ َرْونَ 
 . َويُْدَفنَ  ،َلهُ 

 [ .لحال مجالد وهو ليس بالقوي   متواتر، وهذا إسناد ضعيفصحيح :  المحقق] # 
 

فَ َلمَّا َكاَن   :جُمَاِلٍد َوقَاَل يف آِخرِهِ ، َعْن  ََيََْي ابن َأيِب زَاِئَدةَ ، َعْن  ْلَمْرزاَُبنِ  ْبِن اَمْسُروقِ ، َعْن  [ َوَرَواهُ أَبُو يَ ْعَلى3]  -  708
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوأَبُو َبْكٍر َوُعَمُر رَ   قَالُوا:  ،َما َهَذا   :فَ ُقْلتُ   ،ِمَن اْلَغِد رَأَيْ تُ َها َقْد ُحّوَِلتْ  ُهَماَجاَء النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ   ، ِضَي هللا َعن ْ

 . َفَحوَّلُوَها
 [ لحال مسروق وهو صدوق له أوهام.صحيح متواتر، وهذا إسناد ضعيف :  المحقق] # 
 

ِإْسَحاقَ 4]   -  708 َأيِب  َعِن  زَائَِدَة  َأيِب  اْبِن  َعِن  َوِبِه  َعْن  [  َأيِب َكِربٍ ،  ْبِن  َعْن  َسِعيِد  ََنَْوهُ ،  َفذََكَر  َعْنهُ  هللا  َرِضَي   َجاِبٍر 
 اِبلّزاَِيَدةِ 

اختًلط أبي إسحاق وسماع زكريا بن أبي زائدة منه في زمن االختًلط، وقد    لصحيح متواتر، وهذا إسناد ضعيف:  المحقق] # 
 [ . تابع زكريا عليه عن أبي إسحاق جماعة

 

 بَابُ الْأَمْرِ بِالتَّجَمُّلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ(   -  7) 
َحدَّثَ نَاقَاَل أَبُو َبْكرٍ   -  709 َُّنرَْيٍ   :  ْبِن ُعب َْيَدةَ ، َعْن  اْبُن  َأْسَلمَ ، َعْن  ُموَسى  قَالَ ، َعْن  زَْيِد ْبِن  هللا َعْنهُ  َرِضَي  نَظََر   :َجاِبٍر 

ئ َتُ ُهمْ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإىَل النَّاِس يَ ْوَم اجْلُُمَعِة اَبذَّة  َهي ْ ََذ هِلََذا  َما َضرَّ رَُجاًل لَ "  :فَ َقالَ   ،َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ فلم   "اْلي َْوِم ثوبني ِو اَتَّ
 . ذو الث َّْوَبنْيِ َوالنَِّمَرةِ َيت اجْلُُمَعةُ اأْلُْخَرى َحَّتَّ َقِدَمْت ثِيَاب  ِمَن البحرين غالظ ف

 ُموَسى َضِعيف   *
وسى  ل ملحاحسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف : المحقق] [رواه ابن أبي شيبة، وفي سنده موسى بن عبيدة  ]البوصيري: # 

 [ .-رضي هللا عنه-بن عبيدة، وانقطاعه ببن زيد بن أسلم وجابر 
 

 الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَهَا( بَابُ مَنْ أَدْرَكَ مِنَ    -  13) 
د   -  721 ُهَما قَاَل قَاَل رَاِشِد ْبِن َسْعٍد َرِضَي ، َعْن ِعيَسى ْبُن يُوُنَس َعِن اأْلَْحَوِص ْبِن َحِكيمٍ  : َحدَّثَ نَاقَاَل ُمَسدَّ هللا َعن ْ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َها ُأْخَرىَمْن َأْدَرَك ِمَن "  :َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  " اجْلُُمَعِة رَْكَعًة َصلَّى ِإلَي ْ
 َهَذا ُمْرَسل   *

 [ ِإسناده ضعيف: المحقق] [رواه مسدَّد بسند ضعيف لضعف األحوص بن حكيم. ]البوصيري: # 
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ثَ نَاقَاَل اْبُن َأيِب ُعَمرَ وَ   [1]  -  722 ُت َعِن الزُّْهِريِّ   : َحدَّ ثَ نَا اَيِسنُي الزَّايَّ َأيِب ُهَريْ َرَة  ، َعْن  َسِعيٍد َوَأيِب َسَلَمةَ ، َعْن  وَِكيع  َحدَّ

قَالَ  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  النَِّبِّ  َعِن  َعْنهُ  هللا  اجْلُُمَعةِ "   :َرِضَي  ِمَن  أَْدَرَك  رَْكَعةً َمْن  ُأخْ   ،  َها  ِإلَي ْ فَاتَ ْتهُ   ،َرى فَ ْلُيَصلِّ  َوَمْن 
   ."فَ ْلُيَصلِّ َأْربَ ًعا َأْو ظُْهًرا َأِو اأْلُوىَل  ،الرَّْكَعتَانِ 

ا من أجل  :  المحقق]  رواه محمد بن يحيى بن أبي عمر بسند فيه ياسين الزيات.[  ]البوصيري:  #   هذا اإِلسناد ضعيف جدا
حديث ابن عمر مرفوعاا وموقوفاا، وشطره الثاني من حديث ابن  المتن شطره األول ثبت من و  .متروك ياسين بن معاذ الزيات؛

 [ اعمر وابن مسعود موقوفا 
َمْن  "َلْفظُهُ  أَبُو يَ ْعَلى قُِرَئ َعَلى ِبْشٍر ُهَو اْبُن اْلَولِيِد َأْخَْبَُكْم أَبُو يُوُسَف َعِن احْلَجَّاِج َعِن الزُّْهِريِّ ِبِه وَ   َوقَالَ   [2]  -  722

َها ُأْخَرى     ."َأْدَرَك رَْكَعًة ِمَن اجْلُُمَعِة َصلَّى ِإلَي ْ
 [ اإِلسناد ضعيف: المحقق] [أرطأة.رواه أبو يعلى بسند فيه الحجاج بن  ]البوصيري: # 

َأيِب ُهَريْ َرَة َرِضَي هللا َعْنهُ  ، َعْن َأيِب َسَلَمةَ ، َعْن َوَرَواهُ احْلَاِكُم ِمْن طَرِيِق َصاِلِح ْبِن َأيِب اأْلَْخَضِر َعِن الزُّْهِريِّ   [3] -  722
ِت َوَلْفظُهُ   رََكُهْم ُجلُوًسا َصلَّى َأْربَ ًعا فَِإْن َأدْ َفذََكَر ََنَْو رَِوايَِة اَيِسنَي الزَّايَّ

 

 بَابُ قَصْرِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ وَمَا جَاءَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ(   -  15) 
د   [1] -  727 ثَ نَا َعْبُد اْلَواِحِد َعِن اْلُمِغريَِة ْبِن زاَِيدٍ : َوقَاَل ُمَسدَّ َها ، َعْن َعطَاءٍ ، َعْن َحدَّ َكاَن   قَاَلْت:َعاِئَشَة َرِضَي هللا َعن ْ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يُِتمُّ الصَّاَلةَ   . َويُ ْقِصُر يَ ْعيِن يف السََّفرِ  ،َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
  

يَ ْعَلى  [2]   -  727 أَبُو  ثَ نَاَوقَاَل  َحدَّ ِبهِ   :  اْلُمِغريَةُ  ثَ نَا  َحدَّ َداُوَد  ْبُن  اَّللَِّ  ثَ نَا َعْبُد  َحدَّ اأْلَْعَلى  الظُّْهَر    ،َعْبُد  ُر  َويُ َؤخِّ ،  َوزَاَد 
ُر اْلَمْغِربَ  ،يعجل اْلَعْصرَ و  ُل اْلِعَشاءَ  ،َويُ َؤخِّ  . َويُ َعجِّ

الحديث. لكنه كان يأتي بالمناكير، وقد عد اإِلمام ير المغيرة بن زياد وهو صدوق حسن اله ثقات، غاإِلسناد رج: المحقق] # 
 [ .أحمد هذا الحديث من منكراته

 
ْعُت اهْلَُزْيَل ُهَو اْبُن ُشَرْحِبيَل قَاَل َكاَن  ، َعْن  َحدَّثَ نَا ُشْعَبةُ :  َوقَاَل أَبُو َداُودَ   [1]   -  730 ُ  َأيِب قَ ْيٍس قَاَل ْسَِ النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ
َسَفرٍ َعَلْيِه   يف  الظُّْهرَ   ،َوَسلََّم  اْلَعْصرَ   ،فََأخََّر  ن َُهَما  ،َوَعجََّل  بَ ي ْ اْلَمْغِربَ   ،َومَجََع  اْلِعَشاءَ   ،َوَأخََّر  ن َُهَما  ،َوَعجََّل  بَ ي ْ  .َومَجََع 

َلى َوَصَلهُ َعْن َعْبِد اَّللَِّ مَلْ يَ ُقْل ُشْعَبةُ َعْن َعْبِد اَّللَِّ َورُوَي َأنَّ اْبَن َأيِب لَ   ي ْ
 [ صحيح مرسل:  المحقق] # 

 
ثَ نَا َعْبُد اْلَواِرثِ 1] -  735 ِإنَّ َرُسوَل اَّللَِّ  :َرِضَي هللا َعْنهُ قَالَ  َسِعيٍد اخْلُْدِريِّ َأيِب ، َعْن َأيِب َهارُوَن اْلَعْبِديِّ ، َعْن [ َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن إِ   َفَسافَ َر فَ ْرَسًخا َقَصَر الصَّاَلةَ  ،َذا َخَرَج ِمَن اْلَمِديَنةِ َصلَّى اَّللَّ
 

ثَ نَاَوقَاَل أَبُو َبْكرٍ [ 2] -  735  ُهَشْيم  َأْخَْباََن أَبُو َهارُوَن بِهِ  : َحدَّ
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ثَ نَاعٍ [ َوقَاَل َأمْحَُد ْبُن َمنِي3] -  735  ُهَشْيم  ِبهِ  : َحدَّ

 

َعْبد  4]  -  735 َوقَاَل  َحدَّثَ نَ [  َوَلْفظُهُ   ا:  ِبِه  َهارُوَن  أَبُو  ثَ نَا  َحدَّ َعاِصٍم  ْبُن  َعَلْيِه   ،َعِليُّ   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّ  َرُسوِل  َمَع  َخَرْجنَا 
 . َقَصَر الصَّاَلةَ  ،َوَسلََّم َفَكاَن ِإَذا َجاَوَز فَ ْرَسًخا

 َهارُوَن َضِعيف   أَبُو *
ا، تالف، فيه أبو هارون العب:  المحقق] #  وبالجملة فالمتن ثابت مرفوعاا من حديث أنس، وموقوفاا عن    ...ديضعيف جدا

 [ ابن عمر رضي هللا عنه
 

ثَ نَا َعْبُد اَّللَِّ ْبُن بَْدرٍ : َوقَاَل الطَّيَاِلِسيُّ  -  737 ُهَما  َسوَّاِر ْبِن َشِبيٍب قَاَل ، َعْن َحدَّ َسأَْلُت َعْبَد اَّللَِّ ْبَن ُعَمَر َرِضَي هللا َعن ْ
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  :ِة يف السََّفِر فَ َقالَ َعْن الصَّاَل   . " رَْكَعَتنْيِ رَْكَعَتنْيِ ِإالَّ اْلَمْغِربَ "  :قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 [ صحيح.:  المحقق] [رجاله ثقات. ]البوصيري: # 
 

 بَابُ صَلَاةِ الْكُسُوفِ(   -  17) 
َلى قال، َعْن يَزِيَد ُهَو اْبُن َأيِب زاَِيدٍ ، َعْن ْبُن ُفَضْيلٍ  َحدَّثَ نَا حُمَمَّدُ : قَاَل أَبُو َبْكرٍ  -  744 حدثين   :َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َأيِب لَي ْ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَالَ  نفال  ،ُتْم َذِلكَ ا رَأَي ْ فَِإذَ  ،ِإنَّ الشَّْمَس َواْلَقَمَر آيَ تَاِن ِمْن آاَيِت اَّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ " :وفالن َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ
 ." فَاف َْزُعوا ِإىَل الصَّاَلةِ 

 [الشواهد.بحديث الباب صحيح : المحقق] # 
 

د : َحدَّثَ نَاَوقَاَل    -  745 اْنَكَسَفِت الشَّْمُس َعَلى َعْهِد َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى   :َأيِب ِقاَلبََة قَالَ ، َعْن  ِإْْسَاِعيُل َحدَّثَ نَا َخاِلد    ُمَسدَّ
 ُ ُتُموَها ِمَن اْلَمْكُتوبَةِ "  :فَ َقالَ  ،َعَلْيِه َوَسلَّمَ اَّللَّ  " َصلُّوا َكَأْحَدِث َصاَلٍة َصلَّي ْ
.  ]البوصيري:  #   مرسًلا مسدد  معلول  :  المحقق]  [رواه  إنه  ثم  مرسل،  لكنه  ثقات  رجاله  ِإسناد  سنده  هذا  في  باالضطراب 

 [ ومتنه
 

 بَابُ صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ(   -  18) 
َثَمَة َحدَّثَ نَا وَِكيع  َعِن الرَّبِيِع ْبِن ُصب َْيحٍ   :يَ ْعَلى اَل أَبُو  َوقَ   - 748 أََنٍس ، َعْن  يَزِيَد ْبِن َأاَبَن ُهَو الرَّقَاِشيُّ ، َعْن  َحدَّثَ نَا أَبُو َخي ْ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن يَ َتَمطَُّر يف  :َرِضَي هللا َعْنه قال  . فَ ي َْنزُِع ثِيَابَهُ ِإالَّ اإلزار  ،َأوَِّل َمْطَرةٍ َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 [ اإِلسناد ضعيف: المحقق ] [رواه أبو يعلى بسند فيه يزيد الرقاشي. ]البوصيري: # 

 

 الْعِيدَيْنِ( بَابُ صَلَاةِ    -  19) 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن    :َجاِبرٍ ، َعْن  َأيِب َجْعَفرٍ ، َعْن  َحجَّاجٍ ، َعْن  َحدَّثَ نَا َحْفص  :  قَاَل ُمَسدَّد    -  758 َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 . يَ ْلَبُس بُ ْرَدهُ اأْلَمْحََر يف اْلِعيَدْيِن َواجْلُُمَعةِ 
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 حجاج ضعيف.  *
 (: ضعيف.[ 2455]األلباني في السلسلة الضعيفة ) [ِإسناده ضعيف لضعف حجاج.: المحقق] # 

 
ثَ نَ :  َوقَاَل احْلَاِرثُ   -  760 ثَ نَا ُموَسى ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ِإبْ َراِهيَم الت َّْيِميُّ ا حُمَمَّ َحدَّ ،  ِإْْسَاِعيَل ْبِن َأيِب َحِكيمٍ ، َعْن  ُد ْبُن ُعَمَر َحدَّ

َقَسَم َبنْيَ َأْصَحابِِه ََتًْرا قَ ْبَل أن يغدوا ِإىَل اْلِعيدِ ُعَمَر ْبِن َعْبِد اْلَعزِيِز َرِضَي  َعْن   أَنَّهُ   ،ُكُلوا قَ ْبَل َأْن تَ ْغُدوا   :َوقَالَ   ،هللا َعْنهُ 
ثَ نَا إِبْ َراِهيُم ْبُن َأيِب قَاِرظٍ  ُ َعلَ  :َأيِب َسِعيٍد َرِضَي هللا َعْنهُ قَالَ ، َعْن فَ َقْد َحدَّ  . ْيِه َوَسلََّم َكاَن يَ ْفَعُلهُ ِإنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ

 َأيِب َسِعيٍد َرِضَي هللا َعْنهُ ََنَْوهُ ، َعْن َعطَاِء ْبِن َيَسارٍ ، َعْن َأْخَرَجهُ َأمْحَُد ِمْن َحِديِث اْبِن َعِقيلٍ 
 [ المتن ثابت من حديث أنس وغيره، فأما بسند الباب فًل يثبت لشدة ضعفه.: المحقق] # 

 
َثيِن حَ ، َأيِب ِإْسَحاقَ ، َعْن َحدَّثَ نَا اْلَفْضُل ْبُن دَُكنْيٍ َحدَّثَ نَا زَُهرْي   :أَبُو َبْكرٍ َوقَاَل  -  762 ُ   دَّ رَُجل  أَنَّهُ رََأى النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ

   .َعَلْيِه َوَسلََّم ُيَصلِّي يَ ْوَم اْلِفْطِر َبنْيَ احْلََجَرْينِ 
 . يُ بَاُع الطََّعامُ  ثحي :قَاَل أبو إسحاق 

 [ اإلسناد ضعيف.: المحقق] # 
 

ثَ نَا َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َعْونٍ :  قَالَ   -  765 ث َ   ،َوَحدَّ َعِن اْبِن    ،اَنِفعٍ ، َعْن  َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َعاِمٍر اأْلَْسَلِميِّ ، َعْن  َرُج ْبُن َفَضاَلةَ نَا ف َ َحدَّ
ُهَما قَالَ  ُ يف اْلِعيِد َسْبَع َتْكِبريَاٍت يف اأْلُوىَل   :ُعَمَر َرِضَي هللا َعن ْ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن يَُكْبِّ َوََخًْسا يف   ِإنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 . اآْلِخَرةِ 
 [ وهذا إسناد ضعيف.صحيح لغيره، : المحقق] [سنده ضعيف، وله شاهدبوصيري: ال] # 

 
َداُودَ   -  766 أَبُو  َشْيخ  :  َوقَاَل  َوِعْنَدهُ  ََثِبٍت اْلبُ نَاينِّ  قَاَل ُكنَّا ِعْنَد  زَاَذاَن  ْبُن  ثَ نَا ُعَمارَةُ  يف   ،َحدَّ َما يُ ْقَرأُ   ،اْلِعيَدْينِ   َفذََكْراَن 

الشَّْيخُ  إِ   :فَ َقاَل  َرِضَي هللا َعْنهُ  ْبَن َماِلٍك  أََنَس  يَ ْوَم ِعيدٍ َصِحْبُت  الزَّاوِيَِة  هِبِمْ   ،ىَل  هَلُْم ُيَصلِّي  َمْوىًل  اْسَم   ،فَِإَذا  }َسبَِّح  فَ َقَرأَ 
ُ   :َعْنهُ قَاَل أََنس  َرِضَي هللا    .{ َواللَّْيِل ِإَذا يَ ْغَشىرَبَِّك اأْلَْعَلى{ َو } لََقْد قَ َرأَ اِبلسُّورََتنْيِ اللََّتنْيِ قَ َرأَ هِبَِما َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 . َعَلْيِه َوَسلَّمَ 
 [ هذا اإِلسناد ضعيف: المحقق] # 
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 كِتَابُ الْجَنَائِزِ(   -  9) 
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 بَابُ أَحْوَالِ الْمُحْتَضِرِ(   -  1) 
 

يَ ْعَلى اَل  َوقَ   -  772 ْبِن احْلَاِرثِ  :أَبُو  اْلَعاَلِء  َفَضالََة َعِن  ْبُن  فَ َرُج  َحدَّثَ نَا  ِإْسَرائِيَل  ْبُن َأيِب  ِإْسَحاُق  َمْكُحوٍل  ، َعْن  َحدَّثَ نَا 
َرِضَي هللا َعْنهُ   :قَالَ  َجَبٍل  ْبُن  يَ ُعوُدونَهُ   ،َمِرَض ُمَعاذُ  َأْصَحابُهُ  ِمْن    ،فََأْجَلُسوهُ   ،وين َأْجِلسُ   :فَ َقالَ   ،فََأََتهُ  ْعتُ َها  ْسَِ فَ َقاَل َكِلَمة  

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَالَ  َوْحَدهُ اَل َشرِيَك َلهُ "  :َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  ُ َهَدَمْت َما    ،َمْن َكاَن آِخُر َكاَلِمِه ِعْنَد اْلَمْوِت اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَّ
نُوِب َواخلَْ  َلَها ِمَن الذُّ  . َأْهَدُم َوَأْهَدمُ  :قَالَ  ،اَي أاََب َعْبِد الرَّمْحَِن َفَكْيَف ِهَي ِلْْلَْحيَاءِ  قَالُوا: "فَ َلقُِّنوَها َمْوََتُكمْ  ،طَاايَ َكاَن قَ ب ْ

وهو    ]البوصيري:  #   ضعيف،  وهو  فضالة  بن  فرج  فيه  بسند  يعلى  أبو  جبل.رواه  بن  ومعاذ  مكحول  بين  أيضاا    [منقطع 
 [ فهذا ِإسناد ضعي: المحقق]

 
ثَ نَا وَِكيع ، َعِن الرَّبِيِع ْبِن َسِعيٍد ُهَو اجْلُْعِفيُّ، َعِن اْبِن َساِبطٍ 1]   -  774 ُهَو َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن َعْبِد    -[ َوقَاَل أَبُو َبْكٍر: َحدَّ

ُ َعْنهُ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ    -اَّللَِّ ْبِن َساِبطٍ  ثُوا َعْن َبيِن ِإْسَرائِيَل، فِإنه  : "-عليه وسلم   صلى هللا-َعْن َجاِبٍر َرِضَي اَّللَّ حَتَدَّ
ُهمْ "مثَّ أَْنَشأَ َُيَدُِّث قَاَل:    ".َكاَنْت ِفيِهْم َأَعاِجيبُ  نَا رَْكَعَتنْيِ،   ،َخَرَجْت طَائَِفة  ِمن ْ فَأَتَ ْوا َمْقَْبًَة ِمْن َمَقاِبرِِهْم، فَ َقالُوا: َلْو َصلَّي ْ

َ تَ َعاىَل  نَا بَ ْعَض اأْلَْمَواِت ُُيِْْباَُن َعِن اْلَمْوِت. قَاَل: فَ َفَعُلو َوَدَعْواَن اَّللَّ َنَما ُهْم َكَذِلَك ِإَذ َأطَْلَع رَُجل  رَْأَسهُ ِمْن   ُُيْرُِج إِلَي ْ ا. فَ ب َي ْ
ن َْيِه أَثَ ُر السُُّجوِد[. فَ َقاَل: اَي َهُؤاَلِء َما َأرَْدُتُْ ِإيَلَّ  ، ]َبنْيَ َعي ْ َفَما َسَكَنْت َعينِّ     ،َّللَِّ َلَقْد ُمتُّ ُمْنُذ ِمائَِة َسَنةٍ َواف َ   ؟َقْْبِ َحَبِشيٍّ

 . "ِت َحَّتَّ َكاَن اآْلَن، فَاْدُعوا هللا تعاىل َأْن يُِعيَدين َكَما ُكْنتُ َحَرارَةُ اْلَموْ 
 [ رََواهُ َعْبد ، َعْن أيب بكر 2] -  774
الرَّمْحَِن ْبِن َساِبٍط  َعْبِد  ، َعْن  رَبِيِع ْبِن َحسَّاَن اجْلُْعِفيِّ ، َعْن  َعاوِيَةَ َواُن ْبُن مُ َحدَّثَ نَا َمرْ  :َوقَاَل َأمْحَُد ْبُن َمِنيعٍ   [3]  -  774

قَالَ  َعْنهُ  هللا  َوَسلَّمَ   :َرِضَي  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّ  َرُسوُل  ِإْسَرائِيلَ "  :قَاَل  َبيِن  َعْن  َحَرجَ   ،َحدِّثُوا  ِفيهِ   ،َواَل  ُم فَِإنَّهُ َكاَن 
 " اأْلََعاِجيبُ 

ثَ نَا َجاِبر  َرِضَي هللا َعْنهُ يف َذِلَك ا :قَالَ   ،َويُ َفكُِّروَن ِفيَها ،َأنَّ قَ ْوًما ِمْن َبيِن ِإْسَرائِيَل َخَرُجوا مَيُْشوَن يف اأْلَْرضِ  ،ْلَمْجِلسِ َوَحدَّ
ن َْيِه أَثَ ُر السُّجُ َوِفيِه َفَخَرَج ِإلَْيِهْم رَُجل    ،َفذََكَرهُ   ...َفَمرُّوا ِِبَْقَْبَةٍ  يِه ما أردُت إليه َلَقْد  َوفِ   ،وِد َأْسَوُد َأْو َحَبِشيٌّ َأَحُدمُهَا  َبنْيَ َعي ْ

ُتْم ِمينِّ َأْمًرا َعِظيًما  فَاْدُعوا    ،هُ َعينِّ فَ َوافَ َقْت َدْعَوُتُكْم ُسُكونَ   ،َواَّللَِّ َلَقْد َوَجْدُت طَْعَم اْلَمْوِت َوَحَرارَتَهُ ُمْنُذ َأْربَِعنَي َعاًما  ،رََكن ْ
َ تَ َعاىَل َأْن يُِعيَدين َكَما ُكْنتُ   . فََأَعاَدهُ َكَما َكانَ  ،َفَدَعْوا ،اَّللَّ

.: المحقق] [سنده رجاله ثقات بوصيري: ال] #   [صحيح مرسًلا ومتصًلا
 

ثَ نَا َعْبُد اْلَعزِ  :َوقَاَل احْلَاِرثُ   -  776 َبَة َحدَّ ثَ نَا احْلََسُن ْبُن قُ ت َي ْ َيَساٍر َعطَاِء ْبِن  ، َعْن  زَْيِد ْبِن َأْسَلمَ ، َعْن  يِز ْبُن َأيِب َروَّادٍ َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَالَ  َمَلِك اْلَمْوِت َأَشدُّ ِمْن أَْلِف َضْربٍَة اِبلسَّْيفِ "  :َرِضَي هللا َعْنهُ َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ َوَما ِمْن ُمْؤِمٍن    ،ُمَعاجَلَةُ 

   "مَلُ َعَلى ِحَدةٍ الَّ وَُكلُّ ِعْرٍق ِمْنهُ َيَْ مَيُوُت إِ 
 " َوأَق َْرُب َما َيُكوُن َعُدوُّ اَّللَِّ ِمْنهُ تِْلَك السَّاَعةَ   ،َواهْلَْوَل َشِديد   ،فَِإنَّ اْلَكْرَب َعِظيم   ،َوَبشَُّرهُ اِبجْلَنَّةِ "قَاَل احْلَاِرُث َأْحِسُبهُ قَاَل 

بن قترواه الحارث مرسًلا   ]البوصيري:  #   ضعيف.، عن الحسن  وهو  الحسن بن  :  المحقق]  [يبة  ا:  ضعيف جدا ِإسناد  هذا 
 [قتيبة متروك ثم إنه مرسل عن عطاء.
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ثَ نَاَوقَاَل اْبُن َأيِب ُعَمرَ  - 782 َرْيِح ْبِن شُ ، َعْن َصْفَواَن ْبِن َعْمرٍو، َعْن َمْرَواَن ْبِن َساملٍِ ، َعْن َعْبُد اْلَمِجيِد ْبُن َأيِب َروَّادٍ  : َحدَّ
ْرَداِء َرِضَي هللا َعْنهُ قَالَ ، َعْن  ُعب َْيدٍ  ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   :َأيِب الدَّ َويُ ْقَرأُ ِعْنَدهُ يس    ،َما ِمْن َميٍِّت مَيُوتُ "  :قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُ تَ َعاىَل َعَلْيهِ   ." ِإالَّ َهوََّن اَّللَّ
ا: المحقق] [سنده ضعيف، وله شاهدبوصيري: ال] #   [ هذا ِإسناد ضعيف جدا

 

 لَهُ وَلَدٌ( بَابُ ثَوَابِ مَنْ مَاتَ    -  3) 
ثَ نَ  :َمِنيعٍ قَاَل َأمْحَُد ْبُن  - 784 ثَ نَا اللَّْيثُ  اَحدَّ َبَة اْلُقَرِشيِّ ، َعْن احْلََسُن ْبُن َسوَّاٍر َحدَّ ْرَداِء َرِضَي ، َعْن رَُجلٍ ، َعْن َشي ْ َأيِب الدَّ

قَ  َوَسلََّم    :الَ هللا َعْنهُ  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ اَّللَِّ َصلَّى  َرُسوَل  ْعُت  ُ  "  ُقوُل:ي َ ْسَِ اَّللَّ َأْدَخَلهُ  احْلِْنَث  ُلُغوا  يَ ب ْ مَلْ  َوَلِدِه  ِمْن  َثاَلثًَة  اْحَتَسَب  َمِن 
ُهمْ   " تَ َعاىَل اجْلَنََّة بَِفْضِل َرمْحَِتِه ِإايَّ

.د ضعيف: شهذا ِإسنا: المحقق] [.إسناده ضعيفبوصيري: ال] #  أصله  لكن   يبة القرشي لم أعرفه، ثم إن فيه راوياا مجهوالا
ا بمعناه عن عدة من الصحابة ُ َعْنُهَما، وقد ورد أيضا  [ .في الصحيحين من حديث َأِبي َسِعيٍد، َوَأِبي ُهَرْيَرَة َرِضَي َّللاَّ

 
ثَ نَا  الرَّمحَْ َعْبِد  ، َعْن  أَبُو ُأَساَمةَ   اَحدَّثَ نَ   :َبْكرٍ َوقَاَل أَبُو    -  785 َأيِب أَُماَمَة َرِضَي هللا ، َعْن  اْلَقاِسمُ ِن ْبِن يَزِيَد ْبِن َجاِبٍر َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   :َعْنهُ قَالَ  ُلُغوا احْلِْنَث ِإالَّ "   :قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُ   َما ِمْن ُمْؤِمَننْيِ مَيُوُت هَلَُما َثاَلثَةُ أَْواَلٍد مَلْ يَ ب ْ َأْدَخَلُهَما اَّللَّ
مُهَا تَ َعاىَل اجْلَنََّة بَِفضْ   " ِل َرمْحَِتِه ِإايَّ

ْحَمِن ْبِن  :  المحقق]  [سنده حسن، وله شاهدبوصيري:  ال]  #   هذا ِإسناد رجاله ثقات، إالَّ أن أبا أسامة لم يسمع من َعْبِد الرَّ
 [ َيِزيَد ْبِن َجاِبرٍ 

 
ثَ نَا َمسْ :َوقَاَل أَْيًضا  - 787 رِي قَالَ ، َعْن  َأيِب اأْلَْسَودِ َأيِب َحْرِب ْبِن  ، َعْن  َداُودَ ، َعْن  َلَمةُ َحدَّ خِّ   : ُمطَرِِّف ْبِن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن الشِّ

ُهمْ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِلْْلَْنَصاِر َرِضَي هللا َعن ْ   لَْيَس َذاُكمْ "  :قَالَ   ،َوَلَد لَهُ الَِّذي اَل    قَالُوا:  ؟َما الرَّقُوُب ِفيُكمْ   : قَاَل النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ
 . " َومَلْ يُ َقدِّْم َأَحًدا ِمْن َوَلِدهِ  ،الرَّقُوُب الَِّذي يَ ْقِدُم َعَلى رَبِِّه َعزَّ َوَجلَّ  ،اِبلرَّقُوبِ 

 . َهَذا ُمْرَسل  َقِويٌّ  *
 [ هذا ِإسناد حسن مرسل: المحقق] [مرسل ورجاله ثقات بوصيري: ال] #  

 
ثَ نَا :َبْكرٍ أَبُو  َوقَالَ  [1] -  789 ل  َىَحدَّ ثَ نَا ِعيَسى ْبُن اْلُمْختَاِر َعِن اب  ِْن َأيِب لَي ْ ْن َبْكُر ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن َحدَّ ِد اَّللَِّ ب  ِْن ، ع  َ َعب  ْ

ْن رَُجٍل ِمَن اأْلَْنَصاِر ِمْن َبيِن زُرَي  ْقٍ ، َعْن  َعطَاٍء اْلَمكِّيِّ  ا، ع  َ ه  َ َي هللا َعن ْ ٍر َرض  ِ ْن  ،أُمِّ ُمَبش  ِّ لَّ ع  َ وِل اَّللَِّ ص  َ لََّم َرس  ُ ِه َوس  َ ُ َعَلي  ْ ى اَّللَّ
َها ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ،َوِهَي ُتْطَبُخ َحْيًسا  ،أَنَّهُ َدَخَل َعَلي ْ َن " :فَ َقاَل َصلَّى اَّللَّ ااًب م  ِ ُلُغوا احْلِْنَث َكانُوا َلهُ ِحج  َ َمْن َماَت َلهُ َثاَلثَة  مَلْ يَ ب ْ

ارِ  تُ  قَال  َْت: ،"الن  َّ انِ  :قُ ل  ْ وَل اَّللَِّ َواثْ ن  َ لَّمَ  ؟اَي َرس  ُ ِه َوس  َ ُ َعَلي  ْ لَّى اَّللَّ اَل ص  َ تُ  ،"َثاَلث  َة  " :ق  َ انِ  :قُ ل  ْ ِه  ؟َواثْ ن  َ ُ َعَلي  ْ لَّى اَّللَّ ق  َاَل ص  َ
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ ، مثَّ َسَكتَ ، مثَّ "َثاَلثَة  " :َوَسلَّمَ  رٍ " :قَاَل َصلَّى اَّللَّ رٍ اث ْ  ،اثْ نَاِن اَي أُمَّ ُمَبشِّ  ."نَاِن اَي أُمَّ ُمَبشِّ

 
ثَ نَا أَبُو َبْكٍر هِبََذا  [2] -  789  . َوقَاَل أَبُو يَ ْعَلى َحدَّ
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اْلُمَثَنَّ   [3]   -  789  ثَ نَا  َحدَّ َحدَّثَ نَا َعْبُد اْلَوهَّاِب  اْبُن َعمَّاٍر  ثَ نَا  ُشَعْيبٍ ، َعْن  َوَحدَّ ْبِن  ،  اْلُمَسيِّبِ َسِعيِد ْبِن  ، َعْن  َعْمرِو 

ٍر َفذََكَر ِمث َْلهُ خُمَْتَصًرا مِّ أُ َعْن    ُمَبشِّ
 ]البوصيري: سنده ضعيف.[  [حسن لغيره، وهذه األسانيد ضعيفة. :المحقق] # 

 
ُ َعَلْيِه    -  794 ْسنَاِد وََكاَن رَُجل  ِمَن اأْلَْنَصاِر َُيَاِلُس النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ َفَجزَِع   ، َفَماتَ   ،ِسيٌّ َوَسلََّم َوَمَعهُ اْبن  َلهُ َُخَاَوهِبََذا اإْلِ

َوَسلَّمَ   ،َعَلْيهِ  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ اَّللَِّ َصلَّى  َرُسوُل  ِإلَْيهِ "  :فَ َقاَل  يَْدُعوَك  َوَجْدَتهُ  ِإالَّ  اجْلَنَِّة  أَبْ َواِب  ِمْن  اَباًب  تَِْتَ  اَل  َأْن   :قَالَ   "؟ َيُسرَُّك 
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ،نَ َعمْ   ". َما أَقُوُل َلكَ َو كَ فَ هُ "  :قَاَل َصلَّى اَّللَّ
 [اإِلسناد ضعيف، فيه أبو هشام محمد بن يزيد الرفاعي، وهو ضعيف.صحيح بشاهده، وهذا : المحقق] # 

 

 بَابُ الْكَفَنِ(   -  6)  
ثَ نَاقَاَل اْبُن َأيِب ُعَمرَ   -  801 ثَ نَا ِهَشاُم ْبُن َسْعدٍ   : َحدَّ قَاَل   : ُعبَاَدَة ْبِن ُنَسيٍّ قَالَ   نْ ، عَ َحاُتِِ ْبِن َأيِب َنْصرٍ ، َعْن  وَِكيع  َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   " َخرْيُ اْلَكَفِن احْلُلَّةُ " :َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 ُمْرَسل   *

حاتم بن أبي نصر، قال ابن القطان والذهبي مجهول، وذكره ابن حبان  رواه ابن أبي عمر مرسًلا وفي سنده  بوصيري:  ال]  #  
.: المحقق] [ي رجال اإِلسناد ثقات.في الثقات. وباق  [ الحديث ضعيف مرسًلا وموصوالا

 
ثَ نَا ُعْثَماُن ْبُن َعطَاءٍ  َحدَّثَ نَا ُسَلْيَماَن الشَّاذَُكوينُّ  - 803 َثِم َحدَّ َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي هللا  ،أَبِيهِ ، َعْن َحدَّثَ نَا ََيََْي ْبُن َأيِب اهْلَي ْ
ُهَما ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يف ثَ ْوَبنْيِ أَبْ َيضَ   : َعْنهُ قَالَ ِل َرِضَي هللاَعِن اْلَفضْ  ،َعن ْ  . نْيِ َسُحولِيَّنْيِ ُكفَِّن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ا: المحقق] #   [ هذا ِإسناد ضعيف جدا
 

 بَابُ الْمَشْي مَعَ الْجَنَازَةِ وَالْقِيَامِ مَعَهَا إِلَى أَنْ تُدْفَنَ(   -  7) 
، َعْن  ُعب َْيِد اَّللَِّ ْبِن زَْحرٍ ، َعْن  َحدَّثَ نَا ُمطَّرُِح ْبُن يَزِيَد الدَِّمْشِقيُّ   ، َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن حُمَمٍَّد اْلُمَحاِريِبُّ   َأْخَْبانَ : قُ َحا ِإسْ   -  805

ُهَماخْلُْدرِ و َسِعيٍد اقَاَل أَبُ   :َأيِب أَُماَمةَ َرِضَي هللا َعْنهُ قَالَ ، َعْن  َعِليِّ ْبِن يَزِيَد َعِن اْلَقاِسمِ  َأْخِْباَْن اَي َأاَب    :يُّ ِلَعِليٍّ َرِضَي هللا َعن ْ
َواَّللَِّ ِإنَّ َفْضَل اْلَماِشي َخْلَفَها َعَلى اْلَماِشي   :فَ َقاَل َعِليٌّ َرِضَي هللا َعْنهُ   ؟احْلََسِن َعِن اْلَمْشِي َمَع اجْلَنَازَِة َأيُّ َذِلَك أَْفَضلُ 

اْلَمْكتُوبَِة عَ َأَماَمَها َكَفضْ  التَّطَوُّعِ ِل  هللا َعْنهُ   ،َلى  َرِضَي  َسِعيٍد  أَبُو  أَبُو    :قَاَل  َشِهَدَها  َجنَازًَة  َشِهْدُت  ُمْنُذ  َجَلْسُت  َما  فَ َواَّللَِّ 
ُهَما ُهَما مَيِْشيَاِن َأَما  ،َبْكٍر َوُعَمُر َرِضَي هللا َعن ْ ُ هَلَُما ِإنَّ ِخيَاَر َهِذِه يَ غْ   :فَ َقالَ   ،َمَهافَ َرأَْيُت َأاَب َبْكٍر َوُعَمَر َرِضَي هللا َعن ْ ِفُر اَّللَّ

َوُعَمرُ  أَبُو َبْكٍر  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ نَبِيَِّها َصلَّى  بَ ْعَد  ُهَما اأْلُمَِّة  هللا َعن ْ مثَّ  َرِضَي  ُهوَ ،  أَْيَن   َ َأْعَلَم اخْلريِّ  ُ رَأَيْ ت َُهَما   ،اَّللَّ َولَِئْن ُكْنَت 
طَوُِّع َكَما نَ ْعَلُم لََقْد فَ َعاَل َومُهَا يَ ْعَلَماِن َأنَّ َفْضَل اْلَماِشي َخْلَفَها َعَلى املشي َأَماَمَها َكَفْضِل اْلَمْكتُوبَِة َعَلى التَّ   ،ِلكَ فَ َعاَل ذَ 

َلةً  َُما يُ ْقَتَدى هِبَِما   ،ُقوا َبِسَط النَّاُس وََكرَِها َأنَّ يَ َتَضاي َ َوَلِكن َُّهَما َأَحبَّا َأْن يَ ن ْ   ،َأنَّ ُدوَن َغٍد لَي ْ اَي َأاَب احْلََسِن    :قَالَ   .َوَقْد َعِلَما َأَّنَّ
َشِهَدَها  َرِضَي هللا َعْنهُ   ؟َأْخِْبْين َعْن مَحِْل اجْلَنَازَِة َأَواِجب  َعَلى َمْن  َخرْي    ،اَل   :قَاَل  َأَخذَ   ،َوَلِكنَّهُ  َشاَء  تَ َركَ   ،َمْن  َشاءَ   ،َوَمْن 

ن َْيكَ   ،فَ َقدِّْمَها َبنْيَ َيَدْيكَ   ،َع َجنَازَةٍ فَِإَذا ُكْنَت مَ  َا ِهَي َمْوِعظَة  َوَتْذِكَرة  َوِعْْبَة    ،َواْجَعْلَها ُنْصبًا َبنْيَ َعي ْ فَِإْن َبَدا َلَك َأْن   ،فَِإَّنَّ
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َر السَّرِيِر اأْلَْيَسرِ   ،حَتِْمَلَها فَِإنََّك تَ َرى   ،فَ ُقْم َواَل تَ ْقُعدْ   ،فَِإَذا انْ ت ََهْيَت ِإىَل اْلَمْقَْبَةِ   ،فَاْجَعْلهُ َعَلى َمْنِكِبَك اأْلمَْيَنِ   ،فَاْنظُْر ُمَؤخِّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم    ،َأْمًرا َعِظيًما ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ نْ يَا اَن يُ نَاِفُسَك يف  َأُخوَك َأُخوَك كَ "   يَ ُقوُل:َوِإيّنِ ْسَِ   ، َوُيَشاحَُّك ِفيَها  ،الدُّ

َاَب    ،ُهوَلِة اأْلَْرِض ُقُصورًا أُْدِخَل يف َقْْبٍ حَتَْت َجْوِف َقْْبٍ حُمَرٍَّف َعَلى َجْنِبهِ َق يف سُ َفَضايَ  فَ ُقْم َواَل تَ ْقُعْد َحَّتَّ َتُشنَّ َعَلْيِه الرتُّ
َوِإْن قَاتَ ُلوَك  ،فَ ُقْم َواَل تَ ْقُعْد َحَّتَّ يَُدىلَّ يف ُحْفَرتِهِ  ،َشْيءٍ َما َهَذا َواَّللَِّ ب قَالُوا:وَ  ،َولَْيُسوا بِتَارِِكيكَ  ،فَِإْن مَلْ َيَدْعَك النَّاسُ  ،َشنًّا

 . "ِقتَااًل 
 َذا ِإْسنَاد  َضِعيف  ِِبَرَّةٍ قُ ْلُت هَ  *

ا: المحقق]  [سنده ضعيفبوصيري: ال] #   [هذا ِإسناد ضعيف جدا
 

ثَ نَا َماِلُك ْبُن ِإْْسَاِعي: َوقَاَل َعْبد  أَْيًضا  - 809 ثَ نَا ِمْنَدُل ْبُن َعِليٍّ َحدَّ ثَ نَا َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َمْرَوانَ َل َحدَّ أَبِيِه  ، َعْن نُ ْعَمةَ ، َعْن  َحدَّ
ُهَما قَالَ  ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   :َعِن اْبِن ُعَمَر َرِضَي هللا َعن ْ َا َصا  ،َمْن َصلَّى َعَلى َجنَازَةٍ "  :قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َم يَ ْوًما يف َفَكَأَّنَّ

َوَجلَّ سب عز  هللا  يَ ْومٍ   ،يل  ِبَسْبِعِمائَِة  ُمْسِلمٍ   ،َواْلي َْوُم  اْمِرٍئ  َجنَازَةَ  َشِهَد  َوَجلَّ   ،َوَمْن  َعزَّ  اَّللَِّ  َسِبيِل  يف  يَ ْوًما  َصاَم  َا    ،َفَكَأَّنَّ
 . " َواْلي َْوُم ِبَسْبِعِمائَِة يَ ْومٍ 

 [ .مظلمهذا ِإسناد ضعيف  : المحقق] [.سنده ضعيف لضعف َمنَدل بن علي   ]البوصيري: # 
 

ثَ نَا أبوعبيدة [1] -  811 ثَ نَا اْلَفْضُل ْبُن الصَّبَّاِح َحدَّ  أََنٍس َرِضَي هللا َعْنهُ قَالَ ، َعْن قاشير يَزِيَد ال، َعْن حُمَْتِسبٍ ، َعْن َحدَّ
ثَ نَا ُعَمُر ْبُن َشبََّة َحدَّثَ نَا أَبُو َبْكِر ْبُن مَ   [2]  -  811 ،  ُشَعْيِب ْبِن احْلَْبَحابِ ، َعْن  َعْبِد اْلَواِرثِ ، َعْن  ْرَواَن اأْلَُسْيِديُّ َوَحدَّ

فَِإْن قَ َعَد َحَّتَّ َصلُّوا   ،اط  ِمَن اأْلَْجرِ َما ِمْن ُمْسِلٍم َيْشَهُد َجنَازََة اْمرٍِئ ُمْسِلٍم ِإالَّ َكاَن َلهُ ِقريَ " :أََنٍس َرِضَي هللا َعنه رفعهَعْن  
َها كَ   ." جر ُكلُّ ِقريَاٍط ِمْثُل ُأُحدٍ اَن َلهُ ِقريَاطَاِن ِمَن األَعَلي ْ

فيه يزيد بن أبان  ]البوصيري:  [، والطريق األول إسناده ضعيف، والطريق الثاني إسناده حسن.صحيح لغيره:  المحقق] # 
 [ .متابعةالرقاشي، وله  

 
ثَ نَا َحْفُص ْبُن مَحَْزَة َحدَّ :  َوقَاَل احْلَاِرثُ   -  812 ثَ ْواَبَن َرِضَي هللا َعْنهُ ، َعْن  ُعَمارََة اهْلَْمَداينِّ ، َعْن  ثَ نَا َسوَّاُر ْبُن ُمْصَعبٍ َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَالَ   ." لَُّها َكِبريَة  َغَفَر لَهُ َأْربَِعنَي َذنْ بًا كُ  ،فََأَخَذ ِِبََواِنِب السَّرِيِر اأْلَْرَبعِ  ،َجنَازَةً َمْن تَِبَع " :َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ
 َضِعيف   *

ضعيفبوصيري:  ال]  #   ا :  المحقق]  [سنده  جدا ضعيف  و اإِلسناد  الضعف  ،  من  المرفوعة  شواهده  جميع  إذ  يثبت  ال  المتن 
 [ الشديد الذي ال ينجبر.

 

 بَابُ تَقْدِيمِ الْإِمَامِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ(   -  9) 
أَبُو َبْكرٍ   -  820 ث َ :قَاَل  َبكْ َحدَّ َلىنَا  لَي ْ َأيِب  اْبِن  َحدَّثَ نَا ِعيَسى َعِن  الزُّبرَْيِ ، َعْن  ر   قَاَل  ، َعْن  َأيِب  قَاَل  هللا َعْنهُ  َرِضَي  َجاِبٍر 

ُ َعَلْيهِ   ." اَل ُيَصلِّي َعَلى َجنَائِزُِكْم َأَحد  َغرْيِي َما ُدْمُت ِفيُكمْ " :َوَسلَّمَ  َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ْحَمِن ْبِن َأِبي ِلَيَلى  :]البوصيري   #   اإِلسناد ضعيف، فيه ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد  :  المحقق]  [سنده ضعيف، لضعف ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد الرَّ

ا ْحَمِن ْبِن َأِبي ِلَيَلى وهو ضعيف، وفيه عنعنة أبي الزبير، وهو مدلِ س من الطبقة الثالثة الذين ال ُيقبل حديثهم إال مصرحا   الرَّ
 [ بالسماع.
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 بَابُ الدَّفْنِ(   -  11) 
ْعُت رَُجاًل ِِبَكََّة َكاَن َأْصُلهُ رُوِميَّا َُيَدِّثُ ، َعْن  ُشْعَبةَ ، َعْن  َحدَّثَ نَا وَِكيع    :قَاَل أَبُو يَ ْعَلى  -  822 ،  َأيِب يُوُنَس اْلبَاِهِليِّ قَاَل ْسَِ

َلةً َفَخَرْجتُ   :قَالَ   ،أُوَّْه ... أُوَّْه يف ُدَعائِهِ   يَ ُقوُل:اِبْلب َْيِت  َكاَن رَُجل  يَطُوُف   :قَالَ   ،َأيِب َذرٍّ َرِضَي هللا َعْنهُ َعْن   فَِإَذا َرُسوُل    ، لَي ْ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيْدِفُن َذِلَك الرَُّجَل لَْياًل َعَلى ِمْصبَاحٍ   . اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

اإِلسناد ضعيف لجهالة التابعي الراوي عن  وهذا  حسن لغيره،  :  المحقق]  [سنده ضعيف لجهالة بعض رواته.  ]البوصيري:  #  
 [ أبي ذر

 
ثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن ِإْسَحاقَ :  َوقَاَل اْبُن َأيِب ُعَمرَ   -  823 ثَ نَا ُسْفيَاُن َحدَّ آَخَر ِمْن  ، َعْن  رَُجلٍ ، َعْن  يَزِيَد ْبِن َأيِب َحِبيبٍ ، َعْن  َحدَّ

َوسَ  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  النَِّبِّ  قَالَ َأْصَحاِب  حضر   :لََّم  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  النِب  يُْدَفنُ إن  َميِّتًا  تُ ْثِقُلوا  "  :فَ َقالَ   ،ان  اَل 
َا قَاَل يف احْلَِديثِ  ،يَ ْعيِن َأْن اَل يُ َزاَد َعَلى تُ َراِب احْلُْفَرةِ  :قَاَل ُسْفيَانُ  "،َصاِحَبُكمْ    : ُسْفيَانُ َل قَا ".َخفُِّفوا َعْن َصاِحِبُكمْ "  :َورِبَّ

 . يَ ْعيِن ِمْن تُ َراِب اْلَقْْبِ 
إسحاق.  البوصيري:]  #   ابن  وعنعنة  التابعي،  بجهالة  وأعله  عمر،  أبي  البن  اإلسناد  :  المحقق]   [عزاه  وهذا  لغيره،  حسن 

 [ ضعيف
 

النَِّبَّ  ، َعْن  َجرِيٍر َرِضَي هللا َعْنه، َعْن  زَاَذانَ ، َعْن  ُعْثَماَن ْبِن ُعَمرْيٍ ، َعْن  َحدَّثَ نَا قَ ْيس  َوَشرِيك  :  َوقَاَل الطَّيَاِلِسيُّ   -  828
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَالَ   " َأحْلُِدوا َواَل َتُشقُّوا " :َصلَّى اَّللَّ

حديث الباب يتقوى بمجموع المتابعات والشواهد ويرتفع :  المحقق]  [في سنده عثمان بن عمير وهو ضعيف.  ]البوصيري:  #  
 [ صحيح.إلى ُرتبة الحسن، بل ال

 

 الشَّهِيدِ حَيْثُ يُقْتَلُ( بَابُ دَفْنِ    -  12) 
ثَ نَا ِبْشر  َحدَّثَ نَا َسِعيُد ْبُن السَّاِئِب الطَّائِِفيُّ :  قَاَل حُمَمَُّد ْبُن َأيِب ُعَمرَ   - 831 ِإنَّ   :َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ُمَعيََّة السََّواِئيِّ قَالَ ، َعْن  َحدَّ

ُ َعَليْ رَُجَلنْيِ ِمْن َأْصَحاِب النَّ  ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ،ِه َوَسلََّم قُِتاَل ِعْنَد اَبِب َبيِن َساملٍِ ِبِّ َصلَّى اَّللَّ فََأَمَر َأْن  ،َفذُِكَر َذِلَك لِلنَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ
 . اِلكَ َفُدِفنَا ُهنَ  ،يِن ِهاَللٍ فَ َوافَ َقُهْم َذِلَك ِعْنَد َمْقَْبَِة بَ  ،فَاْحُتِماَل ِمْن َحْيُث ُأِصيبَا ،يُْدفَ نَا َحْيُث قُِتاَل 

 [ اإِلسناد حسن، وجهالة الصحابي ال تضر.: المحقق] # 
 

 باب التعزية(   -  13) 
َثيِن اْلُمْقِرُئ حدثنا َسِعيُد ْبُن َأيِب أَيُّوبَ   ُعَمَر: َحدَّثَ نَاقَاَل اْبُن َأيِب    -  832 ،  ْبِسيُّ ُعَمُر ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ُشَرْحِبيَل اْلعَ   ، َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَالَ ، َعْن  طَْلَحَة ْبِن ُعب َْيِد اَّللَِّ ْبِن َكرِيزٍ َعْن   َما عزى مؤمن مؤمناً قط ِِبُِصيَبٍة ِإالَّ ُكِسَي  "   : َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 " يَ ْوَم القيامة حلة َيْب ِفيَها 

 [ حوال.الحديث بمجموع الطرق حسن لغيره على أقل األ: المحقق] # 
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 بَابُ زِيَارَةِ الْقُبُورِ وَالْأَدَبِ فِي ذَلِكَ(   -  15)  
حُمَمَِّد ْبِن ََيََْي ، َعْن  أَبِيهِ ، َعْن َحدَّثَ نَا احْلََكُم ْبُن ُموَسى َحدَّثَ نَا اْبُن َأيِب الّرَِجاِل َأْخَْبين اْبُن َأيِب الّزاَِندِ :  قَاَل احْلَاِرثُ   - 835

قَالَ  َحبَّاَن  َوَسلَّمَ   :ْبِن  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّ  َنِبُّ  َثاَلثٍ "  :قَاَل  َعْن  ُتُكْم  ََّنَي ْ ِفيِهنَّ   ، ِإيّنِ  َلُكْم  َأِذْنُت  تَ ْنِبُذوا    ، َوَقْد  َأْن  ُتُكْم  ََّنَي ْ
ِخُروا حَلَْم اأْلََضاِحيِّ بَ ْعَد ثَ َوَّنََ   ،وَُكلُّ ُمْسِكٍر َحَرام    ،فَاْنِبُذوا  ُتُكْم َأْن َتدَّ ُتُكْم َأْن تَ ُزورُوا اْلُقُبورَ   ،َفُكُلوا َوادَِّخُروا   ،اَلثٍ ي ْ   ، َوََّنَي ْ

 " فَ ُزورُوَها َواَل تَ ُقولُوا ُهْجًرا
أسامة مرسًلا   ]البوصيري:  #   أبي  بن  الحارث  إن  :  المحقق]  [رواه  إذ  ُمعَضل،  يحيى عن  اإِلسناد حسن،  رواية محمد بن 

 [ بعض الصحابة مرسلة.
 

، َعْن َجاِبِر ْبِن يَزِيدَ   :يَ ْعَلى  َوقَاَل أَبُو  -  836 ثَ نَا فَ ْرَقد  السََّبِخيُّ ثَ نَا مَحَّاُد ْبُن زَْيٍد، َحدَّ ثَ نَا َعْمُرو ْبُن ُحَصنْيٍ، َحدَّ ، َعْن َحدَّ
ُ عَ  َنَما ََنُْن َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َسلََّم اِبأْلَْبَطِح ِإَذا قَاَم َرُسوُل اَّللَِّ َلْيِه وَ َمْسُروٍق، َعِن اْبِن َمْسُعوٍد َرِضَي هللا َعْنهُ قَاَل: بَ ي ْ

نَا كَ  َها، مثَّ َجَلَس ِإلَي ْ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُمْست َْبِشًرا ِإىَل اْلَمَقاِبِر، َفَجَلَس ِعْنَد َقْْبٍ ِمن ْ ، لََقْد قُْمَت َصلَّى اَّللَّ ِئيبًا، فَ ُقْلنَا: اَي َرُسوَل اَّللَِّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ُل ُمْست َ ِمْن ِعْنِداَن قَ بْ  ؟ قَاَل َصلَّى اَّللَّ ،  " فََأِذَن يل  ،اْستَْأَذْنُت َريبِّ َأْن َأزُوَر َقْْبَ أُمِّي ْبِشًرا، َورََجْعَت َوأَْنَت َكِئيب 

 "  فَ َرخََّص يل، َفَذَهْبُت أِلَْشَفَع هَلَا َفُمِنْعتُ "َأْو قَاَل:  
ا: المحقق] #   [ اإِلسناد ضعيف جدا

 
ثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن َأيِب مُحَْيدٍ :  َوقَاَل َأمْحَُد ْبُن َمِنيعٍ   - 838 ثَ نَا مَحَّاُد ْبُن َخاِلٍد َحدَّ َأيِب ُهَريْ َرَة َرِضَي ، َعْن  حُمَمَِّد ْبِن َكْعبٍ ، َعْن  َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َا َجَلَس َعَلى مَجَْرةٍ  ، يَ ت ََغوَُّط أَْو يَ ُبولُ ى َقْْبٍ َمْن َجَلَس َعلَ "  :هللا َعْنهُ قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  " َفَكَأَّنَّ
 [ حديث الباب صحيح لغيره.: المحقق] [.أعله بمحمد بن أبي ُحَمْيد ]البوصيري: # 

 

 بَابُ الدَّفْنِ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ(   -  16) 
يَلَة  ، َعْن  ََثِبِت ْبِن ُعب َْيدٍ ، َعْن  َجابٍِر اجْلُْعِفيِّ ، َعْن  يِب مَحَْزَة السُّكَِّريِّ أَ ، َعْن  َأْخَْباََن َأمْحَُد ْبُن أَيُّوبَ :  قَاَل ِإْسَحاقُ   - 840 مجَِ

ئًا ،َفُدِفنَا يف َقْْبٍ َواِحدٍ  ،قُِتَل َأيِب َوَعمِّي يَ ْوَم ُأُحدٍ  قَاَلْت:بِْنِت َسْعِد ْبِن الرَّبِيِع   احْلَُلَفاءُ  هُ َأَخَذتْ  ،َومَلْ َأِجْد ِمْن ِمريَاثِِهَما َشي ْ
بَ ْعَد َذِلَك ِبُسَؤاِل    ،َوَقْد َجاَء َأنَّ َعمََّها َأَخَذ َمْوُجوَد أَبِيَها   ،َجاِبر  َضِعيف    :قُ ْلتُ *   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َمن ََعهُ  َوَأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ

َها   . َوَغرْيُهُ يف تَ ْفِسرِي ُسورَِة النَِّساءِ  ،َْبِيُّ َوأََمَرهُ َأْن يُ ْعِطي ََها ِنْصَفَها يف ِقصٍَّة ذََكَرَها الطَّ  ،أُمِّ
 [ الحديث ضعيف فيه جابر الجعفي، بل هو منكر لمخالفته ما هو أقوى منه.: المحقق] # 

 

 الْمَيِّتِ( بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْبُكَاءِ عَلَى    -  19) 
ثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن َعْمرٍو َأْخَْباََن حُمَمَُّد ْبُن ِبْشٍر اْلَعْبِديُّ : ِإْسَحاقُ  -  843 َثيِن َحدَّ َسْعِد ْبِن َأيِب  ، َعْن اأْلَْشَعُث ْبُن ِإْسَحاقَ  ، َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ْوَمِئٍذ رُْكب َت َْيهِ  :َوقَّاٍص َرِضَي هللا َعْنهُ قَالَ   :قَالَ  ،فَ َلْم َيَِْد جَمِْلًسا ،َفَدَخَل َمَلك   ،قَ َبَض َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 : َوِهَي تَ ُقولُ  ،َوأُمُّ َسْعٍد يَ ْعيِن اْبَن ُمَعاٍذ تَ ْبِكيهِ  "فََأْوَسْعُت لَهُ "

 ]البحر الرجز[ 
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 ا ... بَ َراَعًة َوجَمَْدا َوْيُل أُمِّ َسْعٍد َسْعدَ 
 بَ ْعَد أاََيٍد َلهُ َوجَمَْدا ... يُ َقدُِّم َشبَابَهُ ُسدَّا 

 " ُكلُّ اْلب ََواِكي َتْكِذُب ِإالَّ أُمَّ َسْعدٍ " : َعَلْيِه َوَسلَّمَ فَ َقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ 
صحيحبوصيري:  ال]  #   الباب  :  المحقق]   [سنده  بِإسناد  من  الحديث  وغيره  لبيد،  بن  محمود  بحديث  يتقوى  لكنه  ضعيف، 

ا لغيره  [ الطرق والشواهد، فيصبح صحيحا
 

ثَ نَ  :مُحَْيدٍ َوقَاَل َعْبُد ْبُن    -  845 قَاَل أَبُو َعْبِد   :َصاِلِح ْبِن َكْيَساَن قَالَ ، َعْن  يَ ْعُقوُب ْبُن ِإبْ َراِهيَم ْبِن َسْعٍد َحدَّثَ نَا َأيِب   اَحدَّ
ْعُت َأاَب ُهَريْ َرَة َرِضَي هللا َعْنهُ    :الرَّمْحَنِ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَالَ   يَ ُقوُل:ْسَِ َواِز اْلُبَكاِء  ِديَث يف جَ َفذََكَر احلَْ   :ِإنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 . َعَلى اْلَميِِّت َويف ُحْكِم الن َّْوحٍ 
ا علقه فقال: قال أبو عبد الرحمن.ضعيف؛ :  المحقق] #  ، ثم إن صالحا  [فيه أبو عبد الرحمن وهو مجهول عينا وحاالا

 
ثَ نَ  :َبْكرٍ َوقَاَل أَبُو  -  846 ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ، َعْن َعِن الشَّْعِبِّ  ،دٍ جُمَالِ ، َعْن أَبُو َخاِلٍد اأْلَمْحَرُ  اَحدَّ َأْصَحاِب َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ْوَم َماَت ِإبْ َراِهيمُ  قَالُوا: َا ِهَي َرمْحَة   ،َما َكاَن ِمْن ُحْزٍن يف قَ ْلٍب َأْو َعنْيٍ "  :قَاَل النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ   اَن ِمنْ َوَما كَ  ،فَِإَّنَّ

 ". فَ ُهَو ِمَن الشَّْيطَانِ  ،َصْوٍت َأْو نَْدبَةٍ 
هنا ممن سمع الشعبي فالسند صحيح، وإن لم    ي ِإن كان الصحاب:  المحقق]  [ في سنده مجالد وهو ضعيفبوصيري:  ال]  #  

 [ يكن كذلك فالسند ضعيف لًلنقطاع.
 

د    -  847 ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعاَد رَُجاًل   ِن َعْمرٍوحُمَمَِّد بْ ، َعْن  َحدَّثَ نَا ََيََْي :  َوقَاَل ُمَسدَّ ثَ نَا أَبُو َسَلَمَة َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َحدَّ
ُمَعاِويَةَ  َبيِن  اْحُتِضرَ   ،ِمْن  َقِد  يَ ْبِكيَنهُ   ،فَ َوَجَدهُ  َحْولَهُ  النَِّساءَ   ،َوِنَساُؤهُ  يَ ْرَدُعوَن  رَِجال   اَّللَِّ   ،َفَذَهَب  َرُسوُل  اَّللَُّ فَ َقاَل    َصلَّى 

 ." َفاَل َأْْسََعنَّ َصْوَت اَنِئَحةٍ  ،فَِإَذا َوَجَبتْ  ،َدْعُهنَّ " :َعَلْيِه َوَسلَّمَ 
ْسنَادِ  *  َهَذا ُمْرَسل  َحَسُن اإْلِ

 [اإِلسناد مرسل حسن.: المحقق] [رجاله ثقات.بوصيري: ال] # 
 

 عَنِ النِّيَاحَةِ( جْرِ  وَالزَّ بَابُ إِخْرَاجِ النُّوَّائحِ مِنَ الْبُيُوتِ    -  20) 
َلمَّا َماَت أَبُو َبْكٍر َرِضَي هللا   :َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب قَالَ ، َعْن َأْخَْباََن َعْبُد الرَّزَّاِق َحدَّثَ نَا َمْعَمر  َعِن الزُّْهِريِّ ، ِإْسَحاقُ  -  850

بُِكَي َعَلْيهِ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَالَ وَل ا َرسُ ِإنَّ   :فَ َقاَل ُعَمُر َرِضَي هللا َعْنهُ   ،َعْنهُ  ُب بُِبَكاِء احْلَيِّ "  :َّللَِّ َصلَّى اَّللَّ   ،" ِإنَّ اْلَميَِّت يُ َعذَّ
يَ ْبُكوا َأْن  ِإالَّ  اْلَولِيدِ   ،فَأَبَ ْوا  ْبِن  هلَِِشاِم  َعْنهُ  هللا  َرِضَي  ُعَمُر  النَِّساءَ   :فَ َقاَل  فََأْخرِِج  هللا    ،قُْم  َرِضَي  َعاِئَشةُ  َهافَ َقاَلْت   :َعن ْ

فَ َقْد    ،َأمَّا َلكِ  :فَ َقالَ   !يَنَّ َأخُمْرِِجي أَْنَت اَي بُ   َقاَلْت:ف َ ،  َفَدَخَل    ،اْدُخْل فَ َقْد َأِذْنُت َلكَ   :فَ َقاَل ُعَمُر َرِضَي هللا َعْنهُ   ،ُأَحّرُِجكَ 
ن َُهنَّ َأْو قَالَ  ،َفَخَرَجْت أُمُّ فَ ْرَوةَ  ،ْضرهُِبُنَّ اِبلدِّرَّةِ َفَجَعَل ُُيْرُِجُهنَّ اْمَرأًَة اْمَرأًَة َوُهَو َرِضَي هللا َعْنهُ يَ  ،َأِذْنُت َلكِ  فَ رََّق   :َوفَ رََّق بَ ي ْ

 . َبنْيَ الن ََّواِئحِ 
َأمْحَدُ   :قُ ْلتُ   * َورََواهُ  خُمَرَّج  ِعْنَدُهْم  ِمْنهُ  الْ ، َعْن  اْلَمْرفُوُع  اَبِقي  ُدوَن  َخاصًَّة  ْسنَاِد  اإْلِ هِبََذا  الرَّزَّاِق  َأَشاَر    ،ِقصَّةِ َعْبِد  َواْلَقصَّةُ 

َها اْلُبَخاِريُّ تَ ْعِليًقا   . ِإلَي ْ
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 [ رجال الصحيحينحديث الباب ِإسناده صحيح، رجاله كلهم ثقات : المحقق] # 
 

 بَابُ الدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ(   -  21) 
أَبِيِه َعِن اْبِن َمْسُعوٍد َرِضَي هللا َعْنهُ أَنَّهُ َكاَن ، َعْن ا ُعْثَماُن ْبُن َعطَاءٍ َأْخَْباََن ِعيَسى ْبُن يُوُنَس َحدَّثَ نَ ، ِإْسَحاقُ  [1] - 857

ُتْم ُشَفَعاءَ   :اْست َْقب ََلُهْم ِبَوْجِهِه قَالَ   ،اِبْلَميِِّت فَ ُوِضَع َبنْيَ َيَدْيهِ ِإَذا ِجيَء   ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ   ،فَاْشَفُعوا لَهُ   ،ِإنَُّكْم ِجئ ْ  َصلَّى فَِإيّنِ ْسَِ
وَ  َعَلْيِه   ُ أُمَّة  "  يَ ُقوُل:َسلََّم  اَّللَّ رَُجٍل  أُمَّة    ،ِماَئةُ  جَتَْتِمَع  هَلُمْ فَ ُيخْ   ،َوَلْن  َوَغَفَر  ُذنُوبَهُ  هَلُْم   ُ اَّللَّ َوَهَب  ِإالَّ  َلَميِِّتِهْم  الدَُّعاَء   " ِلُصوَن 

َقِطع  أِلَنَّ َعطَاًء اخْلَُراَساينَّ ملَْ *   .  يُْدِرِك اْبَن َمْسُعوٍد َرِضَي هللا َعْنهُ َهَذا َحِديث  ُمن ْ
 

ثَ نَا َسِعيُد ْبُن َأيِب أَيُّوبَ  َوقَاَل اْبُن َأيِب ُعَمرَ  [2] -  857 ثَ نَا اْلُمْقرُِئ َحدَّ َثيِن َحدَّ  ُعْثَماُن ْبُن َعطَاٍء َفذََكَر ََنَْوهُ  ، َحدَّ
  المرفوع من حديث الباب ، و ِإسناده ضعيف:  المحقق]  [ي ُعَمَر ِبَسَنٍد ِفيِه اْنِقَطاٌع.َرَواُه ُمَحمَُّد ْبُن َيْحَيى ْبِن َأبِ بوصيري:  ال]  #  

 [.صحيح لغيره
 

ثَ نَا َكِثرُي ْبُن زَْيٍد َعِن اْلُمطَِّلبِ   ،َحدَّثَ نَا أَبُو َأمْحََد الزَُّبرْيِيُّ :  َوقَاَل َأمْحَُد ْبُن َمِنيعٍ   - 858 ِضَي هللا  قَاَم اْبُن َعبَّاٍس رَ   : قَالَ   ،َحدَّ
يُ  ُهَما  َجنَازَةٍ َعن ْ مثَّ  َفَكْبََّ   ،َصلِّي َعَلى  هِبَا َصْوتَهُ ،  رَاِفًعا  وََكْبََّ ، مثَّ  اف ْت ََتَح أُمَّ اْلُقْرآِن  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ النَِّبِّ َصلَّى    ، َصلَّى َعَلى 

الدَُّعاءَ  لِْلَميِِّت  وَ مث كْب    ،فَْأَخَلَص  لِْلُمْؤِمِننَي  مثَّ  اْلُمْؤِمنَاتِ ودعى  النَّاسِ ،  َعَلى  َما    :فَ َقالَ   ،أَق َْبَل  َواَّللَِّ  ِإيّنِ  النَّاُس  أَي َُّها  اَي 
 . ا ُسنَّة  رَفَ ْعُت َصْوِت اِبْلِقرَاَءِة إال لتعلموا أَّن

َا ُسنَّة  يف َصِحيِح اْلُبَخا :قُ ْلتُ *   ِريِّ ِقَراَءةُ اْلَفاحِتَِة وقوله ِإَّنَّ
 [ ، والمتن ثابت.عيف، المطلب بن عبد هللا لم يسمع من ابن عباسناد ضاإِلس: المحقق] # 

 

 بَابُ التَّكْبرِيِ عَلَى الْجَنَازَةِ(   -  23) 
ثَ نَا فُ َراُت ْبُن السَّاِئِب أَنْ بََأاَن : َوقَاَل احْلَاِرثُ  - 866 ُد اَّللَِّ ْبُن ُعَمَر َمْيُموُن ْبُن ِمْهَراَن َحدَّثَ نَا َعبْ َحدَّثَ نَا َحْفُص ْبُن مَحَْزَة َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعَلى اجْلَنَائِِز َأْربَ ًعا  :قَالَ  َعْنهُ َعَلى فَاِطَمَة َرِضَي هللا  هللا  وََكْبََّ أَبُو َبْكٍر َرِضَي    ،آِخُر َما َكْبََّ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َأْربَ ًعا َها  َرِضيَ   ،َعن ْ َعِليٍّ  َعَلى  احْلََسُن  َأرْبَ ًعاوََكْبََّ  َعْنهُ  هللا  َأْربَ ًعا  ،  ُهَما  َعن ْ هللا  َرِضَي  احْلََسِن  َعَلى  احْلَُسنْيُ  َعِليٌّ   ، وََكْبََّ  وََكْبََّ 

ُهَما َأْربَ ًعاوََكْبََّ َعْبُد اَّللَِّ ْبُن ُعَمَر َعَلى أَ   ،َرِضَي هللا َعْنهُ َعَلى يَزِيَد اْلُمَكفَِّف َأْربَ ًعا  ْبََِّت اْلَماَلِئَكةُ َعَلى كَ وَ   ،بِيِه َرِضَي هللا َعن ْ
ُهَما اِبلطَّاِئِف َأْربَ ًعا  ،آَدَم َعَلْيِهُم السَّاَلُم َأْربَ ًعا   . وََكْبََّ اْبُن احْلََنِفيَِّة َعَلى اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي هللا َعن ْ

 َهَذا ِإْسنَاد  َضِعيف   *
اِئِب.َرَواُه اْلَحاِرُث ِبَسَنٍد َضِعيٍف ِلَضْعِف فُ بوصيري:  ال]  #   ا، فيه فرات بن السائب  :  المحقق]  [َراِت ْبِن السَّ اإِلسناد ضعيف جدا

 [ وهو متروك، وحفص بن حمزة وهو مستور.
 

ثَ نَا إِبْ َراِهيُم ْبُن َسِعيٍد  :  َوقَاَل أَبُو يَ ْعَلى   -  867 ثَ نَا َعْبُد الصََّمِد ْبُن الن ُّْعَماِن َحدَّثَ نَا َعِليُّ  َحدَّ ْبُن احْلََزوَِّر َعِن  اجْلَْوَهِريُّ َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم كَ   :َأيِب َذرٍّ َرِضَي هللا َعْنهُ قَالَ ، َعْن  ُحَصنْيِ ْبِن َعاِمرٍ ، َعْن  اْلَقاِسِم ْبِن َعْوفٍ  ْبََّ َعَلى  ِإنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 . َجنَازٍَة ََخًْسا 
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ر ُمْجمع على تركه،  : حققالم] [سنده ضعيف لضعف علي بن الحزور. ]البوصيري: #  ا. علي بن الحزو  اإِلسناد ضعيف جدا
 [ والقاسم بن عوف في حديثه اضطراب، وُحصين بن عامر لم أجد له ترجمة.

 

 الْجَنَازَةِ( بَابُ الصُّفُوفِ عَلَى    -  24) 
ثَ نَ :  َوقَاَل َأمْحَُد ْبُن َمِنيعٍ   -  870 ثَ نَا حُمَمَُّد يَزِيَد اْلَواِسِطيُّ َحدَّ ْعُت    :َأيِب َسِعيٍد َعِقيَصا قَالَ ، َعْن  ا احْلََسُن ْبُن ُعَمارَةَ َحدَّ ْسَِ

ُهَما   َعن ْ هللا  َرِضَي  َعِليٍّ  ْبَن  َصلَّ   يَ ُقوُل:احْلََسَن  هللا  َرُسوَل  ْعُت  يقول ْسَِ َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َوَحَضَر  "   :ى  اجْلَنَازَةُ  َحَضَرِت  ِإَذا 
َها اِبلصَّاَلِة َعلَ فَاأْلَِمرُي َأَحقُّ  ،اأْلَِمريُ   ". ي ْ

ضعيف.  ]البوصيري:  #   وهو  عمارة  بن  الحسن  ا:  المحقق]  [فيه  عقيصا فيه  ساقط؛  وكًلهما    ِإسناده  عمارة  بن  والحسن 
 [ متروك

 
ثَ نَا يَزِيُد ْبُن َهارُوَن أَنْ بََأاَن ُحَسنْي  اْلُمَعلُِّم َعِن اْبِن بُ َرْيَدةَ  -  871 ِإنَّ َرُسوَل  : َعْنهُ قَالَ َصنْيٍ َرِضَي هللاِعْمَراَن ْبِن حُ ، َعْن َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َصلَّى َعَلى أُ    .فَ َقاَم َوَسطََها ،مِّ ُفاَلٍن يف نَِفاِسَهااَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ْسنَاِد َعِن اْبِن بُ َرْيَدةَ  * َوَحِديُث َْسَُرَة َرِضَي هللا َعْنهُ   ،َْسَُرَة اَل َعْن ِعْمَرانَ ، َعْن رَِجالُهُ ثَِقات  ِإالَّ أَنَّهُ َمْعلُول  ابحملفوظ هِبََذا اإْلِ

 . يف الصَِّحيحِ 
حِيَحْيِن من طريق ابن ُبريد، َعْن َسُمَرَة.بوصيري: ال] #  اإِلسناد  :  المحقق] [َرَواُه َأْحَمُد ْبُن َمِنيٍع، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت، َوُهَو ِفي الصَّ

 [اإِلسناد َعِن اْبِن ُبَرْيَدَة َعْن َسُمَرةَ ذ المحفوظ ِبَهَذا رجاله ثقات، إال أنه معلول، إ
 

 بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الطِّفْلِ وَعَلَى وَلَدِ الزِّنَا(   -  26) 
ثَ نَاَوقَاَل َأمْحَُد ْبُن َمِنيعٍ  -  874 ثَ نَا ُسْفيَاُن الث َّْورِيُّ  : َحدَّ ْبِن ََيََْي َعِن الن ُّْعَماِن ْبِن  رِو َعمْ ، َعْن َجاِبرٍ ، َعْن َسْلُم ْبُن َساملٍِ َحدَّ

ُهَما قَالَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعَلى اْمَرَأٍة َماَتْت يف نَِفاِسَها ِمنَ  :َبِشرٍي َرِضَي هللا َعن ْ  . َوَعَلى َوَلِدَها ،الّزانَ  َصلَّى َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
.َرَواُه َأْحَمُد ْبُن َمِنيٍع ِبَسنَ بوصيري: ال] #  ا. فيه جابر الجعفي وهو متهم، ثم  : المحقق] [ٍد ِفيِه َجاِبٌر اْلَجْعِفيُّ سنده ضعيف جدا

 [إن فيه َسْلم بن سالم ضعيف. وعمرو بن يحيى لم أستطع تمييزه.
 

 الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ( بَابُ    -  27) 
د  [ 1] -  875 ثَ نَا ِإْْسَاِعيُل أَنْ بََأاَن أَيُّ : قَاَل ُمَسدَّ َ    :مُحَْيِد ْبِن ِهاَلٍل قَالَ ، َعْن  وبُ َحدَّ ِإنَّ اْلَْبَاَء ْبَن َمْعُروٍر َرِضَي هللا َعْنهُ تُ ُويفِّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم   . فَ َلمَّا َقِدَم َصلَّى َعَلْيهِ  ،اْلَمِديَنةَ قَ ْبَل ُقُدوِم النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ
 ِإْسنَاُدهُ َصِحيح  ِإالَّ أَنَّهُ ُمْرَسل  *

. البوصيري:] #  اإِلسناد رجاله ثقات، إالَّ أنه منقطع بين حميد بن هًلل حسن لغيره، وهذا : المحقق] [رواه مسدد مرسًلا
 [ وبين البراء.
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ثَ نَا يَ ْعُقوُب ْبُن حُمَمٍَّد َحدَّثَ نَا َعْبُد اْلَعزِيِز ْبُن حُمَمَّدٍ :  احْلَاِرُث َمْوُصواًل قَالَ َوَرَواهُ  [  2]   -  875 ََيََْي ْبِن َعْبِد اَّللَِّ    ، َعنْ َحدَّ
ُ عَ   :أَبِيِه َرِضَي هللا َعْنهُ قَالَ ، َعْن  أَبِيهِ ، َعْن  ْبِن َأيِب قَ تَاَدةَ  َلْيِه َوَسلََّم َصلَّى َعَلى َقْْبِ اْلَْبَاِء ْبِن َمْعُروٍر ِإنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 . ْكِبريَاتٍ وََكْبََّ َعَلْيِه َأْرَبَع تَ  ،َرِضَي هللا َعْنهُ 
َقَتاَدَة لم يتبين حاله، ويعقوب بن محمد حسن لغيره، وهذا  :  المحقق]  #   َأِبي  ْبِن  ْبِن َعْبِد َّللاَِّ  اإِلسناد ضعيف، فيه َيْحَيى 

 [ الزهري، ضعيف.
 

ثَ نَا ُشْعَبةُ أَنْ بََأاَن أَبُو بَْكِر ْبُن : َوقَاَل َعْبد   -  877 ِإنَّ   :َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َعاِمِر ْبِن رَبِيَعَة قَالَ ، َعْن َحْفصٍ َحدَّثَ نَا أَبُو اْلَولِيِد َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِبَقْْبَِها  ،اْمَرأًَة َكاَنْت تَ ْلُقُط اْلَقْصَب َواأْلََذى ِمَن اْلَمْسِجدِ  َها ،َفَمرَّ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  . َفَصلَّى َعَلي ْ

 [ ِإسناده صحيح مرسل: المحقق] # 
 

 بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْغَائِبِ(   -  30)  
د    -  884 ُ َعَلْيِه َوَسلََّم    :َأيِب ِقاَلبََة قَالَ ، َعْن  أَيُّوبَ ، َعْن  َحدَّثَ نَا مَحَّاد  :  َوقَاَل ُمَسدَّ ِإنَّ َأَخاُكُم  " : قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َ قُوُموا  . " قُوُموا فَاْدُعوا لَهُ "أَْو  ،"َعَلْيهِ َفَصلُّوا  ،النََّجاِشيَّ َقْد تُ ُويفِّ
 مرسل رجال ثَِقات  هذا * 
، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت.بوصيري: ال] #  ٌد ُمْرَسًلا  [ اإِلسناد رجاله كلهم ثقات، إالَّ أنَّه مرسل. وله شواهد متصلة: المحقق] [َرَواُه ُمَسدِ 

 

 لَّا اللَّهُ( بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِ   -  31) 
ُمَعاِويََة ْبِن َصاِلٍح قَاَل ِإنَّ أاََب  ، َعْن  َحدَّثَ نَا احْلََسُن ْبُن َسوَّاٍر أَبُو اْلَعاَلِء َحدَّثَ نَا لَْيُث ْبُن َسْعدٍ :  َمنِيعٍ َوقَاَل َأمْحَُد ْبُن    - 887

ْعُت اْبَن َعائٍِذ   ثَهُ قَاَل ْسَِ  َعَلْيِه َوَسلََّم يف َجنَازَِة رَُجٍل ِمَن اأْلَْنَصاِر  َخَرَج رَُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ   :ولُ يَ قُ َعْبِد الرَّمْحَِن اأْلَْزِديَّ َحدَّ
اَّللَِّ َصلَّى   فَاْلت ََفَت َرُسولُ   ،فَِإنَّهُ رَُجل  فَاِجر    ،اَي َرُسوَل اَّللَِّ اَل ُتَصلِّ َعَلْيهِ   : قَاَل ُعَمُر ْبُن اخْلَطَّاِب َرِضَي هللا َعْنهُ   ،فَ َلمَّا ُوِضعَ 

ْساَلمِ "  :فَ َقالَ   ، َعَلْيِه َوَسلَّمَ اَّللَُّ  َحَرَس َمَعنَا   ،نَ َعْم اَي َرُسوَل اَّللَِّ   :فَ َقاَل رَُجل    "،؟ َهْل رَآهُ َأَحد  ِمْنُكْم َعَلى َشْيٍء ِمْن َعَمِل اإْلِ
َلًة يف َسِبيِل اَّللَِّ تَ َعاىَل  َابَ   ،فصلى عليه  ،لَي ْ َوَأاَن َأْشَهُد أَنََّك   ،َيظُنُّوَن أَنََّك ِمْن َأْهِل النَّارِ َأْصَحاُبَك "  :َوقَالَ   ،وحثى َعَلْيِه الرتُّ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ ، مثَّ "ِمْن َأْهِل اجْلَنَّةِ     .َوَلِكْن ُتْسأَلُوَن َعِن الصَّاَلةِ  ،ِإنََّك اَل ُتْسَأُل َعْن َأْعَماِل النَّاسِ   ،اَي ُعَمرُ  :قَاَل َصلَّى اَّللَّ
 [ اإِلسناد ضعيفحسن لغيره، وهذا : المحقق] # 
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 بَابُ زَكَاةِ النَّعَمِ(   -  2) 
ثَ نَا مَحَّاُد ْبُن َسَلَمَة قَالَ :  ِإْسَحاقُ   -  889 ُ َعَلْيِه َوَسلََّم   َهَذا ِكتَاب  َكت ََبهُ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى   :َأْخَْباََن النَّْضُر ْبُن ُُشَْيٍل َحدَّ اَّللَّ

َحزْ  ْبِن  َواْلَغَنمِ ِلَعْمرِو  اإْلِِبِل  فَ َراِئِض  يف  َوِمائَةً   ،ٍم  ِعْشرِيَن  ُلَغ  تَ ب ْ َحَّتَّ  َشاة   َشاًة  َأْربَِعنَي  بَ َلَغْت  ِإَذا  اْلَغَنِم  َجاَوَزْت   ، َويف  فَِإَذا 
ُلَغ ِمائ َ   ،ائَةً ِعْشرِيَن َومِ  ُلَغ َثاَلمَثِائَةٍ   ،فَِإَذا َجاَوْزُت ِمائَ َتنْيِ   ،َتنْيِ فَِفيَها َشاََتِن َحَّتَّ تَ ب ْ فَِإَذا َجاَوَزْت   ،فَِفيَها َثاَلُث ِشيَاٍه َحَّتَّ تَ ب ْ

فَِإْن مَلْ تُوَجْد فَاْبُن    ،ِبِل يف ََخٍْس َوِعْشرِيَن بِْنُت خَمَاضٍ َويف اإْلِ   ،َفَكاَنْت َأْكثَ َر ِمْن َذِلَك تُ َعدُّ يف ُكلِّ ِمائَِة َشاٍة َشاة    ،َثاَلمَثِاَئةٍ 
ُلَغ ِستِّنيَ   ،فَِإَذا بَ َلَغْت ِستًّا َوَأْربَِعنيَ   ،َفِفيَها بِْنُت لَبُونٍ   ،فَِإَذا بَ َلَغْت ِستًّا َوَثاَلِثنيَ   ،لَُبونٍ  ِفيَها َجَذَعة  ، مثَّ  َفِفيَها ِحقَّة  َحَّتَّ تَ ب ْ
ُلَغ ََخًْسا َوَسْبِعنيَ  َحَّتَّ  ُلَغ ِتْسِعنيَ ُبوٍن َحَّتَّ ت َ فإن فيها بنتا لَ  ،تَ ب ْ فَِإَذا َعاَدْت  ،َفِفيَها ِحقَّتَاِن ِإىَل ِعْشرِيَن َوِمائَةٍ  ،فَِإَذا زَاَدتْ  ،ب ْ

ُلَغ ِعْشرِيَن َوِمائَةً   . فَِإَذا َكثُ َرْت َفِفي ُكلِّ ََخِْسنَي ِحقَّة   ،تَ ُعْد ِإىَل َأوَِّل َفرِيَضٍة ِمَن اإْلِِبِل َشاٍة َحَّتَّ تَ ب ْ
 َأيِب َبْكِر ْبِن َعْمرِو ْبِن َحْزمٍ ، َعْن اد  َأْخَْباََن ِبَذِلُك قَ ْيُس ْبُن َسْعدٍ مَحَّ  قَالَ 
 [ ...اإِلسناد رجاله ثقات لكنه معلول: المحقق] [رجاله ثقات. ]البوصيري: # 

 

 بَابٌ جَامِعٌ فِي حُدُودِ الزَّكَاةِ(   -  3) 
َبةَ   -  891 َلى  ،َحدَّثَ نَا َعِليُّ ْبُن َهاِشمٍ :  قَاَل أَبُو َبْكِر ْبُن َأيِب َشي ْ ،  َعْمرِو ْبِن ُشَعْيبٍ ، َعْن  َعْبِد اْلَكِرميِ ، َعْن  َعِن اْبِن َأيِب لَي ْ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَالَ   ،َجدِِّه َرِضَي هللا َعْنهُ ، َعْن  أَبِيهِ َعْن   َواَل يف أََقلَّ    ،ْيء  لَْيَس يف أََقلَّ ِمْن ََخِْس َذْوٍد شَ "   :َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ
َقااًل َشْيء    ،َواَل يف أََقلَّ ِمْن َثاَلِثنَي ِمَن اْلب ََقِر َشْيء    ،ِمْن َأْربَِعنَي ِمَن اْلَغَنِم َشْيء   َواَل يف أََقلَّ ِمْن    ،َواَل يف أََقلَّ ِمْن ِعْشرِيَن ِمث ْ

َوَما ُسِقَي َسْيًحا َفِفيِه    ،طَِة َوالشَِّعريِ َواْلُعْشُر يف التَّْمِر َوالزَّبِيِب َواحْلِنْ   ،ْوُسٍق َشْيءٍ َواَل يف أََقلَّ ِمْن ََخَْسِة أَ   ،ِماَئيَتْ ِدْرَهٍم َشْيء  
 ". َفِفيِه ِنْصُف اْلُعْشرِ  ،َوَما ُسِقَي اِبْلَغْربِ  ،اْلُعْشرُ 

وهو ضعيف.  ]البوصيري:  #   أبي ليلى  بن  اب:  المحقق]   [في سنده محمد  فيه  ضعيف،  وشيخه عبد  اإِلسناد  ليلى  أبي  ن 
 [ بمجموع الشواهد ذات الكثرة الكاثرة، فهو صحيح بها.الكريم وكًلهما ضعيف. لكنه يتقوى 

 
ثَ نَاَوقَاَل  -  892 ثَ نَا ُأَساَمةُ ْبُن زَْيدٍ  احْلَاِرُث: َحدَّ هللا  َجدِِّه َرِضَي ، َعْن أَبِيهِ ، َعْن َعْمرِو ْبِن ُشَعْيبٍ ، َعْن حُمَمَُّد بن عمرو َحدَّ

ُ  َعْنهُ َعنِ  َهبِ   :َعَلْيِه َوَسلَّمَ  النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ ِبلِ   ،َواْلِفضَّةِ   ،أَنَّهُ فَ َرَض الزََّكاَة يف الذَّ   ،َوالشَِّعريِ   ،َواحْلِْنطَةِ   ،َواْلَغَنمِ   ،َواْلب ََقرِ   ،َواإْلِ
 . َوالزَّبِيبِ  ،َوالسُّْلتِ 

ا ألنه  :  المحقق]  [ضعيف.رواه الحارث، عن الواقدي، وهو    ]البوصيري:  #   من رواية محمد بن عمر  اإِلسناد ضعيف جدا
 [ الواقدي، وهو متروك.

 

 بَابُ لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ(   -  4)  
ُمْسِلمٍ :  ِإْسَحاقُ   -  894 ْبُن  ِإْْسَاِعيُل  ثَ نَا  َحدَّ َخاِلٍد  أَبُو  َعْن  َأْخَْباََن  الزَُّبرْيِ ،  َعْن  َأيِب  َعْبِد  ،  ْبِن  َعْن  اَّللَِّ َجاِبِر  َبْكٍر ،  َأيِب 

ُهمْ  َعن ْ هللا  َرِضَي  دِّيِق  َوَسلَّمَ   :الصِّ َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّ  َرُسوِل  ِعْنَد  لَهُ  ِعدًَّة َكاَنْت  َعْنهُ  هللا  َرِضَي  َجاِبًرا  َأْعَطى    : قَالَ   ،أَنَّهُ 
 . ْولُ َحَّتَّ ََيُوَل َعَلْيِه احلَْ  َوَأزِيُدَك أَنَّهُ اَل زََكاَة ِفيهِ 
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يَاقِ *  ةُ َمْذُكورَة  يف الصَِّحيِح بَِغرْيِ َهَذا السِّ  ِإْْسَاِعيُل ُهَو اْلَمكِّيُّ ِفيِه َضْعف  َواْلِعدَّ
اإِلسناد ضعيف، فيه إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف. ثم إن فيه عنعنة  :  المحقق] [ سنده ضعيف. ]البوصيري: # 

 [َيُحوَل َعَلْيِه الحول" صحيح بًل ريب  زبير المكي، وهو مدلِ س. وبالجملة فهذا المتن "اَل َزَكاَة ِفي َماٍل َحتَّى أبي ال
 

 بَابُ جَوَازِ أَخْذِ الْقِيمَةِ فِي الزَّكَاةِ(   -  11) 
ثَ نَا يَزِيُد بن هارون حدثنا احْلَجَّاُج ْبُن َأْرطََأةَ   -  909 بَ َعَث َرُسوُل    :طَاُوٍس قَالَ ، َعْن  رِو ْبِن ِدينَارٍ مْ عَ ، َعْن  احْلَاِرُث: َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم معاذا َرِضَي هللا َعْنه ِإىَل اليمن   . ْنطَِة َوالشَِّعريِ َفَكاَن َيَُْخُذ الثِّيَاَب ِبَصَدَقِة احلِْ  ،هللا َصلَّى اَّللَّ
دلس ال يقبل حديثه إالَّ  وهو كثير الخطأ، ثم إنه م  ضعيف؛ فيه الحجاج بن أرطاة:  المحقق ]  [مرسل ضعيفبوصيري:  ال]  #  

ا بالسماع وقد عنعن هنا. ثم إنه منقطع؛ طاوس لم يسمع من معاذ بن جبل  [ مصرحا
 

 هَاشِمٍ وَمَوَالِيهِمْ( بَابُ تَحْرِيمِ الصَّدَقَةِ عَلَى بَنِي    -  12) 
َبةَ   -  911 ثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن ُفَضيْ :  قال اْبُن َأيِب َشي ْ عن ابن رَبِيَعَة ْبِن   ،َعْبِد اَّللَِّ ْبِن احْلَاِرثِ ، َعْن  يزيد عن َأيِب زاَِيدٍ ، َعْن  لٍ َحدَّ

َكلِّْم لَنَا َرُسوَل    َقالُوا:ف َ   ،طَِّلِب إىل العباس َرِضَي هللا َعْنه َمَشْت بَ ُنو َعْبِد اْلمُ   :احْلَاِرِث ْبِن عبد املطلب َرِضَي هللا َعْنه قَالَ 
ا َوَسلَّمَ اَّللَِّ َصلَّى  َعَلْيِه   ُ وغريها  ،َّللَّ َعايَِة  السِّ َهِذِه  ِمْن  النَّاِس  يف  ََيَْعُل  ما  فينا  َجاَء   ،فيجعل  ِإْذ  َيََْتَُِروَن  هي َكَذِلَك  فبينما 

وا َلْو َكلَّْمَت هَلُْم َرُسوَل  قَ ْوُمَك َوبَ ُنو َعمَِّك اْجَتَمعُ   :فَ َقالَ   ،فدعاه العباس َرِضَي هللا َعْنه   ،هللا َعْنه َعِليُّ ْبُن أيب طالب َرِضَي 
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ اَّللَِّ  َعايَةَ   ، َصلَّى اَّللَّ إن هللا تعاىل َأََب َلُكْم اَي َبيِن َعْبِد اْلُمطَِّلِب َأْن   :فقال علي َرِضَي هللا َعْنه  ،َفَجَعَل هَلُُم السِّ

 َفذََكَر احْلَِديثَ ...َدُعوا َهَذا فَ َلْيَس َلُكْم ِعْنَدهُ َخرْي    :ُن احْلَاِرثِ فَ َقاَل رَبِيَعةُ بْ  ،يُْطِعَمُكْم َأْوَساَخ أَْيِدي النَّاسِ 
ْر َذِلَك َوَقْد َفسََّر يف  َوُهَو ِعْنَد ُمْسِلٍم َوَأيِب َداُوَد َوَغريِْ *   َومَلْ يُ َفسِّ َوَوَقَع ِعْنَد ُمْسِلٍم يف رَِوايٍَة فَانْ َتَحاهُ رَبِيَعةُ  َهِذِه  مِهَا ِِبَْعنَاهُ 

 الّرَِوايَِة ِبَقْولِِه وليس َلُكْم ِعْنَد َهَذا َخرْي  
 [ .والمتن صحيح  شاهد هو به حسن لغيره.....وللسند اإِلسناد ضعيف، فيه زياد بن أبي زياد وهو ضعيف.: المحقق] # 

 

 بَابُ مَا تؤْخَذُ مِنْهُ الزَّكَاةُ مِنَ الْحُبُوبِ(   -  13)  
ثنا حُمَمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق اْلُمَسيَِّبُّ حدثنا َعْبُد اَّللَِّ ْبُن اَنِفعٍ : َوقَاَل أَبُو يَ ْعَلى  - 917 َعْبِد  ، َعْن َعاِصٍم يَ ْعيِن اْبَن ُعَمرَ ، َعْن َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَالَ   ،اَّللَِّ ْبِن ِدينَارٍ    ، اَن بَ ْعاًل َأْو َسْياًل َأْو َعَثرايًّ كَ   َما"  :َعِن ابن عمر َرِضَي هللا َعْنهما قال َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ
 " َفِفي ُكلِّ ِعْشرِيَن َواِحد   ،وما كان بنضح  ،َفِفي ُكلِّ َعَشَرٍة َواِحد  

ا: المحقق] [.سنده ضعيفبوصيري: ال] #  لكن أصله في صحيح البخاري وغيره من طريق أخرى عن ابن  ،  سنده ضعيف جدا
 [ .عمر

 

 الثِّمَارِ( بَابُ الْخَرْصِ فِي    -  17) 



87 

 

احْلَاِرثُ   -  923 أابن:  َوقَاَل  بن  اْلَعزِيِز  َعْبُد  ِإْسَرائِيلَ   ، َحدَّثَ نَا  َعْن  حدثنا  اأْلَْعَلى،  َعْبِد  ْبِن  َعْن  ِإبْ َراِهيَم  ْبِن  ،  ِإْسَحاَق 
ُ َعَلْيِه  رَاِفِع بن خديج َرِضَي هللا َعْنه َأنَّ  ، َعْن  حُمَمَِّد ْبِن رَاِفِع ْبِن َخِديجٍ ، َعْن  احْلََكمِ  َوَسلََّم بعث رجال  َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

قَ ْومٍ  ََنَْلُهمْ   ،إىل  َعَلْيِهْم  ف َ   ،َفطََمَس  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّ  َرُسوَل  ُفاَلن    َقالُوا:فَأَتَ ْوا  ََنَْلنَا  ،أتنا  نَا  َعَلي ْ فَ َقاَل    ،َفطََمَس 
اَّللَُّ  َصلَّى  اَّللَِّ  َوَسلَّمَ   َرُسوُل  بعثته "  :َعَلْيِه  أَلَِمني    ،لََقْد  نَ ْفِسي  لفي  طََمسَ   ،وإنه  َما  َأَخْذُتُْ  ُتْم  ِشئ ْ ُتْم    ،َعَلْيُكمْ   فَِإْن  ِشئ ْ َوِإْن 

 . َواِبحْلَقِّ قَاَمِت السموات َواأْلَْرضُ  ،َهَذا احْلَقُّ  قَالُوا: "،ورددانه َعَلْيُكمْ  ،َأَخْذاَنهُ 
ا، تا:  المحقق]  #   ا إسحاق  لف، فيه عبد ا ضعيف جدا لعزيز بن أبان متروك، بل وصفه ابن معين وغيره بالكذب. وفيه أيضا

 [ وشيخه محمد بن رافع بن خديج وهما مجهوالن.بن الحكم، 
 

 بَابُ النَّهْيِ عَنْ حَصَادِ اللَّيْلِ فِرَارًا مِنَ الْفُقَرَاءِ(   -  18) 
د    [1]   -  924 جَ :  ُمَسدَّ حدثنا  ََيََْي  ثَ نَا  حُمَمَّدٍ َحدَّ ْبُن  قَالَ ، َعْن  أَبِيهِ ، َعْن  ْعَفُر  هللا َعْنهما  َرِضَي  احلسني  بن  ََّنَى    :َعِليِّ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن حصاد الليل وجذاذ اللَّْيِل   َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
يًعا   [2]   -  924 ،  أَبِيهِ ، َعْن  َجْعَفِر ْبِن حُمَمَّدٍ ، َعْن  نا حُمَمَُّد ْبُن ِإْسَحاقَ ُد حدثيَزِي   : َحدَّثَ نَاَوقَاَل َأمْحَُد ْبُن َمنِيٍع َواحْلَاِرُث مجَِ

 ِه ِبهِ َجدِّ َعْن 
 [ .فيصبح حسناا لغيره، بشاهدهالسند ضعيف، وحديث الباب يتقوى : المحقق] # 

 

 بَابُ الْإِجْمَالِ فِي طَلَبِ الرِّزْقِ(   -  20)  
ثَ نَا ِإْْسَاِعيُل ْبنُ قَاَل ِإْسَحاُق: أخْبان ِعيَسى بْ   - 927 ، َعْن َعْبِد اَّللَِّ   َأيِب َخاِلٍد، َعْن زُبيد ْبِن  ُن يُوُنَس، َحدَّ احْلَاِرِث اْليَاِميِّ

َمْسُعودٍ  اَّللَِّ    ْبِن  َرُسوِل  ُ عنه، َعْن  اَّللَّ َوَسلَّمَ -َرِضَي  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ وَ قَاَل: "  -َصلَّى  اجْلَنَِّة  َشْيء  يقّرِبكم ِمَن  يُ بَاِعدُُكْم ِمَن  لَْيَس 
بَاِعدُُكْم ِمَن اجْلَنَِّة ويقّرِبكم ِمَن النَّاِر ِإالَّ َّنيتكم عنه، وإن الروح اأْلَِمنِي نَ َفَث يف رُوِعَي  ْرُتُكْم ِبِه، َولَْيَس َشْيء  ي ُ النَّاِر ِإالَّ أَمَ 

ءُ الّرِْزِق َأْن  َوَأمجُِْلوا يف الطََّلِب، َواَل ََيِْمَلنَُّكُم اْسِتْبطَا  ،وا اَّللََّ أَنَّهُ لَْيَس ِمْن نفس َتوت إال وقد كتب هللا تعاىل رِْزقُ َها، فَات َّقُ 
 " َتطْلُُبوهُ اِبْلَمَعاِصي، فِإنه ال يدرك ما عند هللا تعاىل إال بطاعته.

 ِفيِه اْنِقطَاع  * 
 [ غيره.صحيح ل الشواهدب . والحديث رجاله ثقات، لكنه منقطع: المحقق] [فيه انقطاع ]البوصيري: # 

 
ْبُن    : احْلَاِرثُ   -  929 الرَِّحيِم  َعْبُد  ْبُن َكِثريٍ َحدَّثَ نَا  َعبَّاُد  حدثنا  اْلَبْخرَتِيِّ  أَبُو  ُهَو  َوْهٍب  ْبُن  َوْهُب  حدثنا  َعْن  َواِقٍد  َأيِب ، 

ُ َعلَ قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ   :أيب هريرة َرِضَي هللا َعْنه قَالَ ، َعْن  الّزاَِنِد َعِن اأْلَْعَرجِ  َق  إن هللا تعاىل يُ ن َزُِّل الّرِزْ "   :ْيِه َوَسلَّمَ  َصلَّى اَّللَّ
 ." َويُ ن َزُِّل الصَّْْبَ َعَلى َقْدِر اْلَباَلءِ  ،َعَلى َقْدِر اْلُمْؤنَةِ 

 ََتبَ َعهُ َغرْيُهُ َعْن عباد ولكن عبادا َضِعيف  * 
 (: حسن لغيره.[1961) ]األلباني في صحيح الترغيب  [حديث الباب تالفإسناد : المحقق] # 

 

 السُّؤَالِ( بَابُ الزَّجْرِ عَنِ    -  23) 
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 َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب َوُعْرَوَة ْبِن الزَُّبرْيِ  ، َعْن َأْخَْباََن عبد الرزاق أنبأان َمْعَمر  َعِن الزُّْهِريِّ : ِإْسَحاقُ   [1] -  934
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأْعَطى َحِكيَم ْبَن ِحَزاٍم   :أبيه أيضا قال ، َعْن  حدثنا ِهَشام    وقال معمر  [2]   -  934 َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

اْست ََزاَدهُ  ، مثَّ  فَ َزاَدهُ   ،اَي َرُسوَل اَّللَِّ َما ُكْنُت أظن أن يقصر يِب ُدوَن َأَحٍد ِمَن النَّاسِ   :فَ َقاَل َحِكيم    ،ُدوَن َما َأْعَطى َأْصَحابَهُ 
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ؟َأيُّ عطيتك َخرْي   ،اَي َرُسوَل اَّللَِّ  :فَ َقالَ  ،ِضيَ رَ فَ َزاَدهُ َحَّتَّ   َفذََكَر احْلَِديثَ  ...اأْلُوىَل  :قَاَل َصلَّى اَّللَّ

َا َأْخَرْجتُهُ هِلَِذِه اللَّْفظَِة الزَّاِئَدِة َأيُّ عطيتك َخرْي  *   . َوُهَو بَِتَماِمِه يف الصَِّحيَحنْيِ َوِإَّنَّ
 [ صحيح.:  حققالم] # 

 
ِهَشام    -  935 حدثنا  أَبُو ُمَعاِويََة  َرِضَي هللا َعْنه ، َعْن  أَبِيهِ ، َعْن  َأْخَْباََن  حزام  بن  َعَلْيِه  ، َعْن  َحِكيِم   ُ َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

قَالَ  َأْحبُ َلهُ "  :َوَسلََّم  اجْلََبلَ   ،أَلَْن َيَُْخَذ َأَحدُُكْم  حَ فَ َيْحزَِم حُ   ،فَ يَْأِتَ  هِبَا السُّوقَ   ،هره ظفيجعلها على    ،َطبٍ ْزَمًة ِمْن    ،َوَيَِْتَ 
   "فَ َيْسأَلَهُ َأْعطَاهُ َأْو َمن ََعهُ  ،وَيكل مثنها خريا لَهُ ِمْن َأْن َيَِْتَ رَُجاًل  ،فَ َيِبيَعَها

ِويََة واإلسناد صحيح ولكنه َرَواهُ  َأيِب احْلََواِريِّ َعْن َأيِب ُمَعاَعاِويََة َوََتبَ َعهُ َأمْحَُد ْبُن احْلَِديَث َهَكَذا َرَواهُ ِإْسَحاُق َعْن َأيِب مُ * 
 َوِمْن َهَذا اْلَوْجِه َأْخَرَجهُ اْلُبَخارِيُّ  ،أَبِيِه َعِن الزَُّبرْيِ بن العوام َرِضَي هللا َعْنه، َعْن وَِكيع  َوَغرْيُ َواِحٍد َعْن ِهَشامٍ 

 [ ولف.جاله ثقات، لكن أبا معاوية خحديث الباب ِإسناده صحيح، ور : المحقق] # 
 

 بَابُ التَّرْهِيبِ مِنَ السُّؤَالِ وَفَضْلِ الْإِعْطَاءِ(   -  24) 
د   -  937 ُ َعَلْيهِ  :َساملِِ ْبِن َأيِب اجْلَْعِد قَالَ ، َعْن َمْنُصورٍ ، َعْن ُسْفيَانَ ، َعْن حدثنا ََيََْي : َوقَاَل ُمَسدَّ   قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 " َواَل ِلِذي ِمرٍَّة َسِويٍّ  ،اَل حتَِلُّ الصََّدقَةُ ِلَغيِنٍّ " :َوَسلَّمَ 

 [ مرسل صحيح: المحقق] # 
 

د    -  939 َحدَّثَ نَا َعْبُد الرَِّحيِم ْبُن ُسَلْيَماَن حدثنا احْلَجَّاُج َعِن احْلََسِن ْبِن َسْعٍد عن أبيه َرِضَي هللا َعْنه قَاَل :  َوقَاَل ُمَسدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  قَالَ  َهبِ اَل حتَِلُّ الصََّدقَةُ ِلَمْن مَيِْلُك ََخِْسنَي ِدْرمَهًا َأْو " :َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  ." ِعَوَضَها ِمَن الذَّ
وبالجملة فطرق الحديث كلها ال تخلو من ضعف، لكنه يتقوى بها فيكون حسناا على أقل  ...اإِلسناد ضعيف:  المحقق]  #  

 [لاألحوا

 
 بَابُ التَّرْهِيبِ مِنْ كَنْزِ الْمَالِ(   -  31) 

َكأَنَّهُ  -قَاَم َفَخَطَب  :حدثنا أَبُو جِمَْلٍز قَالَ  -َوُهَو اْبُن َعِطيَّةَ -َأْخَْباََن النَّْضُر ْبُن ُُشَْيٍل حدثنا َعْبُد اجْلَِليِل ، ِإْسَحاقُ  - 949
ُ َعَلْيِه َوَسلَّ  فَ َلْم يَ ْعُد َأْن    ؟"ْن َعَلى َمْن تصلون َوَلكِ  ،َهَلَك َأْصَحاُب الصَُّرِر َواَل آَسى َعَلْيِهمْ "  :قَالَ  -مَ يَ ْعيِن النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ

َها  ريقو ويه   ،نراهم قوما َيُكونُوَن بَ ْعَداَن ُيِصرُّوَن َهِذِه اأْلَْمَوالَ   :قالوا   ؟َمْن تَ َرْونَهُ َعََن   َقالُوا:ف َ   ،فَ َهابُوا َأْن َيْسأَلُوهُ   ،نَ َزلَ  ن َعَلي ْ
 . الدَِّماءَ 

 اْلَمْحُفوُظ َأنَّ َهِذِه اخْلُْطَبَة البن مسعود َرِضَي هللا َعْنه  :قُ ْلتُ * 
 [ رجاله ثقات لكنه مرسل. وأعله ابن حجر هنا في المطالب فقال: المحفوظ أن هذه الخطبة البن مسعود.: المحقق] # 
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 لِهَا( بَابُ الْحَثِّ عَلَى الصَّدَقَةِ وَفَضْ   -  32)  
َبَة اْلُقَرِشيِّ ، َعْن  حدثنا احْلََسُن ْبُن َسوَّاٍر حدثنا اللَّْيثُ   :َأمْحَُد ْبُن َمِنيعٍ   -  956 أيب الدرداء َرِضَي هللا  ، َعْن  رَُجلٍ ، َعْن  َشي ْ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم    :َعْنه قال ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ يل هللا تعاىل َدَعْتهُ َخَزنَةُ اجْلَنَِّة  ِمْن َمالِِه يف سبَمْن أَنْ َفَق َزْوَجنْيِ "   يَ ُقوُل:ْسَِ
 " ِمْن َأيِّ أَبْ َواهِبَا َشاءَ 

.ضعيف. شيبة القرشي لم : المحقق] [إسناده ضعيفبوصيري: ال] #   [ أعرفه. ثم إن فيه راوياا مجهوالا
 

ثَ نَا َأيِب  -  958 ثَ نَا ُسْفيَاُن ْبُن وَِكيٍع َحدَّ َعْبُد اَّللَِّ بن مسعود َرِضَي هللا  َعْبِد اَّللَِّ ْبِن احْلَاِرِث قَاَل قَالَ ، َعْن ْيدٍ محَُ ، َعْن َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َما ِمْن َصبَاٍح ِإالَّ َوُمنَاٍد يُ نَاِدي ِمَن السََّماِء؛ اللَُّهمَّ أعط كل منفق َخَلًفا وَُكلَّ  "  :َعْنه قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 ." َواَي اَبِغَي الشَّرِّ أَْقِصرْ  ،اَي اَبِغَي اخْلرَْيِ َهُلمَّ أَْقِبلْ  ،ِسٍك تَ َلًفاِمُْ 
ا، فيه ُحَميد األعرج وهو متروك.: المحقق]  [له شاهد  ]البوصيري:  #     ثم إن فيه سفيان بن وكيع وهو ضعيف. ضعيف جدا

 [وبالجملة فدعاء الملكين بالخلف والتلف ثابت بمجموع هذه الشواهد.
 

ثَ نَا ََيََْي بن أيب بكري  :  قَالَ   -  961 عن عائشة َرِضَي هللا َعْنها   ،ََيََْي َعِن اْبِن َأيِب ُمَلْيَكةَ ، َعْن  حدثنا مَحَّاُد ْبُن ََيََْي َوَحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل هَلَا :قالت  " فَ ُيوَكى َعَلْيكِ  ،تُوِكيَواَل   ،اَي َعاِئَشةُ أَْنِفِقي"  :َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 [ اإلسناد ضعيف، من أجل ابن َيْحَيى ْبِن َعْبِد َّللاَِّ ْبِن َأِبي ُمَلْيَكَة.صحيح لغيره، وهذا : المحقق] [شاهدله  ]البوصيري: # 
 

ثَ نَا َرْوُح ْبُن َحاُتٍِ حدثنا ُهَشْيم  َعِن اْلَكْوثَِر ْبِن َحِكيمٍ   :أَبُو يَ ْعَلى  -  967 َرِضَي  َمْكُحوٍل قَاَل بَ َلَغيِن عن حذيفة    ، َعنْ َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   :هللا َعْنه قَالَ  أال إنه َسيَْأِت َعَلْيُكْم زََمان  َعُضوض  يَ َعضُّ اْلُمْؤِمُن َعَلى َما يف َيِدِه "  :قَاَل رسول هللا َصلَّى اَّللَّ

 "  ُُيِْلُفهُ َوُهَو َخرْيُ الرَّازِِقنَي{ ِمْن َشْيٍء فَ ُهوَ }َوَما أَنْ َفْقُتمْ  يَ ُقوُل:وهللا تعاىل  ،َحَذاَر اإلنفاق
 . فيه الكوثر مرتوك، ومكحول عن حذيفة رضي هللا عنه منقطع* 
 [ اإلسناد تالف: المحقق] [إسناده ضعيفبوصيري: ال] # 

 

 بَابُ أَفْضَلِ الصَّدَقَةِ(   -  33) 
د    -  968 ُمَسدَّ اْلَواِرثِ :  قَاَل  َعْبُد  قَالَ َعْن    ،َحدَّثَ نَا  احْلََسِن  َعِن  َعْنه   :يُوُنَس  هللا  َرِضَي  سعد  مرين    :قال  اَّللَِّ  َرُسوَل  اَي 

َوَسلَّمَ   ،بصدقة  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  اْلَماءَ   -  "اْسقِ "  :فقال  احْلََسنُ   -يَ ْعيِن  ن َُهَما  :قَاَل  بَ ي ْ أسعى  سقايتني كنت  َوَأاَن    ،فَ َنَصَب 
 . ُغاَلم  

 [رجاله ثقات إالَّ أنه منقطع: المحقق] [هدله شوابوصيري: ال] # 
 

د    [1]   -  974 ثَ نَا َخاِلد  َعِن اهْلََجرِيِّ ،  ُمَسدَّ ُ َعَلْيِه  ، َعْن  َأيِب ِعيَاضٍ ، َعْن  َحدَّ أيب هريرة َرِضَي هللا َعْنه َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ
اَي   ، َمَعُهُم الرَّاَيِحنُي َُيْتَِلُجونَهُ َعَلى أَبْ َواِب اجْلَنَّةِ  تَ َعاىَل ِإالَّ َواْلَماَلِئَكةُ مسلم ينفق َزْوَجنْيِ يف َسِبيِل اَّللَِّ َما من  "  :َوَسلََّم قَالَ 

 . " َهَذا َخرْي   ،اَي ُمْسِلمُ  ،َعْبَد اَّللَِّ 
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ثَ نَاَوقَاَل اْبُن َأيِب ُعَمرَ   [2]   - 974 أيب هريرة َرِضَي ، َعْن َأيِب ِعيَاضٍ ، َعْن يمَ ِإبْ َراهِ ، َعْن  ُحَسنْي  اجْلُْعِفيُّ حدثنا زَاِئَدةُ   : َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم وأبو بكر َرِضَي هللا َعْنه عنده َجاِلس    :هللا َعْنه قَالَ  َما ِمْن ُمْسِلٍم يُ ْنِفُق نَ َفَقًة يف  "  :قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

فَ َقاَل أبو    ،"َهُلمَّ   :اَي ُمْسِلمُ   ، َعْبَد اَّللَِّ ايَ   ،اْلِقيَاَمِة َمَعُهُم الرََّْيَاُن َعَلى أَبْ َواِب اجْلَنَّةِ   سبيل هللا تعاىل ِإالَّ َجاَءِت اْلَماَلِئَكةُ يَ ْومَ 
ُ َعَلْيِه َوسَ   ،ِإنَّ َهَذا الرَُّجَل َما َعَلى ماله من توى  ،اَي َرُسوَل اَّللَِّ   :بكر َرِضَي هللا َعْنه ِإيّنِ أَلَْرُجو "  :لَّمَ فَ َقاَل النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ

ُهمْ   " َأْن َتُكوَن ِمن ْ
أصله في الصحيحين بغير لفظ الباب، ِمْن و   اإلسناد ضعيف؛ ألن مداره على إبراهيم الَهَجري، وهو ضعيف.:  المحقق]  #  

ُ َعْنهُ   [ َحِديِث َأِبي ُهَرْيَرَة َرِضَي َّللاَّ
 

 بَابُ وُصُولِ الصَّدَقَةِ إِلَى الْمَيِّتِ(   -  34) 
َثيِن َأيِب عن خولة بنت فهد  َأْخَْباََن ُعَمُر ْبُن َحْفٍص  :  قَاَل ِإْسَحاقُ   -م  974 وكانت حَتَْت مَحَْزَة ْبِن َعْبِد  -الدَِّمْشِقيُّ، َحدَّ

، ِإانَّ ُكنَّا َعَلى َما َعِلْمَت، َوِإانَّ َقْد َصاَهْراَن ِإلَيْ -اْلُمطَِّلبِ  لَنَا يف ُمَصاَهَرِتُكْم    ،ُكمْ ، قَاَلْت: قُ ْلُت: اَي َرُسوَل اَّللَِّ  ُ َفَجَعَل اَّللَّ
فَ َقاَل:َخريًْ  َها؟  َعن ْ أََتَصدََّق  َأْن  ينفعها  فهل  َهَلَكْت،؛  أُمِّي  َوِإنَّ  لَن ََفَعَها"  ا،  ِبُكَراٍع  َها  َعن ْ ْقِت  َتَصدَّ  " َلْو 

َقِطع  َبنْيَ َحْفٍص َوَخْولَةَ  :قُ ْلتُ *   . ُهَو ُمن ْ
وأ:  المحقق]  #   حفص  بن  أعرفهمعمر  لم  ومعنى    .ابوه  باالنقطاع،  الحافظ  عليه  الطرق  وحكم  من  بعدد  ثابت  متنه 

 [ الصحيحة.
 

 بَابُ الْحَثِّ عَلَى الْمَعْرُوفِ وَإِعَانَةِ الْمَلْهُوفِ وَإِغَاثَتِهِ(   -  35) 
وِس ْبُن َبْكِر ْبِن ُخن َْيسٍ :  قَاَل َأمْحَُد ْبُن َمِنيعٍ   -  975 َعِن ابن عمر    ،َعطَاءٍ ، َعْن  طَْلَحَة ْبِن َعْمرٍو ، َعْن  َحدَّثَ نَا َعْبُد اْلُقدُّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  ،َرِضَي هللا َعْنهما  ". كل معروف يصنعه َأَحدُُكْم ِإىَل َغيِنٍّ َأْو فَِقرٍي فَ ُهَو َصَدَقة  قَاَل: "َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ
ا، فيه طلحاإلسناد ضعيف : المحقق] [إسناده ضعيفبوصيري: ال] #  وبالجملة فحديث الباب    ة بن عمرو وهو متروك.جدا

 [ .وإن كان من حديث ابن عمر ال يصح، لكن متنه صحيح 
 

َرُسوُل اَّللَِّ   :َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ِدينَاٍر َعِن ابن عمر َرِضَي هللا َعْنهما قَالَ ، َعْن  حدثنا أبو عتبة:  َوقَاَل الطَّيَاِلِسيُّ   -  976 قَاَل 
ا أِلَصْ َصلَّى  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ َخرْي    :َحاِبهِ َّللَّ النَّاِس  اَّللَِّ   قَالُوا:  ؟َأيُّ  َرُسوَل  َونَ ْفَسهُ   ،اَي  َماَلهُ  يُ ْعِطي  َعَلْيِه    ،رَُجل    ُ اَّللَّ َصلَّى  قَاَل 

 ."  رَُجل  يُ ْعِطي ُجْهَدهُ ل النَّاسِ ض ولكن أف ،َولَْيَس به ،نِْعَم الرَُّجُل َهَذا" :َوَسلَّمَ 
)  األلباني]  #   الضعيفة  السلسلة  في :  المحقق]  [ضعيف.  :(2852في  ضعيف  وهو  عياش  بن  إسماعيل  فيه  ضعيف، 

 [ روايته عن غير الشاميين، وهذه منها.
 

اْلُمغَلِّسِ   -  982 اْبُن  ُهَو  ُجبَارَةُ  ثَ نَا  ِسَراجٍ   َوَحدَّ َأيِب  ْبُن  سكني  أخْبين  األزرق  الصمد بن  ا، َعْن  حدثنا َعْبُد  بْ َعْبِد  ِن  َّللَِّ 
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   :عن َمْيُموِن ْبِن ِمْهَراَن قَالَ   ،دينار  ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ ،  ؟ َمْن َخرْيُ النَّاسِ   :ُسِئَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  :قَاَل َصلَّى اَّللَّ

   "َفُعُهْم لِلنَّاسِ أَن ْ "
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ا، فيه ُسكين بن أبي سراج، وعبد الص:  المحقق]  #     وهو سيِ ىءمد األزرق وكًلهما منكر الحديث، وفيه جبارة  ضعيف جدا
لكن المتن  .  الحفظ، ضعيف، ثم إنه ُمعضل، ميمون بن مهران من الطبقة الرابعة، وهم الذين جل روايتهم عن كبار التابعين

 [ .ثابت 
 

 بَابُ ذَمِّ الْبُخْلِ(   -  36) 
ثَ نَا وَِكيع  َعِن اأْلَ :  قَاَل أَبُو َبْكرٍ   -  984 ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  ، َعْن  َأيِب َصاِلحٍ ، َعْن  ْعَمشِ َحدَّ  قَاَلْت:بَ ْعِض أزواج النِب َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  قَاَل  ،هبها يل َفُمْرهُ فَ ْلَيِبْعَها أو لي ،ِإنَّ ِلُفاَلٍن ََنَْلة  يف َحاِئِطي  :فَ َقاَل اَي َرُسوَل اَّللَِّ  ،َجاَء رَُجل  ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ
الرَُّجُل   فَ َقالَ فَأََتى  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ يف اجْلَنَّةِ "   : النَِّبِّ َصلَّى  ََنَْلة   هِبَا  ولك  َوَسلَّمَ   ،فََأََب   "اف َْعْل  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ النَِّبُّ َصلَّى   :فَ َقاَل 

 " َهَذا َأِْبَُل النَّاسِ "
 [ صحيح.:  المحقق] # 

 

 ( جَازِ الْوَعدِ بَابُ إِنْ   -  37) 
ثَ نَا َعْبُد اْلَوهَّابِ :  قال اْبُن َأيِب ُعَمرَ   -  985 ُ   قَاَلْت:يُوُنَس َعِن احْلََسِن َعِن اْمَرَأٍة  ، َعْن  َحدَّ َسأَْلُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ئًا  " اْلِعَدةُ َعِطيَّة  " : َعَلْيِه َوَسلَّمَ قَاَل َصلَّى اَّللَُّ  ،ِعْدين  ،اَي َرُسوَل اَّللَِّ  َقاَلْت:ف َ  ،فَ َلْم يَ ت ََيسَّرْ  ،َعَلْيِه َوَسلََّم َشي ْ
 [رجاله ثقات، لكنه مرسل، إذ هو من مراسيل الحسن البصري.: المحقق] [.إسناده رجاله ثقات. وله شاهد ]البوصيري: # 
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 كِتَابُ الصيام(   -  11) 
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 يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ( رِ   الشَّهْ بَابُ   -  1) 
ُشَعْيبٍ   -  987 ْبِن  َعْمرِو  َعْن  َُيَدُِّث  اأْلَْوزَاِعيَّ  ْعُت  ْسَِ قَاَل  اجْلََزِريُّ  َواِقٍد  ْبُن  اَّللَِّ  َعْبُد  أخْبان  َعْن  ِإْسَحاُق  بن  ،  عثمان 

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ،ان رضي هللا عنهفع  " الشَّْهُر ِتْسع  َوِعْشُرونَ " :قَالَ  َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ
 ]البوصيري: سنده فيه انقطاع.[  [إسناده ضعيف: المحقق] # 

 

 بَابُ الزَّجْرِ عَنْ تَقْدِيمِ رَمَضَانَ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ   -  3
ثَ نَااحْلَاِرثُ  -  989 قَالُوا لِلنَِّبِّ َصلَّى   :الَ َي هللا َعْنهما قَ َعِن ابن عباس َرضِ   ،َعْمرِو ْبِن ِدينَارٍ  عن ،محاد، ثنا َداُودُ  : َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ،َأاَل تتقدم فتزيد يَ ْوًما أَْو يومني  :اَّللَّ  .فغضب النِب َصلَّى اَّللَّ
 [ بن المحبر وهو متروك.في إسناده داود : المحقق] # 

 

 أَوِ الْفِطْرِ مُرَاقَبَةِ الْهِلَالِ لَيْلَةَ الصَّوْمِ  بَابُ تَأْخرِيِ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ لِ   -  4
َلَة يَ ْنظُُر ِإىَل هِ  -  990 َوُة، َعِن اْبِن ِشَهاٍب قَاَل: السُّنَّةُ لَي ْ ثَ نَا أَبُو َعْبِد الرَّمْحَِن، ثنا َحي ْ يَاِم َأِو  احْلَاِرُث: َحدَّ اَلِل رََمَضاَن لِلصِّ
قَاَمةُ َحَّتَّ يُ َرى اهلالل ،ِرِب لوقتهايُ َؤذُِّن ِلَصاَلِة اْلَمغْ  ،الفطر  . منه ويبدو بَ ْعُض النُُّجومِ أو يؤس   ،مث تؤخر اإْلِ

 [رجاله ثقات، لكنه من مراسيل الزهري، ومراسيله ضعيفة: المحقق] # 
 

 بَابُ لَا يُتِمُّ شَهْرَانِ جَمِيعًا   -  5
اٍد َوِعْكرَِمَة َُيَدََِّثِن َأنَّ النَِّبَّ  يَ ُقوُل:ْعُت ِْسَاًكا  ُشْعَبَة قَاَل ْسَِ ، ثنا َوقَاَل احْلَاِرُث حدثنا روح -  993 ْعُت َعْبَد اَّللَِّ ْبَن َشدَّ ْسَِ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَالَ   " الشَّْهُر ِتْسع  َوِعْشُرونَ " :َصلَّى اَّللَّ
ثقات.  ]البوصيري:  #   ورجاله   ، مرسًلا الحارث  صدوق :  المحقق]  [رواه  وسماك  مرسل،  عكرمة    الحديث  عن  وروايته 

 [ ضطربة.م
 

ثَ نَاَوقَاَل َأمْحَُد ْبُن َمِنيعٍ   -  994 رَُجٍل ِمْن َبيِن ََتِيٍم اَل نَُكذِّبَهُ قَاَل ، َعْن  اْبُن ُجَرْيٍج َأْخَْبين اْبُن َأيِب ُمَلْيَكةَ ، ثنا  َرْوح    : َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   :ولُ يَ قُ  عنهما  َأنَّ ابن عمر رضي هللاأخْبت عائشة َرِضَي هللا َعْنها   الشَّْهُر ِتْسع  "  :قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َذِلكَ   "،َوِعْشُرونَ  أِلَيِب َعْبِد الرَّمْحَنِ   قَاَلْت:وَ   ،فَأَْنَكَرْت   ُ اَّللَِّ    ،يَ ْغِفُر اَّللَّ َرُسوُل  قَاَل  اَّللَُّ -لَْيَس َكَذِلَك  َوَسلَّمَ َصلَّى   - َعَلْيِه 
 " يكون ِتْسًعا َوِعْشرِينَ " :رُ اَل الشَّهْ َوَلِكْن قَ 

 [ ابن جريج لين الحديث، والرجل مجهول.: المحقق] # 
 

 بَابُ عَلَامَةِ كَوْنِ الْهِلَالِ لليلته   -  6
ثَ نَاأَبُو يَ ْعَلى  -  995 ، َعْن ْبِن َعْبِد الرَّمْحَنِ اَن  ُعْثمَ ، َعْن  بَِقيَّةَ ، ثنا  اَّللَِّ بن صاحلَعْبُد  ، ثنا  َجْعَفُر ْبُن حُمَمٍَّد الرسعين   : َحدَّ

ُعَمرَ  ْبِن  اَّللَِّ  َعْن  ُعب َْيِد  قَالَ   ،اَنِفعٍ ،  َعْنهما  هللا  َرِضَي  عمر  ابن  َوَسلَّمَ   :َعِن  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّ  َرُسوُل  غَاَب  "  :قَاَل  ِإَذا 
َلِتهِ  ،قِ اهلِْاَلُل قَ ْبَل الشَّفَ  َلَتنْيِ  ،َد الشََّفقِ َوِإَذا غَاَب بَ عْ  ،فَ ُهَو لَِلي ْ  . "فَ ُهَو لَِلي ْ
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إسناده ضعيف: جعفر صدوق، وابن صالح صدوق كثير الغلظ فيه غفلة، وعثمان  :  المحقق]   [سنده ضعيفبوصيري:  ال ]  #  
 [ مختلف فيه، وبقية مدلس عنعن.

 

 بَابُ مَا يقال عِنْدَ رُؤْيَةِ الْهِلَالِ   -  7
د    -  996 ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  َعبَّاِد ْبِن َجْعَفٍر  ، َعْن  َأيِب ِبْشرٍ ، َعْن  م  ُهَشيْ   : َحدَّثَ نَاقَاَل ُمَسدَّ اْلَمْخُزوِميِّ قَاَل َكاَن النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ

 . َثاَلَثً  "آَمْنُت ابلذي َخَلَقكَ " :قَالَ  ،ِإَذا رََأى اهلِْاَللَ 
 [ رجاله ثقات : المحقق] # 

 

  يف الصوم والفطر بَابُ قَبُولِ شَهَادَةِ الْأَعْرَابِ   -  8
احْلَاِرثُ   -  997 ثنا  َرْوح    َحدَّثَ نَا:  قَاَل  َُيَدِّثُ ،  َمْنُصورًا  ْعُت  ْسَِ قال  َشِهَدا ِعْنَد ، َعْن  شعبة  َأْعَرابِيَّنْيِ  ِحَراٍش َأنَّ  ْبِن  رِْبِعيِّ 

اِبأْلَ  اهلِْاَلَل  رََأاَي  َُما  َأَّنَّ َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّ  أضحى َرُسوِل  َأْو  لِِفْطٍر  هللا  ،ْمِس  رسول  َوَسلََّم    فأجاز  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى 
   .َشَهاَدََتَُما

ْسنَادِ *   . َهَذا ُمْرَسل  َصِحيُح اإْلِ
ْسَنادِ  الحافظ:] #   [ مرسًل بإسناد صحيح]البوصيري: روي  [ُمْرَسٌل َصِحيُح اإلِْ

 

 بَابُ فَضْلِ الصَّوْمِ   -  9
ثَ نَالى قال أبو يع  -  1005 َحِبيِب ْبِن  ، َعْن  َأيِب َبْكِر ْبِن َأيِب َمْرميََ ، َعْن  اْبُن اْلُمبَاَركِ ، ثنا  َحْفُص ْبُن َعْبِد اَّللَِّ احْلُْلَواينُّ   : َحدَّ

َعْن  ُعب َْيدٍ  قَالَ ،  َعْنه  هللا  َرِضَي  الدرداء  هللا  :أيب  رسول  َوَسلَّمَ قال  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  َشْيءٍ "  :  اْلِعبَاَدِة    ،اَبب    ِلُكلِّ  َواَبُب 
يَامُ   " الصِّ

 [ ن أبي مريم ضعيف.با : المحقق]  [رواه أبو يعلى بسند ضعيف لضعف أبي بكر بن أبي مريم. ]البوصيري: # 
 

 بَابُ اشْتِرَاطِ النِّيَّةِ لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّيْلِ فِي الْفَرْضِ دُونَ التَّطَوُّعِ   -  11)    
ثنا    احْلَاِرثُ قَاَل    -  1012 ْبُن ُعَمرَ َحدَّ ثنا  حُمَمَُّد  ِهاَللٍ ،  َرِضَي هللا َعْنها  ، َعْن  حُمَمَُّد ْبُن  سعد  بنت  َمْيُمونََة  َع  ْسَِ أَنَّهُ  أَبِيِه 

َرُسوَل   ْعُت  ْسَِ َوَسلََّم    هللاتَ ُقوُل  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ فَ ْلَيُصمْ "  يَ ُقوُل:َصلَّى  اللَّْيِل  يف  الصوم  امجع  َأْصبَ َومَ   ،َمْن  َومَلْ  ْن  َفاَل    ،ََيَْمْعهُ َح 
 " َيُصمْ 

 [ في إسناده الواقدي، قال الحافظ: "متروك".: المحقق] # 
 

د    -  1013 ثَ نَاَوقَاَل ُمَسدَّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  ، َعْن  جُمَاِهدٍ ، َعْن  لَْيث  ، ثنا  َعْبُد اْلَواِحدِ   : َحدَّ  قَاَلْت:بَ ْعِض َأْزَواِج النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيَِيءُ النَّ   َكانَ  َا َجاَء َوُهَو َصائِم  َوِعْنِدي    قَاَلْت:  ،فَ ي َْفِرُض الصَّْومَ   ،فَ َيْدُعو اِبلطََّعاِم َفاَل َيَُِدهُ   ،ِبُّ َصلَّى اَّللَّ َورِبَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ ْأكُ فَ يَ  ،فَ َيْدُعو ،لَْواَل أَنََّك َصائِم  ألطعمتك ،اَي َرُسوَل اَّللَِّ  :ُقولُ فَ ن َ  ،طُْرَفة    . ُل َصلَّى اَّللَّ
 [ قال الحافظ في ليث: "صدوق اختلط أخيراا ولم يتميز حديثه فترك".: المحقق] # 
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 بَابُ مَا يُجْتَنَبُ فِي الصِّيَامِ   -  12
َحدَّثَ نَاالطَّيَاِلِسيُّ قَاَل    -  1016 ِمْن َأْهِل َمكََّة يَ ْعيِن طَْلَحَة ْبَن َعْمرٍ   :  هللا َعْنه ، َعْن  َعطَاءٍ ، َعْن  وَشْيخ   َرِضَي  هريرة  أيب 

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   :قَالَ  يَامَ "  :قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ يَاَم لَْيَس ِمَن الطَّ   ،َأِعفُّوا الصِّ يَاَم   ،َعاِم َواَل من الشراب فَِإنَّ الصِّ فإن الصِّ
 " ِمَن اْلَمَعاِصي

 [ شيخ الطيالسي مجهول، وطلحة متروك.: المحقق] [مرو وهو ضعيففيه طلحة بن ع  ]البوصيري: # 
 

 بَابُ السُّنَّةِ فِي الْفِطْرِ عَلَى التَّمْرِ أَوِ الرُّطَبِ أَوْ ما مل متسه النار   -  14
ْبُن َصاِلحٍ ، ثنا  َعْبُد اْلَمِلِك ْبُن َعْمرٍو ُهَو أَبُو َعاِمٍر اْلَعَقِديُّ   : َحدَّثَ نَاَوقَاَل َعْبُد ْبُن مُحَْيدٍ   -  1023 حُمَمَِّد ْبِن ، َعْن  زَْمَعةُ 

ُسَلْيَمانَ  َجاِبرٍ ، َعْن  َأيِب  هللا َعْنهما، َعْن  بَ ْعِض َأْهِل  َرِضَي  ْبِن عبد هللا  َوَسلََّم قَالَ َعِن النَّ   ،َجاِبِر  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َكاَن    :ِبِّ َصلَّى 
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   . َوِإَذا مَلْ َيُكِن الرَُّطُب مَلْ يُ ْفِطْر ِإالَّ َعَلى التَّْمرِ  ،َطبِ  ِإَذا َكاَن الرَُّطُب مَلْ يُ ْفِطْر ِإالَّ َعَلى الرُّ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 [ ضعفه البوصيري لجهالة بعض رواته.:  المحقق] [سنده ضعيف: (1142في المنتخب ) العدوي ] # 
 

 صَالِ تَعْجِيلِ الْفِطْرِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْوِ بَابٌ مِنْهُ وَفِيهِ السُّنَّةُ فِي    -  15
عن جابر َرِضَي   ،َأيِب َعِتيقٍ ، َعْن  َخارَِجةُ ْبُن ُمْصَعٍب عن جابر َحَراِم ْبِن ُعْثَمانَ   : َحدَّثَ نَاَوقَاَل الطَّيَاِلِسيُّ   [1]   -  1026

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَالَ   ". اَل ِوَصاَل يف الصَّْومِ " :هللا َعْنه قال َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ
 [ عثمان متروك، وكذلك خارجةحرام بن : المحقق] # 

ثَ نَا اْلَيَماُن أَبُو ُحَذيْ َفةَ  [2]  - 1026  . عن جابر َرِضَي هللا َعْنه ِبهِ  ،َأيِب َعِتيقٍ ، َعْن قال َوَحدَّ
 [ اليمان ضعيف.: المحقق] # 

 
َأيِب  ، َعْن  َحَراِم ْبِن ُعْثَمانَ ، َعْن  ِإْْسَاِعيَل بن أيب َعيَّاشٍ ، ثنا  يُل ْبُن أيب إْساعيل اعِ ِإْسَْ   : َحدَّثَ نَاَوقَاَل احلارث  [1] -  1028

قَالَ   ،َعِتيقٍ  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّ  َرُسوَل  ِإنَّ  َعْنه  هللا  َرِضَي  جابر  اللَّْيلِ "  :عن  ِإىَل  يَ ْوم   َصْمَت  يف    ،اَل  ِوَصاَل  َواَل 
 احْلَِديَث  ..." َواَل ِهْجَرَة بَ ْعَد اْلَفْتحِ  ،وال تعرب بَ ْعَد اهلِْْجَرةِ  ،يام الص

 . َحَراِم ْبِن ُعْثَماَن ِبهِ ، َعْن َوَرَواهُ أَبُو قُ رََّة َعِن اْبِن ُجَرْيٍج قَاَل ُأْخِْبْتُ   [2]- 1028
ن أبي إسماعيل ضعيف، ورواية ابن عياش  حرام بن عثمان مدني متروك، وإسماعيل ب:  المحقق ]  [له شاهد  ]البوصيري:  #  

 [ عن غير أهل بلده فيها تخليط.
 

 الْكُحْلِ لَا يُفَطِّرُ الصَّائِمَ بَابُ    -  17
ثَ نَاقَاَل احْلَاِرثُ   -  1032 ،  أَبِيهِ ْن  ، عَ حُمَمَِّد ْبِن َعِليٍّ ، َعْن  َعْمرِو ْبِن َخاِلدٍ ، َعْن  َسِعيُد ْبُن زَْيدٍ ، ثنا  ََيََْي ْبُن ِإْسَحاقَ   : َحدَّ

 َعِليِّ ْبِن أيب طالب َرِضَي هللا َعْنه ، َعْن َجدِّهِ َعْن 



96 

 

 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم   :َعِن ابن عمر َرِضَي هللا َعْنه قَالَ   ،اَنِفعٍ ، َعْن  َوَعْن َحِبيِب ابن َأيِب ََثِبتٍ   -  1033 انْ َتظَْرُت النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ

رََمضَ  يف  نَا  إِلَي ْ َُيْرَُج  َرِضَي هللا َعْنها  ، انَ َأْن  سلمة  أم  بَ ْيِت  ِمْن  َوَسلََّم    ،َوَقْد َكحََّلْتهُ   ،َفَخَرَج  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ ن َْيِه َصلَّى  َوَمَْلَْت َعي ْ
 . ُكْحاًل 

 [عمرو بن خالد متروك وقيل كذاب.: المحقق] # 
 

 بَابُ مَا يَصْنَعُ مَنْ جَامَعَ أَوْ أَفْطَرَ عَامِدًا   -  19
د   ُمسَ قَالَ   -  1034 ِإنَّ رَُجاًل أََتى    :َعطَاٍء َوَعْمرِو ْبِن ُشَعْيٍب قَااَل ، َعْن  الرَّمْحَِن السَّرَّاجِ َعْبِد  ، َعْن  مَحَّاُد ْبُن زَْيدٍ   : َحدَّثَ نَادَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َقالَ  ُ َعلَ   ،اَي َرُسوَل اَّللَِّ َهَلْكتُ   :النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ َوقَ ْعُت َعَلى   :قَالَ   ؟"َوَما َأْهَلَككَ "  :ْيِه َوَسلَّمَ قَاَل َصلَّى اَّللَّ
اَي َرُسوَل   :قَالَ   "فَ َتَصدَّْق بِهِ   ،ُخْذ َهَذا "  :فَ َقالَ   ،فََأَمَر َلهُ بِب َْعِضهِ   ،َوُأِتَ َرُسوُل اَّللَِّ حِبَِماٍر َعَلْيِه ََتْر    :قَالَ   ،اْمَرَأِت يف رََمَضانَ 

َقُر ِمينِّ اَّللَِّ َما َبنْيَ البيتها  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َحَّتَّ َبَدْت نَ َواِجُذهُ َفَضحِ   :قَالَ   ، َأْهُل بَ ْيٍت أَف ْ   ، َأْطِعْمهُ َأْهَلكَ " :قَالَ ، مثَّ  َك َصلَّى اَّللَّ
يَ ْومٍ  َمَكاَن  تعاىل   ،َويَ ْوم   هللا  َأَحِدمِهَا   :قَالَ   ،"واستغفر  َحِديِث  َأْو  َحِديِثِهَما  يف  َأْدِري  يَ ْومٍ م   يَ وْ   :َفاَل  هللا   ،َمَكاَن  واستغفر 

 . تعاىل
 ]البوصيري: سنده معضل.[  [رجاله ثقات وإسناده معضل.: المحقق] # 

 
د    -  1035 ُمَسدَّ َحدَّثَ نَاَوقَاَل  اْلُمطَِّلبِ   :  َعِن  َعْجاَلَن  اْبِن  َعِن  َعْن  ََيََْي  قال ،  املسيب  بن  النِب    :َسِعيِد  اتى  رجال  َأنَّ 

ُ َعلَ  ْق ِلَما َصن َْعتَ "  :قَالَ   ،ِإيّنِ أَْفطَْرُت يَ ْوًما يف رََمَضانَ   :فَ َقالَ   ،ْيِه َوَسلَّمَ َصلَّى اَّللَّ واستغفر هللا   ،َوُصْم يَ ْوًما َمَكانَهُ   ،َتَصدَّ
 " تعاىل

 [ رجاله ثقات وهو مرسل.: المحقق] [مرسلبوصيري: ال] # 
 

 ةِ صَوْمِ مَنْ صَامَ فِيهِ الرُّخْصَةِ فِي الْفِطْرِ فِي السَّفَرِ وَصِحَّ بَابُ    -  20
الطَّيَاِلِسيُّ   -  1040 َداُوَد  أَبُو  َحدَّثَ نَاَوقَاَل  ُمَعاذٍ   :  اْبُن  ُهَو  هللا    ،ِعْكرَِمةَ ، َعْن  ِْسَاكٍ ، َعْن  ُسَلْيَماُن  َرِضَي  َعِن ابن عباس 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن َيُصوُم يف  :َعْنهما قال  . السََّفِر َويُ ْفِطرُ َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ
سليمان بن معاذ سيِ ئ الحفظ يتشيع، استشهد به البخاري وروى له مسلم، وسماك بن حرب ثقة وروايته عن  :  المحقق]  #  

ا.عكرمة   [ مضطربة، وقد وافقه غيره فيكون الحديث صحيحا
 

د  حدثنا اْلُمْعَتِمرُ   -  1041 بَ َعَث َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى   :َعِن اْلِغْطرِيِف َأيِب َهارُوَن قَالَ   ،نَ احْلََكُم ْبُن أابَ   ، َحدََّثيِن َوقَاَل ُمَسدَّ
رَمَ  يف  َحاَجٍة  يف  رَُجَلنْيِ  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَل َيُصومَ   ،َضانَ اَّللَّ َأْن  َأَحِدمِهَا  ِإىَل  َم  اآْلَخرِ   ،فَ ت ََقدَّ َقِدَما   ،َفَصامَ   ،َوَسَكَت َعِن   ،فَ َلمَّا 

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ،ْ مَلْ َأُصم :َوقَاَل اآْلَخرُ  ،ُصْمتَ  :قَاَل َأَحُدمُهَا  ؟"ْعُتَماَما َصن َ " :قَالَ   . " ِكاَلُكَما َقْد َأَصابَ "  :قَاَل َصلَّى اَّللَّ
 . إسناده َحَسن  َمَع ِإْرَسالِهِ * 
 [.الحكم صدوق له أوهام: المحقق] # 
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ثَ نَا ََيََْي   -  1044 ُ َعَلْيِه    :ُعب َْيِد ْبِن ُعَمرْيٍ قَالَ ، َعْن  َعْمرِو ْبِن ِدينَارٍ ْن  عَ ،  ُشْعَبةَ ، َعْن  قَاَل َوَحدَّ قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 " فَِإنَّهُ يَ ْوُم ِقتَالٍ  ،أَْفِطُروا"  :َوَسلََّم يَ ْوَم فَ ْتِح َمكَّةَ 

النبوة، وقيل:  وعبيد قيل ولد في زمن  رجاله رجال الصحيحين،  :  المحقق]  [رواه مسدد مرسًلا ورجاله ثقات.  ]البوصيري:  #  
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -َرَأى النَِّبيَّ   [.-َصلَّى َّللاَّ

 

 بَابُ الزَّجْرِ عَنْ صَوْمِ الدَّهْرِ وَتَخْصِيصِ يَوْمٍ أَوْ شَهْرٍ بعينه   -  22
ثَ نَا َعْبُد اْلَواِرثِ   - 1051 ََّنَاين    :عن علي َرِضَي هللا َعْنه قَالَ   ، َعِن احْلَاِرثِ   ،اقَ َأيِب ِإْسحَ ، َعْن  حُمَمَِّد ْبِن ِإْسَحاقَ ، َعْن  َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأْن َأْخَتصَّ يَ ْوَم اجْلُُمَعِة ِبَصْومٍ   احْلَِديثَ   ...َوَأْن َأْحَتِجَم َوَأاَن َصائِم    ،َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 [ ي ضعيف.الحارث الهمدان: المحقق] [إسناده ضعيفبوصيري: ال] # 

 

 بَابُ السَّحُورِ   -  23
د    -  1052 ثَ نَاقَاَل ُمَسدَّ َلى  : َحدَّ ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   :أَبِيِه قَالَ ، َعْن  َأِخيهِ ، َعْن  ََيََْي َعِن اْبِن َأيِب لَي ْ   :قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 " فَِإنَّ يف السَُّحوِر بَ رََكةً  ،َتَسحَُّروا "
ابن أبي ليلى هو محمَّد بن عبد الرحمن صدوق سيِ ىء الحفظ، وأبوه :  المحقق]  [شاهدضعيف، وله  د  سنبوصيري:  ال]  #  

 [ تابعي فالحديث مرسل.
 

  قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  :َأيِب قَ ْيٍس قَالَ ، َعْن َعِليِّ ْبِن راََبحٍ ، َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن ََيََْي ، َعْن حدثنا ُهَشْيم   :وقال مسدد  - 1053
ُ َعلَ   " َوَلْو برملة ِمْن تُ َرابٍ  ،َتَسحَُّروا " :ْيِه َوَسلَّمَ َصلَّى اَّللَّ

اللفظ.  ]البوصيري:  #   بغير هذا  صحيح مسلم  وهو في   ، بن  :  المحقق]  [رواه مسدد مرسًلا الرحمن  وعبد  الحديث مرسل، 
 [يحيي لم أعرفه، وبقية رجاله ثقات.

 
ِإنَّ َرُسوَل اَّللَِّ    :ضمرة واملهاجر ابين َحِبيٍب قَالَ ، َعْن  أَبُو َبْكِر بن َعْبِد اَّللَِّ ، ثنا  وُنسَ قَاَل َوَحدَّثَ نَا ِعيَسى ْبُن يُ   -  1054

قَالَ  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ اْلُمبَاَركُ   هفإن  ،عليكم ابلسحور"  :َصلَّى  اْسَتطَْعُتمْ   ،اْلَغَداءُ  َما  بِِه  َوَلْو ِِبُرْ   ،َوَأْسِفُروا  ِمْن َوَتَسحَُّروا  َعٍة 
 " َماءٍ 
. ]البوصيري: #   [ َأُبو َبْكِر ْبُن َعْبِد َّللاَِّ ْبِن َأِبي َمْرَيَم ضعيف.: المحقق] [رواه مسدد مرسًلا

 
احْلَاِرثُ   -  1056 َحدَّثَ نَاَوقَاَل  اْلُمَحْبَِّ   :  ْبُن  ثنا  َداُوُد  السقا ،  ْبُن َكنِيٍز  َعْن  حَبُْر  اْلَقِصريِ ،  َعْن  ِعْمَراَن  سَ ،  ِعيٍد  َأيِب 

قَالَ  ْسَكْنَدرَاينِّ  َوَسلَّمَ   :اإْلِ َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّ  َرُسوُل  بَ رََكةَ "   :قَاَل  بَ رََكةَ   ،اجْلََماَعةُ  بَ رَكَ   ،َوالثَّرِيُد  فَِإنَّهُ    ،ة  َوالسَُّحوُر  َتَسحَُّروا 
اْلُقوَّةِ  يف  ِِبُرْ   ،يَزِيُد  َوَلْو  َتَسحَُّروا  السُّنَِّة  ِمَن  جَوُهَو  على  أو  ماء  من  َماءٍ   ةعر َعٍة  َعَلى   ،ِمْن  اَّللَِّ  َصَلَواُت  َتَسحَُّروا 

رِينَ   " اْلُمَتَسحِّ
وله شاهد  ]البوصيري:  #   ضعيف،  المحبر  :  المحقق]  [.سنده  بن  له  داود  صدوق  وعمران  ضعيف،  متروك، وبحر السقا 

 [ أوهام، واالسكندراني لم أعرفه.
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 الكحل والسواك   جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ يف ذلك وفيه ذكر   ةِ لِلصَّائِمِ وَغَيْرِهَا وَمَا بَابُ كَرَاهِيَةِ الْقُبْلَ   -  24
أيضا  -  1064 يعلى  أبو  ثَ نَاَوقَاَل  َحدَّ املستملي  :  اَيِسٍر  ثنا  أَبُو  محاد ،  َأُخو  زَْيٍد  ْبُن  ثنا  َسِعيُد  َخاِلدٍ ،  ْبُن  َعْن  َعْمُرو   ،

نَا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى    :حُمَمَِّد ْبِن َعِليٍّ َعِن ابن عمر َرِضَي هللا َعْنهما قَالَ ر وعن  ابن عم، َعْن  َحِبيِب ْبِن َأيِب ََثِبتٍ  َخَرَج َعَلي ْ
ُ َعَلْيهِ   . د يف رََمَضانَ مثَوَقِد اْكَتَحَل ابأل ،َوَسلََّم ِمْن بيت حفصة َرِضَي هللا َعْنها  اَّللَّ

عمر   ]البوصيري:  #   لضعف  ضعيف  بسند  يعلى  أبو  القرشيرواه  خالد  بن  الواسطي  :  المحقق]  [.و  خالد  بن  عمرو  فيه 
 [متروك، وقيل: كذاب.

 
َثُم ْبُن َخارَِجةَ   َحدَّثَ نَا:  َوقَاَل َأمْحَُد ْبُن َمِنيعٍ   -  1066 َعطَاٍء وطاووس  ، َعْن  ََيََْي ْبُن مَحَْزَة َعِن الن ُّْعَماِن ْبِن اْلُمْنِذرِ ، ثنا  اهْلَي ْ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َتَسوَّكَ  : هللا َعْنهماعباس َرِضيَ َعِن ابن  ،َوجُمَاِهدٍ   . َوُهَو َصائِم   ،َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ
 .[ إسناده حسن، النعمان صدوق   :المحقق] [رجاله ثقات. يري:]البوص # 

 
ثَ نَاَوقَاَل اْبُن َأيِب ُعَمرَ  - 1067 ُ  :َن عن انس َرِضَي هللا َعْنه قَالَ ابَ أَ ، َعْن َمْرَواُن ُهَو اْبُن ُمَعاِويَةَ  : َحدَّ ُسِئَل النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ

َلِة الصَّائِمِ   . "َرَْيَانَة  يشمها "  :قَالَ  ،َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن قُ ب ْ
مروان مدلس عنعن، وأبان يحتمل أن يكون ابن  :  المحقق]  [موضوع:  (9/175)  شعيب في تخريج سير أعًلم النبًلء]  #  

 [ وهو متروك.، واألظهر أنه أبان ابن أبي عياض صالح الثقة
 

ثَ نَاَوقَاَل احْلَاِرثُ   -  1071 ُعْرَوَة عن ، َعْن  حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ُهَو اْبُن َأِخي الزُّْهرِيِّ َعِن الزُّْهِريِّ ، ثنا  حُمَمَُّد ْبُن ُعَمرَ   : َحدَّ
ُ َعَلْيِه وَ َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ صَ  ،عائشة َرِضَي هللا َعْنها  . َسلََّم اْحَتَجَم َوُهَو َصائِم  لَّى اَّللَّ

فيه محمَّد بن عمر هو الواقدي متروك مع  :  المحقق]  [فيه محمد بن عمر الواقدي وهو ضعيف، وله شاهدبوصيري:  ال]  #  
 [ سعة علمه، وابن أخي الزهري صدوق له أوهام.

 
ثَ نَاَوقَاَل احْلَاِرثُ   -  1072 ُمَعاِويََة ، َعْن  َأيِب َبْكِر بن َأيِب َمْرميََ ، َعْن  ِإْْسَاِعيُل ْبُن َعيَّاشٍ ، ثنا   ِإْْسَاِعيلَ ُل ْبُن َأيِب ِإْْسَاِعي  : َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَالَ َعاِئَشَة أم املؤمنني َرِضَي هللا َعْنها َأنَّ النَِّبَّ ، َعْن ْبِن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن طَُويِْلعٍ  ُكلُّ َشْيٍء من امرأتك " :َصلَّى اَّللَّ
 . "َلَك َحاَلل  ِإَذا ُكْنَت َصائًِما ِإالَّ َما َبنْيَ الّرِْجَلنْيِ 

ابن  :  المحقق]  [ سنده ضعيفبوصيري:  ال]  #   ورواية  أبي مريم،  بكر بن  أبو  وكذلك  ضعيف،  إسماعيل  أبي  بن  إسماعيل 
 [ أهل بلده، ومعاوية مجهول.عياش مضطربة عن غير 

 

 عِنْدَ الْفِطْرِ وما يقوله الصائم عِنْدَ فِطْرِهِ بَةِ الدُّعَاءِ  بَابُ إِجَا   -  25
َداُودَ   -  1073 ثَ نَاقَاَل أَبُو  َحدَّ حُمَمٍَّد اْلُمَلْيِكيُّ   :  ُشَعْيبٍ ، َعْن  أَبُو  ْبِن  َرُسوَل  ، َعْن  َعْمرِو  ْعُت  ْسَِ قال  جده  اَّللَِّ  أَبِيِه عن 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقولُ  َفَكاَن َعْبُد اَّللَِّ ابن عمرو َرِضَي هللا َعْنهما ِإَذا أَْفطََر   "،لِلصَّائِِم ِعْنَد ِإْفطَارِِه َدْعَوة  ُمْسَتَجابَة  "  :َصلَّى اَّللَّ
   .َدَعا أهله وولده ودعا

 َوَمْوقُوفًا بَِلْفٍظ آَخرَ ْبِد هللا بن عمرو َرِضَي هللا َعْنهما َمْرفُوًعا َعْن عَ  ،هذا يف سنن اْبِن َماَجَة ِبِِْسنَاٍد آَخرَ  :قلت *
 [ أبو محمَّد المليكي لم أعرفه.: المحقق]  [ضعيف: (4747األلباني في ضعيف الجامع )] # 
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ثَ نَاَوقَاَل احْلَاِرثُ   - 1074 ِن ِر بْ َجْعفَ ، َعْن  السَِّريِّ ْبِن َخاِلِد ْبِن َشدَّادٍ ، ثنا  مَحَّاُد بن عمرو ، ثنا  َعْبُد الرَِّحيِم ْبُن َواِقدٍ   : َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   :عن علي َرِضَي هللا َعْنه قَالَ   ،َجدِّهِ ، َعْن  أَبِيهِ ، َعْن  حُمَمَّدٍ  ِإَذا ُكْنَت   ،ِليُّ اَي عَ "  :قَاَل يل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
يُْكَتُب َلَك ِمْثُل َمْن    ، أَْفطَْرتُ َك تَ وَكَّْلُت َوَعَلى رِْزِقكَ اللَُّهمَّ َلَك ُصْمُت َوَعَليْ   :فَ ُقْل بَ ْعَد ِإْفطَاِركَ   ،َصائًِما يف َشْهِر رََمَضانَ 

ُقَص من أجورهم شيء  " َكاَن َصائًِما َغرْيِ َأْن يَ ن ْ
ا  :حافظ]ال  #   رواية علي بن الحسين عن علي بن أبي طالب، ورواية محمَّد بن علي عن  :  المحقق]  [ هذا حديث ضعيف جدا

ال يعرف، وحماد إن كان النصيبي فهو متروك، وعبد الرحيم ذكره ابن حبان في الثقات  الحسين مرسلة، والسري بن خالد  
 [ حديثه مناكيروقال الخطيب: في 

 

 بَابُ صِيَامِ عَاشُورَاءَ   -  27
د    -  1078 ثَ نَاَوقَاَل ُمَسدَّ ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ َأَمَرُهْم َرُسوُل اَّللَِّ صَ   :يُوُنَس َعِن احْلََسِن قَالَ ، َعْن  ث َعْبُد الوار   : َحدَّ  ِبَصْوِم لَّى اَّللَّ

 . َعاُشورَاَء اْلي َْوِم اْلَعاِشرِ 
عبيد، والحسن هو البصري، فرجاله ثقات، إالَّ عبد الوارث هو ابن سعيد، يونس هو ابن  :  المحقق]  [مرسلبوصيري:  ال]  #  

 [ أنه مرسل، لكن روي بطريق متصل.
 

ثَ نَاَوقَاَل أَبُو َبْكرٍ  - 1082   :أيب هريرة َرِضَي هللا َعْنهما قَالَ ، َعْن َأيِب ِعيَاضٍ ، َعْن َحْفُص ْبُن ِغيَاٍث َعِن اهْلََجِريِّ  : َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   ". َفُصوُموهُ  ،يَ ْوم  كان تصومه األنبياء  ،ُصوُموا يَ ْوَم َعاُشورَاءَ " :قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 [ (.55/ 3رواه ابن أبو شيبة في المصنف ): المحقق] [يم الهجري.ضعيف لضعف إبراه ]البوصيري: # 
 

أيب قتادة  ، َعْن ِإاَيِس ْبِن َحْرَمَلةَ ، َعْن  قتادة عن َأيِب اخْلَِليلِ ، َعْن  مَحَّادِ ، ثنا  عبد األعلى  َحدَّثَ نَا:  َوقَاَل أَبُو يَ ْعَلى   - 1086
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن َصْوِم يَ ْوِم عَ َأنَّ َأْعَرابِيًّا َسَأَل النَِّبَّ َصلَّى ا  :قال ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ فَ َقاَل َصلَّى    ،َرَفَة َويَ ْوِم َعاُشورَاءَ َّللَّ يَ ْوُم  "  :اَّللَّ

َلهُ َوالَِّذي بَ ْعَدهُ  َلهُ  ،َعاُشورَاَء يَُكفُِّر اْلَعاَم الَِّذي قَ ب ْ  . "َوَصْوُم َعَرفََة يَُكفُِّر اْلَعاَم الَِّذي قَ ب ْ
ْسنَاُد فَالصََّواُب َحْرَمَلةُ بن إايس  ،َهَذا إسناده َمْقُلوب  َوَمْْت  َمْقُلوب    :تُ قُ ْل*   َأمْحَُد َوَغرْيُهُ   ...َأمَّا اإْلِ َوأَمَّا   ،هكذا َأْخَرَجهُ 

ُمْسِلم  َوَغرْيُهُ ِمْن َوْجٍه آ  اَكذَ ... َسَنًة  اْلَمْْتُ فَالصََّواُب َأنَّ يوم عرفة هو الذي يَُكفُِّر السَّن ََتنْيِ َوَعاُشورَاَء يَُكفُِّر   َخَر َأْخَرَجهُ 
 َعْن أيب قتادة َرِضَي هللا َعْنه 

 [ رجاله ثقات , حماد هو ابن سلمة، وعبد األعلى هو ابن حماد بن نصر.: المحقق]  [سنده ضعيف ]البوصيري: # 
 

 بَابُ صَوْمِ شَعْبَانَ وَشَوَّالٍ   -  28
ث َ قَاَل احْلَاِرثُ   -  1087 َكِثرِي ْبِن ُمرَّةَ  ، َعْن  َخاِلُد ْبُن َمْعَدانَ ، ثنا  أبو َعْبِد اَّللَِّ ، ثنا  أَبُو عبيدة، ثنا  َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َعْونٍ   نَا: َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   :قَالَ  َلَة النِّْصِف ِمْن َشْعبَاَن ِإىَل "  :قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ فَ ي َْغِفُر هَلُْم ُكلِِّهْم ِإالَّ َأْن   ،ْلِقهِ  خَ ِإنَّ رَبَُّكْم َيطَِّلُع لَي ْ
ُمَصارًِما  َأْو  ُمْشرًِكا  َشْعبَانَ   قَالُوا:  ،" َيُكوَن  َيُصوُم  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّ  َرُسوُل  رََمَضانُ   ،وََكاَن  َصائِم     ،فَ َيْدُخُل  َوُهَو 

 . تَ ْعِظيًما ِلَرَمَضانَ 
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 [ رجاله ثقات إال أنه مرسل.: المحقق] [ه شاهدلو مرسل،  ]البوصيري: # 
 

يَ ْعَلى  -  1089 أَبُو  ثَ نَاَوقَاَل  َحدَّ َعْونٍ   :  ْبُن  ثنا  حُمْرُِز  ِعيَاضٍ ،  ْبُن  َعْن  ُفَضْيُل  َعْن  لَْيثٍ ،  هللا  ،  َرِضَي  عمر  ابن  َعِن  اَنِفٍع 
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   :َعْنهما قَالَ  َا يَ ْقِرُن َشْعبَاَن ِبَرَمَضانَ َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ   رِبَّ

 [ رجاله ثقات، وليث اختلط بآخره.: المحقق] # 
 

َعِن ابن عباس َرِضَي   ،ِعْكرَِمةَ ، َعْن  اهْلََجرِيِّ َمْهِديٍّ  ، َعْن  َحْوَشُب ْبُن َعِقيلٍ   : َحدَّثَ نَاَوقَاَل أَبُو َداُوَد الطَّيَاِلِسيُّ   -  1094
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن َصْوِم يَ ْوِم َعَرفََة ِبَعَرَفةَ  ىَّنََ  :هللا َعْنهما قَالَ   . َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

احْلُفَّاُظ َعْن َحْوَشٍب َوقَالُوا َعْن َمْهِديٍّ *   َوِمْن َهَذا اْلَوْجِه َأْخَرَجهُ أَبُو    ،أيب هريرة َرِضَي هللا َعْنه، َعْن  ِعْكرَِمةَ ، َعْن  َخاَلَفهُ 
 النََّساِئيُّ َواْبُن َماَجةَ وَ  دَ َداوُ 
 [مهدي بن حرب الهجري مقبول، وبقية رجاله ثقات.:  المحقق] [إسناده حسن بوصيري:ال] # 

 

 بَابُ النَّهْيِ عَنْ صِيَامِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ   -  31
د  1]  - 1098 ثَ نَا[ َوقَاَل ُمَسدَّ  َعْبُد اَّللَِّ ْبُن داود  : َحدَّ

 
 َرْوُح ْبُن ُعبَاَدةَ  : َحدَّثَ نَان َمِنيعٍ [ وأمحد م2]  - 1098

 
َبةَ 3]  - 1098  حدثنا وَِكيع   :[ َوأَبُو َبْكِر ْبُن َأيِب َشي ْ

 
  ُعَمَر ْبنِ ، َعْن  َعِن اْلُمْنِذِر ْبِن َجْهمٍ   ،َعْن ُموَسى ْبِن ُعب َْيَدةَ  ،حدثنا زَْيُد ْبُن احْلُبَاِب ُكلُُّهمْ   :[ َوَعْبُد ْبُن مُحَْيدٍ 4]   -  1098

رضي    ،نصاري ألا  َخْلَدةَ  أمه  التَّْشرِيِق    قَاَلْت:عنها    هللاعن  َم  َأايَّ َعْنه  هللا  َرِضَي  عليا  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  النِب  بَ َعَث 
  .يعين نكاح  "أكل وشرب وبعال  أَي َُّها النَّاُس أَّنا أايم"  :يُ نَاِدي

 َلْفُظ َأيِب َبْكرٍ 
 

ثَ نَايَ ْعَلى[ َوقَاَل أَبُو 5]  - 1098  أَبُو َبْكٍر هِبََذا  : َحدَّ
 ُموَسى َضِعيف  * 
:  المحقق] [ إذ إن في سنده موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف. ،إسناده ضعيف: (1560في المنتخب ) ]العدوي  # 

 [ المنذر مجهول
 

ثَ نَاَوقَاَل أَبُو يَ ْعَلى - 1099 ،  ِإْسَحاَق ْبِن ََيََْي ، َعْن ُموَسى ْبِن ُعْقَبةَ ، َعْن ُسَلْيَمانَ  ُفَضْيُل ْبنُ ، ثنا َعْمُرو ْبُن احْلَُصنْيِ  : َحدَّ
يِّ َعْن  َبةَ ، َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن اْلَفْضِل اهْلَاُِشِ زَْيِد ْبِن خالد اجلهين َرِضَي هللا َعْنه َأنَّ َرُسوَل  ْن ، عَ ُعب َْيِد اَّللَِّ ْبِن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ُعت ْ

َم التَّْشرِيقِ اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ  ُم َأْكٍل َوُشْرٍب َوِنَكاحٍ "  : َعَلْيِه َوَسلََّم َأَمَر رَُجاًل يُ نَاِدي أايَّ  . " ِإنَّ َهِذِه أايَّ
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 . عمرو بن احلصني ضعيف  :قُ ْلتُ * 
إسحاق بن يحيي هو ابن الوليد بن عبادة بن الصامت مجهول الحال ال يروي عنه  :  المحقق]  [له شاهدبوصيري:  ال ]  #  

 [ غير موسى بن عقبة، وعمرو بن الحصين متروك
 

 بَابُ صَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ   -  33
د    -  1103 ثَ نَاَوقَاَل ُمَسدَّ ُ َعَلْيِه َوَسلَّ   :جُمَاِهٍد قَالَ ، َعْن  اأْلَْعَرجِ مُحَْيٍد  ، َعْن  َعْبُد اْلَواِرثِ   : َحدَّ   : مَ قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ٍم ِمْن ُكلِّ َشْهٍر يُْذِهُب َوَغَر الصَّْدرِ  ،َصْوُم رََمَضانَ " ُ َعَلْيِه  ؟َوَما َوَغُر الصدر ،اَي َرُسوَل اَّللَِّ  قَالُوا:  ،"َوَثاَلثَِة َأايَّ قال َصلَّى اَّللَّ
 . "أمله َوِغلُّهُ " :َوَسلَّمَ 

رجاله ثقات، ومجاهد بن جبر تابعي  :  المحقق]   [هريرة.  رواه مسدد مرسًلا والنسائي مرفوعاا من حديث أبي  ]البوصيري:  #  
 [ فالحديث مرسل.

 
َأنَّ رَُجاًل َسَأَل ابن عباس  :ُهَبرْيََة عن صدقة قال أَبُو ، ثنا فَ َرُج ْبُن َفَضاَلةَ ، ثنا دثنا يَزِيدُ حَوقَاَل َأمْحَُد ْبُن َمِنيٍع  - 1104

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم اأْلُمِّيِّ اْلَعَريِبِّ اْلُقَرِشيِّ نْ إِ  :فَ َقالَ  ،َرِضَي هللا َعْنهما َعِن الصَّْومِ  َأيِب   ُكْنَت تُرِيُد ِصيَاَم َخرْيِ اْلَبَشِر النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ
ٍم ِمْن ُكلِّ شهر ، َعَلْيِه َوَسلَّمَ اْلَقاِسِم َصلَّى اَّللَُّ  ْهرِ  هي ِصيَامُ " :ويقول  ،فَِإنَّهُ َكاَن َيُصوُم َثاَلثََة َأايَّ ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  "الدَّ  َصلَّى اَّللَّ

لثًلثة أيام من    -صلى هللا عليه وسلم-وصوم النبي    فرج بن فضالة ضعيف، وأبو هبيرة وصدقة لم أعرفهما.:  المحقق]  #  
 [ ورد في أحاديث كثيرة. كل شهر

 
ثَ نَا[ َوقَاَل احْلَاِرثُ 1] - 1105 ْستُ َواِئيُّ َعِن احْلَجَّاِج ْبِن َأْرطَأَةَ ، ثنا َعْبُد اْلَوهَّاِب ْبُن َعطَاءٍ  : َحدَّ ُموَسى ْبِن  ، َعْن ِهَشام  الدَّ

َعْن  طَْلَحةَ  اخلطاب  ،  بن  ُعَمَر  َأنَّ  قال  احلوتكية  بن  فَ َقالَ يَزِيَد  اأْلَْرَنِب  َعِن  ُسِئَل  َعْنه  هللا  النَِّبَّ    :َرِضَي  ِمْنُكْم  َشِهَد  َمْن 
ُ َعَلْيِه َوسَ  فَ َقاَل رَُجل  ِمَن اْلَقْوِم َجاَء هِبَا اأْلَْعَرايِبُّ َوَقْد تطيبها َوَصن ََعَها َوَأْهَداَها ِإىَل    ،لََّم ِحنَي أَته األعرايب الرجل َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ َرُسوِل ا فَ َلْم َيَُْكِل    "ُكُلوا"   :لِْلَقْومِ َعَلْيِه َوَسلََّم    قَاَل َصلَّى اَّللَُّ ، مثَّ  رَأَيْ تُ َها َتْدَمى َأْي حتَِيضُ   :فَ َقالَ   ،َّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ،اأْلَْعَرايِبُّ   ". فَ َهالَّ اْلِبيضُ " :قَالَ  ،ِإيّنِ َصائِم   :قَالَ  "؟َما َمن ََعَك َأْن تَُْكلَ " :فَ َقاَل َصلَّى اَّللَّ

 . َهَكَذا َرَواهُ احْلَجَّاُج َوُهَو ُمَدلِّس  * 
 

أيب ذر ، َعْن  ُموَسى ْبِن طَْلَحَة َعِن اْبِن احْلَْوَتِكيَّةِ ، َعْن  َوَقْد َرَواهُ حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن َوَحِكيُم ْبُن ُجَبرْيٍ   [2] -  1105
َث هِبََذا احْلَِديِث ُهَو أبو ذر َرِضَي هللا  .  َعْنهَرِضَي هللا َعْنه َوَبنيََّ َأنَّ الرَُّجَل اْلَمْذُكوَر الَِّذي َحدَّ

 
الصَّوَّافِ 3] -  1105 َثِم  اهْلَي ْ َعِن  َحِنيَفَة  أَبُو  َوَرَواهُ  َعْن  [  َعْن  ُموَسى،  احْلَْوَتِكيَّةِ ،  ْبِن  َعْن  يَزِيَد   عمر ، 

 َي َعْن ُموَسى ْبِن طَْلَحَة َعْن َأيِب ُهَريْ َرةَ َورُوِ * 
 [ والتدليس، ويزيد مقبول.عبد الوهاب صدوق ربما أخطأ، والحجاج صدوق كثير الخطأ : المحقق] # 
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يَ ْعَلى1] -  1107 أَبُو  َوقَاَل  ثَ نَا[  َحدَّ ْبُن مَحَّادٍ   :  اأْلَْعَلى  ثنا  َعْبُد  َسَلَمَة َعِن  ،  ْبُن  ِإْسَحاقَ ، َعْن  احْلَجَّاجِ مَحَّاُد  َعِن    ،َأيِب 
ُ َعلَ   ،احْلَاِرثِ  ٍم ِمْن ُكلِّ    ،َصْوُم َشْهِر الصَّْْبِ "  :ْيِه َوَسلََّم قَالَ عن علي َرِضَي هللا َعْنه قال َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َوَثاَلثَِة َأايَّ

 . "ويذهب وحر الصَّْدرِ  ،َشْهٍر َصْوُم الدهر
 

 مَحَّاد  ِبِه ، ثنا َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن َغيْاثٍ  : َحدَّثَ نَا[ َوقَاَل البزاز 2]- 1107
 . وحجاج فيه ضعف* 
 

 َأْخَرَجهُ اْلب َزَّاُر أَْيًضا  ِإْسَحاَق  يُوُنُس ْبُن َأيِب [ َلِكْن ََتبَ َعهُ 3]- 1107
الحارث األعور في حديثه ضعف، والحجاج هو ابن أرطاة، صدوق  :  المحقق]  [.سنده فيه الحارث األعوربوصيري:  ال]  #  

 [ .وقد ورد هذا المعنى في أحاديث ، كثير الخطأ والتدليس
 

 بَابُ صوم يوم وإفطار يوم   -  35
ثَ نَا:  قال ُمَسدَّد    - 1112 َأنَّ رَُجاًل َسَأَل النَِّبَّ    :َأيِب سعيد اخلدري َرِضَي هللا َعْنه قال ، َعْن ِبْشِر ْبِن َحْربٍ ، َعْن مَحَّاد    َحدَّ

فَ َقالَ  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ ْهرَ   :َصلَّى  الدَّ مرات  ،َوَعاَوَدهُ   ،فَ ن ََهاهُ   ،َأُصوُم  ثالث  يَ ْومً   داودصوم  "ولكن    ،فَ ن ََهاهُ  َوأَْفِطْر    ،ا ُصْم 
 . َويُ ْفِطُر يَ ْوًما َحَّتَّ َماتَ  ،َفَما زَاَل َذِلَك الرَُّجُل َيُصوُم يَ ْوًما  "،فَِإنَّ َذِلَك َصْوُم َداُوَد َعَلْيِه السَّاَلمُ  ،يَ ْوًما 

 [ بشر بن حرب األزدي صدوق فيه لين وبقية رجاله ثقات، فهذا إسناد حسن.:  المحقق] # 
 

َثيِن َغْياَلُن ابن َجرِيرٍ ، ثنا  أَبُو ِهاَللٍ ، ثنا أَبُو يعلى حدثنا شيبان َوقَاَل    - 1114 ُعَمَر ، َعْن  َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َمْعَبٍد الّزِمَّاينُّ   ، َحدَّ
أََتى َعَلى   ِإْذ  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ النَِّبِّ َصلَّى  َمَع  قَاَل ُكنَّا  هللا َعْنه  َرِضَي  اخلطاب  وََكَذا   َقالُوا:ف َ   ،ُجلٍ رَ بن  ُمْنُذ َكَذا  أَْفطََر    ،َما 

َأَو  "  :قَالَ  ،َصْوُم يَ ْوَمنْيِ َوِإْفطَاُر يَ ْومٍ  ،اَي َرُسوَل اَّللَِّ  :قَالَ  ،فَ َلمَّا رأى عمر َرِضَي هللا َعْنه َغَضَبهُ  "،اَل َصاَم َواَل أَْفطَرَ " :فَ َقالَ 
َوَسلَّمَ   ، وم يَ ْوٍم َوِإْفطَاُر يوم ص  ،اَي رسول هللا  :قَالَ   ،" يُِطيُق َذِلَك َأَحد   ُ َعَلْيِه  اَي   :قَالَ   "؟ ومن يطيق ذلك"  :قال َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ،َرُسوَل اَّللَِّ َصْوُم يَ ْوٍم َوِإْفطَاُر يَ ْوَمنْيِ   ،ِم ااِلثْ َننْيِ َصْوُم يَ وْ  اَي َرُسوَل اَّللَِّ  :قَالَ  ؟"َوَمْن يُِطيُق َذِلكَ " :قَاَل َصلَّى اَّللَّ
َوَسلَّمَ  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  ِفيهِ "  :قَاَل  ُوِلْدُت  يَ ْوم   ةُ   ،َذاَك  الن ُّبُ وَّ ِفيِه  َعَليَّ  أُْنِزَل  َويَ ْوِم   :قَالَ   ،"َويَ ْوم   َعَرَفَة  َصْوُم  اَّللَِّ  َرُسوَل  اَي 

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ،َعاُشورَاءَ  َلَها ،ةً َكفُِّر َسنَ َحُدمُهَا يُ أَ "  :قَاَل َصلَّى اَّللَّ  " َوَما بَ ْعَدَها  ،َواآْلَخُر يَُكفُِّر َما قَ ب ْ
 َأيِب قتادة بطوله أخرجه ِمْن َذِلَك اْلَوْجِه ُمْسِلم  َوَأْصَحاُب السَُّننِ ، َعْن قُ ْلُت اْلَمْحُفوُظ هِبََذا اسناد َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َمْعَبدٍ * 
زرعة، وأبو هًلل هو محمَّد بن سليم الراسبي صدوق فيه لين،   رك عمر كما قال أبوهللا بن معبد لم يدعبد : المحقق] # 

 ]البوصيري: له شاهد.[ [وشيبان قال عنه ابن حجر: صدوق يهم، ووثقه غيره
 

 بَابُ لَيْلَةِ الْقَدْرِ   -  36
ْبُن  1] -  1118 َأْخَْباََن َعْبَدةُ  ِإْسَحاُق  َوقَاَل  ثنا  ُسَلْيَمانَ [  بْ ،  ِإْسَحاحُمَمَُّد  الت َّْيِميِّ ، َعْن  قَ ُن  ِإبْ َراِهيَم  ْبِن  َأيِب ، َعْن  حُمَمَِّد 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِمْن َبيِن بَ يَ   :َحازٍِم َمْوىَل ُهَذْيٍل قَالَ  اَضَة يف  َجاَوْرُت يف َمْسِجِد اْلَمِديَنِة َمَع رَُجٍل ِمْن َأْصَحاِب النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ
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َيْسرُتُ َعَلى اَبهِبَا ِبِقْطَعِة َحِصريٍ ِخِر ِمْن رََمَضاَن يف قُ بَّ اْلَعْشِر اأْلََوا َنَما ََنُْن يف اْلَمْسِجدِ   :قَالَ   ،ٍة لَهُ  َوَرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى   ،فَ ب َي ْ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يف قُ بٍَّة لَهُ  فَ َوَعظَنَا َرُسوُل    ،فَاْجَتَمْعنَا   ،ُعوااْلَمْسِجِد َأِن اْجَتمَ  َوَأَشاَر ِإىَل َمْن يف   ،ِإْذ رََفَع احْلَِصرَي َعِن اْلبَابِ  ،اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َمْوِعظًَة مَلْ َأْْسَْع َواِعظًا ِمث َْلَها   ، فَِإنَّهُ يناجي ربه تبارك وتعاىل  ،ُيَصلِّيِإنَّ َأَحدَُكْم ِإَذا قَاَم  "  :فَ َقالَ   ،اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ِصريَ ، مثَّ " َواَل ََيَْهْر بَ ْعُضُكْم َعَلى بَ ْعٍض اِبْلُقْرآنِ  ،هِ يُ نَاِجي  افلينظر ِب فَ َقاَل بَ ْعُضنَا    ،َورََجَع ُكلُّ َواِحٍد ِمنَّا ِإىَل َمْوِضِعهِ  ،رَدَّ احلَْ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِفيَهاَوَعظَنَا رَ  ،انأ لِب َْعٍض ِإنَّ هلذه الليلة لش َلةُ َثاَلٍث َوِعْشرِينَ ا ِهَي فَِإذَ  ،ُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ    .لَي ْ
 . قُ ْلُت َجَعَلهُ ِإْسَحاُق ِمْن ُمْسَنِد َأيِب َحازٍِم َمْوىَل َبيِن ُهَذْيلٍ * 
 

 . م عن اْلب َيَاِضيِّ ز َأْكثَ ُرَها ِمْن رواية أيب حا[ َوَقْد َرَواهُ النََّساِئيُّ يف ااِلْعِتَكاِف ِمْن طُُرٍق 2]- 1118
 

َوَرَوى3] -  1118 َأمحَْ   [  َماُم  َماِلكٍ اإْلِ ِمْن طَرِيِق  اجْلَْهِر اِبْلِقَراَءِة  الن َّْهِي َعِن  ِقصََّة  َسِعيدٍ ، َعْن  ُد  ْبِن  حُمَمَِّد ْبِن  ، َعْن  ََيََْي 
َويف   ،ْْسُهُ ِدينَار  هُ َمْوىَل َبيِن ِغَفاٍر َواَفِفي َأْكَثِر الرواايت أَنَّ   ،َواْختُِلَف يف َأيِب َحازٍِم َهَذا   ،َأيِب َحازٍِم َعِن اْلب َيَاِضيِّ ، َعْن  ِإبْ َراِهيمَ 

ُ َأْعَلمُ   َهِذِه الّرَِوايَِة أَنَّهُ َمْوىَل َبيِن ُهَذْيٍل َواَّللَّ
محمَّد بن إسحاق هو إمام المغازي صدوق يدلس، وقد عنعن، وتابعه غيره، كما  :  المحقق ]  [ سنده ضعيفبوصيري:  ال ]  #  

 [ه، والحديث دال على إثباتها.سيأتي، وأبو حازم مختلف في صحبت
 

 بَابُ الِاعْتِكَافِ   -  37
َثيِن ،  مَحَّاد  َوُهَو اْبُن َسَلَمةَ ، ثنا  أان النَّْضُر ُهَو اْبُن ُُشَْيلٍ   :وقال ِإْسَحاقُ   -  1126 َفَمِرَض    ،َأنَّ َصِفيََّة اْعَتَكَفتْ   ،قَ تَاَدةُ   َحدَّ

 ". ُخِذي ِبِعَضاَدِتَِ اْلبَاِب َواَل َتْدُخِلي "  :فَ َقالَ  ،ِه َوَسلََّم َأْن تَ ُعوَدهُ  َعَليْ  َصلَّى اَّللَُّ فاستأذنت رسول هللا ،بَ ْعُض َأْهِلَها
 هذا مرسل أو معضل رَِجالُهُ ثَِقات  * 
 [ بين والدة قتادة والعهد النبوي قرابة خمسين سنة.:  المحقق] # 
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 بِتَعْجِيلِ الْحَجِّ بَابُ الْأَمْرِ    -  4
ثَ نَاقَاَل احْلَاِرثُ   -  1128 ِإبْ َراِهيَم الت َّْيِميِّ َعِن ، َعْن  ُحَصنْيُ ْبُن ُعَمَر َعِن اأْلَْعَمشِ ، ثنا  ََيََْي ْبُن َعْبِد احْلَِميِد احْلِمَّاينُّ   : َحدَّ

ُقُضَها حجرا حجرا  ْنظُُر ِإىَل َحَبِشيٍّ ْأَصَمَع بَِيِدِه ِمْعَول  يّنِ أَ َفَكأَ   ،ُحجُّوا "  :احْلَاِرِث ْبِن ُسَوْيٍد عن علي َرِضَي هللا َعْنه قَالَ   "يَ ن ْ
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ،َوبَ َرأَ النََّسَمةَ   ،َوالَِّذي فَ َلَق احْلَبَّةَ  ،اَل  :قَالَ  ؟أَِبَرْأِيكَ  :قلنا لعلي َرِضَي هللا َعْنه ْعُتهُ ِمْن نَِبيُِّكْم َصلَّى اَّللَّ  َوَلِكْن ْسَِ

 [ األحمسي متروك، ويحيى حافظ اتهم بسرقة الحديث.حصين بن عمر هو : المحقق] [له شاهدبوصيري: ال] # 
 

ثَ نَاَوقَاَل أَبُو َبْكٍر َوَأمْحَُد ْبُن َمِنيعٍ   -  1129 َعِن    ،َمْنُصوِر ْبِن ُسَلْيَمانَ ، َعْن  ِكاَلِب ْبِن َعِليٍّ ، َعْن  َمْنُصور  ، ثنا  َجرِير    : َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  :ْبِن ُمْطِعٍم قَالَ  ِخي ُجَبرْيِ اْبِن أَ  ْساَلمِ " :قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  ". اَل َصُرورََة يف اإْلِ

كًلب بن علي ذكره ابن حبان في  :  المحقق]  [سنده فيه منصور بن أبي سليمان، وهو ضعيف. وله شاهدبوصيري:  ال]  #  
/  5مة البخاري وابن أبي حاتم، ومنصور ذكره ابن حبان في الثقات )ر: مجهول، لكن ترج(، وقال ابن حج356/  7الثقات )

 [ (، وابن أخي جبير بن مطعم لم أعرفه.429
 

 بَابُ فَضْلِ الْحَاجِّ   -  6
َثيِن إْساعيل بن رافع، عن أن  -  1131 د : َحدَّثَ نَا َعطَّاُف ْبُن َخاِلٍد، َحدَّ -ول هللا  س بن مالك صاحب رسَوقَاَل ُمَسدَّ

هللا وسلم  صلى  اَّللَِّ    -عليه  َرُسوِل  َمَع  َجاِلًسا  َوَسلَّمَ -قَاَل: ُكْنُت  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ من   -َصلَّى  رجل  فََأََتهُ  اخْلَْيِف  َمْسِجِد  يف 
قَاَل   َنْسأَُلَك،  اَّللَِّ  َرُسوَل  اَي  نَاَك  ِجئ ْ قَااَل:  سلما  فلما  ثقيف،  من  ورجل  وسلمص-األنصار  عليه  هللا  ُتَما ":  -لى  ِشئ ْ ِإْن 

ُتَما َأْن َأْسُكَت َوَتْسَأاَلين فَ َعْلتُ   ،َأْخَْبُْتُكَما ِِبَا َتْسَأاَلين َعْنهُ فَ َعْلتُ  ، قَااَل: َأْخِْباَْن اَي َرُسوَل اَّللَِّ نَ ْزَدْد ِإميَااًن أَْو يف "َوِإْن ِشئ ْ
يَِقينًا   لِ -ِإْْسَاِعيلُ َشكَّ  -نزدد  اأْلَْنَصاِريُّ  فَ ]فَ َقاَل  أَْنَت  َبْل  قَاَل:  َسْل،   : َحقَّكَ   ،َسْلهُ لث ََّقِفيِّ َلَك  أَلَْعِرُف  َفَسْلُه[،    ،فَِإيّنِ 

، قَاَل   ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -فَ َقاَل اأْلَْنَصارِيُّ: َأْخِْباَْن اَي َرُسوَل اَّللَِّ َتيِن َتْسأَُليِن ":  -َصلَّى اَّللَّ َعْن خمرجك من بيتك تؤم البيت   ِجئ ْ
وعن طوافك ابلصفا   ،َوَعْن رَْكَعت َْيَك بَ ْعَد الطََّواِف َوَما َلَك فيهما  ،وما لك ِفيهِ  ،وعن طوافك ابلبيت  ،ك فيه ا لوم ،احلرام 

فيه  وما لك  ِفيهِ   ،واملروة  َلَك  َوَما  بَِعَرفََة  ُوقُوِفَك  َوَما لَ   ،َوَعْن  اجْلَِماَر  رَْمِيَك  ِفي َوَعْن  َلَك  َوَما  ََنِْرَك  َوَعْن  ِفيِه،  َوَعْن َك  ِه، 
قال: والذي بعثك ابحلق لعْن هذا جئت أسألك،    ." ِفيِه، َوَعْن طََواِفَك بَ ْعَد َذِلَك َوَما لك فيه  ِحاَلِقَك رَْأَسَك َوَما َلكَ 

ُ َعَلْيه َوَسلَّمَ -قَاَل   قَ ُتَك خفا ومل ترفعه إالَّ كتب هللا  مُّ اْلب َْيَت احْلََراَم مَلْ َتَضْع انَ بَ ْيِتَك تَ ؤُ   فَِإنََّك ِإًذا خرجت من ":  -َصلَّى اَّللَّ
َا   لك به حسنة وحما َعْنَك ِبِه َخِطيَئًة، َورََفَع َلَك هِبَا َدرََجةً ]وأما طوافك ابلبيت[، َوَأمَّا رَْكَعت َْيَك بَ ْعَد الطَّ تعاىل َواِف فَِإَّنَّ

ًة، َوَأمَّا ُوقُوُفَك َعِشيََّة َعَرفََة فإن هللا تعاىل اْلَمْرَوِة َفَكِعْتِق َسْبِعنَي رَقَ بَ اِعيَل، َوَأمَّا طََواُفَك اِبلصََّفا وَ َكِعْتِق رَقَ َبٍة ِمْن َبيِن ِإْسَْ 
نْ يَا لِّ َفجٍّ َعِميٍق يَ ْرُجوَن َرمْحَيِت  فَ يُ بَاِهَي ِبُكُم اْلَماَلِئَكَة يقول: هؤالء عبادي جاؤوين ُشْعثًا ُغْْبًا ِمْن كُ   ،يَ ْهِبُط ِإىَل السََّماِء الدُّ

َوِلَمْن َشَفْعتُْم لَهُ َوأَمَّا رَْمُيَك    ،فَ َلْو َكاَنْت ُذنُوبُُكْم َعَدَد الرَّْمِل َأْو َكَزَبِد اْلَبْحِر لََغَفْرَُتَا أَِفيُضوا ِعبَاِدي َمْغُفورًا َلُكمْ   ،َمْغِفَرِت وَ 
ت ََها َكِبريَة  ِمَن اْلَكبَائِِر املو فَ َلَك ِبُكلِّ َحَصاٍة رَمَ   ،اجْلَِمارَ  َمْدُخور  َلَك ِعْنَد رَبَِّك، وأما حالق  بقات اْلُموِجبَاِت، َوَأمَّا ََنُْرَك فَ ي ْ

نُوُب أََقلَّ ِمْن َذِلَك؟ قَ "رأسك فبكل شعرة حلقتها حسنة وَتحى َعْنَك هِبَا َخِطيَئة   ، فَِإْن َكاَنِت الذُّ اَل:  ، قَاَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّ
[ َيَضَع ]َيَدُه[   ، بَ ْعَد َذِلكَ ا طََواُفَك اِبْلب َْيِت  لك يف َحَسنَاُتَك، َوَأمَّ   إذا تدخر" فَِإنََّك َتطُوُف َواَل َذْنَب َلَك َيَِْت َمَلك  ]َحَّتَّ

 بَِقيََّة احْلَِديِث.  ، َفذََكرَ "َبنْيَ َكِتَفْيَك مثَّ يَ ُقوُل: اْعَمْل ِلَما ُتْست َْقَبُل، فَ َقْد ُغِفَر َلَك َما َمَضى
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عطاف بن خالد صدوق يهم، وإسماعيل بن  : المحقق] [عيف، لضعف إسماعيل بن رافع. وله شاهده ضسندبوصيري: ال] # 
 [ رافع ضعيف الحفظ، ولم يثبت لي سماعه من أنس بن مالك.

 
 بَابُ حَرَمِ مَكَّةَ   -  7

َبْكرٍ 1] -  1134 أَبُو  َوقَاَل  ثَ نَا[  َحدَّ احْلُبَابِ   :  ْبُن  ثنا  زَْيُد  ُعب َْيَدةَ ،  ْبُن  َثيِن ُموَسى  َحدَّ َيَسارٍ   ،  ْبُن  عمر   ،َصَدَقةُ  ابن  َعِن 
قَالَ  َعْنهما  هللا  َوَسلََّم    :َرِضَي  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّ  َرُسوُل  احْلَِديثَ ...َخَطَب  ِإنَّ  "  :قَالَ   ،َفذََكَر  النَّاُس  َقِد أَي َُّها  الزََّماَن 

َة الشُُّهوِر ِعْنَد اَّللَِّ اثْ نَا َعَشَر َشْهًرا يف كتاب هللا عز    ، السموات َواأْلَْرضَ فَ ُهَو اْلي َْوُم كهيئة يَ ْوَم َخَلَق اَّللَُّ   ،اْسَتَدارَ  َوِإنَّ ِعدَّ
َها َأْربَ َعة  ُحُرم  رََجُب ُمَضَر َبنْيَ مُجَاَدى َوَشْعبَاَن َوُذو الْ   َيِضلُّ وإن النَِّسيءُ زاَِيَدة  يف اْلُكْفرِ   ،ِقْعَدِة َوُذو احلجة واحملرم وجل ِمن ْ

ُْم كانوا َيعلون صفر َعاًما َحاَلاًل َوَعاًما َحَراًما  ، َما َحرََّم اَّللَُّ ِبِه الَِّذيَن َكَفُروا ِإىَل  وََكَذا اْلُمَحرَُّم َوَذِلَك النسئ ِمَن    ،ذلك أَّنَّ
َأيُّ بَ َلٍد "   :قال  ،شهر حرام  :ا لو قا  ؟"أي شهر هذا "  :قال  ،يوم حرام  :قالوا   ؟"أي يوم هذا"ِديَث َوِفيِه  احلَْ   ..."الشَّْيطَانِ 

حرام  قَالُوا:  "؟ َهَذا "قَالَ   ،بَ َلد   َهَذا  :  َوَأْعَراَضُكْم َكُحْرَمِة  َوَأْمَواَلُكْم  ِدَماءَُكْم  َحرََّم َعَلْيُكْم  َقْد  تعاىل  هللا  َهَذا  فإن  يف  اْلي َْوِم 
 "اللَُّهمَّ اْشَهْد اللَُّهمَّ اْشَهدْ "   :فَ َقالَ   ،رََفَع يََدْيهِ مثَّ  ،  " ْم غَائَِبُكمْ اَل فَ ْليُ ب َلِّْغ َشاِهدُكُ َواَل أُمََّة بَ ْعدَُكْم أَ   ،َأاَل اَل َنِبَّ بَ ْعِدي   ،الشَّْهرِ 

 . َثاَلَث َمرَّاتٍ 
  

ثَ نَامُحَْيدٍ [ َوقَاَل َعْبُد ْبُن 2]- 1134 َبَة َفذََكَرهُ ِبطُوِلهِ  : َحدَّ  أَبُو َبْكِر ْبُن َأيِب َشي ْ
 

 هُ أَبُو يَ ْعَلى ِمْن َوْجٍه آَخَر َعْن ُموَسى ْخَرجَ [ َوأَ 3]- 1134
)  ]العدوي   #   المنخب  ضعيف:  (856في  ضعيف.  ،سند  وهو  عبيدة  بن  موسى  سنده  الحباب  :  المحقق]  [في  بن  زيد 

 [ الربذي ضعيف.صدوق، وموسى هو 
 

 بَابُ فَضْلِ الْمُتَابَعَةِ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ(   -  9) 
ثَ نَاثُ احْلَارِ قَاَل    -  1136 َحدَّ اْلُمَحْبَِّ   :  ْبُن  ثنا  َداُوُد  ُسَهْيلٍ ،  أبيه   ،عباد عن  قَالَ   ،عن  هريرة  أيب  اَّللَِّ    :عن  َرُسوُل  قَاَل 

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َُما يَ ْنِفيَاِن اْلفَ   ،ََتِبُعوا َبنْيَ احْلَجِّ َواْلُعْمَرةِ " :َصلَّى اَّللَّ ْقَر َوالذُّنُوَب َكَما ينفى اْلِكرُي َخَبَث فَ َوالَِّذي نَ ْفِسي بَِيِدِه ِإَّنَّ
 " احْلَِديدِ 

داود متروك، وعباد هو ابن كثير الثقفي متروك،  :  المحقق[ ]رواه الحارث مرسًلا بسند ضعيف لضعف داود"]البوصيري:    #  
 [لكن ورد هذا المعنى في عدد من األحاديث   لح.وال يعرف له سماع من سهل بن أبي صا

 

 حْرِ لِلْحَاجِّ( كُوبِ الْبَ بَابُ رُ   -  10
أيب بكرة َرِضَي ، َعْن  َحِبيُب ْبُن الشَِّهيِد َعِن احْلََسِن ْبِن َأيِب احْلََسنِ ، ثنا  اخْلَِليُل ْبُن زََكرايَّ   : َحدَّثَ نَاقَاَل احْلَاِرثُ   -  1138
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  :قَالَ هللا َعْنه   " َأْو ُمْعَتِمر   ، يَ رَْكُب اْلَبْحَر ِإالَّ غَاٍز أَْو َحاجٌّ اَل " :قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 [ الخليل متروك.: المحقق[ ]رواه الحارث بن أبي أسامة عن الخليل بن زكريا وهو ضعيف.]البوصيري:  # 
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 إِلَى احلج كُلَّ خَمْسَةِ أَعْوَامٍ( بَابُ النَّدْبِ    -  11) 
يَ ْعَلى  -  1140 أَبُو  ث َ َوقَاَل  َحدَّ ِعيَاضٍ   نَا:  ْبِن  الفضيل  ْبُن  ُعب َْيَدَة  ثنا  أَبُو  َسِعيدٍ ،  ثنا  أَبُو  َعْن  اْلَمْسُعوِديُّ ،  ْبِن  ،  يُوُنَس 

قَالَ ، َعْن  رَُجلٍ ، َعْن  َخبَّابٍ  هللا َعْنه  َرِضَي  األرت  بن  َوَسلَّمَ   :َخبَّاِب  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ اَّللَِّ َصلَّى  َرُسوُل  َعزَّ وَ "  :قَاَل   َ اَّللَّ َجلَّ  ِإنَّ 
 ." َوَأْوَسْعُت َعَلْيِه يف الّرِْزِق َيَِْت َعَلْيِه ََخُْس ِحَجٍج مَلْ َيَِْت ِإيَلَّ ِفيِهنَّ َلَمْحُروم   ،ِإنَّ َعْبًدا َأْصَحْحُت لَهُ ِجْسَمهُ  يَ ُقوُل:

ضعيفالبوصيري:  ]  #   عنه  والراوي  يسم،  لم  راو  فيه  بسند  يعلى  أبو  ]رواه  وي  :المحقق[  مجهول،  صدوق  الرجل  ونس 
والمسعودي إن كان عبد الرحمن بن عبد هللا فهو صدوق اختلط بآخره وال أعرف له سماعاا من يونس، وأبو سعيد  يخطئ،  

 [  لم أعرفه.
 

 الذَّرَارِي وَالرَّقِيقِ وَوُجُوبِهِ عَلَيْهِمْ إِذَا بَلَغُوا( بَابُ الْأَمْرِ بِحَجِّ    -  12) 
عن جابر   ،َأيِب َعِتيقٍ ، َعْن  َأيِب ُعْثَمانَ ، َعْن  ِإْْسَاِعيُل ْبُن َعيَّاشٍ ، ثنا  اِعيُل ابن َأيِب ِإْْسَاِعيلَ ِإْسَْ ، ثنا َوقَاَل احْلَاِرثُ   -  1144

قال  َعْنه  هللا  اَّللَِّ   :َرِضَي  َرُسوَل  قَالَ َأنَّ  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  َعلَ "   :  ِحَجٍج َكاَنْت  َعْشَر  َحجَّ  َِمُْلوًكا  َأنَّ  ِإِن  َلْو  ِحجَّة   ْيِه 
َوَلْو َأنَّ َصِغريًا    ،َوَلْو َأنَّ َأْعَرابِيًّا َحجَّ َعْشَر ِحَجٍج َكاَنْت َعَلْيِه ِحجَّة  ِإَذا َهاَجَر ِإِن اْسَتطَاَع ِإلَْيِه َسِبياًل   ،اْسَتطَاَع ِإلَْيِه َسِبياًل 

ْساَلِم ِإَذا   ." َعَقَل ِإِن اْسَتطَاَع ِإلَْيِه َسِبياًل َحجَّ َعْشَر ِحَجٍج َكاَنْت َعَلْيِه ِحجَّةُ اإْلِ
أبو عثمان يظهر أنه حرام بن عثمان متروك، وإسماعيل بن أبي إسماعيل ضعيف،  :  المحقق]  [له شاهدبوصيري:  لا]  #  

 [ ورواية إسماعيل بن عياش عن غير أهل بلده فيها تخليط.
 

 حْسِبُ مِنْ سَبِيلِ اللَّهِ( بَابُ الْحَمْلِ عَلَى الرَّاحِلَةِ فِي الْحَجِّ يَ   -  14)  
ثَ نَاقَاَل أَبُو َبْكرٍ   -  1147 َأيِب َبْكِر ْبِن ، َعْن  ِإبْ َراِهيَم ْبِن اْلُمَهاِجرِ ، َعْن  حُمَمَِّد ْبِن َأيِب ِإْْسَاِعيلَ ، َعْن  َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َُّنرَْيٍ   : َحدَّ

الرَّمْحَنِ  َأنَّ ، َعْن  َعْبِد  َأيِب َمْعِقٍل  ْبِن  النَِّبَّ َصلَّى    َمْعِقِل  أََتْت  ف َ اأُمَّهُ  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ َمْعِقٍل َكاَن    َقاَلْت:َّللَّ ِإنَّ َأاَب  َرُسوَل اَّللَِّ  اَي 
َوَسأَْلُتهُ    ،هِ ُت ِعيَالِ ُهَو قُو   :فَ َقالَ   ،فسألته جذاذ ََنِْلهِ   ،َومَلْ ُأِطِق املشي  ،َفَحجَّ َعَلى رَاِحَلِتهِ   ،َوَعَدين َأْن اَل ََيُجَّ ِإالَّ َوَأاَن َمَعهُ 

  : قَالَ   ،َصَدَقتْ   :قَالَ   ؟"َما تَ ُقوُل أُمُّ َمْعِقلٍ   ،اَي َأاَب َمْعِقلٍ "  : فَ َقالَ   ،َوَلْسُت ِِبُْعِطيِكهِ   ،ُهَو يف َسبِيِل اَّللَِّ   :فَ َقالَ   ،ِعْنَدهُ ِبْكًرا  
 ِبْكَرهُ طَاَها فََأعْ  ،" فَِإنَّ احْلَجَّ ِمْن سبيل هللا تعاىل  ،فََأْعِطَها ِبْكَركَ "

(: رواه أبو بكر بن أبي شيبة  319/ 4قال البوصيري ): المحقق[ ]رواه أبو بكر بن أبي شيبة ورواته ثقات.]البوصيري:  # 
 [ورواته ثقات.

 
د    -  1153 ُمَسدَّ ثَ نَاَوقَاَل  َحدَّ طَاُوسٍ ، َعْن  ََيََْي   :  اْبِن  قال، َعْن  ُسْفيَاَن َعِن  قَ   :أَبِيِه  رَُجاًل  لِلنَِّبِّ َأنَّ  َعَلْيِه    اَل   ُ اَّللَّ َصلَّى 

َها  ،َومَلْ تُوصِ   ،ِإنَّ أُمِّي َماَتتْ   :قَالَ   ؟نَ َعمْ   :قَالَ   ؟أَفََأُحجُّ َعْنهُ   ،ِإنَّ َأيِب اَل يستطيع أن َيج ِإالَّ ُمْعرَتًِضا  :َوَسلَّمَ   ؟أَفَأََتَصدَُّق َعن ْ
 " نَ َعمْ " :قَالَ 
إسناده مرسل، ورجاله ثقات، ابن طاووس هو: عبد هللا، وسفيان هو ابن  : محققل ا] [مرسل، ورجاله ثقات بوصيري: ال] # 

 [ عيينة.
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ثَ نَاَوقَاَل احْلَاِرثُ   -  1154 قَاَل    :عن جابر َرِضَي هللا َعْنه قَالَ   ،َعِن اْبِن اْلُمْنَكِدرِ   ،أَبُو َمْعَشرٍ ، ثنا  ِإْسَحاُق ْبُن ِبْشرٍ   : َحدَّ
 . " اْلَميَِّت َواحْلَاجَّ َواْلُمْنِفَذ َذِلكَ  ،يدخل هللا تعاىل اِبحْلُجَِّة اْلَواِحَدِة َثاَلثََة نَ َفٍر اجْلَنَّةَ "  : َعَلْيِه َوَسلَّمَ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ 

معشر.]البوصيري:    #   أبي  لضعف  ضعيف؛  ]سند  عبد  :  المحقق[  بن  نجيح  هو  معشر  وأبو  متروك،  بشر  بن  إسحاق 
 [ الرحمن السندي ضعيف.

 
إِبْ َراِهيَم ْبِن ُشَعْيٍب اْلَمَدينِّ يَ ْرفَ ُعهُ  ، َعْن  ِإْْسَاِعيُل ْبُن َعيَّاشٍ ، ثنا  ِإْْسَاِعيُل ْبُن َأيِب ِإْْسَاِعيلَ   : َحدَّثَ نَاَوقَاَل احْلَاِرثُ   -  1155

 ََنَْوهُ 
والحديث   ها تخليط.إسماعيل بن أبي إسماعيل ضعيف، ورواية إسماعيل بن عياش عن غير أهل بلده في :  المحقق]  #  

 [ معضل إبراهيم لم يدرك من أدرك عهد النبوة.
 

 بَابُ الْمَوَاقِيتِ الْمَكَانِيَّةِ   -  17
ِإْسَحاقُ   -  1156 ثَ نَاقَاَل  َحدَّ هذا اْبُن َأْرطََأةَ   :  حجاج  ُهَو اْبُن ِغيَاٍث عن  هللا َعْنه  ، َعْن  َحْفص   َرِضَي  جابر  َعطَاٍء عن 

 .  َعَلْيِه َوَسلََّم أِلَْهِل اْلِعرَاِق َذاَت ِعْرقٍ اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َوقََّت َرُسوُل  :قَالَ 
 * .  َحجَّاُج َضِعيف 
 [ حجاج بن أرطاة: صدوق كثير الخطأ والتدليس، وعنعن هنا لكن تابعه غيره.: المحقق] # 

 
حُمَمَِّد ْبِن  ، َعْن   ْبِن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ُقَسْيٍط عن أبيه يزيد ْبُن يَزِيدَ َعْبُد اَّللَِّ ، ثنا  حُمَمَُّد ْبُن ُعَمرَ   : َحدَّثَ نَاَوقَاَل احْلَاِرثُ   - 1157

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأَهلَّ ِمْن َمْسِجِد ِذي احْلَِليَفةِ  ،ْواَبنَ َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن ث َ   . عن أيب َرِضَي هللا َعْنه َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 [ محمَّد بن عمر هو الواقدي متروك.: المحقق [ ]لحارث عن الواقدي وهو ضعيف.ه اروا]البوصيري:  # 

 

 الْمَوَاقِيتِ الزَّمَانِيَّةِ بَابُ    -  19
ثَ نَا َأَسُد ْبُن َعْمرٍو،  - 1160 ُ  رَ -احْلَجَّاُج، َعِن احْلََكِم، َعْن ِمْقَسٍم، َعِن اْبِن َعبَّاٍس ، ثنا  قَاَل َأمْحَُد ْبُن َمنِيٍع: َحدَّ ِضَي اَّللَّ

ُهَما    شهر احلج.قَاَل: من السنة أن ال َيرم ابحلج إالَّ يف أ -َعن ْ
 [ مقسم هو مولى بني هاشم صدوق، والحجاج هو ابن أرطاة صدوق كثير الخطأ والتدليس. وأسد مختلف فيه.: المحقق] # 

 

 بَابُ فَضْلِ الْمُحْرِمِ   -  20
بَ  - 1161 ُفاَلٍن َعِن  ، َعْن َعاِصِم ْبِن ُعب َْيِد اَّللَِّ ، َعْن يَزِيَد ْبِن َأيِب زاَِيدٍ ، َعْن اْبُن ُفَضْيلٍ  : َحدَّثَ نَاةَ قَاَل أَبُو َبْكِر ْبُن َأيِب َشي ْ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَالَ   " َب ِإالَّ َغُرَبْت ِبطاايه فَ ُتِصيبُهُ الشَّْمُس َحَّتَّ تَ ْغرُ  ،َوُهَو حُمْرِم    ،َما ِمْن رَُجٍل َيَضُع ثَ ْوبَهُ "  :النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ
عاصم هو العمري  : المحقق[ ]شيبة بسند ضعيف؛ لضعف عاصم بن عبيد هللا العمري.رواه أبو بكر بن أبي ]البوصيري:  # 

ا.  [ ضعيف، ويزيد ضعيف أيضا
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ثَ نَا[ َوقَاَل َأمْحَُد ْبُن َمنِيعٍ 1]- 1162 ، َعْن ُعب َْيَدةَ َأِخيِه َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ، َعْن ةَ  ُعب َْيدَ ُموَسى ْبنُ ، ثنا َمْرَواُن ْبُن ُمَعاِويَةَ  : َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  :َجاِبِر ْبِن عبد هللا َرِضَي هللا َعْنهما قَالَ  َوَسِلَم اْلُمْسِلُموَن ِمْن  ،َمْن َقَضى ُنُسَكهُ " :قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

   "تَ َقدََّم ِمْن َذنِْبِه َوَما تََخَّرَ ِلَسانِِه َوَيِدِه ُغِفَر َلهُ َما 
 

 ُموَسى ْبُن ُعب َْيَدَة ِبِه َومَلْ يَ ُقْل َوَما تََخَّرَ ، ثنا [ َوقَاَل َعْبُد ْبُن محيد حدثنا عبد اَّللَِّ ْبُن ُموَسى2]- 1162
ا.موسى بن عبيدة الربذي: ضعيف، وكان : المحقق] [إسناده ضعيف: (1148في المنتخب ) ]العدوي  #   [ عابدا

 
ثَ نَا:  َوقَاَل احْلَاِرثُ   -  1167 قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ   :َأيِب الزَُّبرْيِ عن جابر َرِضَي هللا َعْنه قَالَ ، َعْن  مَحَّاد  ، ثنا  َداُوُد ْبُن اْلُمَحْبَِّ   َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ْساَلمِ "  :َصلَّى اَّللَّ اإْلِ ْو ُمْعَتِمٍر أَْو زَائٍِر َكاَن َمْضُمواًن  اْلب َْيَت ِمْن َحاجٍّ أَ   يَ ُؤمُّ َهَذاَمْن َخَرَج    ، َهَذا اْلب َْيُت ِدَعاَمةُ 
 " َوِإْن رَدَّهُ رَدَّهُ ِبَغِنيَمٍة َوَأْجرٍ  ،َعَلى اَّللَِّ ِإْن قَ َبَضهُ َأْن يُْدِخَلهُ اجْلَنَّةَ 

وهو ضعيف.]البوصيري:    #   المحبر  بن  داود  الحارث عن  ا:  المحقق[ ]رواه  متر داود بن  صدوق  لمحبر  الزبير  وأبو  وك، 
 [ يدلس.

 
  : عن جابر َرِضَي هللا َعْنه قَالَ   ،حُمَمَِّد ْبِن اْلُمْنَكِدرِ ، َعْن  أَبُو َمْعَشرٍ ، ثنا  إسحاق بن بشر  : َحدَّثَ نَاَوقَاَل احْلَاِرثُ   -  1168

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   " رضه هللا تبارك وتعاىل يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة َومَلْ َُيَاِسْبهُ يِق َمكََّة مَلْ يع َمْن َماَت يف طَرِ " :قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
نجيح  إسحاق بن بشر متروك، وأبو معشر هو  :  المحقق[ ]رواه الحارث عن إسحاق بن بشر وهو ضعيف]البوصيري:    #  

 [ السندي ضعيف.
 

 )بَابُ التَّمَتُّعِ( 
َثيِن ُن يُوُسفَ َوقَاَل أَبُو يعلى حدثنا حجاج بْ   - 1185 َعِن اْبِن ِشَهاٍب    ، زَْمَعةُ ْبُن َصاِلحٍ   ، َحدََّثيِن يَزِيُد ْبُن َأيِب َحِكيمٍ   ، َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّ  ،َأْخَْبين ُعب َْيُد اَّللَِّ ْبُن َعْبِد اَّللَِّ  َعَة احْلَجِّ َعِن ابن مسعود َرِضَي هللا َعْنه أَنَّهُ ََتَتََّع َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  . َم ُمت ْ
وعبيد هللا بن  ،  زمعة بن صالح ضعيف:  لمحققا[ ]رواه أبو يعلى بسند ضعيف؛ لضعف زمعة بن صالح.]البوصيري:    #  

 [ عبد هللا لم يدرك عبد هللا بن مسعود.
 

 )بَابُ مَا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ( 
ثَ نَاَوقَالَ   -  1196 َأنَّ رَُجاًل أََتى النَِّبَّ    :أبيه قال، َعْن  يَ ْعَلى ْبِن أَُميَّةَ ، َعْن  َعطَاءٍ ، َعْن  مَهَّام  نا  ، ثاْلَعبَّاُس ْبُن اْلَفْضلِ   : َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوَعَلْيِه ُجبَّة   ةُ وََكاَن أَُميَّ  ،فسرت بِثَ ْوبٍ  ،فنزل الوحي ؟َكْيَف أَف َْعُل يف ُعْمَرِت   :فقال  ،َوَعَلْيِه أثر اخللوق ،َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوَقْد أُنْ َيُِبُّ أَ   احْلَِديَث   ...ِزَل َعَلْيِه اْلَوْحيُ ْن يَ َراهُ َصلَّى اَّللَّ

َا ُهَو َعِن اْبِن يَ ْعَلى ْبِن أَُميَّةَ  :قُ ْلتُ *   .  أَُميَّةَ َواحْلَِديُث لِي َْعَلى اَل ِمْن َحِديِث أَبِيهِ  ،أَبِيهِ ، َعْن َوِهَم ِفيِه اْلَعبَّاُس َوِإَّنَّ
 [ العباس ضعيف، وهمام هو ابن يحيي العرذي، ثقة ربما وهم، وعطاء هو ابن أبي رباح.: المحقق] # 
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َأى فَ رَ  ،ُكْنُت َمَع َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ   :َأيِب عبد هللا قال، َعْن ِإْسَرائِيلُ ، ثنا َعْبُد اْلَعزِيِز ْبُن أاََبنَ  : َحدَّثَ نَاَوقَاَل احْلَاِرثُ  - 1198
رْتِ َواْلب َْيِت فَ ن ََهاهُ رَ  ْعُت ابن عباس َرِضَي هللا َعْنهما    :َوقَالَ   ،ُجاًل يدخل رأسه بني السِّ ُ    يَ ُقوُل:ْسَِ ََّنَى َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

رْتِ َواْلب َْيتِ   ،رت واجلدارَعَلْيِه َوَسلََّم َأْن يُْدِخَل اْلُمْحرُِم رَْأَسهُ َبنْيَ الس  . أو بني السِّ
 [ عبد العزيز بن أبان متروك كذبه ابن معين: المحقق] # 

 

 بَابُ دُخُولِ مَكَّةَ وَفَضْلِهَا(   -  28) 
د    -  1200  ُمَسدَّ َحدَّثَ نَاَوقَاَل  َسِعيدٍ   :  ْعُت َعْبَد الرَّمْحَِن ْبَن  ، ثنا  ََيََْي ْبُن  قال ْسَِ القوي  هو  يونس  يزيد أبو  احْلََسُن ْبُن 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإىَل اْلَمِديَنِة مَيِْشي ا  َلمَّ   يَ ُقوُل:َساِبٍط   َواَّللَِّ َما َأْعَلُم "  :فَ َقالَ   ،اْلت ََفَت ِإىَل اْلب َْيتِ ، مثَّ  َخَرَج َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
تً  َوَلِكْن َأْخَرَجيِن الَِّذيَن    ،ْنَك رَْغَبةً َوَما َخَرْجُت عَ   ،وال بلدة أحب ِإيَلَّ ِمْنكَ   ،ا وضعه هللا تعاىل يف اأْلَْرِض َأَحبَّ إيل منك بَ ي ْ

مثَّ  " َكَفُروا  َيطُوُف  "  :اَنَدى،  َعْبًدا  مَيَْنَع  َأْن  لَِعْبٍد  َيَِلُّ  اَل  َمنَاٍف  َعْبِد  َبيِن  ََّنَارٍ اَي  َأْو  لَْيٍل  ِمْن  َشاَء  َساَعٍة  َأيَّ  اْلب َْيِت     "هِبََذا 

 [ عهد النبوة.هذا حديث مرسل ابن سابط لم يدرك : المحقق] # 
 

َعِن ابن عباس َرِضَي   ،ِمْقَسمٍ ، َعْن  ِهَشام  ُهَو اْبُن ُسَلْيَماَن َعِن ابن جريج حدث   : َحدَّثَ نَاَوقَاَل اْبُن َأيِب ُعَمرَ   -  1201 
قَالَ  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  النَِّبِّ  َعِن  َعْنهما  يف تُ ْرَفُع  "  :هللا  َمَواِطٍن:  سبعة  يف  َوِإَذااأليدي  الصَّاَلِة،  َبْدِء  اْلب َْيَت،      رَأَْيَت 

 ." َوَعَلى الصََّفا َواْلَمْرَوِة، َوَعِشيََّة َعَرَفَة، َوِِبَْمٍع، َوِعْنَد اجلمرتني، وعلى امليت

 [ مقسم صدوق، وهشام مقبول.: المحقق] [.سنده فيه انقطاعبوصيري: ال] # 
 

 بَابُ حَدِّ الْحَرَمِ(   -  31) 
ثَ نَا ِهَشاُم ْبُن  اْبنُ   قَالَ   -  1205 عن حممَّد ْبِن    ،ُسَلْيَماَن، َعِن اْبِن ُجَرْيٍج، ثنا َعْبُد اَّللَِّ ْبُن ُعْثَماَن ْبِن ُخثَ ْيمٍ  َأيِب ُعَمَر: َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأَمَر يَ ْوَم فَ ْتِح َمكََّة َتيم بن أسيد َجدَّ عَ اأْلَْسَوِد  َدَها  ،مٍ ْبِد الرَّمْحَِن ْبِن اْلُمطَِّلِب ْبِن ََتِي َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ  . َفَحدَّ

هشام مقبول، وعبد هللا بن عثمان صدوق، ومحمَّد بن  :  المحقق[ ]رواه ابن أبي عمر بسند رجاله ثقات.]البوصيري:    #  
بن األسود لم يدرك عصر   األسود هو القرشي ذكره ابن حبان في الثقات، وترجمه البخاري في الكبير، وابن أبي حاتم ومحمد

 [ النبوة.
 

،  حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ُرْسَتةَ ، ثنا َعْبُد اَّللَِّ ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َجْعَفٍر ُهَو أَبُو الشَّْيخِ  : َحدَّثَ نَاَوقَاَل أَبُو نُ َعْيٍم يف اْلَمْعرَِفةِ  - 1207
َثيِن ْيمٍ اْبُن ُخث َ ، ثنا  ْيُل ْبُن ُسَلْيَمانَ ُفضَ الْ ، ثنا  َعْمُرو ْبُن َماِلٍك الرَّاِسِبُّ ثنا   َعِن ابن عباس َرِضَي هللا َعْنهما   ،أَبُو الطَُّفْيلِ   ، َحدَّ
احْلََرمِ   :قَالَ  أَْنَصاَب  َيدد  اخلزاعي  أسيد  ََتِيَم ْبَن  بَ َعَث  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ إِبْ َراِهيُم عَ   ،ِإنَّ  َلْيِه السَّاَلُم  وََكاَن 

هُ جْبيل عليه الصالة والسالم َوَضعَ   . َها يُرِيَها ِإايَّ
 [ الراسبي ضعيف.: المحقق] # 

 

 بَابُ الْكَلَامِ فِي الطَّوَافِ(   -  33) 
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مر َرِضَي هللا ِن ابن عاَنِفٍع عَ ، َعْن  أهل َمكَّةَ رجل من  ، َعْن  قَاَل ِإْسَحاُق َأْخَْباََن قَِبيَصةُ ْبُن ُعْقَبَة حدثنا ُسْفيَانُ   -  1211
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإْذ َوَقَف َوتَ َبسَّمَ   :َعْنهما قَالَ  َنَما َأاَن َأطُوُف َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ اَي رسول هللا رأيتك َوقَ ْفَت    :فَ ُقْلتُ   ،بَ ي ْ

ُ َعَلْيِه  ،َوتَ َبسَّْمتَ   ." َفَسلَّْمُت َعَلْيهِ  ،َفَسلََّم َعَليَّ  ، َمَلَكانِ ى َيطُوُف َمَعهُ لَِقَييِن ِعيسَ " :َوَسلَّمَ فَ َقاَل َصلَّى اَّللَّ
 [ الرجل مجهول، وبقية رجاله ثقات : المحقق] [.سنده فيه راو لم يسمبوصيري: ال] # 

 

 بَابُ الطَّوَافِ لِلرَّاكِبِ(   -  36) 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم أمر امرأته أن َأْخَْبين َعطَاء  بَ َلَغيِن َأنَّ  َعْبُد الرَّزَّاِق أان اْبُن ُجَرْيجٍ قَاَل ِإْسَحاُق َأْخَْباََن  - 1215 النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ

  ؟عٍ يف َأيِّ َسبْ  :قُ ْلتُ  ،اَل َأْدرِي :قَالَ  ؟أَلَْياًل َأْو ََّنَارًا :فَ ُقْلتُ   ،َتطُوُف رَاِكَبًة يف ِخْدرَِها ِمْن َورَاِء اْلُمَصلِّنَي يف َجْوِف اْلَمْسِجدِ 
 . اَل َأْدِري  :قَالَ 

الصَِّحيحُ   :قُ ْلتُ   * رَِجاُل  رَِجالُهُ  ُمْرَسل   رَِوايَِة ُعْرَوةَ   ،َهَذا  ِمْن  الصَِّحيَحنْيِ  يف  الشَّْيَخنْيِ  َمْوُصول  ِعْنَد  زَيْ َنَب  ، َعْن  َوَأْصُلهُ 
َا َصاَل ، َعْن بِْنِت َأيِب َسَلَمةَ   ةُ الصُّْبِح َوأَنَّهُ طََواُف اْلَوَداعِ أُمِّ َسَلَمَة َويف بَ ْعِض طُُرِقِه َأَّنَّ

 [ مرسل.رجاله ثقات، إال أنه : المحقق] # 

 
 بَابُ فَضْلِ الطَّوَافِ(   -  37) 

اَلًة ِلَعْبِد  َعطَاِء ْبِن َأيِب راََبٍح َأنَّ َموْ ، َعْن  قَ تَاَدةَ ، َعْن  محاد بن اجلعد ، ثنا  ُهْدبَةُ ْبُن َخاِلدٍ   : َحدَّثَ نَاَوقَاَل أَبُو يَ ْعَلى  - 1217
ثَ ْتهُ  اَّللَِّ ْبِن َعْمرٍو ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َنِبِّ اَّللَِّ ، َعْن عمرو َرِضَي هللا َعْنهماَعْبِد اَّللَِّ بن ، َعْن َحدَّ َمْن طَاَف اِبْلب َْيِت " :قَالَ َصلَّى اَّللَّ

ًعا  " ةٍ فَ ُهَو َكَفكِّ رَقَ بَ  ،َوَصلَّى َخْلَف اْلَمَقاِم رَْكَعَتنْيِ  ،َسب ْ
 [ وموالة عبد هللا بن عمرو مجهولة.حماد ضعيف، : المحقق] [موقوف بسند فيه راو لم يسمبوصيري: ال] # 

 

 بَابُ الْمُزَاحَمَةِ عَلَى تَقْبِيلِ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ وَفَضْلِهِ(   -  39) 
ثَ نَاَوقَاَل احْلَاِرثُ  - 1224 ثَ نَا ِإْْسَاعِ  : َحدَّ َعِن ابن عباس َرِضَي  ،َأيِب الزَُّبرْيِ ، َعْن يُل ْبُن ِإبْ َراِهيَم ْبِن ُعْقَبةَ حُمَمَُّد ْبُن ُعَمَر َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَالَ  ،هللا َعْنهما  " نَ َزَل اِبحْلََجِر اأْلَْسَوِد َمَلك  "  :َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ
 [ عمر هو الواقدي متروك.د بن محمَّ : المحقق] [فيه محمد بن عمر الواقدي وهو ضعيفبوصيري: ال] # 

 

 بَابُ مَا يُقْرَأُ فِي رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ(   -  40) 
ثَ نَاقَاَل اْبُن َأيِب ُعَمرَ   -  1227 ُ   :بن زيد قال  بيعقو ، َعْن  ُموَسى ْبِن ُعب َْيَدةَ ، َعْن  وَِكيع    : َحدَّ َعْن َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُ َأَحد { َعَلْيِه َوَسلََّم قَ َرأَ يف ركع  يت الطواف ب }قل اَي أيها الكافرون{ و }قل ُهَو اَّللَّ
 َهَذا ُمْرَسل  َوُموَسى َضِعيف   *

 [، وبقية رجاله ثقات ةأم منبوذ مقبول : المحقق] # 
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 الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ بَابُ السُّجُودِ عَلَى    -  41
َبةَ   -  1230 ثَ نَاَوقَاَل أَبُو َبْكِر ْبُن َأيِب َشي ْ َشرِيِك ْبِن َعْبِد اَّللَِّ ابن َأيِب ، َعْن  ِلُد ْبُن خَمَْلٍد حدثنا ُسَلْيَماُن ْبُن ِباَللٍ اخَ   : َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوَقَف ِعْنَد احْلََجرِ رَُجٍل رََأى النَِّبَّ َصلَّى  ، َعْن  ِعيَسى ْبِن طَْلَحةَ ، َعْن  َّنَِرٍ  َجر  اَل  ِإيّنِ أَلَْعَلُم أَنََّك حَ "   :فَ َقالَ   ،اَّللَّ
َتُضرُّ َواَل  ِإيّنِ أَلَْعَلُم أَنََّك َحَجر  اَل    :قَالَ ، مثَّ  َحجَّ أبو بكر َرِضَي هللا َعْنه فَ َوَقَف ِعْنَد احْلََجرِ ، مثَّ  قَ ب ََّلهُ ، مثَّ  " َفعُ َتُضرُّ َواَل تَ ن ْ 

َفعُ  ُ َعَلْيهِ  ،تَ ن ْ  .َوَسلََّم يُ َقبُِّلَك َما قَ ب َّْلُتكَ  َولَْواَل َأيّنِ رَأَْيُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 [ رجاله رجال الشيخين، والمبهم صحابي فًل يؤثر.: المحقق] # 

 

 بَابُ الوقوف بعرفة واإلفاضة(   -  43)  
ثَ نَا  1] -  1236 َلى[ َحدَّ بن عمرو َرِضَي هللا  هللا    َعْبدِ ، َعْن  َعْبِد اَّللَِّ ابن َأيِب ُمَلْيَكةَ ، َعْن  َعِليُّ ْبُن َهاِشٍم َعِن اْبِن َأيِب لَي ْ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   :َعْنهما قَالَ  َح بِِه ِإىَل ِمًَن َفَصلَّى فَ َرا   ،أََتى ِجْْبِيُل ِإبْ َراِهيَم عليهما الصالة والسالم" :قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
يًعا  ، مثَّ  َصلَّى ِبِه الصَّاَلَتنْيِ مجَِيًعا ، مثَّ  فَ ن ََزَل ِبِه َحْيُث يَ ْنِزُل النَّاسُ   ،َعَرَفةَ مث عدا بِِه ِإىَل    ،َصلَّى بِِه الفجر ، مثَّ  ِبِه الصََّلَواِت مجَِ

يًعا ُيَصلِّي َأَحد  ِمَن النَّاِس اْلَمْغِرَب أَفَاَض فَأََتى ِبِه مَجًْعا َفَصلَّى بِِه اْلِعَشاَءْيِن  أََتى بِِه اْلَمْوِقَف َحَّتَّ ِإَذا َكاَن َكَأْعَجِل َما   ،  مجَِ
َكأَْبطَِأ َما ُيَصلِّي َوَقَف ِبِه َحَّتَّ ِإَذا َكاَن  ، مثَّ  اَبَت َحَّتَّ ِإَذا َكاَن َكَأْعَجِل َما ُيَصلِّي َأَحد  ِمَن النَّاِس اْلَفْجَر َصلَّى ِبِه اْلَفْجرَ مثَّ  

ُ ، مثَّ  "أَفَاَض ِبهِ ، مثَّ  َلقَ َذَبَح َوحَ ، مثَّ  َأَحد  ِمَن الناس أفاض به ِإىَل ِمًَن فَ َرَمى اجْلَْمَرةَ  أوحى هللا تعاىل بَ ْعُد ِإىَل نَِبيِِّه َصلَّى اَّللَّ
 َحِنيًفا{ َعَلْيِه َوَسلََّم }َأِن اتَِّبْع ِملََّة إِبْ َراِهيَم 

 
ثَ نَا[ َوقَاَل َأمْحَُد ْبُن َمِنيعٍ 2] -  1236 يكة قال َأنَّ رَُجاًل ِمْن قُ َرْيٍش  اْبِن َأيِب ملأَيُّوَب َعِن  ، َعْن  ِإْْسَاِعيُل ْبُن إِبْ َراِهيمَ   : َحدَّ

بَةُ َأاَل أُِفيُض ِمْن  إين ضعيف ِمَن اأْلَْهِل َواحْلُُموَلِة وَ   :قَاَل ِلَعْبِد اَّللَِّ بن عمرو َرِضَي هللا َعْنهما َا مُحُولَتُ نَا َهِذِه احْلُُمُر الدَّابَّ ِإَّنَّ
َها ،َت ِِبًَِن َحَّتَّ إذا أصبحيُم فَِإنَّهُ ابَ َأمَّا ِإبْ َراهِ  :فَ َقالَ   ،مَجٍْع بَِلْيلٍ  ، فطلع َحاِجُب الشَّْمِس َساَر ِإىَل َعَرَفَة َحَّتَّ نَ َزَل َمْنزاًِل ِمن ْ

وقف  مثَّ   مث  مَجًْعارَاَح  أََتى  ِإَذا  َحَّتَّ  أَفَاَض  الشَّْمُس  غَاَبِت  ِإَذا  َحَّتَّ  َها  ِمن ْ َحَّتَّ    ،موقف  ِمْنهُ  َمْنزَِلهُ  َصاَلةُ  فَ ن ََزَل  ِإَذا َكاَن 
ُ   َوَقدْ   ،َفَذِلَك ملة إبراهيم عليه السالم  ،َعجََّلةُ َوَقَف َحَّتَّ ِإَذا َكاَن الصُّْبُح اْلُمْسِفُر أَفَاضَ الصُّْبِح اْلمُ  أُِمَر نَبِيُُّكْم َصلَّى اَّللَّ

 . َعَلْيِه َوَسلََّم َأْن يَ تَِّبَعهُ 
 

ثَ نَ [ َوقَاَل أَبُو يَ ْعَلى3]- 1236  ِإْْسَاِعيُل هِبََذا ، ثنا زَُهرْيُ ْبُن َحْربٍ  ا: َحدَّ
 

ثَ نَا[ َوقَاَل اْبُن َأيِب ُعَمرَ 4]- 1236 رَُجٍل َعِن الث َّْوِريِّ ، َعْن إِبْ َراِهيُم ْبُن سليمان بن إبراهيم ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن الن َّْوفَِليُّ  : َحدَّ
َلى َعِن اْبِن َأيِب ُمَلْيكَ  أفاض جْبيل عليه الصالة والسالم    :َعْبِد اَّللَِّ بن عمرو َرِضَي هللا َعْنهما قَالَ ، َعْن  ةَ َعِن اْبِن َأيِب لَي ْ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َحَّتَّ أََتى ُمْزَدِلَفةَ اِبلنَِّبِّ  ، مثَّ ِمنيَ َصلَّى الصُّْبَح َكَأْعَجِل َما ُيَصلِّي َأَحد  ِمَن اْلُمْسلِ ، مثَّ  فَ ن ََزَل هِبَا َواَبتَ   ، َصلَّى اَّللَّ
ُ  ، مثَّ  فرقي َوَذَبحَ  ،َدَفَع إىل مَن ، مثَّ  َوَقَف بِِه َكأَْبطَِأ َما ُيَصلِّي َأَحد  ِمَن اْلُمْسِلِمنيَ  أوحى هللا تبارك وتعاىل ِإىَل حُمَمٍَّد َصلَّى اَّللَّ

نَا ِإلَْيَك َأِن اتَِّبْع ِملََّة ِإبْ َراِهيَم   َحِنيًفا{ اآْليَةَ َعَلْيِه َوَسلََّم }مثَّ َأْوَحي ْ
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ْحَمِن ْبِن  ]البوصيري:    #   إال رواية أحمد بن منيع  :  المحقق[ ]َأِبي ِلَيَلى وهو ضعيف.مدار أسانيدهم على ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد الرَّ
 [ فإنها من طريق أيوب السختياني وهو ثقة حجة.

 
ثَ نَا يَزِيُد ُهَو اْبُن َهارُونَ   -  1237 َثيِن ُن َحْوَشبٍ اْلَعوَّاُم بْ ، ثنا  َحدَّ َعْبِد العزيز بن عبد هللا ْبِن  ، َعْن  السَّفَّاُح ْبُن َمطَرٍ   ، َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  :َخاِلِد بن أسيد َرِضَي هللا َعْنه قَالَ   " َعَرَفةُ يَ ْوم  يَ ْعِرُف النَّاسَ " :قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
هذا إسناد فيه العو ام بن حوشب ومدار الحديث عليه، لم يوث قه غير ابن حب ان،    : المحقق[ ]هذا مرسل جيد.:  البيهقي]  #  

 [ حجر: )مقبول(وقال ابن 
 

َحِبيِب بن َخاشة  ، َعْن  َحِبيِب ْبِن ُعَمرْيٍ ، َعْن  يَزِيَد ْبِن رُوَمانَ ، َعْن  َصاِلُح ْبُن َخوَّاتٍ ، ثنا  َحدَّثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن ُعَمرَ   - 1238
َرضِ  قالاخلطمي  َعْنه  هللا  ِبَعَرفَةَ   :َي  يَ ُقوُل  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّ  َرُسوَل  ْعُت  عرنة"  :ْسَِ بطن  إال  َمْوِقف     ، َعَرَفةُ ُكلَُّها 

رٍ   " .واملزدلفة كلها َمْوِقف  ِإالَّ بَْطُن حُمَسِّ
اإسناده ض:  المحقق[ ]رواه الحارث عن الواقدي وهو ضعيف.]البوصيري:    #   ولمتنه    الواقدي وهو متروك.، فيه:  عيف جدا

 [ شاهد صحيح من حديث ابن عباس، ومن حديث ُجبير بن مطعم وفيه انقطاع.
 

 بَابُ الدُّعَاءِ يَوْمَ عَرَفَةَ وَفَضْلِهِ(   -  44) 
قَاَل َرُسوُل    :َرِضَي هللا َعْنه قَالَ َدَة عن علي  َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ُعب َيْ ، َعْن  ُموَسى ْبُن ُعب َْيَدةَ ، ثنا  ِإْسَحاُق َأْخَْباََن وَِكيع    -  1239

َوَسلَّمَ  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ ِبَعَرَفةَ "  :اَّللَِّ َصلَّى  قَ ْبِلي  اأْلَْنِبيَاِء  َوُدَعاِء  ُدَعاِئي  َوَلهُ   ،َأْكثَ ُر  اْلُمْلُك  َلهُ  َلهُ  َشرِيَك  اَل  َوْحَدهُ   ُ اَّللَّ ِإالَّ  ِإَلَه  اَل 
  ،اللَُّهمَّ اْشَرْح يل َصْدِري   ،َويف قَ ْلِب نُورًا  ،َويف َبَصِري نُورًا  ،اللَُّهمَّ اْجَعْل يف َْسِْعي نُورًا   ،َقِدير  لِّ َشْيٍء  احْلَْمُد َوُهَو َعَلى كُ 

ْر يل َأْمِري  َوِمْن َشرِّ  ،اللَّْيلِ يَِلُج يف  اللهم إين َأُعوذُ ِبَك ِمْن َشرِّ َما ،َوَشتَاِت األمور ،َوَأُعوذُ ِبَك ِمْن َوْسَواِس الصُُّدورِ  ،َوَيسِّ
ْهرِ  ، َوِمْن َشرِّ َما ََتُبُّ ِبِه الّراَِيحُ ،ِ َما يَِلُج يف الن ََّهار  . "َوَشرِّ بَ َواِئِق الدَّ

 ُموَسى َضِعيُف احْلَِديِث  * 
هللا  عبد    إسناده ضعيف؛ لضعف موسى بن عبيدة، وأخوه:  المحقق[ ]رواه إسحاق والبيهقي بسند ضعيف]البوصيري:    #  

 [ وحديثه عنه مرسل  بن عبيدة، ولم يدرك عليًّا

 
ثَ نَاَوقَاَل َأمْحَُد ْبُن َمِنيعٍ   -  1242 َعِن ابن عباس َرِضَي هللا َعْنهما    ،َعطَاءٍ ، َعْن  ِإْْسَاِعيُل ْبُن ُمْسِلمٍ ، ثنا  أَبُو يُوُسفَ   : َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوسَ  :قال  . فريى َما حَتَْت إبطه  ،لََّم َعِشيََّة َعَرَفَة رافعا يديهلقد رَأى َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 [ هذا إسناد رجاله ثقات : المحقق] # 

 
اْلُمَفضَّلِ   -  1245 اْبُن  ُهَو  ِبْشر   ثَ نَا  ثنا  َحدَّ َساملٍِ ،  ْبُن  َوَسلَّمَ َسِعيٍد  ، َعْن  ُسَلْيَماُن  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ النَِّبَّ َصلَّى  َأنَّ  أمر   :يَ ْرفَ ُعهُ 

اْصُمُتوا   بالال َأِو  أَْنِصُتوا  الناس َأْن  يف  ينادي  َوَسلَّمَ   ، فَ َفَعلَ   ،َرِضَي هللا َعْنه غداة مجع  َعَلْيِه   ُ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ   : فَ َقاَل 
 " اْدفَ ُعوا ِبْسِم اَّللَِّ   ،َسَألَ  ْحِسِنُكْم َماَوَوْهَب ِلمُ  ،فَ َوَهَب ُمِسيَئُكْم ِلُمْحِسِنُكمْ  ،يف مَجِْعُكمْ  إن هللا تعاىل َقْد َتطَاَوَل َعَلْيُكمْ "

.]البوصيري:  #   [ وفي إسناده سليمان بن سالم لم أعرف من هو.: المحقق[ ]رواه مسد د معضًلا
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 بَابُ الدَّفْعِ من املزدلفة(   -  45) 
َلى  - 1251 ُ    :قَالَ ْبِن َعبَّاٍس  َعطَاٍء َعِن ا، َعْن  َوقَاَل ِإْسَحاُق أخْبان َجرِير  َعِن اْبِن َأيِب لَي ْ أََفْضُت َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

فَاَضَتنْيِ   . وعليه السَِّكيَنةُ  ،َفَكاَن يُِفيضُ  ،َعَلْيِه َوَسلََّم اإْلِ
لكن  :  المحقق]  #   الحفظ،  سيِ ىء  صدوق  فهو  الرحمن  عبد  بن  محمد  ليلي  أبي  ابن  إالَّ  ثقات  ورجاله  متصل،  إسناده 

 [برواية غيره من الثقات.اعتضدت روايته 
 

 بَابُ النُّزُولِ بِمِنًى(   -  46) 
د    -  1252 ثَ نَاُمَسدَّ َحدَّ ُجَرْيجٍ   :  اْبِن  َعِن  َعْن  ََيََْي  َأيِب  ،  ْبِن  َعْن  ُسَلْيَمانَ ُعْثَماَن  قَالَ ،  َبْكٍر  َأيِب  ْبِن  اْلَمِلِك  قَاَل   :َعْبِد 

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   . َواخْلَْيُف َمْسِجُد ِمًَن  ،" ِإَذا َقِدْمنَا ِإْن شاء هللا تعاىل نَ َزْلنَا اخْلَْيفَ "  :َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 َهَذا ُمْرَسل  * 
إسناده مرسل كما نصَّ المؤلف، واحتمال اإلعضال فيه وارد  :  المحقق[ ]معضًلا ورجاله ثقات.رواه مسد د  ]البوصيري:    #  

 [كما نصَّ البوصيري.
 

 الْحَلْقِ(   بَابُ فَضْلِ   -  47) 
َصْعَصَعَة َعِن احْلَاِرِث ْبِن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن  َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َأيِب  ، َعْن  حُمَمَُّد ْبُن ُعَمرَ   : َحدَّثَ نَاقَاَل احْلَاِرثُ   - 1253

َبةَ بنت كعب َرِضَي هللا َعْنهما  ، َعْن  َكْعبٍ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوُهَو يَ ْنَحُر انَ أَ   قَاَلْت:أُمِّ ُعَمارََة ُنَسي ْ  أَْنظُُر ِإىَل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ْعتُهُ َصلَّى ا  ، بُْدنَهُ ِقيَاًما ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  َوْسَِ قُ بَِّتِه َوُهَو    فَ َرأَيْ ُتهُ َأْخَرَج رَْأَسهُ ِمنْ   ،َدَخَل قُ بًَّة َلهُ مَحَْراءَ ، مثَّ  َوَقْد َحَلَق رَْأَسهُ   يَ ُقولُ َّللَّ

ُ اْلُمَحلِِّقنيَ " يَ ُقوُل: رِينَ "  :قَالَ ، مثَّ َثاَلَثً  "يَ ْرَحُم اَّللَّ  ". َواْلُمَقصِّ
ا، فيه الواقدي، وهو متروك.: المحقق [ ]رواه الحارث عن الواقدي وهو ضعيف.البوصيري: ] #   [ إسناده ضعيف جدا

 

 بَابُ رَمْيِ الْجِمَارِ(   -  49) 
ثَ نَاَبْكرِ قال أَبُو    -  1255 عن جابر َرِضَي هللا    ،الزَُّبرْيِ َأيِب  ، َعْن  َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َعاِمٍر اأْلَْسَلِميِّ ، َعْن  حَمُْبوب  اْلَفَزاِريُّ   : َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  :َعْنه قَالَ  ٍر قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ رٍ اجْلَِماِر مِ ُخُذوا َحَصى " :َلمَّا بَ َلْغنَا َواِدَي حُمَسِّ  " ْن َواِدي حُمَسِّ

في إسناده من لم أقف على  :  المحقق[ ]رواته.رواه أبو بكر بن أبي شيبة بسند ضعيف، لجهالة بعض  ]البوصيري:    #  
 [ .ولمتنه شاهد صحيح عند مسلم ترجمته،

 
ثَ نَاَوقَاَل احْلَُمْيِديُّ  - 1259 رَُجٍل ِمْن قَ ْوِمِه يُ َقاُل له معاذ أو  ، َعْن حُمَمَِّد ْبِن ِإبْ َراِهيمَ ْن ، عَ مُحَْيٍد اأْلَْعَرجِ ، َعْن ُسْفيَانُ  : َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعلََّم النَّاَس َمنَاِسَكُهْم قَالَ ابن ُمَعاذ    َوََنُْن يف   ،فإان لََنْسَمعُ   ،ففتح هللا تعاىل أْساعنا   :َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُتُم اجْلَْمَرةَ "  ،ا َعلََّمنَا ِفيمَ َفَكانَ  ،رَِحالِنَا  " فَاْرُموَها ِبثل حصى اخلذف ،ِإَذا رََمي ْ

  أَبُو َداُوَد بَ ْعَضهُ ِمْن رَِوايَِة َعْبِد الرمحن بن معاذ الت َّْيِميِّ َعْن رَُجٍل من الصحابة َرِضَي هللا َعْنه َأْخَرجَ  *
 [ هذا إسناد صحيح.: المحقق] # 
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 ( بَابُ الْهَدْيِ   -  50) 
ثَ نَاَوقَاَل أَبُو َداُودَ  - 1262 َعِليٍّ أو حذيفة َرِضَي هللا َعْنهما َأنَّ ، َعْن أَبُو ِإْسَرائِيَل َعِن احْلََكِم َعِن اْلُمِغريَِة ْبِن َحْربٍ  : َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأْشَرَك َبنْيَ اْلُمْسِلِمنَي يف َهْدِيِهُم الْ  َعةٍ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  . ب ََقَرَة َعْن َسب ْ
حنبل.رواه  ]البوصيري:    #   بن  وأحمد  ]الطيالسي  متابعة  :  المحقق[  له  لكن  المًلئي،  إسرائيل  أبي  لحال  ضعيف؛  إسناده 

 [ وغيرهما ترتقي به إلى الحسن لغيره. -وصح حها-قاصرة من طريق علي عند اإِلمام أحمد والترمذي 
 

َحدَّثَ نَاُمَسدَّد    -  1263 ْبِن  ، َعْن  َخاِلدٍ ، َعْن  َخاِلد    :  قَالَ ، َعْن  َسِعيدٍ َعْمرِو  َرِضَي هللا َعْنه  الرمحن  ْبِن عبد  َكاَن    :مُحَْيِد 
َعُث اِبهْلَْديِ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ب ْ َعثُهُ َمَعهُ ِإْن َعِطَب ِمْنهُ َشْيء  َأْن يَ ْنَحَرهُ   ،َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َوَيْصُبَغ نَ ْعَلهُ يف   ،فَ يَْأُمُر الَِّذي يَ ب ْ

ئًا ،َوْليََأُكْلهُ َمْن بَ ْعَدكَ  ،َيْضِرَب ِبِه َصْفَحَتهُ ، مثَّ َدِمهِ   حُمَمَُّد ْبُن وََكانَ  :قَالَ  .َواَل َأَحد  ِمْن َأْهِل رُف َْقِتكَ  ،َواَل تكل منه أَْنَت َشي ْ
 ِسريِيَن يَ ْفَعُل َذِلكَ 

-صلى هللا عليه وسلم-من تابعي لم يدرك النبي  مرسل؛ ألن حميد بن عبد الرحرجال إسناده ثقات، غير أنه  :  المحقق]  #  
 [ ..ولمتنه شاهد صحيح

 
ُجَرْيجٍ   -  1265 اْبِن  َعِن  ََيََْي  َثيِن َحدَّثَ نَا  َحدَّ قَالَ   ،  َساِبٍط  ْبُن  الرَّمْحَِن  َوَسلََّم    :َعْبُد  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  هللا  َرُسوُل  َكاَن 

 . ِقَي ِمْن قَ َوائِِمَها هللا َعْنهم يَ ْنَحُروَن اْلُبْدَن َمْعُقولََة اْلُيْسَرى َعَلى َما بَ وأصحابه َرِضَي 
رجال إسناده ثقات، وابن جريج قد صر ح بالتحديث، لكنه مرسل؛  : المحقق[ ]رواه مسد د مرسًلا ورجاله ثقات.]البوصيري:  # 

ولمتنه شاهد صحيح عند البخاري    ، وهو كثير اإلرسال.-وسلم  صلى هللا عليه-ألن عبد الرحمن بن سابط لم يدرك النبي  
 [ومسلم.

 
َعِن ابن عباس َرِضَي هللا َعْنهما    ،َعطَاءٍ ، َعْن  جريج ابن  ، ثنا  َحْفُص ْبُن ِغيَاثٍ ، ثنا  وحدثنا َعْمُرو ْبُن احْلَُصنْيِ   -  1267

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   ؟َفَما تَ َرى  ،ْلُبْدنَ ْرُت اَوَقْد َنََ   ،اَي رسول هللا وجبت َعَليَّ َبَدنَة    :قَاَل رَُجل    :قال اْذَبْح َمَكاََّنَا  "  :قَاَل َصلَّى اَّللَّ
ًعا ِمَن الشَّاءِ   " َسب ْ

هذا ، و حسن لغيره: المحقق[ ]رجال اإلسناد رجال الصحيح، إالَّ أن عطاء الخراساني لم يسمع من ابن عباسالبوصيري: ] # 
ا، وابن جريج مدل س وقد عنعإسناد واه، فيه عمرو بن الحصين   [ نه.ضعيف جدا

 
عن    ،أَبِيهِ ، َعْن  حُمَمَِّد ْبِن ُعَمَر ْبِن َعِليٍّ ، َعْن  حُمَمَُّد ْبُن ُموَسى الفطري، ثنا  حُمَمَُّد ْبُن ُعَمرَ   : َحدَّثَ نَاقَاَل احْلَاِرثُ  َ -  1268

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َسا :جده قال   . َق ِمائََة َبَدنٍَة يف َحجَِّتهِ َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ
ا، فيه الواقدي وهو :  المحقق[ ]عمر الواقدي وهو ضعيف.رواه الحارث عن محمد بن  ]البوصيري:    #   إسناده ضعيف جدا

 [ متروك.
 

 بَابُ التَّلْبِيَةِ ومتى تَنْقَطِعُ وَهَلْ يُقَالُ يف األماكن املقدسة(   -  51) 
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عن عائشة   ،جُمَاِهدٍ ، َعْن  َجاِبٍر ُهَو اجْلُْعِفيُّ ، َعْن  السُّكَِّريِّ َأيِب مَحَْزَة  ، َعْن  اَن َأمْحَُد ْبُن أَيُّوبَ قَاَل ِإْسَحاُق َأْخْبََ   -  1270
اْلَكِلَماِت    :قال َهُؤاَلِء  ِإالَّ  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّ  َرُسوِل  ِمْن  ْعُت  ْسَِ لَ " َما  لَب َّْيَك  اللَُّهمَّ  ِإنَّ  لَب َّْيَك  َلَك  َشرِيَك  اَل  ب َّْيَك 

   .وما ْسعته َيْذُكُر َحجًّا َواَل ُعْمَرةً  "ْعَمَة لك احْلَْمَد َوالنِّ 
 . َواْلُمْلُك اَل شريك لك  "َوقَاَل ِفيِه ُعَمُر ْبُن اخْلَطَّابِ  :قَاَل جُمَاِهد  

 ْوهِلَا َيْذُكُر َحجًّا َواَل ُعْمَرةً ُهَو يف الصَِّحيِح ِمْن َحِديِث َعاِئَشَة اِبلّزاَِيَدِة ُدوَن ق َ  :قلت* 
ا، جابر الجعفي ضعيف، وأحمد بن أيوب مقبول، ورواية مجاهد عن عائشة وعمر مرسلة.: المحقق] #   [ إسناده ضعيف جدا

 

 بَابُ جَزَاءِ الصَّيْدِ وَتَحْرِميِهِ عَلَى الْمُحْرِمِ(   -  53) 
ُعَمرَ   -  1278 َأيِب  اْبُن  َحدَّثَ نَاَوقَاَل  َنةَ فْ سُ   :  ُعي َي ْ ْبُن  َعْن  يَاُن  َسِعيدٍ ،  ْبِن  َعْن  ََيََْي  احْلَاِرثِ ،  ْبِن  إِبْ َراِهيَم  ْبِن  َعْن حُمَمَِّد   ،

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِبِصَفاِح للروحاء  :أَبِيِه قَالَ ، َعْن  ِعيَسى ْبِن طَْلَحةَ  فَ َقاَل   ،ِقريٍ عَ   فَِإَذا ََنُْن حِبَِمارٍ   ،ُكنَّا َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َوَسلَّمَ  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  َيَِْتَ "  :النَِّبُّ  َأْن  َصاِحُبهُ  يُوِشُك  احْلَِماَر  َهَذا  َصاِحُبهُ   "ِإنَّ  َجاَء  َأْن  لَِبَث  فَأََمَر   ،ُخُذوهُ   :فَ َقالَ   ،َفَما 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم أاب بكر َرِضَي هللا عَ  َمهُ يف الّرِفَاقِ ه  نْ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َخَرْجنَا َحَّتَّ ِإَذا ُكنَّا ابألَثية اِبْلَعْرِج إذا  ، مثَّ  َأْن يُ َقسِّ
غَائِر   َسْهم   ِفيِه  حاقف  َعَلْيهِ   ، ظِب  يَِقَف  َأْن  َعْنه  هللا  َرِضَي  بكر  أاب  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّ  َرُسوُل  ِمَن   ،فََأَمَر  فَ َيْمن ََعهُ 

   .َوَصاِحُب احْلَِماِر رجل من هبز :قَالَ  س،ناال
َمْعُلول  *   َلِكنَّهُ  حَّةُ  الصِّ ْسنَاِد  اإْلِ َهَذا  ظَاِهُر  إن    ،قُ ْلُت  عيينة  البن  قَاَل  َوأَنَّهُ  اْلِعَلِل  يف ِكتَاِب  اْلَمِدييِنِّ  ْبُن  َعِليُّ  َذِلَك  َبنيََّ 

قَاَل   ،احلديث قد قصصت َلَك وَُكْنُت َأظُنُّهُ َعْن أَبِيهِ   :فقال  ،عن أبيه  ،َحةَ الناس ُيالفونك ال يَ ُقولُوَن َعْن ِعيَسى ْبِن طَْل
 . َعِن اْلب َْهِزيِّ  ،ْبِن طَْلَحةَ  الصََّواُب َعْن ِعيَسى :َعِليٌّ 

 [ إسناد ابن أبي عمر رجاله ثقات رجال الشيخين، غير أنه معلول.: المحقق] # 
 

َعْبِد الرَّمْحَِن  ، َعْن  أَبِيهِ ، َعْن  َعْبُد اَّللَِّ ْبُن احْلَاِرِث ْبِن الفضيل اخْلَْطِميُّ   اثَ نَ : َحدَّ احلارث: حدثنا حممد بن عمر  -  1280
  ،  اْلْبَِّ وََكاَن َيَُْكُل حَلَْم َصْيدِ   ،َصِحْبُت الزبري العوام َرِضَي هللا َعْنه ِمَن اْلَمِديَنِة ِإىَل َمكََّة َوُهَو حُمْرِم    :ْبِن ُذَؤْيٍب اأْلََسِديِّ قَالَ 

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ،صاده َحاَلل   :فقال ،فَ ُقْلُت َلهُ يف ذلك   . فَ َلْم يَ َر ِبِه ِبًَْسا ،َوَقْد َسأَْلُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ا، فيه الواقدي وهو متروك.: المحقق] #   [ البخاري ومسلم وغيرهما.ولمتنه شواهد صحيحة عند   إسناده ضعيف جدا

 
ثَ نَا َعْبُد اَّللَِّ َعِن اْبِن ُجَرْيجٍ   -  1284 ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َحَكَم يف الضَُّبِع َكْبًشا، َعْن  رَُجلٍ ، َعْن  َحدَّ   ، ِعْكرَِمَة َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ

 . َوَجَعَلهُ َصْيًدا 
ذا مرسل، وفيه: ابن  يسم ، وهو مع ه  في إسناده من لم :  المحقق[ ]راو لم يسم.رواه مسد د مرسًلا بسند فيه  ]البوصيري:    #  

 [ جريج مدل س وقد عنعنه
 

ثَ نَاَوقَاَل اْبُن َأيِب ُعَمرَ   -  1285 ، َعْن  ِإْْسَاِعيلَ ، َعْن  يَ ْعَلى ْبِن َعطَاءٍ ، َعْن  يُوُسُف ْبُن َخاِلٍد َعِن احْلََسِن ابن ُعَمارَةَ   : َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقَضى يف َكْلِب الصَّْيِد ِإَذا ُأِصيَب َأْربَِعنَي    نَّ أَ   :اَّللَِّ بن عمرو َرِضَي هللا َعْنهما قالَعْبِد   َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ



117 

 

اْلَغَنمِ   ،ِدْرمَهًا ِمَن  َشاًة  اْلَماِشَيِة  طََعامٍ   ،َويف َكْلِب  ِمْن  فَ َرق   الزَّرِْع  تُ َرابٍ َويف   ،َويف َكْلِب  ِمْن  اِر  الدَّ َعلَ   ، َكْلِب  َربِّ  َحقٌّ  ى 
اِر َأْن يَ ْقب ََلهُ  ،َقاِتِل َأْن يُ َؤدِّيَهُ الْ   . َوَحقٌّ َعَلى َربِّ الدَّ

ا *   َهَذا ِإْسنَاد  َواٍه ِجدًّ
بسند ضعيف]البوصيري:    #   ابن أبي عمر  ] رواه  يوسف بن خالد  :  المحقق[  فيه  ا،  ضعيف جدا إسناد  وكذا  هذا  متروك، 

 [ الحسن بن عمارة متروك الحديث.
 

 رَةِ( بُ الْعُمْ بَا   -  54) 
ثَ نَا[ قَاَل َأمْحَُد ْبُن َمِنيعٍ 1]  -  1286 َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ َعِن اْمَرَأٍة ِمَن اأْلَْنَصاِر يُ َقاُل هَلَا أم  ، َعْن  ُهَشْيم  أان أَبُو ِبْشرٍ   : َحدَّ

هللا َعْنها   َرِضَي  اَّللَُّ سنان  َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى  َمَع  احْلَجَّ  َأرَاَدِت  َا  َوَسلَّمَ أَّنَّ هَلَا   ، َعَلْيِه  رََمَضانَ "   :فَ َقاَل  َلِك   ،اْعَتِمِري يف  َا  فَِإَّنَّ
 " َحجَّة  

 . َواَل نَ ْعَلُمهُ ِإالَّ هِلَِذِه اْلَمْرَأِة َوْحَدَها  :قَاَل َسِعيد  
 

ثَ نَاَأمْحَُد ْبُن َمِنيعٍ [ َوقَاَل 2]  - 1286  َبرْيٍ ِِبَْعنَاهُ أيوب عن َسِعيَد ْبَن جُ ، ثنا ِإْْسَاِعيلُ  : َحدَّ
.: المحقق] [له شاهد ]البوصيري: #   [ هذا إسناد صحيح، وجهالة عين الصحابية ال يضر 

 

 بَابُ طَوَافِ الْوَدَاعِ(   -  57)  
د    -  1289 ثَ نَاُمَسدَّ َحدَّ يُوُنسَ   :  ْبُن  ثنا  ِعيَسى  َلى،  لَي ْ َأيِب  النَِّبَّ صَ   ،اْبُن  َأنَّ  قال  هللا َعْنه  َرِضَي  َعَلْيِه عن عطاء   ُ اَّللَّ لَّى 

 ." َورَخََّص لِلنَِّساءِ   ،فَ ْلَيُكْن آخر عهده الطواف اِبْلب َْيتِ  ،َمْن َحجَّ َهَذا اْلب َْيتَ " :َوَسلََّم قَالَ 
ْحَمِن ْبِن َأِبي ِلَيَلى وهو ضعيفرواه ]البوصيري:  #   [  مسد د مرسًلا بسند فيه: ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد الرَّ

 
َما رَأَْيُت اْبَن َعبَّاٍس خالفه    :طَاُوٍس قَالَ ، َعْن  َعْبِد اْلَمِلِك ابن َمْيَسَرةَ ، َعْن  ِمْسَعر  ، ثنا  يع  ْسَحاُق أان وَكِ َوقَاَل إِ   -  1290

َحَّتَّ   ،أحد  النَّْحرِ َفَخا   ،فسكت  يَ ْوَم  َتطُوُف  بعدما  احلائض  املرأة  يف  اَّللَِّ  َعْبِد  ْبُن  َجاِبُر  َعبَّا  ،َلَفهُ  اْبُن   ،تَ ْنِفرُ   :سٍ فَ َقاَل 
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ لفأرس  . فَ َوافَ َقِت اْبَن َعبَّاسٍ  ،وا ِإىَل اْمرََأٍة َكاَن َأَصاهَبَا َذِلَك َعَلى َعْهِد النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ

َيْت أُمُّ ُسَلْيمٍ  :قُ ْلتُ  *  . َأْصُلهُ يف الصَِّحيِح ِبُدوِن ِذْكِر َجاِبٍر َوْسُِّ
 [ صحيح.هذا إسناد  : المحقق] # 

 

 بَابُ فضائل الْكَعْبَةِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ(   -  59) 
َحدَّثَ نَااحْلَاِرثُ   -  1295 أَْهِل َكْرَمانَ   :  ِمْن  اَّللَِّ  َعْبِد  أَبُو  يَزِيَد  ْبُن  ثنا  َأمْحَُد  ُجَرْيجٍ ،  اْبِن  َعِن  َعْن  َسِعيد   ابن  ،  َعِن  َعطَاٍء 

قَالَ  َعْنهما  هللا  َرِضَي  رَ   :عباس  اَّللَِّ قَاَل  َوَسلَّمَ ُسوُل  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  َها "  :  ِمن ْ ِستُّوَن  َرمْحٍَة  ِمائََة  يَ ْوٍم  تعاىل ُكلَّ  هللا  ينزل 
َها أِلَْهِل َمكَّةَ  ،لِلطَّائِِفنيَ  َها ِلَسائِِر النَّاسِ  ،َوِعْشُروَن ِمن ْ  ". َوِعْشُروَن ِمن ْ
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هو، فإن كان أحمد بن عبد هللا بن يونس الكوفي    لم يتبين لي منأحمد بن يزيد فرجال إسناده ثقات، غير  :  المحقق]  #  
 [ فهو ثقة، لكن يمكن تحسينه بالنظر إلى مجموع متابعاته

 

 بَابُ كِسْوَةِ الْكَعْبَةِ(   -  60)  
ثَ نَااحْلَاِرثُ   - 1298 ََّنَى    :أيب هريرة َرِضَي هللا َعْنه قَالَ ، َعْن  مَهَّاِم ْبِن ُمن َبِّهٍ ، َعْن  َمْعَمُر ْبُن رَاِشدٍ ، ثنا  حُمَمَُّد ْبُن ُعَمرَ   : َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   " ُهَو أول من كسا اْلب َْيتَ " :َوقَالَ  ،َعْن َسبِّ َأْسَعَد احْلِْمرَيِيِّ  ،َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 . تَ َفرََّد بِِه اْلَواِقِديُّ َوُهَو َضِعيف   *

ا: ف : المحقق] #   [ .صحيح بمجموع طرقهوالحديث  يه الواقدي وهو متروك،إسناد الحارث ضعيف جدا
 

َخاِلِد ْبِن راََبٍح َعِن اْلُمطَِّلِب ْبِن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َحْنَطٍب عن ، َعْن  أَبُو َبْكِر بن أيب سْبة، ثنا َحدَّثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن ُعَمرَ   - 1299
ْعُت اْلَعبَّاَس ْبَن عبد املطلب َرِضيَ   :ميناء قال ُ َعَلْيِه َوَسلََّم اْلب َْيَت يف َحجَِّتِه    : هللا َعْنه يقولْسَِ كسا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 . احْلُُْبَاتِ 
ا، فيه الواقدي وهو متروك.: المحقق] [فيه الواقدي ]البوصيري: #   [ إسناده ضعيف جدا

 

 بَابُ السَّعْيِ(   -  63) 
ثَ نَااحْلَاِرثُ  -  1303 َبةَ ، َعْن  أَبِيهِ ، َعْن  ُموَسى ْبُن َضْمَرَة ْبِن َسِعيدٍ ، ثنا  ُن ُعَمرَ حُمَمَُّد بْ   : َحدَّ زَْيِد بن  ، َعْن  ُعب َْيِد اَّللَِّ ْبِن ُعت ْ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم انتهى ِإىَل الصََّفا  :َرِضَي هللا َعْنه قَالَ خالد   فَ َلْم يَ َزْل    ،ْنَدهُ فَ َوَقَف عِ   ،فَ َبَدأَ بِِه ََّنَارًا  ،رَأَْيُت رسول هللا َصلَّى اَّللَّ
 . َمَشى ، مثَّ ْلَواِديَ َورََمَل النَّاُس َمَعهُ َحَّتَّ َجاَوَز ا ،فَ َرَملَ  ،مَيِْشي َحَّتَّ انْ ت ََهى ِإىَل َبْطِن اْلَواِدي

ا، فيه الواقدي وهو متروك.:  المحقق[ ]رواه الحارث عن الواقدي وهو ضعيف.]البوصيري:    #   ومعناه    إسناده ضعيف جدا
 [ ابر وابن عمر رضي هللا عنهماحيح من حديث جفي الص

 
ثَ نَا ِبْشر  ُهَو اْبُن السَِّريِّ حدثنا طَْلَحةُ ْبُن  - 1305 َعِن اْبِن أم مكتوم قال أَنَّهُ طَاَف َمَع النَِّبِّ   ،َعطَاءٍ ، َعْن ُعَمرَ َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َبنْيَ الصََّفا َواْلَمْرَوةِ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ، مثَّ َر َوَسَعى اْبُن أُمِّ َمْكُتومٍ دَ فَاَنَْ  ،َصلَّى اَّللَّ َوَقَف َحَّتَّ َأْدرََكهُ النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ
 فَ َقالَ 

 رجز[ ]البحر ال
 َحبََّذا َمكََّة ِمْن َواِدي ... هِبَا َأْهِلي َوُعوَّاِدي 
 هِبَا َأْمِشي ِباَل َهاِدَي ... هِبَا تَ ْرُسُخ َأْوََتِدي 

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ ف َ   " وحبذا ِهيَ "  :َقاَل النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ
ا، فيه طلحة بن  :  المحقق[ ]رواه ابن أبي عمر بسند ضعيف؛ لضعف طلحة بن عمرو.]البوصيري:  #  إسناده ضعيف جدا

 [ والحديث مع هذا مضطرب اإلسناد  ...عمرو، وهو متروك
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َصِفيََّة بِْنِت  ، َعْن  ِإبْ َراِهيَم ْبِن يَزِيَد َعِن اْلَولِيِد ْبِن َعْبِد اَّللَِّ بن أيب مغيث، َعْن  وَِكيع    ثَ نَا: َحدَّ َوقَاَل اْبُن َأيِب ُعَمرَ   -  1307
َبةَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوهُ   ،إَّنا طلعت ِمْن َخْوَخٍة هَلَا   :َعِن اْمَرَأٍة ِمْن بين نوفل قالت   ،َشي ْ إن  "   يَ ُقوُل:َو  فَ َرَأْت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

السَّْعيَ  َعَلْيُكُم  تعاىل َكَتَب  ي َ   "فَاْسَعْوا  ،هللا  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  ْعتُهُ  َيْسَعىَوْسَِ َوُهَو  أَْنَت "  :ُقوُل  إِنََّك  َواْرَحْم  اْغِفْر  َربِّ 
 " اأْلََعزُّ اأْلَْكَرمُ 

ا، فيه إبراهيم بن يزيد ال: المحقق] #   [خوزي وهو منكر الحديث إسناده ضعيف جدا
 

 بَابُ ذِكْرِ سِقَايَةِ الْعَبَّاسِ رَضِيَ اهلل عَنْه(   -  64)  
َأََتاَن َرُسوُل اَّللَِّ   :َعِن اْلَعبَّاِس ْبِن عبد املطلب َرِضَي هللا َعْنه قَالَ   ،ُمِغريَةَ َعِن الشَّْعِبِّ ، َعْن َأْخَْباََن َجرِير  ِإْسَحاُق    - 1310

ُ عَ  َقايَةِ َصلَّى اَّللَّ النَّ   ،َلْيِه َوَسلََّم ِعْنَد السِّ فَِإنَّ   ؟َأاَل َُنْرُِج َلكَ   :فَ ُقْلنَا لَهُ   ،اسُ َفَذَهَب لَِيْشَرَب ِمَن احْلَْوِض الَِّذي َيْشَرُب ِمْنهُ 
ِِبَْيِديِهمْ  النَّاُس  َخاَضهُ  َوَسلَّمَ   ،َهَذا  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  هَ "  :فَ َقاَل  من  اسقوين  َبِل  َشرِ اَل  َقْد  الَِّذي  ِمْنهُ  َذا  النَّاُس  قَالَ َب   ":  

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِمَن الَّذِ   . ي َيْشَرُب ِمْنهُ النَّاسُ َفَشِرَب َصلَّى اَّللَّ
 دهم ِمْن َحِديِث ابن عباس َرِضَي هللا َعْنهما ََنَْوهُ نَوُهَو ع ،ِفيِه اْنِقطَاع  * 
إسناده منقطع؛ ألن  : المحقق[ ] َدُهْم ِمْن َحِديِث اْبِن عب اس.يِه اْنِقَطاٌع َوُهَو ِعنْ رواه إسحاق بن راهويه بسند فِ ]البوصيري:  # 

 [ يدرك العب اس بن عبد المطلب، والحديث معروف من رواية ابن عب اس عند البخاري وغيرهالشعبي لم  
 

ثَ نَاَوقَاَل أَبُو يَ ْعَلى  -  1311 ، َعْن ِإبْ َراِهيُم ْبُن ِإْْسَاِعيَل ُهَو اْبُن جُمَمِّعٍ ، ثنا  ْبُن بَُكرْيٍ ُهَو ا  يُوُنسُ ، ثنا  ُعْقَبةُ ْبُن ُمْكَرمٍ   : َحدَّ
يُّ زَْيِد   َوَسلََّم    :ُعب َْيِد هللا بن أيب رَاِفٍع عن أبيه َرِضَي هللا َعْنه قَالَ ، َعْن  ْبِن َعِليٍّ اهْلَاُِشِ ُ َعَلْيِه  َلمَّا أََتى َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
البيت  ،َرةَ اجْلَمْ  أتى  َحَّتَّ  ًعا   ،َساَر  َسب ْ ِبِه  مثَّ  وطاف  زَْمَزمَ ،  ِمنْ   ،أََتى  ِبَسْجٍل  َماءٍ فَأََتى  مثَّ  فَ ت ََوضَّأَ   ،  َعَلى "  :قَالَ ،  اْنزُِعوا 

َها لَن ََزْعتُ  ،ِسَقايَِتُكْم اَي َبيِن َعْبِد اْلُمطَِّلبِ   "فَ َلْواَل َأْن يَ ْغِلَبُكُم النَّاُس َعَلي ْ
ولمتنه شاهد إسناده حسن لغيره، ألجل إبراهيم بن إسماعيل، فيه ضعف؛ لكن تابعه عبد الرحمن بن الحارث : قالمحق] # 

 [ صحيح عند مسلم يتقو ى به.
 

 بَابُ حَرَمِ الْمَدِينَةِ وَفَضْلِهَا(   -  66) 
َوَجَد َسْعُد ْبُن أيب   :أَبِيِه قَالَ ، َعْن  يَم الت َّْيِميُّ ِد ْبِن ِإبْ َراهِ ُموَسى ْبُن حُمَمَّ ، ثنا ِإْسَحاُق َأْخَْباََن َعْبُد اْلَعزِيِز ْبُن حُمَمَّدٍ   - 1313

احْلَِمى  تَ ْقطَُع  َعاِصَيَة  َعْنه  هللا  َرِضَي  َوَعبَاَءََتَا  ،وقاص  فَْأَسَها  َعْنه   ،فََأَخَذ  هللا  َرِضَي  اخلطاب  بن  ُعَمَر  َعَلْيِه   ،فَاْست َْعَدْت 
َها فَْأسَ   :فَ َقالَ  ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ َواَّللَِّ ال أؤدي إَّنا غَ   :فَ َقالَ   ،َوَعبَاَءََتَا  ،َهاَأدِّ إِلَي ْ فَ َلَقِد    :قَالَ   ،ِنيَمًة َغنََّمِنيَها َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 . َفَما زَاَل يَ ْعَمُل هِبَا َحَّتَّ َماتَ  ،اَتذ سعد َرِضَي هللا َعْنه من تِْلَك اْلَفْأَس َمْسَحاةً 
يَاقِ   اهُ َروَ   :قُ ْلتُ   * ااِلْست َْعَداِء إىل ُعَمَر َرِضَي هللا   ،ُمْسِلم  وغريه من غري َهَذا اْلَوْجِه بَِغرْيِ َهَذا اللَّْفِظ َوالسِّ َويف َهَذا زاَِيَدةُ 

   .َعْنه َوْإِقَراُر ُعَمَر َرِضَي هللا َعْنه له إايه َعَلى َذِلكَ 
َيْسمَ *   ْبُن ِإبْ َراِهيَم مَلْ  مَوحُمَمَُّد  سعْع  َرِضَي هللا َعْنه ن  َسْعٍد َعْن    ،د  بن  روايته عن عامر  حديثا من  َلهُ الرتمذي  رََوى  َوَقْد 

 . أَبِيهِ 
 [ في إسناده انقطاع وقد جاء من طريق آخر بإسناد صحيح عند مسلم وغيره: المحقق] # 
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ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  :َم قَالَ ُد ْبُن َأْسلَ َأْخَْبين زَيْ ِإْسَحاُق: َأْخَْباََن َعْبُد اْلَعزِيِز ْبُن حُمَمٍَّد    - 1314 َمْن  "  :قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ئًا  " فَاْضرِبُوهُ َواْسِلبُوهُ  ،َوَجْدُتُْ َقطََع ِمَن احْلَِمى َشي ْ
 [رجال إسناده ثقات، لكنه مرسل: المحقق[ ]مرسل.]البوصيري:  # 

 
ثَ نَاَوقَاَل أَبُو َبْكرِ  - 1315 َثيِن ُموَسى ْبُن ُعب َْيَدةَ ، ثنا  زَْيُد ْبُن احْلُبَابِ  : َحدَّ َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َأيِب قَ تَاَدَة عن أبيه َرِضَي هللا   ، َحدَّ
ب َْلنَا ِمْن َغْزَوِة تَ بُوكٍ  :َعْنه قَالَ  ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ،َلمَّا أَق ْ َبة  َأْسَكنَ " :قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ تَ ْنِفي َخَبَث َأْهِلَها   ،ِنيَها َريبِّ َهِذِه طَي ْ

 " نَّهُ َفاَل يَُكلِّْمنَّهُ َواَل َُيَاِلسَ  ،َفَمْن َلِقَي ِمْنُكْم َأَحًدا ِمَن اْلُمَتَخلِِّفنيَ  ،َكَما يَ ْنِفي اْلِكرُي َخَبَث احْلَِديدِ 
بذي وهو]البوصيري:    #   إسناده ضعيف؛  :  المحقق[ ]ضعيف.  رواه أبو بكر بن أبي شيبة، وفي سنده موسى بن ُعبيدة الر 

بذي، وله شاهد صحيح من حديث زيد بن ثابت   [لضعف موسى بن عبيدة الر 
 

 وَسَلَّمَ( بَابُ زِيَارَةِ قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ    -  68) 
َرِضَي هللا    ، َحدََّثيِن ْلَعْبِديُّ َسوَّاُر ْبُن َمْيُموٍن أَبُو اجْلَرَّاِح ا  : َحدَّثَ نَاَوقَاَل الطَّيَاِلِسيُّ   -  1322 رَُجل  ِمْن آِل ُعَمَر عن عمر 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم    : َعْنه قال ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ   ،َمْن زَاَرين ُكْنُت لَهُ َشِهيًدا َأْو َشِفيًعا "  :َأْو قَالَ   "َمْن زَاَر َقْْبِي"  يَ ُقوُل:ْسَِ
ُ َوَمْن َماَت يف َأَحِد احلَْ   " َعزَّ َوَجلَّ يف اآْلِمِننَي يَ ْوَم اْلِقيَاَمةِ َرَمنْيِ بَ َعثَهُ اَّللَّ

ا:  المحقق]  [سنده ضعيف ]البوصيري: #   [ الحديث بهذا اإلسناد ضعيف جدا
 

 بَابُ فَضْلِ قُبَاءٍ(   -  69) 
َبْكرٍ   -  1325 أَبُو  ثَ نَاقَاَل  َحدَّ َُّنرَْيٍ   :  اَّللَِّ ْبُن  بْ ، َعْن  َعْبُد  طَْهَمانَ ِن ُعب َيْ ُموَسى  يُوُسُف ْبُن  ْبِن  ، َعْن  َدَة َأْخَْبين  ِإَماَمَة  َأيِب 

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  :عن أبيه َرِضَي هللا َعْنه قَالَ  ،َسْهِل ْبِن ُحن َْيفٍ  َجاَء  ، مثَّ َمْن تَ َوضَّأَ فََأْحَسَن ُوُضوَءهُ " :قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 ". فَ رََكَع ِفيِه َأْرَبَع رََكَعاٍت َكاَن َذِلَك َعْدَل ُعْمَرةٍ  ،قُ بَاءٍ َمْسِجَد 

يَاقِ *  ، َوَقْد َرَواهُ النََّساِئيُّ َواْبُن َماَجَة ِمْن َوْجٍه أحسن منه لكنه ِبَغرْيِ َهَذا السِّ  . ُموَسى َضِعيف 
بعضها    من طرق أخرى يعضدعبيدة، وقد ُروي  إسناد ضعيف؛ لضعف موسى بن  :  المحقق]  [سنده ضعيف  ]البوصيري:  #  

ا.  [ بعضا
 

َأنَّ َرُسوَل   :أيب هريرة َرِضَي هللا َعْنه قال ، َعْن َعِن األغر ، ان اْلَولِيُد ْبُن َكِثريٍ  ،حُمَمَُّد ْبُن عمر، ثنا َوقَاَل احْلَاِرثُ  - 1326
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن َيَِْت قباء راكبا وماشيا   . اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ا، فيه محمد بن عمر الواقدي،  :  المحقق]  [رواه الحارث عن الواقدي وهو ضعيف.  وصيري:لب]ا  #   إسناد الحارث ضعيف جدا
 [وغيرهما.وقد صح  الحديث من طريق ابن عمر عند الشيخين   وهو متروك.

 

 بَابُ فَضْلِ الْمَسْجِدِ النَّبَوِيِّ(   -  70)  
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ْعُت َأاَب َسِعيِد ْبَن املعلى قال  :َسَلَمةُ ْبُن وردان قال، ثنا   ُعَمرَ حُمَمَُّد ْبنُ   : َحدَّثَ نَااحْلَاِرثُ   -  1328 ْسعت عليا َرِضَي    :ْسَِ
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   يَ ُقوُل:هللا َعْنه   َصاَلة  يف َمْسِجِدي َخرْي  ِمْن أَْلِف َصاَلٍة ِفيَما ِسَواهُ ِمَن اْلَمَساِجِد  "  :قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 " ِإالَّ اْلَمْسِجَد احْلَرَامَ 
اإلسناد، وهو صحيح من حديث  الحديث ضعيف بهذا  :  المحقق]  [لواقدي ، وهو ضعيف، وله شواهدفيه ا  ]البوصيري:  #  

 [أبي هريرة.
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 كِتَابُ الْبُيُوعِ(   -  13)   
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 لتَّقَاضِي( بَابُ فَضْلِ السَّمَاحَةِ فِي الْبَيْعِ وَا   -  1) 
َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن أيب حسني قال َأنَّ  ، َعْن اْلغَازِ ِهَشام  َوُهَو اْبُن ، ثنا َأْخَْباََن َشبَابَةُ ْبُن َسوَّاٍر اْلَمَداِئيِنُّ  - 1335

وََكانُوا اَل  :قال  ،َأْعِطيِن يدك :قَالَ ، مثَّ ى الثََّمنِ َّتَّ قَاَم َعلَ َفَساَوَمهُ حَ  ،ُعْثَماَن بن عفان َرِضَي هللا َعْنه ابْ تَاَع َحاِئطًا ِمْن رَُجلٍ 
فَاْلت ََفَت ُعْثَماُن ِإىَل َعْبِد    ،اَل َواَّللَِّ اَل أَبِيُعهُ َحَّتَّ تَزِيَدين َعْشَرَة آاَلفٍ   :قَالَ   ،فلما رأى ذلك اْلبَائِعَ   ،ِبْصَفَقةٍ   َيْست َْوِجُبوَن ِإالَّ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم    ،وف َرِضَي هللا َعْنهماالرَّمْحَِن بن ع ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َ تَ َعاىَل يُْدِخُل اجْلَنََّة رَُجاًل  "  :يَ ُقولُ فَ َقاَل ْسَِ ِإنَّ اَّللَّ
تَاًعا َوقَاِضيًا َوُمْقَتِضيًا  ْعتُ َها ِمْن النَِّبِّ  ْست َْوِجَب َهِذِه اْلَكِلمَ ُدوَنَك اْلَعَشَرةُ آاَلِف أِلَ   :قَالَ ، مثَّ  "َكاَن َْسًْحا اَبئًِعا َوُمب ْ َة الَّيِت ْسَِ

ُ َعَلْيِه َوسَ   لَّمَ َصلَّى اَّللَّ
 هذا مرسل حسن يُ َؤيُِّدهُ الَِّذي بَ ْعَدهُ * 
لحديث بهذا اإلسناد  ا:  المحقق[ ]رواه إسحاق بن راهويه بإسناد حسن، وأبو يعلى من طريق سالم الخياط.]البوصيري:    #  
 [ سن، إالَّ أنه مرَسلح

 
َأنَّ ُعْثَماَن بن عفان َرِضَي هللا َعْنه    :مطر الوراق قال، َعْن  َأْخَْباََن حُمَمَُّد ْبُن َبْكٍر اْلُْبَْساينُّ أان ِهَشاُم ْبُن َحسَّانَ   -  1336

ن َُهَما َعْشَرةُ آاَلٍف    ،َفطََلب ََها  ،َأْرِضهِ    ِإىَل َجْنبِ فَِإَذا َأْرض    ،فَ َلمَّا َقَضى َحجَّهُ َقِدَم ِإىَل َأْرٍض اِبلطَّاِئفِ   ،َقِدَم َحاجًّا َفَكاَن بَ ي ْ
ُ َعَلْيهِ   ،يف الثََّمنِ  ْعَت    :َوَسلَّمَ   فَ َلمَّا وضع عثمان َرِضَي هللا َعْنه رِْجَلهُ يف الرَِّكاِب قَاَل ِلَرُجٍل ِمْن َأْصَحاِب النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ َأْسَِ

ا َوَسلَّ النَِّبَّ َصلَّى  َعَلْيِه   ُ الت ََّقاِضي "  يَ ُقوُل:َم  َّللَّ َْسَْح  اْلَقَضاِء  ااِلْبتِيَاِع َْسَْح  َْسَْح  اْلب َْيِع  َْسَْح  َعْبًدا   ُ اَّللَّ الرَُّجلُ   "رَِحَم    :فَ َقاَل 
 . َوَأَخَذ اأْلَْرضَ  ،فأعطاه العشرة آلف ،فقال عثمان َرِضَي هللا َعْنه رَدًّا الرَُّجلَ  ،نَ َعمْ 

َلهُ سن يؤدي مرسل حَهَذا *  ُهَما اِبآْلَخِر اِلْخِتاَلِف اْلَمْخَرَجنْيِ  ،الَِّذي قَ ب ْ  فَاْعَتَضَد ُكلٌّ ِمن ْ
 [ الحديث بهذا اإلسناد مرَسل حسن: المحقق] # 

 
َثَمةَ   : َحدَّثَ نَاوقال أَبُو يَ ْعَلى  -  1337 َماَن بن عفان َرِضَي هللا ثْ عُ ، َعْن  سامل اخلياط ، ثنا  الضَّحَّاُك ْبُن خَمَْلدٍ ، ثنا  أَبُو َخي ْ

  ، َواَّللَِّ اَل أُْعِطيُك َحَّتَّ تَزِيَدين َعْشَرَة آاَلفٍ   :فَ َقاَل الرَُّجلُ   ، َأْو َكاَد َأْن َيَِبَ   ،َعْنه أَنَّهُ َساَوَم رَُجاًل ِبَِْرٍض َحَّتَّ َوَجَب اْلب َْيعُ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَالَ مُ لَ أَتَ عْ   :فَ َقالَ   ،فَاْلت ََفَت عثمان َرِضَي هللا َعْنه إىل رجل ُ رَُجاًل َْسَْح "  :وَن َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ رَِحَم اَّللَّ

 . فَ َزاَدهُ َعْشَرَة آاَلٍف َوَأَخَذ اأْلَْرضَ  ،نَ َعمْ  قَالُوا: "الت ََّقاِضي َْسَْح ااِلْقِتَضاءِ 
 [ حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف: المحقق] # 

 

 سْبِهِمْ( نَّاعِ وَكَ بَابُ الصُّ   -  4)  
َعِن ابن عمر َرِضَي   ،رَُجلٍ ، َعْن قَاِسم  َعِن اْلَعاَلءِ ، ثنا قَاَل أَبُو يَ ْعَلى َأْخَْباََن َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َصاِلِح ْبِن َعْبِد الصََّمدِ  - 1341

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َخالََتهُ  :هللا َعْنهما قَالَ   " َواَل َصائِغًا  ،َواَل َحجَّاًما ،اَل جَتَْعِليِه َقصَّاابً " :ُغاَلًما فَ َقالَ َأْعَطى النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ
 [ الحديث بهذا اإلسناد ضعيف فيه راو مبهم: المحقق[ ]هذا إسناد ضعيف؛ لجهالة التابعي.]البوصيري:  # 

 

 الِ( التَّرْهِيبِ مِنْ كَسْبِ الْحَرَامِ وَالتَّرْغِيبِ فِي كَسْبِ الْحَلَ بَابُ    -  5) 



124 

 

 [ َوقَاَل حُمَمَُّد ْبُن َأيِب ُعَمَر حدثنا وكيع ح 1]  - 1346
 

، َعْن رَِوايَِة قَِبيَصَة بن ِمينَا ُمْصَعِب ْبِن حُمَمٍَّد َويف ، َعْن ُسْفيَانُ ، ثنا [ َوقَاَل َأمْحَُد ْبُن َمِنيٍع حدثنا قَِبيَصةُ قَااَل 2] - 1346
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   :رَُجٍل ِمْن َأْهِل اْلَمِديَنِة قَالَ ، َعْن   وَِكيعٍ َشْيٍخ ِمَن اأْلَْنَصاِر َويف رَِوايَةِ  َمِن اْشرَتَى  "  :قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َا َسرِقَة   ،َسرَِقةً   " فَ َقْد َشِرَك يف ِإمثَِْها َوَعارَِها  ،َوُهَو يَ ْعَلُم أَّنَّ
 [ ولم ُيتابع على حديثه. )الراوي الذي لم يسم( شرحبيلالحديث كما قال الذهبي ضعيف لضعف : المحقق] # 

 

 بَابُ الْبَرَكَةِ فِي الْبُكُورِ(   -  9) 
أَبُو    -  1354 َعمَّار   ثَ نَا  ثنا  اَيِسرٍ َوَحدَّ قَااَل ،  َبَسَة  َعن ْ ْبُن  َوحُمَمَُّد  اْلَفْضِل  ْبُن  ثنا  َعِديُّ  أنس ،  عن  َبْكٍر  َأيِب  ْبُن  اَّللَِّ  ُعب َْيُد 

ُ َعَلْيِه وَ  َرِضَي هللا  " اللَُّهمَّ اَبِرْك أِلُمَّيِت يف بُُكورَِها "  :َسلََّم قَالَ َعْنه قال َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ
 [ سن لغيره، وللحديث شواهد كثيرة وهو حديث متواتر.ح: المحقق] # 

 

 بَابُ الْمُزَارَعَةِ(   -  10) 
َأنَّ رَُجاًل َكاَنْت    :رِفَاَعَة ْبِن رَاِفِع بن خديج َرِضَي هللا َعْنهما قاال، َعْن   ْبِن رُفَ ْيعٍ َعْبِد اْلَعزِيزِ ، َعْن  َأْخَْباََن َجرِير    -  1358
َأْرض   َنكَ   ،رعكا َهْل َلَك َأْن أز   :فَ َقاَل لَهُ رَُجل    ،َلهُ  ُ ِمْن َشْيٍء َكاَن بَ ْييِن َوبَ ي ْ  نَ َعْم َحَّتَّ َأْسَأَل َرُسولَ   :قَالَ   ؟َفَما َأْخَرَج اَّللَّ

َعَلْيهِ   ُ اَّللَّ َوَسلَّمَ اَّللَِّ َصلَّى  هللا  ،  َرِضَي  وعمر  بكر  أاََب  َوَسلَّمَ   :فَ َقااَل   ،َعْنهما  فَأََتى  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ فَ َلْم   ،َفَسأََلهُ   ،َسْل النَِّبَّ َصلَّى 
ئًا ُ َعَلْيِه َوَسلََّم مل  :فَ َقاَل هَلَُما  ،يَ ْرِجْع ِإلَْيِه َشي ْ ئًا  ِإنَّهُ َصلَّى اَّللَّ  ،اَك َعْنهُ فَِإنَّهُ لَْو َكاَن َحَراًما َّنََ   ،اْنطَِلقْ   :فَ َقااَل َلهُ   ،يرجع إيل َشي ْ

اْخَضرَّ  َأِو  َزْرُعهُ  اْهت َزَّ  ِإَذا  َحَّتَّ  َوَسلَّمَ   ،فَ َزارََعهُ  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  النَِّبِّ  طَرِيِق  َعَلى  يَ ْوًما  ،وََكاَن  ِبِه  هَ   ،َفَمرَّ  ِلَمْن  ِذهِ  فَ َقاَل 
َوَسلَّمَ فَ َقاَل َصلَّى اَّللَُّ   ،فالن زَارََع هِبَا ُفاَلانً ل  َقالُوا:ف َ   ،اأْلَْرضُ  يًعا  : َعَلْيِه  رُدَّ  "  :فَ َقاَل ِلَصاِحِب اأْلَْرضِ   ،اْدُعُهَما َفَجاَءا مجَِ

 . " َوَلَك ما أخرجت من َأْرُضكَ  ،ِإىَل َهَذا َما أَنْ َفَق يف َأْرِضكَ 
يَاقِ مَلْ ُُيْرُِجوهُ هبَِ *   َذا السِّ
 [ الحديث بهذا اإلسناد صحيح مرَسل.: المحقق] # 

 
ثَ نَاَوقَاَل أَبُو َبْكرِ   - 1359 بَ َعَثيِن َعمِّي َمَع ُغاَلٍم َلهُ ِإىَل َسِعيِد   :َأيِب َجْعَفٍر اخْلَْطِميِّ قَالَ ، َعْن ََيََْي ْبُن َسِعيٍد اْلَقطَّانُ   : َحدَّ

ْنهما اَل يَ َرى هِبَا ِبًَْسا، َحَّتَّ ُحدَِّث، َعْن رَاِفِع  فَ َقاَل َكاَن اْبُن ُعَمَر َرِضَي هللا عَ   ، اْلُمَزارََعةِ ا تَ ُقوُل يف فَ َقاَل مَ   ،ْبِن اْلُمَسيِّبِ 
َحارِثَةَ  َبيِن  أََتى  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّ  َرُسوَل  َأنَّ  َحِديثًا  ِفيَها  َعْنه  هللا  َرِضَي  َخِديٍج  ظَُهرْيٍ   ،ْبِن  َأْرِض  يف  َزْرًعا    ، فَ َرَأى 

ظهري"  :فَ َقالَ  أرض  أحسن  ِلظَُهرْيٍ   :لوا فقا   "َما  لَْيَس  ظهريا"  :قَالَ   ،ِإنَّهُ  أرض  فالان   ،بَ َلى  قَالُوا:  ؟"أليست  زارع   ،َوَلِكنَّهُ 
 . َورََدْداَن َعَلْيِه نَ َفَقَتهُ  ،ْرَعنَا ْذاَن زَ فََأخَ  :قال رافع َرِضَي هللا َعْنه "َوُخُذوا َزْرَعُكمْ  ،ردوا َعَلْيِه نَ َفَقَتهُ " :فقال

 [ البوصيري.  هو كما قال: المحقق[ ]رواه ابن أبي شيبة ورجاله ثقات.]البوصيري:  # 
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ََّنَى    :قَالَ هللا َعْنه  رِفَاَعةَ ْبِن رَاِفِع بن خديج َرِضَي  ، َعْن  َعْبِد اْلَعزِيِز ْبِن رُفَ ْيعٍ ، َعْن  َوقَاَل ِإْسَحاُق َأْخَْباََن َجرِير    -  1360
ي َأْن  ِإالَّ  َجارَِة  َواإْلِ الزرع  عن كراء  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  هللا  تعار ش َرُسوُل  أو  أرضا  الرَُّجُل  َأْرًضا  :قَالَ   ،رتي  َأيِب    ،فََأَعاَر 

تًا  ،فَ َزرََعَها يَانَ   ،فَ رَِكَب َأيِب يَ ْوًما  ،َوَبََن ِفيَها بَ ي ْ فَ َقاَل َأِعَوًضا ِمَّا    ،َبََن الَِّذي َأَعْرَتهُ َأْرَضكَ   :قَالَ   ؟َما َهَذا  :فَ َقالَ   ،فَ َرَأى اْلبُ ن ْ
يَانِ  ،َأَعْرتُهُ   . فَ ُهِدمَ  ،فَأََمَر اِبْلبُ ن ْ

 َهَذا ِإْسنَاد  َصِحيح  بَ ْعُضهُ ُمْرَسل  َوبَ ْعُضهُ َمْوقُوف  * 
الحديث بهذا اإلسناد صحيح، ولكن شطَره األول  :  حققالم]  [ بعضه مرسل، وبعضه موقوفإسناده صحيح ،  بوصيري:  ال]  #  

 [ مرسل، وباقيه موقوف على رافع بن ُخديج.
 

 بَابُ الرِّبَا(   -  12) 
ثَ نَاقَاَل َأمْحَُد ْبُن َمِنيعٍ   -  1364 بَاينِّ   : َحدَّ ُعبَاَدةَ  َعْن    ، رَُجٍل ِمْن َأْهِل اْلَبْصَرِة َعِن احْلََسنِ ، َعْن  َأْسبَاُط ْبُن حُمَمٍَّد َعِن الشَّي ْ

َلَة اخْلَِميِس يف رَ   :بن الصامت َرِضَي هللا َعْنه قال  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يف جملس من اأْلَْنَصاِر لَي ْ ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  ،َمَضانَ ْسَِ
 . احْلَِديثُ ... "َوَما زَاَد فَ ُهَو رابً  ،ا بَِيدٍ الشَِّعرُي اِبلشَِّعرِي َقِفيًزا ِبَقِفيٍز يَدً " يَ ُقوُل:َومَلْ َيُصْم رََمَضاَن بَ ْعَدهُ 

يَاِق َوِبُدوِن َهِذِه الّزاَِيَدةِ  َصِحيِح ُمْسِلمٍ يف َأْصُلهُ *   . بَِغرْيِ َهَذا السِّ
الحديث بهذا اإلسناد ضعيف؛ لجهالة رجل من أهل  :  المحقق[ ]رواه أحمد بن منيع بسند فيه راو لم يسم.البوصيري:  ]  #  

 [لكن وردت له متابعات صحيحة، منها ما هو في صحيح مسلم.البصرة، و 
 

اْلَواِرثِ   -  1371 ْبُن َعْبِد  الصََّمِد  َأْخَْباََن َعْبُد  ثنا  إسحاق  ُمرَّةَ ،  ْبُن  اْلُمَعلَّى  زَْيُد  ثنا  أَبُو  قال،  الرقاشي  سعيد  َأنَّ    :أَبُو 
َهْوَن َشْيَخُكْم َهَذا   :فَ َقالَ   ،َفَجَلْسنَا ِإلَْيِه يف اْلَمْسِجِد اجْلَاِمعِ   ،َبْصَرةَ ِعْكرَِمَة َمْوىَل ابن عباس َرِضَي هللا َعْنهما َقِدَم الْ  َأاَل تَ ن ْ

َهَب ابلذهب حرام   ،يَ ْزُعُم َأنَّ ما يبايع الناس يًَدا بَِيٍد اْلِفضََّة اِبْلِفضَّةِ   -احْلََسنِ يَ ْعيِن احْلََسَن ْبَن َأيِب  - وأان َأْشَهُد َأنَّ    ،َوالذَّ
هللا   َرِضَي  َأَحلَّهُ ابن عباس  َسِعيدٍ   ،َعْنهما  أَبُو  له  :قَاَل  َوأَْنَت عِ   : فَ ُقْلُت  رَْأِسِه  َجاِلس  ِعْنَد  َأيّنِ  تَ ْعَلُم  ما  رِْجَلْيهِ وَيك    ،ْنَد 

َهبِ َأرَْدُت َأْن َأْسَأَل ابن عباس َرِضَي هللا عَ   :فقال   ؟ ما حاجتكم  :فَ ُقْلتَ   ،فَ َقاَم َعَلْيكَ   ،َفَجاَء رَُجل   َهِب اِبلذَّ  ،ْنهما َعِن الذَّ
بِهِ   :فَ ُقْلتُ  ِبََْس  اَل  َأْن  يَ ْزُعُم  فَِإنَّهُ  َوْجِههِ   ،اْذَهْب  َعْن  ِعَماَمَتهُ  مثَّ َفَكَشَف  َعْنهما   ،  هللا  َرِضَي  عباس  ابن    : فَ َقالَ   ،َجَلَس 

َ َواَّللَِّ َما ُكْنُت َأَرى ِإالَّ َأنَّ َما تَ بَاَيعَ  ْعُت َعْبَد اَّللَِّ ْبَن ُعَمَر َوُعَمَر بن  ،اْلُمْسِلُموَن ِمْن َشْيٍء َيًدا بَِيٍد ِإالَّ َحاَلل   َأْست َْغِفُر اَّللَّ ْسَِ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ما مل َأْحَفُظ َوَأْست َْغِفُر اَّللََّ اخلطاب َرِضَي هللا َعْنهما   . حفظا من ذلك َعْن َرُسوِل هللا َصلَّى اَّللَّ

 [ د حسن، فيه أبو سعيد الرقاشي، ذكره ابن حبان في الثقات، وله شواهد صحيحةذا اإلسناالحديث به: المحقق] # 
 

أان    -  1373 َبْكٍر  ْبُن  حُمَمَُّد  الصفريَأْخَْباََن  َأيِب  ْبِن  اْلَمِلِك  َعْبِد  ْبُن  َثيِن ِإْْسَاِعيُل  َحدَّ ِمْن    ،  َعَشَر  ِبْضَعَة  َجاَء  قَاَل  َعطَاء  
صَ  النَِّبِّ  َعْنهمَأْصَحاِب  هللا  َرِضَي  عباس  ابن  ِإىَل  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ ِمْنكَ   َقالُوا:ف َ   ،الَّى  ِسنًّا  أَْقَدُم  بَِرسُ   ،ََنُْن  اَّللَِّ  َوَأْعَلُم  وِل 

ِمْنكَ  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ ِحنَي حتُِلُّ الصَّْرفَ   ،َصلَّى  اَّللَِّ َصلَّى  ،َأرَأَْيَت  َرُسوَل  ْعنَا  َهى َعنْ   َوَقْد ْسَِ يَ ن ْ َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ َفذََكَر    ...هُ اَّللَّ
 احْلَِديَث عن أسامة َرِضَي هللا َعْنه  

ِة من الصحابة َرِضَي هللا َعْنه َوِإْْسَاِعيُل ِفيِه َكاَلم  َوُهَو يف الصَِّحيِح *  يَاَق َعْن َهِذِه اْلِعدَّ  . َومَلْ ُُيْرُِجوا َهَذا السِّ
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ِفيِر وهو مختلف فيه.ناد ِإسْ في اإلس]البوصيري:    #   محمد بن بكر صدوق قد :  المحقق[ ]َماِعيَل ْبِن َعْبِد اْلَمِلِك ْبِن َأِبي الصَّ
 [ وإسماعيل صدوق كثير الخطأ، وقد ورد المرفوع منه بطرق صحيحة.يخطئ، 

 
َسأَْلُت َسِعيَد ْبَن اْلُمَسيِِّب َعْن َشاٍة ِبَشاَتنْيِ  :ة قالَأْخَْباََن حُمَمَُّد ْبُن بكر الْبساين أخْبان اْبُن َأيِب َعُروبََة عن قتاد - 1374

ِإنَّ آِخَر َما أنزل هللا تعاىل آية   :فقال عمر َرِضَي هللا َعْنه  ،بن اخلطاب رضي هللا َعْنهُ   َسَأَل رَُجل  ُعَمرَ   :فَ َقالَ   ،ِإىَل احْلَيَاةِ 
ُ َعَلْيهِ   ،الّرابَ  َرَها َوِإنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ  . َفَدُعوا الّراَِب َوالّرِيَبةَ  ،َوَسلََّم قُِبَض قَ ْبَل َأْن يُ َفسِّ

 . َرَواهُ اْبُن َماَجَة ِسَوى السَُّؤالَ  :قُ ْلتُ * 
صحيح]البوصيري:    #   بسند  راهويه  بن  إسحاق  ]رواه  بمجموع  :  المحقق[  لغيره  الصحيح  إلى  ويرتقي  حسن،  إسناده 

 [ متابعاته.
 

ثَ نَا زُ   -  1376   : عن بالل َرِضَي هللا َعْنه قَالَ   ،َمْسُروقٍ ، َعْن  َأيِب ِإْسَحاقَ ، َعْن  ِإْسَرائِيلُ ، ثنا  ُعْثَماُن ْبُن ُعَمرَ ، ثنا  َهرْي  َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِعْنِدي ََتْر   ُ َعَلْيِه   ،فَاْشرَتَيْ ُتهُ  ،فَ َوَجْدُت َأْطَيَب ِمْنهُ َصاَعنْيِ ِبَصاعٍ  ،َكاَن لِلنَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ فأتيت به النِب َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   ،اشرتيته َصاًعا ِبَصاَعنْيِ   :قُ ْلتُ   "؟ ِمْن أَْيَن َلَك َهَذا اَي ِباَللُ "   :َوَسلََّم فَ َقالَ   -ردد أو  أ -رده  "  :قال َصلَّى اَّللَّ
نَا ََتَْرانَ   " َعَلي ْ

 [.لصحيح له شاهد في ا]البوصيري:  [إسناده صحيح.: المحقق] # 
 

هللا  -  1379 َرِضَي  بالل  عند  قَاَل: َكاَن  ِإبْ َراِهيَم  َعْن  احْلََكِم،  َعِن  َلى،  لَي ْ َأيِب  اْبُن  ثنا  َهاِشٍم،  ْبُن  ََيََْي  ثَ نَا  َتر    َحدَّ َعْنه 
 احْلَِديثَ   ... ِبَصاعٍ نيفَ بَاَع صاع ،مسوس

 [ بكثرة اإلرسال.   معروف النخعي: المحقق[ ]رواه الحارث بسند مرسل أو معضل.]البوصيري:  # 
 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوأاََب بكر وعمر  :قال :حُمَمَِّد ْبِن سريين ، َعْن ِهَشاِم ْبِن َحسَّانَ ، َعْن حدثنا ََيََْي  - 1383 َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ
 . َرِضَي هللا َعْنهما ََّنَْوا َعِن الصَّْرفِ 

 [ إسناده في غاية الصح ة، لكنه مرسل: المحقق[ ]ه ثقات.رواه مسد د مرسًلا ورجال]البوصيري:  # 
 

َحدَّثَ نَا الرَّبِيُع ْبُن صبيح، َعْن حُمَمَِّد ْبِن ِسريِيَن، َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك رضي هللا عنه: َأنَّ َرُسوَل    :َوقَاَل الطَّيَاِلِسيُّ   -  1390
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: "  َهِب، َوالتَّْمُر اِبلتَّْمِر، َواْلُْبُّ اِبلْ ِرقُ اْلوَ اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َهُب اِبلذَّ ُْبِّ، َوالشَِّعرُي اِبلشَِّعرِي، َواْلِمْلُح   اِبْلَوِرِق، َوالذَّ
نًا ِبَعنْيٍ، أَْو َوْزاًن ِبَوْزٍن   " احْلَِديثَ اِبْلِمْلِح، َعي ْ

 [الحديث بهذا اإلسناد حسن:  المحقق[ ]إسناده حسن]البوصيري:  # 
 

ثَ نَاوقال اْبُن َأيِب ُعَمرَ   -  1391 َنرت جزروا َعَلى   :َأْشَعَث ْبِن َأيِب الشعثاء عن عبيد قال، َعْن  ُسْفيَانَ ، َعْن  وَِكيع    : َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َمْت َأْجَزاءً   ،َعْهِد َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ فَ َقاَل النَِّبُّ َصلَّى   ،ْجَزاِء ِبَشاةٍ َأْعِطيِن ُجْزًءا ِمَن اأْلَ   :فَ َقاَل رَُجل    ،فَ ُقسِّ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   "  َيْصُلُح َهَذا اَل " :اَّللَّ
 [ هذا الحديث رجاله ثقات، إالَّ أنه مرسل فعبيد تابعي وليس صحابياا على الصحيح.: المحقق] # 
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 بَابُ الْكَيْلِ عَلَى مَنِ اسْتَوْفَى وَصِحَّةِ الْمُعَاطَاةِ(   -  13)  
ثَ نَا[ قَاَل أَبُو َبْكرِ 1] - 1393 ادٍ ، َعْن َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َُّنرَْيٍ  : َحدَّ ،  يَزِيَد ْبِن زاَِيِد ْبِن َأيِب اجْلَْعِد حدثنا أَبُو َصْخَرَة َجاِمُع ْبُن َشدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َمرَّ   رَأَْيُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى  :طَاِرِق ْبِن َعْبِد هللا احملاريب َرِضَي هللا َعْنه قَالَ َعْن     : قَالَ   ،َفذََكَر احْلَِديثَ   ...َتنْيِ اَّللَّ
ب َْلنَا يف رَْكٍب ِمَن الرَّبََذَة حَّت نزلنا قريبا من اْلَمِديَنَة َوَمَعنَا ظَِعيَنة  لَنَا  نَا ََنُْن قُ ُعود  ِإْذ َأََتاَن رَُجل  َعَلْيِه ثَ ْواَبِن    :قَالَ   ،أَق ْ فَ ب َي ْ

َبَل اْلَقْومُ ِمْن أَيْ "   :فقال   ،فرددان عليه   ، لَّمَ سَ فَ   ،أَبْ َيَضانِ    -َوَمَعنَا مَجَل  َأمْحَرُ -قَاَل    ،ِمَن الرََّبَذِة َوَجُنوِب الرَّبََذةِ   قُ ْلنَا:  "؟َن أَق ْ
ئًااستنق   َفَما  :قَالَ   ،بكذا وكذا صاعا من التمر  قُ ْلنَا:  "؟ِبَكمْ "   :قَالَ   ،نَ َعمْ   قُ ْلنَا:  ؟تَِبيُعوين اجْلََملَ   :قَالَ  َقْد "  :وقال  ،صنا َشي ْ

ن َنَا  ،فَ ت ََواَرى َعنَّا   ،َأَخَذ ِبرَْأِس اجْلََمِل َحَّتَّ َدَخَل اْلَمِديَنةَ ، مثَّ  " هت أخذ ُتْم مجلكم رجال ما تعرفونه   قُ ْلنَا:  ،فَ َتاَلَوْمنَا بَ ي ْ   !َأْعطَي ْ
َلَة اْلَبْدِر ِمْن َوْجِههِ   ،ْجًها ما كان ليخفركم فَ َلَقْد رَأَْيُت وَ   ،اَل تَ ُلوُموا أَنْ ُفَسُكمْ   :الظَِّعيَنةُ   تقال   ،َما رَأَْيُت رَُجاًل َأْشَبَه اِبْلَقَمِر لَي ْ

أََتى رَُجل   ْن وإنه َيَُْمرُُكْم أَ   ، َعَلْيِه َوَسلََّم إليكمَرُسوُل هللا َصلَّى اَّللَُّ رسول  ِإيّنِ    ،السَّاَلُم َعَلْيُكمْ   :فَ َقالَ   ،فَ َلمَّا َكاَن اْلِعَشاءُ 
نَا  ،فََأَكْلنَا َحَّتَّ َشِبْعنَا   ،َوَتْكتَالُوا َحَّتَّ َتْست َْوفُوا   ،َتْشب َُعوا تَُْكُلوا َحَّتَّ   ،  فَ َلمَّا َكاَن اْلَغُد َدَخْلنَا اْلَمِديَنَة    ،َواْكت َْلنَا َحَّتَّ اْست َْوفَ ي ْ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَائِم  َعَلى الْ فَِإَذا َرُسوُل اَّللَِّ صَ   . ِمْنَْبِ َُيُْطُب النَّاسَ لَّى اَّللَّ
 

يَزِيَد ْبِن زاَِيِد ْبِن  ، َعْن  ِسنَاُن ْبُن َهارُوَن َأُخو َسْيفٍ ، ثنا  زََكرايَّ ْبُن ََيََْي اْلَواِسِطيُّ   : َحدَّثَ نَا[ وقال أَبُو يَ ْعَلى2]-  1393
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم مرتني   :ُل لَهُ طَاِرق  قَاَل رَُجل  ِمنَّا يُ َقا  :قَالَ   أَبُو َصْخَرةَ   َحدََّثيِن ،  َأيِب اجْلَْعدِ  ما َمرٍَّة فَ َرأَيْ تُهُ أ  ،رَأَْيُت النِب َصلَّى اَّللَّ

َعْرقُواَبهُ   َدِمَيْت  َوَقْد  َدابٍَّة  َعَلى  َوُهَو  اْلَمَجاِز  ِذي  قَ ...  ِبُسوِق  احْلَِديَث  مثَّ  الَ َفذََكَر  اْلَمِديَنةَ ،  فَ ن ََزْلنَا  َذِلَك  بَ ْعَد   ،َقِدْمنَا 
نَا رَُجل   ب َْلُتمْ "  :فَ َقالَ   ،َفَخَرَج َعَلي ْ   ،نَ َعمْ   قُ ْلنَا:  ،؟" َمَعُكْم َشْيء  تَِبيُعونَهُ "   :قَالَ   ،ِمَن الرَّبََذِة َأْو ِمْن نَ َواِحيَها   قُ ْلنَا:  ؟" ِمْن أَْيَن أَق ْ

اْلَبِعريُ  ََتْرٍ   قُ ْلنَا:  ،؟"ِبَكمْ "  :قَالَ   ،َهَذا  ِمْن  َوْسًقا  وََكَذا  َيرهأخف   ،ِبَكَذا  ِبطامه  مثَّ  ذ  املدينة،  ِبِه  شيء    :فقلت  ،َدَخَل  أي 
َن اْلَبِعرِي َلَقْد رَأَْيُت َوْجهَ  َأاَن ضمنة مثََ   َقاَلْت:ف َ   ،ومعنا ظعينة من َجاِنِب اخْلِبَاءِ   :قَالَ   ،بِْعنَا بعريان ِمْن رَُجٍل اَل نَ ْعرِفُهُ   ؟صنعنا

َلَة اْلَبْدِر اَل  ُ َعَلْيِه    َرُسولُ رسول  َأاَن    :فَ َقالَ   ،فَ َلمَّا َأْصَبْحنَا أََتى رَُجل  َوَمَعهُ ََتْر    ، ُيَِيُس ِبُكمْ رَُجٍل ِمْثَل اْلَقَمِر لَي ْ اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 . فَ َفَعْلنَا  :فقال  ،َوَأْن َتْكتَالُوا حَّت تستوفوا  ،َوَسلََّم ِإلَْيُكْم َأْن تَُْكُلوا ِمْن َهَذا التَّْمِر َحَّتَّ َتْشب َُعوا 

 [ الحديث صحيح؛ لتوثيق رجاله واتصال إسناده: المحقق] # 
 

 الْبُيُوعِ( بَابُ مَا نَهَى عَنْهُ مِنَ    -  15) 
  :قَالَ   ،َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِّبِ ، َعْن  َأيِب َعْوٍن العور، َعْن  اأْلَْحَوُص ْبُن َحِكيمٍ ، ثنا  ِإْسَحاُق َأْخَْباََن ِعيَسى ْبُن يُوُنسَ   -  1397

ُ َعَلْيِه َوسَ ابن عمر رَ َأْرَسَل   لََّم يف  ِضَي هللا َعْنهما ِإىَل رَاِفِع بن خديج َرِضَي هللا َعْنه َيْسأَلُهُ َعْن قَ ْوِل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن بَ ْيِع َأْرِض  لَّى اَّللَُّ اَّللَِّ صَ ََّنَى َرُسوُل    :فَ َقاَل رَاِفُع بن خديج َرِضَي هللا َعْنه  ،َأْرِض اْلَعَجِم َوِشَرائَِها وَِكَرائَِها 

 . اْلَعَجِم َوِشَرائَِها وَِكَرائَِها
 َهَذا ِإْسنَاد  َضِعيف  * 
الحديث بهذا اإلسناد ضعيف؛  :  المحقق [ ]مدار حديث رافع بن خديج على األحوص بن حكيم وهو ضعيف]البوصيري:    #  

 [ األعورلضعف األحوص بن حكيم وأبي عون 
 



128 

 

َعتَّاِب بن أسيد َرِضَي  ، َعْن  َعطَاءٍ ، َعْن  لَْيثٍ ، َعْن  ُعْثَماُن ْبُن أيب شيبة ثتا اْبُن ُفَضْيلٍ   : َحدَّثَ نَاقال أَبُو يَ ْعَلى   -  1398
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ََّنَاهُ َعْن َسَلٍف َوبَ يْ   :هللا َعْنه قَالَ   . َوَعْن بَ ْيِع َما لَْيَس ِعْنَدكَ  ،بَ ْيعٍ َشْرٍط وَ َوَعْن  ،عٍ َلمَّا بَ َعَثهُ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َقِطع  َبنْيَ َعطَاٍء َوَعتَّاٍب َمَع ِضْعِف لَْيِث ْبِن َأيِب ُسَلْيمٍ *   هذا ُمن ْ
اإلسناد  الحديث بهذا  :  المحقق[ ]دليث هو ابن أبي ُسليم، ضع فه الجمهور، وهذا إسناد ضعيف. وله شواه]البوصيري:    #  

 [ حيحانشاهدان صوللحديث ، ضعيف
 

رَُجٍل ِمْن  ، َعْن  َعْبِد اْلَكِرمِي اجْلََزِريِّ ، َعْن  قَ ْيس  ُهَو اْبُن الرَّبِيِع َوَساَلم  ُهَو أَبُو اأْلَْحَوصِ   : َحدَّثَ نَاَوقَاَل الطَّيَاِلِسيُّ   - 1399
ُ َعَلْيِه   " َومَثَُن اخْلَْمِر حرام ،َوَمْهُر اْلَبِغيِّ  ،مثن اْلَكْلبِ "  :َوَسلََّم قالَبيِن ََتِيٍم َعِن النِب َصلَّى اَّللَّ

(، وقال:  3407:  442/  4أورده البوصيري في مختصر اإلتحاف ):  المحقق[ ]رواه الطيالسي ورجاله ثقات.]البوصيري:    #  
 [ رواه الطيالسي ورجاله ثقات.

 

ثَ نَا: [ َوقَاَل أبو بكر بن أيب شيبة 1]  - 1403   اْبُن أيب زائدة ح  َحدَّ
 

َعِن ابن عمر  ،َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ِدينَارٍ ، َعْن ُموَسى ْبُن ُعب َْيَدةَ ، ثنا أبو سعد الصَّغَاينُّ قَااَل ، ثنا  [ َوَأمْحَُد ْبُن َمِنيعٍ 2]  - 1403
  .نٍ ََّنَى َرُسوُل اَّللَِّ أن يبتاع كال بكال َديْ نًا ِبَديْ  :َرِضَي هللا َعْنهما قَالَ 

ْينِ بتاع اْلَكاِلُئ اِبْلَكاِلئِ ولفظ وَِكيٍع قال اآلخر أن ي  .  َوُهَو الدَّْيُن اِبلدَّ
 ُموَسى َضِعيف  * 

الحديث بهذا اإلسناد ضعيف،  :  المحقق[ ]مدار هذه الطرق على موسى بن ُعبيدة الربذي، وهو ضعيف.]البوصيري:    #  
 [ ضعيف.مداره على موسى بن ُعبيدة الربذي، وهو 

 
ثَ نَا َخاِلد    -  1407 ََّنَى َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى   :َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن أيب نعم َرِضَي هللا َعْنه قَالَ ، َعْن  َعطَاِء ْبِن السَّاِئبِ ، َعْن  َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن َقِفيِز الطَّحَّانِ   . اَّللَّ
 َهَذا ُمْرَسل  َحَسن  * 
ارَُقْطيِنُّ َمْوُصواًل ِبذِْكِر َأيِب َسِعيدٍ *    ِمْن َوْجٍه آَخَر َعْن َعْبِد الرَّمْحَنِ َأْخَرَجهُ الدَّ
 [ ضعيف مرسلصحيح لغيره، وهذا إسناد :  المحقق] # 

 

 بَابُ الزَّجْرِ عَنِ الِاحْتِكَارِ(   -  16)  
يًعا  -  1411 أيب  ، َعْن  اْلَقاِسمُ ، ثنا  َجاِبرٍ   َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن يَزِيَد ْبنِ ، َعْن  أَبُو ُأَساَمةَ ، ثنا  َوقَاَل أَبُو َبْكِر َواْبُن َأيِب ُعَمَر مجَِ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأْن َُيَْتَكَر الطََّعامُ   :أمامة َرِضَي هللا َعْنه قَالَ   . ََّنَى َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 [الحديث بهذا اإلسناد حسن: المحقق] # 

 
ثَ نَاَوقَاَل احْلَاِرثُ   -  1412   ، أَبِيهِ ، َعْن  نَ ْوَفِل ْبِن َعْبِد اْلَمِلكِ ، َعْن  يبٍ وَسى َعِن الرَّبِيِع ْبِن َحبِ ُعب َْيُد اَّللَِّ ُهَو اْبُن مُ   : َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعِن احْلُْكَرِة اِبْلب ََلدِ  :عن علي َرِضَي هللا َعْنه قَالَ   . ََّنَى َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
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الراالبوصيري:  ]  #   وضعف  نوفل  لجهالة  ضعيف؛  إسناد  اإلسناد ضعيف؛ لضعف  :  المحقق[ ]وي عنه.هذا  بهذا  الحديث 
 [ نوفل بن عبد الملك.

 

 بَابُ السُّفْتَجَةِ(   -  17) 
  زَيْ َنَب اْمَرَأِة َعْبِد اَّللَِّ ، َعْن  السَّبَّاقِ ُعب َْيِد ْبِن  ، َعْن  أَبُو اْلُعَمْيِس َعِن اْبِن ُجْعَدبَةَ ، ثنا  قَاَل ِإْسَحاُق َأْخَْباََن وَِكيع    -  1413

فََأََتَها َعاِصُم ْبُن   ،َوِعْشرِيَن َوْسًقا ِمْن َشِعرٍي ِِبَْيْبََ   ، َعَلْيِه َوَسلََّم أعطاها جذاذ َأْربَِعنَي َوْسًقا ِمْن ََتْرٍ َأنَّ َرُسوَل هللا َصلَّى اَّللَُّ 
ِإنْ   ،َعِديٍّ  هَلَا  وفيت  :فَ َقاَل  هناشئت  ها  ِِبَْيْبََ   ،ها  ِمْنِك  املؤمنني  ْت:الَ قَ ف َ   ،َوأَتَ َوفَّاَها  َأِمرَي  َأْسَأَل  لَهُ    ،َحَّتَّ  ذلك  فذكرت 

   .َوقَاَل َكْيَف اِبلضََّمانِ  ،َفَكرَِههُ 
 َهِذِه السُّْفَتَجةُ َوِهَي َمْكُروَهة  يف قَ ْوِل ُعَمرَ  :قَاَل وَِكيع  

بد هللا بن مسعود ثقة، وكيع هو ابن الجراح إمام ثقة، وأبو العميس هو عتبة بن عبد هللا بن عتبة بن ع:  المحقق]  #  
إسناده فيه يزيد بن جعدبة , لم أقف على ترجمته  ]البوصيري:     [...ة يحتمل رجلينبوعبيد ثقة، وزينب صحابية، وابن جعد

 [ ، وباقي رواة اإلسناد ثقات 
 

 السَّلَمِ( بَابُ    -  18) 
ثَ نَاأَبُو يَ ْعَلى - 1414 أَبِيِه عن ، َعْن حُمَمَُّد ْبُن مَحَْزَة ْبِن يُوُسَف ْبِن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َساَلمٍ نا ، ثاْلَولِيدُ ، ثنا َداُوُد ْبُن ُرَشْيدٍ  : َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِلَرُجٍل ِمَن اْلي َُهوِد يُ َقاُل له ايمني يف َتر ِإىَل َأَجٍل ُمسَ  :جده َرِضَي هللا َعْنه قَالَ    ، مًّىَأْسَلَف َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ،ِمْن ََتِْر َحاِئِط َبيِن ُفاَلنٍ  :ُهوِديُّ  اْلي َ فَ َقالَ   " ََتِْر َحاِئِط َبيِن ُفاَلٍن َفاَل  أَمَّا ِمنْ " :فَ َقاَل النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ

 [الحديث بهذا اإلسناد حسن: المحقق[ ]هذا إسناٌد رجاله ثقات على شرط ابن حبان.]البوصيري:  # 
 

 لِ وَالثِّمَارِ(  الْأُصُو بَابُ   -  19) 
ََّنَى َرُسوُل اَّللَِّ   :َسِعيِد بن املسيب َرِضَي هللا َعْنه قال، َعْن  َماِلٍك َعِن الزُّْهِريِّ ، َعْن  ََيََْي   : َحدَّثَ نَاقَاَل ُمَسدَّد    -  1415

َواْلُمَحاقَ َلِة   اْلُمَزابَ َنِة  َعِن  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ تَ فْ احْلَِديَث  ... َصلَّى  ابلذهب   :قال  ،ِسريَُها َوِفيِه  َعْن ِكَرائَِها  سعيدا  وسألت 
 . اَل ِبََْس ِبهِ  :فقال ،والفضة

:  المحقق[ ]هذا إسناد صحيح مرسل، وله شاهد في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة وأبي سعيد.]البوصيري:  # 
 [ وغيرهما. الحديث بهذا اإلسناد مرسل صحيح، والمتن صحيح مخر ج في الصحيحين

 

 بَابُ بَيْعِ الْمُضْطَرِّ(   -  21)  
ثَ نَاأَبُو يَ ْعَلى  -  1422 بلغين عن حذيفة َرِضَي   :مكحول قال، َعْن  ُهَشْيم  َعِن اْلَكْوثَِر ْبِن َحِكيمٍ ، ثنا  َرْوُح ْبُن َحاُتٍِ   : َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   :هللا َعْنه قَالَ  يف يده َأاَل ِإنَّ َزَماَنُكْم َهَذا زََمان  َعُضوض  يَ َعضُّ اْلُمْؤِمُن َعَلى َما  "  :قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
الرَّازِِقنَي{ َخرْيُ  َوُهَو  ُُيِْلُفهُ  فَ ُهَو  َشْيٍء  ِمْن  أَنْ َفْقتُْم  }َوَما  َوَجلَّ  َعزَّ   ُ اَّللَّ قَاَل  نْ َفاِق  اإْلِ النَّاسِ "  :قَالَ   "حذار  ِشَراُر    ، َوَشِهَد 
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  ، َواَل َُيُْذلُهُ   ،اْلُمْسِلُم َأُخو اْلُمْسِلِم اَل َيظِْلُمهُ   ،ُمْضطَّرِيَن َحَرام  ِإنَّ بَ ْيَع الْ   ،ُمْضطَرٍّ َأاَل ِإنَّ بَ ْيَع اْلُمْضطَّرِيَن َحَرام  وَن ُكلَّ  يُ بَاِيعُ 
 ". اَلِكهِ َوِإالَّ َفاَل تزده هالكا على هَ  ،فَ ُعْد ِبِه َعَلى َأِخيكَ  ،ِإْن َكاَن ِعْنَدَك َمْعُروف  

َقِطع  اْلَكْوثَ ُر َمرْتُوك  َوَمْكُحول  عن حذيفة َرِضَي هللا َعْنه *   ُمن ْ
ا، فيه الكوثر بن حكيم. قال الدارقطني: متروك، وضع فه  : المحقق] [إسناده ضعيف ]البوصيري: #  إسناده َضعيف جدا

 [غيره.
 

 بَابُ الزَّجْرِ عَنِ الْغِشِّ(   -  22) 
، َعْن  أَبِيهِ ، َعْن  ِإْْسَاِعيُل ابن ِإبْ َراِهيَم ْبِن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َأيِب رَبِيَعةَ   ، َحدََّثيِن َر الزَّْهَراينُّ اَن ِبْشُر ْبُن ُعمَ ِإْسَحاُق َأْخْبََ   -  1424

ُ َعَلْيِه َوَسلَّ   :َجدِِّه َفذََكَر َحِديَث السََّلِف َوزَاَد قَاَل َأيِب    ، رَْأِسَها ِحْنطَة  جافة    ،َم َعَلى ِحْنطٍَة َمِطريَةٍ َوَمرَّ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  فَ َقاَل َرُسوُل هللا  " َأاَل تَ رَْكِتَها َحَّتَّ َيْشرَتِي ِإْخَواُنَك َما يَ ْعرِفُونَ  ؟َما مَحََلِك َعَلى َذِلكَ "  :َصلَّى اَّللَّ

 [ م ُيذكر بجرح أو تعديل.ة، لربيعأبي في إسناده إبراهيم بن عبد هللا بن : المحقق] # 
 

د    -  1426 َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن أيب ليلى َرِضَي هللا ، َعْن  محاد بن زيد َعِن احْلَجَّاِج ْبِن َأْرطََأَة َعِن احْلََكمِ   : َحدَّثَ نَاَوقَاَل ُمَسدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  :َعْنه قَالَ   ". ْيَس ِمنَّا شَّ فَ لَ َمْن غَ "  :قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 . َهَذا ُمْرَسل  َمَع َضْعِف احْلَجَّاجِ * 
إسناد مرَسل ضعيف.]البوصيري:    #   وهو    :المحقق[ ]هذا  أرطاة،  بن  الحجاج  فيه  اإلسناد ضعيف مرسل،  بهذا  الحديث 

 [ والمتن صحيح من حديث أبي هريرة.صدوق كثير الخطأ. 
 

 بَابُ آداب البيع( )   -  23
ْعُت َجاِبَر ْبَن عبد هللا    :أَبُو َبْكٍر اْلَفْضُل ْبُن مبشر قال ، ثنا  َمْرَواُن اْلَفَزاِريُّ ، ثنا  ى حدثنا زَُهرْي  و يَ ْعلَ وقال أَبُ   -  1429 ْسَِ

َعْنهما   هللا  َوَسلَّمَ   يَ ُقوُل:َرِضَي  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّ  َرُسوُل  الْ "   :قَاَل  اْلَفاِحَش  َيُِبُّ  اَل   َ اَّللَّ شَ ِإنَّ  يف    ،ُمت ََفحِّ الصَّيَّاَح  َواَل 
 " اأْلَْسَواقِ 

ر. والمتن  :  المحقق]  [(1674)ضعيف: ضعيف الجامع  : األلباني]  #   الحديث بهذا اإلسناد ضعيف لضعف الفضل بن مبش 
 [صحيح دون قوله: "وال الصياح في األسواق"، فإن الفضل لم يتابع على هذه الزيادة.

 
َع أاََبهُ   ُعَمَر حدثنا ِهَشام  ُهوَ  َوقَاَل اْبُن َأيِب  - 1432   يَ ُقوُل:اْبُن ُسَلْيَماَن َعِن اْبِن ُجَرْيٍج َأْخَْبين حُمَمَُّد ْبُن ِمْهَراَن أَنَّهُ ْسَِ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يف َحجَِّة اْلَوَداعِ  َواَل يَِبْع  ،قََّوا الرُّْكبَانَ  َأْكتَاِفُكْم اَل تَ لَ تُّجَّاِر ِإيّنِ رَاٍم َبنْيَ اَي َمْعَشَر ال"  :قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 " َحاِضر  لِبَادٍ 

رجال إسناده ثقات، غير هشام بن سليمان، محل ه الصدق، ومحمد بن مهران، قال عنه  : المحقق] [له شاهدبوصيري: ال] # 
 [ أبو حاتم: مجهول.

 



131 

 

د  َوقَاَل  - 1434 ثَ نَاُمَسدَّ بَ َلَغيِن َأنَّ َرُسوَل   :نُ َعْيِم ْبِن َعْبِد الرمحن قال، َعْن َداُوُد ْبُن َأيِب ِهْندَ ، ثنا ْبِد اَّللَِّ َخاِلُد ْبُن عَ  : َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَالَ   " ِتْسَعةُ َأْعَشاِر الّرِْزِق يف التَِّجارَةِ " :اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 . ِة يَ ْعيِن اْلَغَنمَ كسب اْلُعْشِر اْلبَاِقي يف السَّائِمَ   :نُ َعْيم  وقال 
الحديث بهذا اإلسناد ضعيف؛ لجهالة ُنعيم بن  :  المحقق[ ]هذا إسناد ضعيف لجهالة ُنعيم بن عبد الرحمن. ]البوصيري:    #  

 [ عبد الرحمن
 

 مَنْفَعَةً( بَابُ الزَّجْرِ عَنِ الْقَرْضِ إِذَا جَرَّ    -  26) 
ثَ نَااحْلَاِرثُ   -  1440 ْسعت عليا َرِضَي هللا َعْنه    :ُعَمارََة اهلمداين قال، َعْن  ُمْصَعبٍ  أان َسوَّاُر ْبُن  َحْفُص ْبُن مَحَْزةَ   : َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  يَ ُقوُل: َفَعةً "  :قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  " فَ ُهَو رابً  ،ُكلُّ قَ ْرٍض َجرَّ َمن ْ
ا، فيه  :  المحقق[ ]ي.هذا إسناد ضعيف؛ لضعف سوار بن مصعب الَهْمدان]البوصيري:    #   الحديث بهذا اإلسناد ضعيف جدا

 [ سوار بن مصعب الهمداني، وهو متروك.
 

 بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْحَطِيطَةِ مِنَ الدَّيْنِ إِذَا أَرَادَ تَعْجِيلَ الْمُؤَجَّلِ(   -  27) 
ْبَن   ْخَْبين حُمَمَُّد ْبُن َعِليِّ ْبِن يَزِيَد ْبِن رَُكانََة َأنَّ حُمَمَّدَ اْبُن َأيِب ُعَمَر حدثنا هشام هو ابن ُسَلْيَماَن َعِن اْبِن ُجَرْيٍج أَ  - 1441

بْ  ِبِِْجاَلئِِهْم  ُعَمَر  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ اَّللَِّ َصلَّى  َرُسوُل  ِحنَي َأَمَر  َأنَّ اْلي َُهوَد  َأْخَْبَهُ  ُديُوانً   قَالُوا:ِن َعِليٍّ  لَنَا  ا  َفُخُذو "  :قَالَ   ،ِإنَّ 
   "واَوَضعُ 

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ،عن أيب عبد هللا األشهلي ،احلصني قَاَل اْبُن ُجَرْيٍج َوُأْخِْبُْت ِِبِْثِل َذِلَك َعْن َداُوَد ْبِن   َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ
 [ .الحديث بهذا اإلسناد حسن مرسل: المحقق] # 

 

 نة والرتغيب يف الصرب على املعسر( بَابُ الْقَرْضِ وَالتَّرْهِيبِ من االستدا   -  28) 
ثَ نَا:  َوقَاَل َعْبُد ْبُن مُحَْيدٍ   -  1445  أيب سعيد َرِضَي ، َعْن  َعِطيَّةُ   ، َحدََّثيِن ُعب َْيُد اَّللَِّ ْبُن اْلَولِيِد اْلَوصَّايفُّ ، ثنا  أَبُو نُ َعْيمٍ   َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ َحَضْرُت َجنَازًَة ِفيَها النَِّبُّ َصلَّى   : هللا َعْنه قَالَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  فَ َلمَّا ُوِضَعْت َسَأَل النَِّبُّ َصلَّى  ،اَّللَّ   ؟ َأَعَلْيِه َدْين  اَّللَّ
َها  ،نَ َعمْ   :قالوا  ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   ،فَ َعَدَل َعن ْ اَي   :قَالَ   ،فَّافَ َلمَّا رآه علي َرِضَي هللا َعْنه ق َ   ،َصلُّوا َعَلى َصاِحِبُكمْ   :َوقَاَل َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   ،عليه َنِبَّ اَّللَِّ بَِرَئ ِمْن َدْيِنِه أان ضامن له ما   اَي َعِليُّ  "  :اْنَصَرَف فَ َقالَ ، مثَّ  َفَصلَّى َعَلْيهِ   ،فأقبل النِب َصلَّى اَّللَّ
ْساَلُم َخرْيًا  ُ َواإْلِ ُ رَِهاَنَك يَ ْوَم اْلقِ   ،َجَزاَك اَّللَّ يَ ْقِضي َعْن َأِخيِه    لَْيَس ِمْن َعْبدٍ   ، اْلُمْسِلمِ يَاَمِة َكَما َفَكْكَت رَِهاَن َأِخيكَ َفكَّ اَّللَّ

يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة   ُ رَِهانَهُ  ِإالَّ َفكَّ اَّللَّ  َعَلْيِه قَاَل َصلَّى اَّللَُّ   ؟اَي َرُسوَل اَّللَِّ أَلَِعِليٍّ َخاصَّةً   :فَ َقالَ   ،". فَ َقاَم رَُجل  ِمَن اأْلَْنَصارِ َديْ َنهُ 
 " اْلُمْسِلِمنيَ اَل َبْل ِلَعامَِّة " :لَّمَ َوسَ 
)  ]العدوي   #   المنتخب  ضعيف:  (891في  اِفيُّ  ،  سند  اْلَوصَّ اْلَوِليِد  ْبُن  َّللاَِّ  ُعَبْيُد  وفيه  ضعيف،  وهو  العوفي،  عطية  فيه: 

سع:  المحقق]   [ضعيف. بن  وعطية  الوصافي،  الوليد  بن  هللا  عبيد  لضعف  ضعيف؛  العوفي.إسناده  عند  وله    .. د  شواهد 
 [ وغيرهما.البخاري ومسلم 
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ثَ نَاَوقَاَل أَبُو َبْكرِ   -  1446 ْعُت أََنَس بن مالك َرِضَي هللا َعْنه ، َعْن  ُعب َْيُد اَّللَِّ ْبُن ُموَسى  : َحدَّ َصَدَقَة بن عيسى قال ْسَِ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِبَرُجلٍ   :يقول النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   ،نَ َعمْ   قَالُوا:  ؟"َعَلْيِه َدْين  "  :فَ َقالَ   ،ُيَصلِّي َعَلْيهِ   ُأِتَ   ُ   : قَاَل َصلَّى اَّللَّ

ُتْم َديْ َنهُ َصلَّْيُت َعَلْيهِ "  " ِإْن َضِمن ْ
 [ إسناده ضعيف؛ لضعف صدقة بن عيسى  :المحقق]  [سنده ضعيفبوصيري: ال] # 

 
أيب  ، َعْن َعِن اْلَعاَلِء ْبِن َعْبِد الرَّمْحَنِ  ،َعْبُد اْلَعزِيِز ْبُن حُمَمَّدٍ ، ثنا حدثنا َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َمْسَلَمةَ  :َوقَاَل َعْبُد ْبُن مُحَْيدٍ  - 1450

فََأْشَهُد َأيّنِ    :قَالَ   ،َقْد َخَرجَ   َقالُوا:ف َ   ،َأنَّ َسْعَد ْبَن أيب وقاص َرِضَي هللا َعْنه َجاَء يَ ت ََقاَضى َديْ نًا َلهُ َعَلى رَُجلٍ   :كثري قال
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم   ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ قَ َتَل  ، مثَّ  ُأْحِييَ ، مثَّ  قَ َتلَ ، مثَّ  ُأْحِييَ   ، مثَّ لَْو َأنَّ رَُجاًل قُِتَل يف سبيل هللا تعاىل"  يَ ُقوُل:ْسَِ

 " مَلْ َيْدُخِل اجْلَنََّة َحَّتَّ يُ ْقَضى َديْ نُهُ 
 [ الحديث بهذا اإلسناد حسن: المحقق] [.إسناده حسن: (150المنتخب )ي ف ]العدوي  # 

 
ثَ نَاوقال َأمْحَُد ْبُن َمِنيعٍ   -  1451 رَُجٍل ِمَن اأْلَْنَصاِر وََكاَن بدراي ، َعْن  َأيِب َجْعَفرٍ ، َعْن  أَبُو َمْرميََ ، ثنا  َعِبيَدةُ ْبُن مُحَْيدٍ   : َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى    :قال ُ ِمْن فَ ْيِح جهنم أو من حر َجهَ "   :اَّللَّ فَ َقاَل    "؟ نَّمَ َمْن َأَحبَّ َأْن َيْسَتِظلَّ َأْو يُِظلَّهُ اَّللَّ
 ه" َمْن أَْنظََر ُمْعِسرًا َأْو َوَضَع َعْن غرمي" :ََنُْن اَي َرُسوَل اَّللَِّ قَالَ  :اْلَقْوُم ُكلُُّهمْ 

(، وابن  3006وقد ورد هذا المعنى من حديث أبي اليسر أخرجه مسلم برقم )  ق.من هذا الطريلم أقف عليه  :  المحقق]  #  
 [ ...(2419ماجه برقم )

 

 بَاب لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَال  وفضل مَنْ أَدَّى دَيْنَهُ(   -  29) 
َأنَّ   :عن أبيه َرِضَي هللا َعْنه قال   ،َماِلكٍ  َعِن اْبِن َكْعِب ْبنِ   ، عن الزهري   ،زمعة ، َعْن  َوقَاَل أَبُو َبْكٍر حدثنا وَِكيع    - 1456

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َمرَّ ِبهِ  ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   ،ُماَلزِم  رَُجاًل يف أُوِقي ََّتنْيِ   َوُهوَ   ،النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ َهَكَذا َأْي َضْع َعْنهُ    :فَ َقاَل النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ
 احْلَِديَث  ...الشَّْطرَ 

 ُهَو يف الصَِّحيِح ُدوَن قَ ْوِلِه أُوِقي ََّتنْيِ  :ْلتُ ق ُ * 
الحديث بهذا اإلسناد ضعيف، لضعف ُزْمعة بن  : المحقق] [صالح.هذا إسناد ضعيف، لضعف ُزْمَعة بن بوصيري: ال] # 

 [ عيفة.صالح، ولكن تابعُه يونس عن الزهري، فارتقى إلى الصحيح لغيره، دون قوله: "في ُأوقي تين"، فهي زيادة ض
 

 بَابُ اسْتِحْقَاقِ الْبَائِعِ مَالَ الْعَبْدِ دُونَ مُشْتَرِيهِ(   -  30) 
َمْن اَبَع    :أَبِيِه عن علي َرِضَي هللا َعْنه قَالَ ، َعْن  َجْعَفِر ْبِن حُمَمَّدٍ ، َعْن  إسحاق َأْخَْباََن حاُت ْبُن ِإْْسَاِعيَل اْلَمَدينُّ   -  1457

َمال    ،َعْبًدا  لِ َفَما  ،َوَلهُ  تَاعُ لُهُ  اْلُمب ْ َيْشرَتَِط  َأْن  ِإالَّ  أُبِّرَ   ،ْلبَائِِع  َقْد  ََنْاًل  اَبَع  تَاعُ   ،تْ َوَمْن  اْلُمب ْ َيْشرَتَِط  َأْن  ِإالَّ  لِْلبَائِِع   ،فَ َثَمَرَُتَا 
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   . َقَضى ِبَذِلَك َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

الحديث بهذا اإلسناد ضعيف؛ لًلنقطاع بين محمد بن علي الباقر  : المحقق] [شاهد سناده فيه انقطاع، ولهإبوصيري: ال] # 
 [أخرجاها في الصحيحين. صحيحة،وعلي رضي هللا عنه. وله شواهد 
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 بَابُ الْعَارِيَةِ(   -  31) 
ثَ نَااْبُن َأيِب ُعَمرَ   - 1458 ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ   :رَُجٍل ِمَن اأْلَْنَصاِر قَالَ َعْن  ،ِهَشام  َعِن اْبِن ُجَرْيٍج َأْخَْبين أَبُو اْلَعبَّاسِ  : َحدَّ ْسَِ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم   " واملنحة َمْرُدوَدة   ،اْلَعارِيَةُ َمْرُدوَدة  "  يَ ُقوُل:َصلَّى اَّللَّ
 [الحديث صحيح بشواهده: المحقق] # 

 

 بَابُ التَّفْلِيسِ(   -  33) 
َأنَّ النَِّبَّ    :َعِديِّ بن عدي قال ، َعْن  ِهَشام  َعِن اْبِن ُجَرْيٍج َأْخَْبين َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َكِثريٍ   ا: َحدَّثَ نَ قَاَل اْبُن َأيِب ُعَمرَ   -  1460

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقَضى يف ِإْنَساٍن مَلْ يوجد له الوفاء  . فقضى ِبنه َمتَاَعهُ ِإْن َوَجَدهُ  ،رمائه سلفته وافرة عنده ووجد غ  ،َصلَّى اَّللَّ
صلى هللا  -إسناده حسن؛ ألجل هشام بن سليمان المخزومي، وهو مرسل , ألن عدي بن عدي لم يدرك النبي  :  المحقق ]  #  

 [ .-عليه وسلم
 

 َكْعِب ْبِن َماِلٍك  َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبنِ ، َعْن  َمْعَمر  َعِن الزُّْهِريِّ [ َوقَاَل ِإْسَحاُق َأْخَْباََن َعْبُد الرَّزَّاِق أان 1]   - 1461
ياًل ِمْن أَْفَضِل َشبَاِب قَ ْوِمهِ   :قَالَ  ئًا  ،َكاَن ُمَعاذُ ابن جبل َرِضَي هللا َعْنه رَُجاًل َْسًْحا َشاابًّ مجَِ فَ َلْم يَ َزْل   ،وََكاَن اَل مُيِْسُك َشي ْ

فَأَبَ ْوا    ،فطلب ِإلَْيِه َأْن َيْسَأَل ُغَرَماَءهُ َأْن َيَضُعوا لَهُ   ، َعَلْيِه َوَسلَّمَ فأتى النِب َصلَّى اَّللَُّ   ،يَُداُن َحَّتَّ أُْغِلَق َمالُهُ ُكلُّهُ يف الدَّْينِ 
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ فَ َلْو تَ رَُكوا أِلََحٍد ِمْن َأْجِل َأحَ   َعَلْيِه  فَ بَاَع النَِّبُّ َصلَّى اَّللَُّ   ،ٍد تركوا ملعاذ َرِضَي هللا َعْنه ِمْن َأْجِل النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ

َمالَهُ كُ  فَ ْتِح  َوَسلََّم  ِإَذا َكاَن َعاُم  َحَّتَّ  َشْيٍء  هللا َعْنه ِبَغرْيِ  َرِضَي  معاذ  قام  َحَّتَّ  َدْيِنِه  يف  َعَلْيِه  لَّهُ   ُ اَّللَّ النَِّبُّ َصلَّى  َمكََّة بَ َعثَهُ 
وََكاَن َأوََّل َمِن اجتَََّر يف مال هللا   ،فمكث معاذ َرِضَي هللا َعْنه اِبْلَيَمِن أَِمريًا   ،َوَسلََّم َعَلى طَائَِفٍة ِمْن َأْهِل اْلَيَمِن أَِمريًا لَِيْجُْبَهُ 

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ َوحَ   ،َفَمَكَث َحَّتَّ َأَصابَ   ،تعاىل ُهوَ    :فَ َلمَّا َقِدَم قَاَل ُعَمُر أليب بكر َرِضَي هللا َعْنهما  ،َّتَّ قُِبَض النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ
َا بَ َعَثهُ النِب َصلَّى    :فَ َقاَل أبو بكر َرِضَي هللا َعْنه   ،َوُخْذ َسائَِرهُ   ،فدع َلهُ َما يُ َعيُِّشهُ   ،يَلَّ هذا الرجل ْل إِ َأْرسِ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَّنَّ اَّللَّ

ئًا ِإالَّ َأْن يُ ْعِطَييِن  َفذََكَر   ،نه ِإْذ مَلْ يُِطْعهُ أبو بكر رضي هللا ع  فانطلق عمر َرِضَي هللا َعْنه إِلَْيهِ   ،ليجْبه ولست آِخًذا ِمْنهُ َشي ْ
َرِضَي هللا َعْنهما ِلُمَعاٍذ  هللا َعْنه   ،َذِلَك ُعَمُر  َرِضَي  معاذ  َا  : فقال  ليجْبين  ِإَّنَّ َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ النَِّبُّ َصلَّى  َوَلْسُت    ،َأْرَسَليِن 

ِإيّنِ رَأَْيُت يف اْلَمنَاِم َأيّنِ يف َحْوَمِة َماٍء    ،َقْد َأطَْعُتَك َوَأاَن فَاِعل  َما َأَمْرَتيِن   :فَ َقالَ   ، َعْنهماَلِقَي ُمَعاذ  ُعَمَر َرِضَي هللا، مثَّ  ِبَفاِعلٍ 
هُ شيئا َلَف أَنَّهُ مَلْ َيْكُتمْ َفذََكَر َذِلَك َلهُ َوحَ   ،فَأََتى ُمَعاذ  أاب بكر َرِضَي هللا َعْنه  ،َفَخلَّْصَتيِن ِمْنهُ اَي ُعَمرُ   ، َخِشيُت اْلَغَرقَ َوَقدْ 

ُتهُ َلكَ َوَقدْ   ،َواَّللَِّ اَل آُخُذهُ ِمْنكَ   :فَ َقاَل أَبُو َبْكٍر َرِضَي هللا َعْنه  ،حَّت تبني َلهُ َسْوطَهُ  َهَذا    :فَ َقاَل ُعَمُر َرِضَي هللا َعْنه  ، َوَهب ْ
 َهَذا احْلَِديثُ ...ِلَك ِإىَل الشَّاِم َفَخَرَج ُمَعاذ  َرِضَي هللا َعْنه ِعْنَد ذَ  ،ِحنَي طَاَب َوَحلَّ 

َوَقْد َخاَلَف    بَْل خرج أَبُو َداُوَد ِمْنهُ يف اْلَمَراِسيِل اْلُمْفَرِد ِقْطَعًة ِمْنهُ   ِإْسنَاُدهُ َصِحيح  لكنه ُمْرَسل ، َومَلْ ُُيْرُِجوهُ يف  ُكتُِبِهمْ *  
 َمْعَمٍر فََأْرَسَلهُ ، َعْن َورََواهُ اْبُن اْلُمبَاَركِ  أَبِيهِ ، َعْن بٍ ْن َمْعَمٍر َمْوُصواًل قَاَل َعِن اْبِن َكعْ الرَّزَّاِق ِهَشاَم ْبَن يُوُسَف فَ َرَواهُ عَ  َعْبدُ 
 

ثَ نَا[ َوقَاَل احْلَاِرثُ 2]  -  1461 ِن الزُّْهِريِّ  َعْبُد اَّللَِّ ْبُن اْلُمبَاَرِك َأْخَْبين َمْعَمر  عَ ، ثنا  ِإْسَحاُق ْبُن عيسى بن الطَّبَّاعُ   : َحدَّ
يَاِن قَ ْوِمهِ   :َماِلٍك قَالَ َعِن اْبِن َكْعِب ْبِن   فَ َلْم يَ َزْل َحَّتَّ َأْغَرَق َماَلهُ    ،َكاَن ُمَعاذُ بن جبل َرِضَي هللا َعْنه َشاابًّ َْسًْحا أَْفَضَل ِفت ْ
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ْينِ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُغرَ   ،يف الدَّ  َأَحٍد َلرُتَِك ُمَعاذُ بن جبل َرِضَي هللا َعْنه  فَ َلْو تُِرَك َأَحد  ِمْن َأْجلِ   ،َماَءهُ َفَكلََّم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   ... قَاَل فبقي معاذ َرِضَي هللا َعْنه وال َماَل لَهُ  ،ِمْن َأْجِل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 [ حه العلماء على الموصول.الحديث بهذا اإلسناد مرسل صحيح، وقد َرجَ : المحقق] # 
 

 بَابُ الصُّلْحِ(   -  34) 
د    -  1464 َأنَّ النَِّبَّ    :َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِّبِ ، َعْن  ِإْْسَاِعيَل ْبِن أَُميََّة َوزاَِيِد ْبِن َسْعٍد َعِن الزُّْهرِيِّ ، َعْن  ُسْفيَانُ   : َحدَّثَ نَاُمَسدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَالَ    "وحرمي قليب البدى ََخَْسة  وعشرون ذراعا  ،َحِرميُ قَِليِب اْلِبْئِر اْلَعاِديَِّة ََخُْسوَن ِذرَاًعا" :َصلَّى اَّللَّ
 .ِذرَاعٍ َوَحِرميُ قَِليِب الزَّرِْع َثاَلمُثِائَِة  :قال َسِعيد  ِمْن ِقَبِل نَ ْفِسِه َومَلْ يَ ْرفَ ْعهُ 

 َوْحَدهُ   يِق الث َّْوِريِّ َعْن ِإْْسَاِعيَل ْبِن أَُميَّةَ َرَواهُ أَبُو َداُوَد يف اْلَمَراِسيِل ِمْن طَرِ  *
ثقات بوصيري:  ال ]  #   رجاله  مرسل  بأسانيد  :  المحقق]  [إسناده  متصًلا  ُروي  وقد  مرَسل،  صحيح  اإلسناد  بهذا  الحديث 

 [ ضعيفة.
 

 الْأَمْرِ بِرَدِّ الْوَدِيعَةِ( بَابُ    -  36) 
ثَ نَاقَاَل أَبُو َبْكرِ   -  1466 َثيِن ُموَسى ْبُن ُعب َْيَدةَ ، ثنا   ْبُن احْلُبَابِ ْيدُ زَ   : َحدَّ َعِن ابن عمر َرِضَي هللا    ،َصَدقَةُ ْبُن َيَسارٍ   ، َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  :َعْنهما قَالَ  َهافَ ْلرَيُدََّها ِإىَل مَ  ،ي َُّها النَّاُس َمْن َكاَنْت ِعْنَدهُ َوِديَعة  أَ " :قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َتَمَنهُ َعَلي ْ  ." ِن ائ ْ
الَرَبذي، ولم أجد من  :  المحقق[ ]موسى ضعيف.]البوصيري:    #   الحديث بهذا اإلسناد ضعيف، لضعف موسى بن ُعبيدة 

 [ تابعه.
 

 بَابُ الْغَصْبِ(   -  37)  
د    - 1471 َثيِن أَبِيهِ ، َعْن ُمْعَتِمر   : َحدَّثَ نَاُمَسدَّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يف َحجَِّة ، َعْن ْينِ َشْيخ  َلِقيتُهُ اِبْلَبْحرَ  ، َحدَّ ُخْطَبِة النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ

 " اَل َيَِلُّ ِمْن َماِل اْمِرٍئ ِإالَّ َما َأْعَطى عن طيب نفس" :اْلَوَداِع أَنَّهُ قَالَ 
مل أن يكون  طرخان، فيحت الحديث بهذا اإلسناد ضعيف؛ لجهالة عين الشيخ الذي روى عنه سليمان بن: المحقق] # 

 [.تابعياا، أو صحابياا، وإذا كان الثاني فهو صحيح، وله شاهد بسند حسن
 

ثَ نَاقال أَبُو َبْكرٍ  - 1472 َعِن ابن عباس َرِضَي هللا   ،ُكَرْيبٍ ، َعْن  حُمَمَِّد ْبِن ُكَرْيبٍ ، َعْن َعْبُد الرَِّحيِم ْبُن ُسَلْيَمانَ  : َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ َعْنهما قَاَل النَِّبُّ َصلَّى ا ئًا ِمْن َُتُوِم اأْلَْرِض بَِغرْيِ َحقِّهِ " :َّللَّ  ." َمْلُعون  َمِن انْ ت ََقَص َشي ْ

الحديث بهذا اإلسناد ضعيف؛ لضعف محمد بن  : المحقق] [هذا إسناد ضعيف لضعف محمد بن ُكريب. البوصيري:] # 
 [ ي بن أبي طالب.كريب، ولكن المتن صحيح، فقد أخرج نحوه اإِلمام مسلم عن عل 

 
ثَ نَا شباب   -  1474 ُ    ،َعِن احْلََكِم ْبِن احْلَاِرِث السَُّلِميِّ   ،َعِطيََّة ْبِن َسْعدٍ ، َعْن  َعْوُن ْبُن َكْهَمسٍ ، ثنا  َحدَّ َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ

َوَغَزْوُت َمَع رسول  :قَالَ  " يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة ََيِْمُلهُ ِمْن َسْبِع َأَرِضنيَ َمْن َأَخَذ ِمْن طَرِيِق اْلُمْسِلِمنَي ِشْْبًا َجاَء ِبهِ " :َعَلْيِه َوَسلََّم قَالَ 
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ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َسْبَع َغَزَواٍت آِخُرُهنَّ ُحَننْي    هللا َصلَّى ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   ،اَّللَّ َفَخَْلَْت   ،َفُكْنُت َأِسرُي يف ُمَقدََّمِة َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوأاََن َأْضرهُِبَا ف َ  ،رَاِحَليِت   . فَ َقاَمتْ  ،َوزََجَرَها "َمهْ " :َقالَ َفَمرَّ يِب َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

الحديث بإسناد أبي يعلى  :  المحقق]  [ رواه الطبراني في الكبير والَصغير، وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف عطيةبوصيري:  ال]  #  
 [ حسن

 
َبةَ  - 1475 ثَ نَا َعْبُد الرَِّحيِم ْبُن ُسَلْيَماَن، : أَبُو َبْكِر ْبُن َأيِب َشي ْ حُمَمَُّد ْبُن ُكريب، َعْن ُكريب، َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي  ، ثنا َحدَّ

ُهَما، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  ُ َعن ْ ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -اَّللَّ   وملعون َمنِ   ، وملعون من لعنه هللا،ملعون َمن َذبح لغري هللا: " -َصلَّى اَّللَّ
ئًا ِمْن َُتوم اأْلَْرِض ِبَغرْيِ حقه   ". انْ ت ََقَص َشي ْ

الحديث بهذا اإلسناد ضعيف؛ لضعف محمد بن كريب، ومتنه مخر ج في صحيح مسلم  :  المحقق]  [له شاهدبوصيري:  ال]  #  
 [ من حديث علي بن أبي طالب.

 

 بَابُ اللُّقَطَةِ(   -  38) 
أَبُو  َوقَ   -  1478  ثَ نَاَبْكرِ اَل  َحدَّ َأْوسٍ   :  ْبِن  سعد  عن  َعْن  وكيع  العبسي،  َيَي  بن  أَنَّهُ    ،ِباَلِل  َعْنه  هللا  َرِضَي  علي  عن 

ُ     النَِّبِّ اْنطََلَق ِإىَل ، مثَّ  اْصَنِعي لَنَا طََعاًما  :أتى فاطمة َرِضَي هللا َعْنها فَ َقالَ ، مثَّ  فَ َقَطَع ِمْنهُ ِقريَاَطنْيِ   ،اْلت ََقَط ِدينَارًا َصلَّى اَّللَّ
َوَسلَّمَ  َمَعهُ   ،َفَدَعاهُ   ،َعَلْيِه  َوَمْن  حِبَْفَنةٍ   ، فََأََتهُ  أَْنَكَرَها   ،فََأََتُهْم  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  النَِّبُّ  رَآَها  َهَذا"   :فَ َقالَ   ،فَ َلمَّا   ؟"َما 

 " ضعوا أيديكم ابسم اَّللَِّ  ،ِقريَاطَانِ  الْ َعَليَّ  ،ة  أَلَُقطَة  أَلَُقطَ " :فََأْخَْبَهُ فَ َقالَ 
 َأْخَرَج أَبُو َداُوَد ِمْنهُ طََرفًا َقِصريًا ، َهَذا َحِديث  َحَسن  * 

 [الحديث بهذا اإلسناد حسن: المحقق ] [.له شاهدبوصيري: ال] # 
 

 بَابُ الْهَدِيَّةِ(   -  41) 
ثَ نَاَوقَاَل أَبُو يَ ْعَلى - 1489 ُ  :رَُجٍل قَالَ ، َعْن عن سعيد بن الرَّبِيعِ  ،احلارث ثنا   ،أَبُو الربيع : َحدَّ قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 " َوِإنَّ اهْلَِديََّة َتُسلُّ السَِّخيَمةَ  ،فإن الزايرة تنبت اْلُودَّ ،َوََتَاَدْوا  ،تَ َزاَورُوا " :َعَلْيِه َوَسلَّمَ 
 [  في إسناده من لم أعرفه  :المحقق] # 

 
ثَ نَ حَ   -  1491 عن عائشة   ،ُعْرَوةَ ، َعْن  َصاِلِح ْبِن َكْيَسانَ ، َعْن  حُمَمَِّد ْبِن ِإْسَحاقَ ، َعْن  يُوُنُس ُهَو اْبُن بَُكرْيٍ ، ثنا  ا ُعْقَبةُ دَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  :َرِضَي هللا َعْنها قالت ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َبُل َهِديًَّة مِ " يَ ُقوُل:ْسَِ  احْلَِديثَ  "...ْن َأْعَرايِبٍّ اَل أَق ْ
ضعيفبوصيري:  ال]  #   وهو  :  المحقق]  [.إسناده  إسحاق،  بن  محمد  لتدليس  ضعيف؛  اإلسناد  بهذا  من  الحديث  مدلِ س 

 [ المرتبة الرابعة، وله متابعة صحيحة
 

 بَابُ الْحَجْرِ(   -  44) 
عن    ،َأيِب عتيق، َعْن ِإْْسَاِعيَل ْبِن عياش عن حرام بن ُعْثَمانَ ثنا   ،ِإْْسَاِعيُل ْبُن أيب إْساعيل  : َحدَّثَ نَاقَاَل احْلَاِرثُ   - 1500

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَالَ   " اَل يُ ْتَم بَ ْعَد ُحُلمٍ " :جابر َرِضَي هللا َعْنه قال َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
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م:  المحقق]  #   وهو  عثمان،  بن  حرام  وفيه  ا،  جدا ضعيف  الحارث  بإسناد  بمتابعاته    تروك.الحديث  حسن  الحديث  ومتن 
 [ وشواهده.

 

 إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ( بَابُ    -  47)  
ثَ نَاَوقَاَل الطَّيَاِلِسيُّ  - 1505 قَاَل َرُسوُل هللا َصلَّى   قَاَلْت:عن عائشة َرِضَي هللا َعْنها  ،ُعْرَوةَ ، َعْن زَْمَعةُ َعِن الزُّْهِريِّ  : َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   " َولَْيَس ِلِعْرٍق ظَاملٍِ َحقٌّ  ،َواْلِباَلُد ِباَلُد اَّللَِّ  ،العباد عبد اَّللَِّ "  :اَّللَّ
  #  [( الحسنة  المقاصد  في  ضعيف:  (417السخاوي  وهو  صالح  بن  زمعة  إسناده  اإلسناد  :  المحقق]   [في  بهذا  الحديث 

 [ ضعيف؛ لضعف َزمعة بن صالح، ولكن قوَله: "ليس لعرق ظالم حق" صحيح
 

 الْجُعَالَةِ( ابُ  بَ   -  49)  
د   - 1510 ثَ نَاَوقَاَل ُمَسدَّ َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َأيِب ُمَلْيَكَة وعبد اَّللَِّ بن دينار َرِضَي ، َعْن اْبُن ُجَرْيجٍ ، ثنا َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َداُودَ  : َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َجَعَل ُجْعلَ   :هللا َعْنه قال  . اآْلِبِق ِإَذا ُأِخَذ َخارًِجا ِمَن اْلِمْصِر َعَشَرَة َدرَاِهمَ   َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ
 [منقطع.: المحقق] [محفوظ منقطع: البيهقي في السنن الكبرى ] # 
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 كِتَابُ الْعِتْقِ(   -  14) 
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ثَ نَاقَاَل احْلَاِرثُ   -  1511  ، َأيِب َعِتيقٍ ، َعْن  عن حرام بن ُعْثَمانَ   ،ِإْْسَاِعيُل ْبُن عياشا  ثن،  ِإْْسَاِعيُل ْبُن َأيِب ِإْْسَاِعيلَ   : َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَال :عن جابر َرِضَي هللا َعْنه قال  " اَل ِعْتَق قَ ْبَل ِمْلكٍ " :َ َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ا؛ في:  المحقق]  [له شاهدبوصيري:  ال]  #   نه حسن ه حرام بن عثمان متروك الحديث. ومتالحديث بهذا اإلسناد ضعيف جدا
 [بمتابعاته وشواهده.

 
ثَ نَا: َوقَاَل أَبُو َبْكرِ  - 1513 َلى َحدَّ َنَة َعِن اْبِن َأيِب لَي ْ إنَّ َعْبًدا َكاَن َبنْيَ   :أيب جملز وقال، َعْن ِإْْسَاِعيلَ ، َعْن ُسْفيَاُن ْبُن ُعي َي ْ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم حَّت ابع غنيمة ،ِصيَبهُ فََأْعَتَق َأَحُدمُهَا نَ  ،رَُجَلنْيِ   . فحبسه النِب َصلَّى اَّللَّ
اإل]البوصيري:    #   ضعيف. مدار  وهو  ليلى  ابن أبي  رواه  :  المحقق[ ]سناد على  وقد  منقطع  السنن: هذا  البيهقي في  قال 

ْحَمِن َعْن َأِبي مجلز بم عناه. وروى من وجه آخر عن القاسم َعْن َأِبيِه َعْن الثوري عن ابن أبي ليلى َعِن اْلَقاِسِم ْبِن َعْبِد الرَّ
ِه َعْبِد َّللاَِّ ْبِن مسعود وهو   [ ضعيف.َجدِ 

 
بَ َلَغنَا َأنَّ َرُسوَل    :َمْوىًل لَِبيِن هاشم قال ، َعْن  ِهاَللٍ ، َعْن  َواِصلٍ ، َعْن  ونمَمْهِديُّ ْبُن مي  : َحدَّثَ نَاَوقَاَل احْلَُمْيِديُّ   - 1517
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَالَ اَّللَِّ َصلَّ    ." َوِإْن َشِبُعوا زَنَ ْوا ،ِمْن َشرِّ رَِقيِقُكُم السُّوَداُن ِإْن َجاُعوا َسَرقُوا " :ى اَّللَّ

وله شاهد من حديث  :  المحقق]  [له شاهد  ]البوصيري:  #   رواته.  ولجهالة بعض  ضعيف؛ النقطاعه،  ابن عباس  إسناده 
 [بإسناد حسن

 

أان الزُّْهِريُّ، قال: إن عروَة أخْبه أن عائشة   ،َمْعَمُر ْبُن َأاَبَن ْبِن مُحَْراَن ، ثنا يِز ْبُن َأاَبنَ دثنا َعْبُد اْلَعزِ احْلَاِرُث ح - 1518
اَّللَِّ   َرُسوُل  قَاَل  يَ ُقوُل:  َعْنهُ   ُ اَّللَّ َرِضَي  هريرة  أاب  إن  هلا:  فقيل  ُسئلت،  هللا عنها،  َوَسلَّ -رضي  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ أَلَْن  : "-مَ َصلَّى 

َا قَاَل    ،فقالت: عائشة رضي هللا عنها، َأَساَء َْسًْعا  "أََتَصدََّق ِبِشْسِع نَ ْعلى أحبُّ ِإيَلَّ ِمن َأن أُعتق ولَد زىن فََأَساَء ِإَجابًَة. ِإَّنَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -َرُسوُل اَّللَِّ  َق ِبِشْسِع نَ ْعِلي َأَحبُّ : "-َصلَّى اَّللَّ  ". عتَق ولَدها ِإيَلَّ ِمْن َأْن آمُر جارييت َتزين وأُ أَلَْن أََتَصدَّ

ا؛ فيه عبد العزيز بن أبان، وهو متروك: المحقق] #   [ إسناده ضعيف جدا
 

ِذي اَبَعهُ  رَأَْيُت اْلُمَدب ََّر الَّ  :أبيه قال ، َعْن َوقَاَل اْبُن َأيِب ُعَمَر حدثنا بشر بن ِإبْ َراِهيُم ْبُن اَنِفٍع َعِن اْبِن طَاُوسٍ  - 1519
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ َرُسوُل اَّللَِّ   .  َصلَّى اَّللَّ

 [ إسناده صحيح، لكنه موقوف على طاووس.: المحقق] # 
 

 باب عتق ولد الزنا(   -  1) 
رَُجٍل ، َعْن  ِمْن َأْصَحابِنَا  ََيََْي ْبِن َأيِب كثري حدثين رَُجلٍ ، َعْن  َأيِب   ، َحدََّثيِن َوقَاَل ِإْسَحاُق َأْخَْباََن ُمَعاذُ ْبُن ِهَشامٍ   -  1527

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأْعطَاَها  َأنَّ َمْواَلًة   ثَ ْتهُ َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َحدَّ َوَأنَّ تِْلَك اجْلَارِيََة ولدت    ،َجارِيَةً لِلنَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ
َا َأرَاَدْت َأْن تَ ْعتِ   ،من زان ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يف َذِلكَ فَاْستَْأَمَرْت َرُسوَل اَّللَِّ صَ   ،َق َوَلَدَها َوأَّنَّ ُ    ،لَّى اَّللَّ فَ َقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ِقي ِبَصَدقٍَة َخرْي  َلِك ِمْن َأْن تُ ْعِتِقيَها َوَلِكِن اْسَتْخِدِميَها " :َعَلْيِه َوَسلَّمَ   " أَلَْن َتَصدَّ
َهَم َوَشْيُخهُ َكَذِلكَ الُ رِجَ  :قُ ْلتُ *   هُ ثَِقات  ِإالَّ الرَُّجَل اْلُمب ْ
 [ في إسناده راويان مجهوالن.: المحقق] # 
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 كتاب الْوَصَايَا(   -  15) 
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ُ َعَليْ  :عن جماهد قال ،ُسَلْيَماَن اأْلَْحَولِ ، َعْن حدثنا ُسْفيَانُ  - 1530   ِه َوَسلََّم بعث مناداي يف يَ ْوَم فَ ْتحِ َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ
 " وال جتوز ملرأة َعِطيَّة  ِإالَّ ِبِِْذِن َزْوِجَها  ،اْلَوَلُد للفراش  ،اَل َوِصيََّة ِلَواِرثٍ " :َمكَّةَ 

 [ الحديث بهذا اإلسناد صحيح مرسل.: المحقق] # 
 

  :َأْْسَاَء بِْنِت يَزِيَد قَاَل أُرَاَها رَفَ َعْتهُ قَالَ ، َعْن َشْهرٍ ، َعْن لَْيثٍ ، َعْن انُ ُسْفيَ ، ثنا ِإْسَحاُق أان ََيََْي ْبُن اْلَيَمانِ َوقَاَل  - 1531
 " اَل َوِصيََّة ِلَواِرثٍ "

 [الحديث إسناده ضعيف، لكن المتن ثابت بغير هذا اإلسناد: المحقق] # 
 

 مرِيَاثِ الْجَدِّ( بَابُ    -  1) 
ثَ نَااحْلَاِرثُ   -  1532 ِعيَسى ْبِن َأيِب عيسى قال َأنَّ زَْيَد بن َثبت َرِضَي ، َعْن  أَبُو َمْعَشرٍ ، ثنا  لطَّبَّاعِ يَ ْعيِن ا   ِإْسَحاقُ   : َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   :قال لعمر َرِضَي هللا َعْنه  :هللا َعْنه  ِخ   اأْلَ َوَمعَ   ، اجْلَدَّ ُسُدَس اْلَماِل َمَع اْلَوَلِد الذََّكرِ َأْعَطى َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 . فََأْعطَاهُ اْلَماَل ُكلَّهُ  ،َوِإَذا مَلْ َيُكْن َواِرث  َغرْيُهُ  ،َوَمَع ااِلثْ َننْيِ َفَصاِعًدا الث ُُّلثَ  ،اْلَواِحِد النِّْصفَ 
أبي  ]البوصيري:    #   بن  عيسى  ضعيف، لضعف  إسناد  ]عيسى.هذا  فيه  :  المحقق[  ا،  جدا ضعيف  اإلسناد  بهذا  الحديث 

 [ هو متروكعيسى بن ميسرة، و 
 

 بَابُ الْكَلَالَةِ(   -  5)  
بَاينِّ   -  1537 إن عمر َرِضَي هللا َعْنه    :َسِعيِد بن املسيب قال ، َعْن  َعْمرِو ْبِن ُمرَّةَ ، َعْن  ِإْسَحاُق َأْخَْباََن َجرِير  َعِن الشَّي ْ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكْيَف نُ َورُِّث الكال ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ؟لةَسَأَل َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ،  أو ليس َقْد بنّي هللا تعاىل َذِلكَ " :فقال َصلَّى اَّللَّ
ُ   ،َرِضَي هللا َعْنه مَلْ يَ ْفَهمْ فكأن عمر  ،إىل آخرها "قَ َرأَ }َوِإْن َكاَن رَُجل  يُوَرُث كاللة{مثَّ  فأنزل هللا تعاىل }َيْست َْفُتوَنَك ُقِل اَّللَّ

إذا رأيت من َرُسوَل   :فقال حلفصة َرِضَي هللا َعْنها ،فكأن عمر َرِضَي هللا َعْنه مَلْ يَ ْفَهمْ  ،ِة{ ِإىَل آِخِر اآْليَةِ يُ ْفِتيُكْم يف اْلَكاَللَ 
ُ َعَلْيهِ  َها  اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َها  ،فَ َرَأْت ِمْنهُ ِطيَب نَ ْفسٍ   ،َوَسلََّم طَيَِّب نَ ْفٍس فَاْسأَلِيِه َعن ْ ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ َل َصلَّ فَ َقا  ،َفَسأَْلتُهُ َعن ْ  : ى اَّللَّ

َوَقْد قَاَل َصلَّى   ،َما أُرَاين َأْعَلُمَها أََبًدا  يَ ُقوُل:فكان عمر َرِضَي هللا َعْنه    "َما أََرى أاََبِك يَ ْعَلُمَها أََبًدا   ،أَبُوِك َكَتَب َلَك َهَذا"
ُ َعَليْ   . ِه َوَسلََّم َما قَالَ اَّللَّ

َعهُ من حفصة َرِضَي هللا َعْنها ُن اْلُمَسيِّ ِإْن َكاَن ابْ  َصِحيح  *   ِب ْسَِ
حديث الباب رجاله  :  المحقق]  [المسيب سمعه من حفصة أم المؤمنينإسناده صحيح، إن كان سعيد بن  بوصيري:  ال]  #  

 [ ثقات، وهو صحيح على شرط مسلم.
 

ْعُت اْبَن أيب مليكة قالْبُن َعبْ ُمْصَعُب  ، ثنا  ُسْفيَانُ   : َحدَّثَ نَاَوقَاَل اْبُن َأيِب ُعَمرَ   -  1538 ْعُت    :ِد اَّللَِّ ْبِن الزَُّبرْيِ قَاَل ْسَِ ْسَِ
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   :ابن عباس َرِضَي هللا َعْنهما يقول  وسيجدونه    ،إنه لَْيَس يف ِكتَاِب هللا تعاىل َواَل يف َقَضاِء َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُ َعزَّ وجل }إن امرؤا َهَلَك لَْيَس لَهُ َوَلد  َوَقْد قَ   ،ِمريَاُث اأْلُْخِت َمَع اْلِبْنِت النِّْصفُ   ي َُقوُل:ف َ   ؟ ُهوَ   فَ ي َُقولُوَن َما  ،ُكلُُّهمْ   اَل اَّللَّ
}  اآْليَةَ  َوَلهُ ُأْخت 

 [ حديث الباب رجاله ثقات: إال  أن فيه انقطاعاا بيِ ناا بين مصعب بن عبد هللا، وابن أبي مليكة: المحقق] # 
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 رَجُل ( بَابُ مرِيَاثِ الْوَلَاءِ وَمَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدِهِ    -  6)  
َبَة قَالَ كَعِن احل  ،َعِن اأْلَْجَلحِ   ،أَبُو َبْكِر ْبُن َعيَّاشٍ ، ثنا  ِإْسَحاُق َأْخَْباََن ََيََْي ْبُن آَدمَ   [1] -  1541 اْخَتَصَم    :م ْبِن ُعت َي ْ

هللا َرِضَي  إىل عمر  َوالزَُّبرْيُ  هللا َعْنهاَعِليٌّ  َرِضَي  موايل صفية  يف  هللا  ، َعْنه  َرِضَي  َها    : َعْنهفقال علي  َأْعِقُل َعن ْ َوَأاَن  َعمَّيِت 
ُ  َأمَلْ تَ ْعَلْم َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّ   :فَ َقاَل عمر لعلي َرِضَي هللا َعْنهما   ،أُمِّي َوأاََن َأرِثُ َها  :وقال الزبري َرِضَي هللا َعْنه   ،َوَأرِثُ َها ى اَّللَّ

 . َء تَ ب ًَعا لِْلِمريَاثِ َعَلْيِه َوَسلََّم َجَعَل اْلَواَل 
آَدمَ   [2] -  1541 ْبُن  ََيََْي  ثنا  َأْخَْباََن  َأَما  ،  هللا َعْنه  َرِضَي  لعلي  وقال  ِمث َْلهُ  احْلََكِم  اأْلَْجَلِح َعِن  ْبُن ِغيَاٍث َعِن  َحْفُص 

ُ َعَليْ عَ   فَ َقَضى به للزبري َرِضَي هللا َعْنه  ،ِه َوَسلََّم جعل الوالء تبعا لِْلِمريَاثِ ِلْمَت َأنَّ رسول هللا َصلَّى اَّللَّ
 [ صحيح لغيره:  المحقق] # 

 
د   - 1542 ثَ نَاوقال ُمَسدَّ ُ ، َعْن ِعيَسى ْبُن يُوُنَس َعِن اأْلَْحَوِص ْبِن َحِكيمٍ  : َحدَّ رَاِشِد ْبِن َسْعٍد قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 . " فَ ُهَو َمْواَلهُ يرثه ويؤدي عنه ،على يده رَُجلٍ  أسلمَمْن  " :ْيِه َوَسلَّمَ َعلَ 
 [ الحديث بهذا السند ضعيف:  المحقق[ ].رواه مسدد مرسًلا بسند رجاله ثقات ]البوصيري:  # 

 
ُ َعْنهُ قَاَل: قَاَأيِب أَُماَمَة َرِضَي اَعْن  معاوية بن َيَي، َعِن اْلَقاِسِم،، ثنا حدثنا عيسى بن يونس،  - 1543 َل َرُسوُل اَّللَِّ  َّللَّ
 ". َمْن َأْسَلَم َعَلى َيَدْي رَُجٍل فَ ُهَو َمْواَلهُ إليك: " 

 [ حسنا لغيره: المحقق[ ] مسدد بسند ضعيف لضعف معاوية بن يحيى الصدفي.رواه   ]البوصيري: # 
 

 بَابُ مرِيَاثِ ذَوِي الرَّحِمِ إذا مل تكن عَصَبَة (   -  10) 
َبةَ يَ ْعُقوَب ْبِن ، َعْن حُمَمَِّد ْبِن ِإْسَحاقَ ، َعْن  َعبَّاُد ْبُن َعبَّادٍ ، ثنا أَبُو ُعب َْيدٍ  : َحدَّثَ نَااِرثُ حلَْ ا - 1551 حُمَمَِّد ْبِن ََيََْي ، َعْن ُعت ْ

َحبَّانَ  َعْن  ْبِن  وَ ،  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  النَِّبِّ  ِإىَل  رَفَ َعهُ  َحبَّاَن  ْبِن  َواِسِع  ِه  َعِديٍّ َعمِّ ْبَن  َعاِصَم  َسَأَل  أَنَّهُ  ْبِن   ،َسلََّم  ََثِبِت  َعْن 
ْحَداِح   َنَسبًا ِفيُكمْ "الدَّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِِبِريَاثِِه اِلْبِن    ،اَل إَّنا هو أِت ِفينَا  قَالُوا:  ؟"َهْل تَ ْعَلُموَن لَهُ  فَ َقَضى َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 . ُأْخِتهِ 
إسحاق.  اهرو :  البوصيري ]  #   ابن  لتدليس  ضعيف  منقطع  بسند  أسامة  أبي  بن  ]الحارث  عل تان:  :  المحقق[  فيه  الحديث 

 [...وللحديث شواهد  ..اإلرسال، واإلنقطاع.
 

 بَابُ لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ(   -  12)  
ثَ نَاقَاَل أَبُو يَ ْعَلى   - 1553 ،  ُوَهْيب  ، ثنا َولِيِد َوُنْسَخُتهُ ِمْن َحِديِث َعْبِد اأْلَْعَلىَعْبُد اأْلَْعَلى ْبُن مَحَّاٍد َواْلَعبَّاُس ْبُن الْ   : َحدَّ

َنهُ وبني امرأتني له جوار   ،َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن َحْرَمَلةَ ثنا   َدامُهَا  فَ َرَمى ِإحْ   ،حدثين رجل منهم عن رَُجل  يُ َقاُل َلهُ َعِديٌّ َكاَن بَ ي ْ
فَ َقاَل َصلَّى   ،َفَسأََلهُ َعْن َشْأِن اْلَمْرأَِة اْلَمْقُتوَلةِ   ،َوُهَو بِت َُبوكَ   ، َعَلْيِه َوَسلَّمَ  اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ فَ رَِكَب ِإىَل َرُسولِ   ،فَ َقت ََلَها  ،حِبََجرٍ 

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   " تَ ْعِقُلَها َواَل تَرِثُ َها "  :اَّللَّ
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التابعي.البوصيري:  ]  #   لجهالة  ضعيف  بسند  الموصلي  يعلى  أبو  ]رواه  حديث ا:  قالمحق[  ومنها  طرقه،  بجميع  لحديث 
 [ الباب: ضعيف، وذلك ألن فيه راوياا لم ُيَسم .
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 كِتَابُ النِّكَاحِ(   -  16) 
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 النِّسَاءِ( بَابُ مَا يُحَرَّمُ مِنَ    -  1) 
د   - 1556 ثَ نَاَوقَاَل ُمَسدَّ ََّنَى َرُسوُل   :عن احلسن َرِضَي هللا َعْنه قَالَ  ،اأْلَْحَولِ ٍر َعامِ ، َعْن َأيِب ، ثنا  ُمَعاذُ بن هشام  : َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأنَّ تُ ْنَكَح اأْلََمةُ َعَلى احْلُرَّةِ   . اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
[ الباب بهذا اإلسناد ضعيف ألنه مرسل، والمرسل من أقسام الضعيف.حديث : المحقق] # 

 

 رْغِيبِ فِيهِ( بَابُ الصَّدَاقِ وَالتَّ   -  3) 
قَاَل َرُسوُل  :عن انس َرِضَي هللا َعْنه قَالَ  ،َأاَبنَ ، َعْن حُمَمَُّد ْبُن َسِعيدٍ ، ثنا َداُوُد ْبُن اْلُمَحْبَِّ  : َحدَّثَ نَاقال احْلَاِرثُ  - 1564

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   " ب َُّهَما إىل هللا تعاىل أَْيَسُرمُهَاَما اْجَتَمَع أَْمَراِن َقطُّ ِإالَّ َكاَن َأحَ "  :اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ا بل هو : المحقق]  [إسناده ضعيف بوصيري:ال] #  َمطُروح، وذلك ألن فيه داود بن المحبر،  الحديث بهذا اإلسناد ضعيف جدا

 [ وأبان ابن أبي عياش .. وكًلهما متروك.
 

د    -  1565 َثيِن يِب اأْلَْخَضرِ ابن أَ   َصاِلحُ ، ثنا  حدثنا ِعيَسى ُهَو اْبُن يُوُنسَ   :قال ُمَسدَّ أَبُو ُعب َْيٍد َحاِجُب ُسَلْيَماَن ْبِن    ، َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَالَ َعْبِد اْلَمِلِك َأنَّ النَِّبَّ َصلَّ  ِإالَّ َلهُ "   :ى اَّللَّ توجه هللا عز وجل يف اجلنة    ،َمْن َزوََّج عبدا هلل تعاىل اَل يُ َزوُِّجهُ 

 . " ََتًجا يُ ْعَرُف بِهِ 
 مرسل. * 
األخضر  َضعُف صالح بن أبي    ألمرين:  هذا اإلسناد ضعيف:  المحقق]  [إسناد ضعيف، مرسل، أو معضل بوصيري:  ال]  #  

.  [ .. وكونه مرسًلا
 

ثَ نَاقال احْلَاِرثُ   [1]  -  1567 خلدري  َأيِب سعيد ا، َعْن  َأيِب َهارُوَن اْلَعْبِديِّ ، َعْن  ِإْسَحاُق ْبُن ِعيَسى حدثنا َشرِيك    : َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   :هللا َعْنه قَالَ   َرِضيَ  اَل ُجنَاَح َعَلى الرَُّجِل َأْن يَ ت ََزوََّج ِِبَا َشاَء ِمْن َماِلِه َقلَّ أَْو َكثُ َر "  :قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 " ِإَذا َأْشَهدَ 
 َشرِيك  ِبهِ ، ثنا َحدَّثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن َساِبقٍ  [2]  - 1567

ا، وذلك ألن  :  المحقق[ ] حديث أبي سعيد هذا على أبي هارون العبدي.مدار طرق  ]البوصيري:    #   حديث الباب ضعيف جدا
 [ أبا هارون العبدي متروك.

 
َوِهَي    -ْخَْبَْتهُ َعِن اْمَرَأٍة  َوقَاَل ِإْسَحاُق َأْخَْباََن َعْبُد الرزاق أن بن ُجَرْيٍج َأْخَْبين ِإبْ َراِهيُم ْبُن َمْيَسَرَة َأنَّ َخالََتهُ أَ   -  1570

َقة    َنَما َأيِب يف َغَزاٍة يف اجْلَاِهِليَِّة َقْد رَِمُضوا   قَاَلْت:ُمَصدَّ َفَخَلَع    ،َمْن يُ ْعِطييِن نَ ْعَلْيِه أنكحه َأوََّل ابْ َنٍة تَِلُد يل   :ل  فَ َقاَل رَجُ   ،بَ ي ْ
وهللا ِإيّنِ اَل    :فقال   ، َهُلمَّ الصداق  :فَ َقالَ   ،امْجَْع ِإيَلَّ َأْهِلي  : فَ َقاَل َأيِب   ،فَ ب ََلَغتْ   ،ِل َجارِيَة  فَ ُوِلَد لِلرَّجُ   ، َأيِب نَ ْعَلْيِه ألقامها ِإلَْيهِ 

ُتَك لِلن َّْعَلنْيِ َأزِيُدَك َعَلى   ُ َعلَ   ،هللا ال أعطيكها ِإالَّ ِبَصَداقٍ و   :فَ َقالَ   ،َما َأْعطَي ْ َفَسأََلهُ    ،ْيِه َوَسلَّمَ فَأََتى َأيِب َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 . " َفرَتََكَها َأيِب  ،َواَل حُتِْنُث َصاِحَبكَ  ،َفاَل حَتَْنثُ  ،َأاَل ُأْخِْبَُك ِبا هو خري ِمْن َذِلَك َتَدْعَها"  :فَ َقالَ  ،َعْن َذِلكَ 

 .  بَِقي ََّتهُ َعَلى َحِديِث َمْيُمونََة بِْنِت َكْرَدمٍ الَ َأحَ ، مثَّ َأْخَرَجهُ أَبُو َداُوَد ِمْن َهَذا اْلَوْجِه ِإىَل قَ ْوِلِه فَ ب ََلَغتْ  :قُ ْلتُ * 
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 مجهولة، وروت عن امرأة يظهر أنها صحابية، وبقية رجاله ثقات.إسناد إسحاق فيه خالة إبراهيم بن ميسرة  :  المحقق]  #  
ا.  [ ومتن الحديث ورد من طرق ضعيفة قد يجبر بعضها بعضا

 

 قَ( مَرْأَةِ قَبْلَ أَنْ تعطى الصَّدَا بَابُ جواز الدُّخُولِ عَلَى الْ   -  6) 
د    -  1574 ُمَسدَّ ثَ نَاقَاَل  َحدَّ اْمرََأةً ، َعْن  طَْلَحةَ ، َعْن  َمْنُصورٍ ، َعْن  ُسْفيَانَ ، َعْن  ََيََْي   :  تَ َزوََّج  رَُجاًل  َأنَّ  َثَمَة  َفَجهََّزَها    ،َخي ْ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ئًا َومَلْ يُ ْعِط شَ  ،النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ   .ي ْ
ثَ َعْن  :َمْنُصوٍر فَ َقالَ ، َعْن َهَذا ُمْرَسل  َوَقْد َرَواهُ َشرِيك  *  َمَة عن عائشة َرِضَي هللا َعْنها َوَصَلهُ َشرِيك  َوَأْرَسَلهُ  طَْلَحَة َعْن َخي ْ

 . َأْخَرَجهُ أَبُو َداُوَد َوَغرْيُهُ ِمْن َحِديِث َشرِيكٍ  ،ُسْفيَانُ 
و ]البوصيري:    #   وعنه رواه مسدد،  .  الحاكم،  أنه  :  المحقق[ ]البيهقي، مرسًلا إالَّ  كلهم ثقات،  رجاله  بإسناد مسدد  الحديث 

 [ مرسل.
 

 بَابُ التَّرْغِيبِ فِي حُضُورِ الْإِمْلَاكِ وَجَعْلِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ(   -  7) 
،  نِْعَمةَ ، َعْن  َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َمْرَوانَ ، ثنا  ُل ْبُن َعِليٍّ دَ ِمنْ ، ثنا  قَاَل َعْبُد ْبُن مُحَْيٍد حدثنا َماِلُك ْبُن أْساعي الن َّْهِديُّ   -  1575

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ َعِن ابن عم  ،أَبِيهِ َعْن   َا    ،َمْن َشِهَد ِإْماَلَك رَُجٍل ُمْسِلمٍ "  :ر َرِضَي هللا َعْنهما قَاَل قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َفَكَأَّنَّ
 . " هللا تعاىل واليوم بسبعمائةَصاَم يَ ْوًما يف سبيل 

هللا  *   َرِضَي  عباس  ابن  َحِديِث  ِمْن  يَ ْعَلى  أَبُو  وابءة وأخرج  تَ ْزِويٍج  يَ ْوُم  اجْلُُمَعِة  يَ ْوُم   ،َعْنهما 
 َيِت إن شاء هللا تعاىل يف َبْدِء اخْلَْلقِ 

  [عمة بن عبد هللا؛ ثًلثتهم ضعفاءفيه: مندل، وعبد هللا بن مروان، ون  سند ضعيف جدا: :  (851في المنتخب )  ]العدوي   #  
 [ .هذا اإلسناد مظلم: المحقق]

 

 الْمَرْأَةِ( بَابُ شُؤْمِ    -  8) 
ِإنَّ أاب هريرة َرِضَي هللا   :قيل لعائشة َرِضَي هللا َعْنها :َمْكُحوٍل قَالَ ، َعْن حُمَمَُّد ْبُن رَاِشدٍ  : َحدَّثَ نَاقَاَل الطَّيَاِلِسيُّ  - 1576

َوَسلَّمَ   الَ قَ   يَ ُقوُل:َعْنه   َعَلْيِه   ُ اَّللَّ اَّللَِّ َصلَّى  َثاَلثٍَة  "  :َرُسوُل  يف  َواْلَفَرسِ الشُّْؤُم  َواْلَمْرأَِة  الدَّاِر  هللا    "يف  َرِضَي  فقالت عائشة 
َوسَ   :َعْنها َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّ  َوَرُسوُل  َدَخَل  أِلَنَّهُ  َعْنه  هللا  َرِضَي  هريرة  أبو  ََيَْفْظ  يَ ُقولُوَن  "  يَ ُقوُل:لََّم  مَلْ  اْلي َُهوَد   ُ اَّللَّ قَاَتَل 

 .  َيْسَمْع َأوَّلَهُ َفَسِمَع آِخَر احْلَِديِث َوملَْ  "...الشُّْؤُم يف َثاَلثٍَة يف الدَّاِر َواْلَمْرَأِة َواْلَفَرسِ 
 
 هللا َعْنها َرَوى َأمْحَُد َمْعنَاهُ ِمْن َوْجٍه آَخَر َعِن َأيِب َحسَّاَن عن عائشة َرِضيَ * 

الرباني]  #   الفتح  في  الشوكاني  منقطع:  اإلمام  فهو  عائشة  من  يسمع  لم  إسناد  :  المحقق]  [مكحول  وهذا  لغيره،  حسن 
 [ .الصحيحين وغيرهما عن جماعة من الصحابةوأصل الحديث ثابت في ضعيف. 

 

 بَابُ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ(   -  9) 
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َوْهبُ   -  1577 َأْخَْباََن  ِإْسَحاُق  َجرِيرٍ   قَاَل  ثنا  ْبُن  ْبِن  ،  َوأاََبَن  جنَِيٍح  َأيِب  اْبِن  َعِن  َُيَدُِّث  ِإْسَحاَق  ابن  حُمَمََّد  ْعُت  ْسَِ َأيِب 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم تَ َزوََّجَها َوُهَو حمرم  :ابن عباس َرِضَي هللا َعْنهماَصاِلٍح أن جماهدا حدثهم َعِن    يَ ْعيِن   ،َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 . وََكاَن اْبُن ُعَمَر َوَسِعيُد ْبُن املسيب ينكران ذلك  ،نَةَ َمْيُمو 
 
َا ذََكْرتُهُ إِلِْنَكاِر بن ُعَمرَ  :قُ ْلتُ *   ُهَو يف الصَِّحيِح َعِن اْبِن َعبَّاٍس َوِإَّنَّ
السير  :  المحقق]  #   إمام في  لكنه  يدلس  صدوق  ابن إسحاق فهو  إالَّ  ثقات  ورجاله  إسناده متصل  وحديثه فيها  الحديث 

 [ مقبول وهذا منها.
 

 وَالتَّرْهِيبِ مِنْ حَبْسِ حَقِّ الْمَرْأَةِ( بَابُ الْقَسْمِ    -  10) 
د    -  1579 ُ َعَلْيِه   :عن أبيه َرِضَي هللا َعْنه قال  ،َجْعَفِر ْبِن حُمَمَّدٍ ، َعْن  ََيََْي   : َحدَّثَ نَاَوقَاَل ُمَسدَّ َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 . ِدُل بينهن يف اْلَقْسمِ فَ ي َعْ  ،َوُهَو َمرِيض   ،لََّم َُيَْمُل ِإىَل ِنَسائِهِ َوسَ 
 [رجاله ثقات إالَّ أنه منقطع.: الحافظ[ ]هذا إسناد مرسل، ورجاله ثقات.]البوصيري:  # 

 

 لَمْ يؤمرها( بَابُ اسْتِئْمَارِ النِّسَاءِ فِي أَنْفُسِهِنَّ وَإِمْضَاءِ تَزْوِيجِ الْأَبِ وَلَوْ   -  11) 
د    -  1583 بن أيب كثري عن ِعْكرَِمَة ْبِن ُمَهاِجٍر أَْو ، َعْن  ََيََْي ، َعْن  ِهَشاِم ْبِن َأيِب َعْبِد اَّللَِّ ، َعْن  ََيََْي   َحدَّثَ نَا:  قال ُمَسدَّ

ُ َعَلْيِه  َل اَّللَِّ صَ َأنَّ َرُسو   :َعْبِد اَّللَِّ ْبِن أيب بكر َرِضَي هللا َعْنهما قال، َعْن  ُمَهاِجِر ْبِن ِعْكرَِمةَ  َوَسلََّم فَ رََّق َبنْيَ َجارِيٍَة  لَّى اَّللَّ
َوِهَي َكارَِهة   أَبُوَها  زَوََّجَها  َزْوِجَها  َوَبنْيَ  أتى   :قَالَ   ،ِبْكٍر  بناته  من  أحدا  َزوََّج  ِإَذا  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّ  َرُسوُل  وََكاَن 

 . "ُفاَلنَةَ  َيْذُكُر ِإنَّ ُفاَلانً "  :خدرها وقال
 [ حديث الباب ضعيف، وذلك ألجل جهالة المهاجر بن عكرمة. وإرسال عبد هللا بن أبي بكر.: المحقق] # 

 

 بَابُ أَحْكَامِ النَّظَرِ(   -  14) 
امل   -  1592 َأْخَْباََن  ِإْسَحاُق  ثنا  ئيال قال  َعْن  ُسْفيَانُ ،  ِإْسَحاقَ ،  َعْن  َأيِب  قَالَ ،  َرسُ قَالَ   :جُمَاِهٍد  َعَلْيِه    ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّ  وُل 

 " َغطِّي َعنَّا قَ نَازَِعِك اَي أُمَّ أمَْيَنَ " :َوَسلَّمَ 
هو أبو نعيم الفضل بن دكين، وأبو إسحاق هو السبيعي، إالَّ أنه مرسل، مجاهد لم يدرك    رجاله ثقات، المًلئي :  المحقق]  #  

 [عهد النبوة
 

 الِحِ لَيَتَزَوَّجَهَا( ابْنَتَهُ عَلَى الرَّجُلِ الصَّ بَابُ عَرْضِ الرَّجُلِ    -  17)  
قَاَل   :َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِّبِ ، َعْن  َعِليِّ ْبِن زَْيدٍ ، َعْن  َسَلَمةَ مَحَّاُد ْبُن  ، ثنا  قال إسحاق أخْبان ُسَلْيَماُن ْبُن َحْربٍ   -  1596

فلم    ،فَ َقِد انْ َقَضْت عدَتا  ،َهْل َلَك يف َحْفَصةَ   :فَ َقالَ   ،َفَمرَّ ُعَمُر ِبُعْثَمانَ   ،آَمْت َحْفَصةُ ِمْن َزْوِجَها َوآَم ُعْثَماُن ِمْن رُقَ يَّةَ 
ئًا َشي ْ ِإلَْيِه  ا  ،َير  َوَسلَّمَ فَأََتى  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  َلهُ   ،لنَِّبَّ  َذِلَك  َحْفَصةَ "  :فَ َقالَ   ،َفذََكَر  أَتَ َزوَُّج  ُأْخت َ   ،فََأاَن  ُعْثَماَن  أُمَّ  َوأُزَّوُِج  َها 

 . فَ ت ََزوََّج َرُسوُل اَّللَِّ َحْفَصَة وزوج ُعْثَماُن أُمَّ ُكْلثُومٍ  ،فنعم :فقال عمر ،"ُكْلثُومٍ 
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 .َعْن ُعَمرَ  ،َأْصُلهُ يف الصَِّحيِح من حديث ابن عمر :قُ ْلتُ * 
 [ إسناد مسدد صحيح، فرجاله كلهم ثقات، وهو متصل.: المحقق] # 

 

 سَاءِ( بَابُ عِشْرَةِ النِّ   -  20) 
أَبُو َبْكرِ   [1]  -  1602 ثَ نَاَوقَاَل  َحدَّ ْبُن احْلُبَابِ   :  ثنا  زَْيُد  ْبُن ُعب َْيَدةَ ،  ْبُن َيَسارٍ   َحدََّثيِن ،  ُموَسى  ابن عمر   ،َصَدقَةُ  َعِن 

ُ َعَلْيِه َوسَ   ،َرِضَي هللا َعْنهما أَي َُّها النَّاُس ِإنَّ النَِّساَء ِعْندَُكْم َعَواٍن  "  :  لََّم قَالَفذََكَر َحِديثًا طَوِياًل ِفيِه َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َوِمْن َحقُِّكْم   ،َوهَلُنَّ َعَلْيُكْم َحقٌّ   ،َوَلُكْم َعَلْيِهنَّ َحقٌّ   ،اْسَتْحلَْلُتْم فُ ُروَجُهنَّ بكلمة هللا عز وجل وَ   ،َأَخْذَُتُوُهنَّ ِبمانة هللا تعاىل 

فُ ُرَشُكمْ  يُوِطْئَن  اَل  َتْكَرُهونَ   َأْن  َمْعُروفٍ   ،َمْن  يف  يَ ْعِصيَنُكْم  فَ َعْلنَ   ،َواَل  اِبْلَمْعُروفِ   ،فَِإَذا  وَِكْسَوَُتُنَّ  رِْزقُ ُهنَّ  َوِإَذا    ،فَ َلُهنَّ 
 احْلَِديثَ  "...َضَربْ ُتْم فَاْضرِبُوا َضْراًب َغرْيَ ُمَْبِّحٍ 

َبةَ هِبََذا َوقَاَل َعْبُد ْبُن مُحَْيٍد حثنا أَبُو َبْكِر بْ  [2]  - 1602  ُن َأيِب َشي ْ
هذا اإلسناد فيه موسى بن عبيدة :  المحقق]  [الربذي ، وهو ضعيف، وله شاهدسنده فيه موسى بن عبيدة  بوصيري:  ال]  #  

َبِذي وهو ضعيف، وعلى ذلك فاإلسناد ضعيف.  [ الرَّ
 

 بَابُ نَهْيِ الْمَرْأَةِ عَنِ التباطؤ إِذَا اسْتَدْعَاهَا زَوْجُهَا(   -  21)  
ثَ نَاوقال َأمْحَُد ْبُن َمنِيعٍ   -  1605 َعِن ابن عمر َرِضَي هللا    ،أَبِيهِ ، َعْن  َجْعَفِر ْبِن َمْيَسَرةَ ، َعْن  َعِليُّ ْبُن ََثِبٍت اجْلََزِريُّ   : َحدَّ

ُ املتسوفات"   :َعْنهما رََفَع احْلَِديثَ   َسْوَف  :ُ فَ ت َُقول   ،َراِشهِ يدعوا املرأة ِإىَل فِ   :قيل الرجل  ؟ومن املتسوفات  :قيل  "َلَعَن اَّللَّ
ُنهُ  ،سوف  . حَّت تغلب َعي ْ

ا: المحقق] #   [ هذا اإلسناد فيه جعفر بن ميسرة وهو ضعيف جدا
 

ْسنَاِد قَالَ   -  1606 ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   :َوهِبََذا اإْلِ َض نَ ْفَسَها َعَلى اَل َيَِلُّ اِلْمَرأٍَة َأْن تَ نَاَم َحَّتَّ تَ ْعرِ "  :قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َزْوِجَها  :قَالَ   "َزْوِجَها نَ ْفَسَها َعَلى  تَ ْعِرُض  ثِيَاهَبَا "  :قَالَ   ،وََكْيَف  حِلَاِفهِ   ،ََتَْلُع  يف  َمَعهُ  ِِبِْلِدهِ   ،َوَتْدُخَل  ِجْلَدَها  فَِإَذا    ،فَ ت َْلَزُق 

 ". فقد َعَرَضتْ  ،فعلت ذلك
ابن  د فيه جعفر هذا اإلسنا: المحقق] [إسناده ضعيفبوصيري: ال] #   [ ميسرة وهو ضعيف جدا

 

 بَابُ إِتْيَانِ الْمَرْأَةِ فِي دُبُرِهَا(   -  23) 
ثَ نَاوقَاَل احْلَاِرثُ   -  1615 ِعْمَراَن بن حصني  ، َعْن  احْلََسُن ْبُن َأيِب احْلََسنِ ، ثنا  َعْمُرو ْبُن ُعب َْيدٍ ، ثنا  اخْلَِليُل ْبُن زََكرايَّ   : َحدَّ

 . َرِضَي هللا َعْنه
 

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   َْسَُرَة بن جندب َرِضَي هللا َعْنه، َعْن  َوِبِه َعِن احْلََسنِ   -  1616  :قَاَل يف رَُوايَِة ْسرة قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 " حماش النَِّساِء َعَلْيُكْم َحَرام  "
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ُ َعَلْيِه وَ ََّنَى َرُسوُل اَّللَِّ صَ   :َوقَاَل يف رواية عمران َرِضَي هللا َعْنه زاد فيهاَ قَاَل    .َسلََّم َأْن تُ ْؤَتى النَِّساءُ يف َأْعَجازِِهنَّ لَّى اَّللَّ
 . َوَهْل يَ ْفَعُل َذِلَك ِإالَّ ُكلُّ َأمْحََق فَاِجرٍ   :احْلََسنُ 

عن  :  المحقق]  #   زكريا،  بن  الخليل  رواية  من  ألنه  ا؛  جدًّ ضعيف  اإلسناد  متروك.هذا  وكًلهما  عبيد،  بن  وهناك    عمرو 
 [ أحاديث تقوم مقامهما.

 

 بَابُ الطِّيبِ لِلْمُتَزَوِّجِ(   -  24) 
َثيِن ِعْمَراَن ْبِن َجْعَفرٍ ، َعْن  قَاَل ِإْسَحاُق َأْخَْباََن بَِقيَّةُ ْبُن اْلَولِيدِ   -  1618  ،َخاِلِد ْبِن َعْبِد اَّللَِّ ، َعْن  حممد بن نضيلة  ، َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ هُ َلمَّ أَنَّ   :عن على َرِضَي هللا َعْنه قال اْجَعْل َعامَّةَ  "  :ا تزوج فاطمة َرِضَي هللا َعْنها قَاَل َلهُ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 ." الصََّداِق يف الطِّيبِ 

 [ دمجهول فالحديث ضعيف بهذا اإلسناإسناد إسحاق فيه عمران بن جعفر لم أستطع معرفته، وشيخه : المحقق] # 
 

 النِّسَاءِ الصَّالِحَاتِ(  قِلَّةِ  بَابُ   -  27) 
َعْبدُ   -  1621 ثَ نَاقَاَل  َحدَّ ِعيَاضٍ   :  ْبِن  ُفَضْيِل  ْبُن  حُمَمَُّد  بنا  األشعث  بن  ثنا  ِإبْ َراِهيُم  الوليد ،  بن  َثيِن بقية  َحدَّ ْبُن    ،  حبَِرُي 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم    :ن عائشة َرِضَي هللا َعْنها قالتَكِثرِي ْبِن ُمرََّة احْلَْضَرِميِّ ع، َعْن  َمْعَدانَ َخاِلِد ْبِن  ، َعْن  َسْعدٍ  َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ
هَلَا فَ َقاَل  هللا َعْنه  َرِضَي  بكر  أيب  َمَع  َها  َأْطِعِمينَا"  :َدَخَل َعَلي ْ طعام   َقاَلْت:ف َ   "اَي َعاِئَشةُ  َما ِعْنَداَن    " أطعمينا "  :فقال   ،َواَّللَِّ 

اَي رسول هللا إن اْلَمْرَأةُ اْلُمْؤِمَنةُ اَل حَتِْلُف على الَشْيِء انه ما    :فَ َقاَل أبو بكر َرِضَي هللا َعْنه   ،َعام  وهللا ما عندان طَ   :فقالت 
َوُهَو ِعْنَدَها َوسَ   ،هو ِعْنَدَها  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ اَل "  :لَّمَ فَ َقاَل َصلَّى  َأْم  ِهَي  َأُمْؤِمَنة   يُْدرِيَك  املرأ  ؟َوَما  َمَثَل  النِّسَ ِإنَّ  من  املؤمنة  اِء  ة 

 ". َوِإنَّ النَِّساَء ِمَن السَُّفَهاِء إال صاحبة املشط َواْلِمْصبَاحِ  ، َوِإنَّ النَّاَر ُخِلَقْت لِْلُسَفَهاءِ   ،َكَمَثِل اْلُغَراِب اأْلَْعَصِم يف اْلِغْراَبنِ 
لضعف إبراهيم بن األشعث   إسناد ضعيفحسن لغيره، وهذا : المحقق] [فيه إبراهيم بن األشعث وهو ضعيف ]البوصيري: # 

 [البخاري.
 

 الْفَرْجِ( بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْجِمَاعِ نِصْفَ الشَّهْرِ وَغُرَّتَهِ وَالْأَمْرِ بِالتَّسَتُّرِ عِنْدَ الْجِمَاعِ وَجَوَازِ رُؤْيَةِ    -  28) 
ثَ نَاقَاَل احْلَاِرثُ   -  1622 ادٍ اُد ْبُن َعْمرٍو َعِن السَِّريِّ َعْبُد الرَِّحيِم بن واقد نبا مَحَّ   : َحدَّ َجْعَفِر ْبِن ، َعْن   ْبِن َخاِلِد ْبِن َشدَّ

َعْن  حُمَمَّدٍ  َعْن  أَبِيهِ ،  قال،  َعْنه  هللا  َرِضَي  على  عن  َصلَّ   :َجدِِّه  اَّللَِّ  َرُسوُل  يل  َوَسلَّمَ قال  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ جُتَاِمْع "  :ى  اَل  َعِليٌّ  اَي 
 " أََما رَأَْيَت اْلَمَجاِننَي ُيْصَرُعوَن فيها َكِثريًا ،َواَل ِعْنَد ُغرَِّة اهلِْاَللِ  ،لشَّْهرِ اْمَرأََتَك ِنْصَف ا

هذا اإلسناد تالف، فيه حماد النصيبي وهو متروك، وعبد الرحيم  :  المحقق[ ] هذا إسناد مسلسل بالضعفاء.]البوصيري:    #  
 [ بن واقد ضعيف، والسري بن خالد مجهول.

 

 يضِ عَلَى نِكَاحِ ذَاتِ الدِّينِ وَغِبْطَةِ مَنْ لَهُ زَوْجَة  مُؤْمِنَة (  التَّحْرِ بَابُ   -  29) 
ثَ نَاَوقَاَل احْلَاِرثُ  - 1628 َأيِب َبْكِر ْبِن حُمَمَِّد ْبِن َحْزٍم ، َعْن زَُهرْيِ ْبِن حُمَمَّدٍ ، َعْن ِعيَسى ْبُن يُوُنسَ نا ، ثحُمَمَُّد ْبُن يَزِيدَ  : َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ اقَ  :قَالَ  َا النَِّساءُ لَُعب  "  :َل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َها ،َفَمِن اَتَََّذ لُْعَبةً   ،ِإَّنَّ َها"أَْو  "فَ ْلُيْحِسن ْ  " فَ ْلَيْسَتْحِسن ْ
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فة،  هذا اإلسناد فيه زهير الخراساني ورواية أهل الشام عنه ضعي:  المحقق]  [ضعيف:  (462األلباني في الضعيفة )]  #  
 [والحديث مرسل.  وهي هنا كذلك.

 

 بَابُ إِدْخَالِ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا(   -  30) 
بَان    -  1630 ثَ نَا َشي ْ ثنا ُمبارك ْبُن ُفَضالة، َعْن َعاِصِم بن هَبَْدلَة، عمن حدثه َعْن    -ُهَو اْبُن فَ ّرْوخ -َوقَاَل أَبُو يَ ْعَلى: َحدَّ

َعْنهُ   ُ اَّللَّ َرِضَي  ُموَسى  النَِّبِّ  َأيِب  أتى  رجال  إن  قَاَل:  َوَسلَّمَ -،  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ قد    -َصلَّى  امرأة  ِإنَّ  تلد،  فَ َقاَل:  ال  أعجبتين 
قال   وسلم-أفأتزّوجها؟  عليه  هللا  "-صلى  النَِّبَّ  ال:  فَأََتى  نفُسه،  تَِبَعْتها  مث  عنها  فأعرَض  َوَسلَّمَ -"،  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ  -َصلَّى 

ال، امرأة َسْوَداءُ َولُود  َأَحبُّ إيلَّ  ُسوَل اَّللَِّ َأْعَجب َْتيِن َهِذِه املرأةُ َوََنْوها، أعجبين َدهلُّا وَنوها، فأتزوجها؟ قال: "فَ َقاَل: اَي رَ 
َها، َأَما َشَعْرَت َأيّنِ ُمَكاثِر  ِبُكُم اأْلَُمَم يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة، فَ َيِجيءُ َذرَاري اْلُمْسِلِمنَي آِخِذيَن  فَ يُ َقاُل هَلُُم: اْدُخُلوا   ،حَبْقوي آاَبئِِهمْ ِمن ْ

]حُمْب َْنطِ  السَّْقط  َأَرى  َحَّتَّ  وجل:  اجْلَنََّة،  عز  هللا  فيقول  وأبوي؟  َربِّ  اَي  فَ ي َُقوُل:  اجْلَنََّة،  اْدُخِل  لَُه:  فَ يُ َقاُل  ُمت ََقاِعًسا،  ئًا[ 
 " ادخل أنت اجلنة وأبواك اجلنة

 [للحديث شواهد توصله إلى الحسن لغيره.:  المحقق[ ] التابعي.إسناد ضعيف لجهالة ]البوصيري:  # 
 

ثَ نَا:  َوقَاَل أبو يعلى أيضا   -  1631 عبد هللا َرِضَي ، َعْن  زِرٍّ ، َعْن  َعاِصمٍ ، َعْن  َعْمُرو ْبُن احلصني عن َحسَّاُن ْبُن ِسيَاهْ   َحدَّ
ُ َعَلْيِه    :هللا َعْنه قَالَ  يّنِ مكاثر بكم  فَإِ   ،َوَعَلْيُكْم اِبلسَّْوَداِء اْلَولُودِ   ،َذرُوا احْلَْسنَاَء اْلَعِقيمَ "  :َوَسلَّمَ قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 ". َحَّتَّ َيْدُخَل والدي َمِعي ي َُقوُل:ف َ  ،اْدُخِل اجْلَنَّةَ  :فَ يُ َقاُل َلهُ  ،األمم َحَّتَّ السَّْقُط َيَظلُّ حُمْب َْنِطئًا بِبَاِب اجْلَنَّةِ 
ا: المحقق] [إسناده ضعيف ي:]البوصير  #   [حديث الباب ضعيف جدًّ

 
احْلَاِرثُ   -  1634 ُموَسى   َحدَّثَ نَا:  قال  ْبُن  ثنا  احْلََكُم  قال،  مسلم  ثنا  اْلَولِيُد بن  ُجَرْيجٍ ،  َحدََّثيِن اْبُن  قال  ،  املغلس    :أَبُو 

ْعُت َأاَب جنيح السلمي َرِضَي هللا َعْنه   ُ  قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ   يَ ُقوُل:ْسَِ   ،فَ َلْم يَ ْنِكحْ   ،َمْن َقَدَر َأْن يَ ْنِكحَ "  :َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َصلَّى اَّللَّ
 " فَ َلْيَس ِمنَّا

 [ حديث الباب رواته كل هم ثقات، وهو متصل  :المحقق] [ إسناده مرسلبوصيري: ال] # 
 

 بَابُ التَّرْغِيبِ فِي النِّكَاحِ(   -  31) 
ث َ َوقَاَل أَبُو َداُودَ   -  1641 ُ َعَلْيِه َوَسلََّم    :َأيِب البخرتي قال، َعْن  َعْمرِو ْبِن ُمرَّةَ ، َعْن  ُشْعَبةُ   نَا: َحدَّ َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُ    ؟َهاْيَف َوِهَي َشْهَوتُهُ يَ ْقِضيكَ   ، اَي َرُسوَل اَّللَِّ   :َفِقيلَ   ،قَاَل يف َأْشيَاَء يُ ْؤَجُر ِفيَها الرَُّجُل َحَّتَّ يف غشيان َأْهَلهُ  قَاَل َصلَّى اَّللَّ
 " َفَكَذِلَك يُ ْؤَجرُ " :قَالَ  ،بَ َلى  قَالُوا: "؟ َأرَأَيْ ُتْم لَْو َكاَن َحَراٍم أَلَْيَس َكاَن يُ ْؤَزرُ " :َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

هللا  الحديث ثابت بأسانيد صحيحة عن أبي ذر رضي  ولكن متن  ،  إسناد حديث الباب ثقات، إالَّ أنه شاذ مرسًلا :  المحقق]  #  
 [ .عنه

 
ثَ نَاَوقَاَل احْلَاِرثُ   -  1642 َلْو بَ َعث ْنَا ِإىَل    َقالُوا:اْجَتَمَع نَ َفر  ف َ   :يَزِيُد بن هارون نبأ ِهَشاُم ْبُن َحسَّاَن َعِن احْلََسِن قَالَ   : َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ َفَسأَْلنَاُهنَّ َعْن َأْخاَلِقِه صَ  ،َأْزَواِج النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ إن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى  :فقلن ،فَ ب ََعثُوا إليهن  ،لَّى اَّللَّ
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ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُيَصلِّي ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقْد ُغِفَر له ما    قَالُوا:  ،َويَ ْنِكُح النَِّساءَ   ،رُ َويُ ْفطِ   ،ويصوم   ،وينام   ،اَّللَّ ِإنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
بَ ْعُضُهْم َأدَُع  َوقَاَل    ،َأُصوُم الن ََّهاَر َواَل أُْفِطرُ   :َوقَاَل بَ ْعُضُهمْ   ،أَقُوُم الليل وال َأاَنمُ   :فَ َقاَل بَ ْعُضُهمْ   ،ِمْن َذْنِبِه َوَما تََخَّرَ م  قد ت

ُ َعَليْ   ،النَِّساَء َفاَل آتِيِهنَّ فَِإنَّ ِفيِهنَّ ُشْغاًل  ما ابل رجال يتحسسون على  "   : فَ َقالَ   ،ِه َوَسلََّم َعَلى َذِلكَ فَاطََّلَع النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ
نَِبيِِّهمْ  َعْنهُ   ؟"َشْأِن  رَِغُبوا  ِبِه  ُأْخِْبُوا  َوبَ ْعُضُهْم َكَذا  ،فَ َلمَّا  بَ ْعُضُهْم َكَذا  َوَسلَّمَ   ،" فَ َقاَل  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّ  َرُسوُل    :فَ َقاَل 

 ." فَ َلْيَس ِمينِّ  ،َفَمْن رَِغَب َعْن ُسنَّيِت  ،ْفِطُر أصوم َوأَْنِكحُ َلِكينِّ أاََنُم أقوم َوأُ "
ثابت َعِن  ، إال أنه الحديث ضعيف بهذا اإِلسناد:  المحقق[ ]نه مرسل. هذا اإلسناد رجاله رجال الصحيح، إالَّ أ ]البوصيري:    #  

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -النَِّبي ِ   [ .مرسلةَمْن غير هذه الطريق ال -َصلَّى َّللاَّ
 

 بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا حَقَّ لَهَا فِي الْجِمَاعِ(   -  33) 
ُكْنُت عند عمر َرِضَي هللا   :َكْهَمٍس اهلِْاَليلِّ قَالَ ، َعْن  ُمَعاوِيََة ْبِن قُ رَّةَ ، َعْن  مَحَّاُد ْبُن زَْيدٍ   : َحدَّثَ نَاقَاَل الطَّيَاِلِسيُّ   -  1647 

اْمَرأَة    ،َعْنه َجاَءِت  ِإْذ  ُجُلوس  ِعْنَدهُ  ََنُْن  َنَما  َوَقلَّ    َقاَلْت:ف َ   ،َفَجَلَسْت ِإلَْيهِ   ،فَ ب َي ْ َشرُّهُ  َقْد َكثُ َر  َزْوِجي  ِإنَّ  اَي َأِمرَي اْلُمْؤِمِننَي 
َلَرُجُل ِصْدقٍ   ،ُصْحَبة  إن ذلك رجل َلهُ    :قَالَ   ،أَبُو َسَلَمةَ   قَاَلْت:  ؟هَلَا َمْن َزْوُجكِ   :فَ َقالَ   ،َخرْيُهُ  قال عمر رضي  ، مثَّ  َوإِنَّهُ 

فَ َقاَمِت  ،قُْم فَاْدُعهُ يل  :فَ َقاَل ِلَرُجلٍ  ،اَي أَِمرَي اْلُمْؤِمِننَي اَل نَ ْعرِفُهُ ِإالَّ ِِبَا قُ ْلتَ  :قَالَ  ؟أَلَْيَس َكَذِلكَ  ،لرجل جالس ِعْنَدهُ  :عنه
زَْوجِ  ِإىَل  ِحنَي َأْرَسَل  هللا َعْنه  ،َها اْلَمْرَأةُ  َرِضَي  خلف عمر  يدي عم  ،فَ َقَعَدْت  َبنْيَ  َجَلَس  َحَّتَّ  معه  جاءا  أن  يَ ْلَبْث  ر فَ َلْم 

هللا َعْنه هللا َعْنه  ،َرِضَي  َرِضَي  َخْلِفي  :فقال عمر  اجْلَاِلَسةُ  َهِذِه  تَ ُقوُل  اْلُمْؤِمِننيَ   :قَالَ   ؟َما  َأِمرَي  اَي  َهِذِه  َهِذِه    :قَالَ   ؟َوَمْن 
َا َلِمْن   ،اَي َأِمرَي اْلُمْؤِمِننيَ   قَاَلتْ بِْئَس َما    :قَالَ   ،وََكثُ َر َشرُّكَ   ،تزعم انه َقْد َقلَّ َخرْيُكَ   :قال  ؟َوتَ ُقوُل َماَذا  :قَالَ   ،أَُتكِ اْمرَ  ِإَّنَّ

  ، َما تَ ُقوِلنيَ   :ْنه لِْلَمْرَأةِ ِضَي هللا عَ فقال عمر رَ   ،كن فحلها بكيءلو   ،َوَأْكثَ ُرُهنَّ رفاهية بيت  ،َأْكثَ ُرُهنَّ ِكْسَوةً   ،َصاِلِح ِنَسائَِها 
، مثَّ َأْي َعُدوََّة نَ ْفِسَها َأَكْلِت َماَلهُ أفنيت َشبَابَهُ   :قَالَ ، مثَّ  فَ ت َنَاَوهَلَا هِبَا  ،َم إليها عمر َرِضَي هللا َعْنه اِبلدِّرَّةِ َصَدَق فَ َقا  قَاَلْت:

  ، فأمر هَلَا بَِثاَلثَِة أَثْ َوابٍ   ، َذا اجمللس أبدافَ َواَّللَِّ اَل َأْجِلُس هَ   ، اَي َأِمرَي اْلُمْؤِمِننَي اَل تَ ْعَجلْ   : قالت  ،أَْنَشْأِت َُتِْْبِيَن ِِبَا ليس فيه
ِك َأْن تشتكي َهَذا الشَّْيخَ   ،ُخِذي َهَذا ِِبَا َصن َْعُت ِبكِ   :فَ َقالَ  َها قَاَمتْ   ،َوِإايَّ مث اقبل    ،لثِّيَابُ َوَمَعَها ا  ،قَاَل َفَكَأيّنِ أَْنظُُر ِإلَي ْ

َزْوِجَها َعَلى  َعْنه  هللا  َها  :فَ َقالَ   ،َرِضَي  ِإلَي ْ ُتِسيَء  َأْن  هِبَا  َصن َْعُت  رَأَيْ ُتيِن  َما  َيملك  أِلَف َْعلَ   :فَ َقالَ   ،اَل    :فَ َقالَ   ،َما ُكْنُت 
 . وسيأِت إن شاء هللا تعاىل يف َفْضِل اْلَقْرِن اأْلَوَّلِ ...اْنَصرِفَا َفذََكَر احلديث  

 [ القصة بهذا اإلسناد عند الطيالسي صحيحة.: قالمحق] # 
 

 بَابُ مَا عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ خِدْمَةِ الْبَيْتِ(   -  34)  
د   - 1649 ثَ نَاقَاَل ُمَسدَّ   َقَضى َرُسوُل اَّللَِّ  :َضْمَرَة ْبِن َحِبيٍب قَالَ ، َعْن ِعيَسى بن يونس نبا أَبُو َبْكِر ْبُن َعْبِد اَّللَِّ  : َحدَّ

ُ عَ   . وعلى علي َرِضَي هللا َعْنه َما َكاَن ِمْن َخارِِج اْلب َْيتِ  ،َلْيِه َوَسلََّم َعَلى ابنته فاطمة َرِضَي هللا َعْنه ِِبِْدَمِة اْلب َْيتِ َصلَّى اَّللَّ
 [ هذا الحديث بهذا اإلسناد ضعيف: المحقق] [إسناد مرسل ضعيف ]البوصيري: # 
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 لِيمَةِ( كِتَابُ الْوَ   -  17) 
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 بَابُ مَنْ ترك الْإِجَابَةَ لِغَيْرِ وَلِيمَةِ الْعُرْسِ(   -  1) 
 

ثَ نَا ُجبَارَةُ ْبُن اْلُمغَلِّسِ   -  1656 ُعْثَماَن ابن أيب العاص َرِضَي هللا  ، َعْن  َأْشَعُث َعِن احْلََسنِ ، ثنا  َعِليُّ ْبُن ُغَرابٍ ، ثنا  َوَحدَّ
َهَذا شيء ما دعينا له يف    :َوقَالَ   ،فَ َقاَم َومَلْ َيَُْكلْ   ،ِختَاُن َجارِيَةٍ   قَالُوا:  ؟َما َهَذا  :قَالَ   ،فَ َلمَّا َجاءَ   ، طََعامٍ َعْنه أَنَّهُ ُدِعَي ِإىَل 

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   . َعْهِد َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 [وار وهما ضعيفانضعيف، فيه جبارة بن المغلس، وأشعث بن سحسن لغيره، وهذا : المحقق] # 

 

 بَابُ وَلِيمَةِ الْعُرْسِ وَمِقْدَارِهَا(   -  2) 
بَ َلَغيِن َعْن َأْْسَاَء بنت   :َبْكُر بن سواده انه قال، ثنا  احْلََسُن ْبُن ُموَسى نبا اْبُن هَلِيَعةَ   : َحدَّثَ نَاقَاَل َأمْحَُد ْبُن َمِنيعٍ   -  1657

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم آَصًعا ِمْن ََتْرٍ طَاين َأعْ   قَاَلْت:عميس َرِضَي هللا َعْنها أَّنا   ِإَذا َدَخَل    :فَ َقالَ   ،َوَمْن َشِعريٍ   ، َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 . س فاطمة َرِضَي هللا َعْنهافََأْطِعِميِهنَّ ِمْنهُ يَ ْعيِن يف عر  ،َعَلْيِك ِنَساءُ اأْلَْنَصارِ 

وفيه انقطاع بين بكر بن   ناد أبي يعلى فيه ابن لهيعة وهو ضعيف.سإ:  المحقق]  [إسناده ضعيف ومنقطع  ]البوصيري:  #  
 [ ولم أجد ما يشهد له، وهللا أعلم.  وأسماء بنت عميس. هسواد

 
 ان اْلَولِيُد ْبُن مسلم عن عنبسة بن ،َواِقٍد، بنا اْلَعبَّاُس ْبُن راشد اخلراساين َوقَاَل احْلَاِرُث: حدثنا َعْبُد الرَِّحيِم ْبُن  - 1659

الرَّمْحَنِ  الصََّمدِ ، َعْن  َعْبِد  ْبِن َعْبِد  قال، َعْن  حُمَمَِّد  رومان  اْلُعْرسِ   : أيب  طََعاِم  هللا َعْنه َعْن  َرِضَي  اخلطاب  بن    ، ُسِئَل ُعَمُر 
ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ   ، اَي َأِمرَي املؤمنني ما لطعام اْلُعْرِس َأْطَيُب ِمْن رِيِح طََعاِمنَا   :َفِقيلَ  ُ َعَلْيِه َوسَ فَ َقاَل ْسَِ يف "   يَ ُقوُل: لََّم   َصلَّى اَّللَّ

   "ِمْن رِيِح اجْلَنَّةِ  طََعاِم اْلُعْرِس ِمث َْقال  
َعْنه هللا  َرِضَي  عمر  والسالم  ىدع  :قال  الصالة  عليه  اخلليل  إبراهيم  ِفيِه   ،َلهُ  يُ بَاِرَك  َأْن  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  َوحُمَمَّد  

 . َويُطَيَِّبهُ 
 َهَذا ِإْسنَاد  ُمظِْلم   *

 [ وأم ا متنه فإن النكارة تفوح منه.  إسناد مظلم.: المحقق]]البوصيري: إسناده ضعيف.[  # 
 

 مُنْكَرًا( بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الرُّجُوعِ لِمَنْ رَأَى    -  3) 
ين َبْكُر ْبُن ُمَضر، َعْن َعمرو قال: إن رجاًل دعى َعْبِد  َوقَاَل أَبُو يَ ْعَلى: َحدَّثَ نَا أَبُو مَهَّام، نبا اْبُن َوْهب، َأْخْبََ   -  1660

َع هَلًْوا، فَ َلْم يدخل اَّللَِّ ْبِن مَ  ُ َعْنهُ ِإىَل َولِيَمٍة، فَ َلمَّا َجاَء ْسَِ ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ    ،ْسُعوٍد َرِضَي اَّللَّ َصلَّى  -فقال: َماَلَك؟ قَاَل: ْسَِ
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ُهْم، َوَمْن رِضَي َعَمَل قَ ْوٍم َكاَن شريًكا ملن عمله"  يَ ُقوُل: -اَّللَّ  ". َمْن َكثَّر َسَواد قَ ْوٍم فَ ُهَو ِمن ْ

 [ حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف النقطاعه.: المحقق] # 

 
 حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ( بَابُ    -  6) 
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ثَ نَاقَاَل أَبُو َداُودَ   1-  1664 ُ َعَلْيِه  ْن  عَ ،  لَْيثٍ ، َعْن  َجرِير    : َحدَّ َعطَاٍء َعِن ابن عمر َرِضَي هللا َعْنهما عن النِب َصلَّى اَّللَّ
اْمَرأَة  ف َ  َوَسلَّمَ   ؟َما َحقُّ الزَّْوِج على امرأته  َقاَلْت:َوَسلََّم انه أَتَ ْتهُ  ُ َعَلْيِه  نَ ْفَسَها َوِإْن َكاَنْت َعَلى  "  :فقال َصلَّى اَّللَّ اَل ََتْن َْعهُ 

ئًا ِإالَّ ِبِِْذنِهِ   ،ظَْهِر قَ َتبٍ  َها اْلِوْزرُ   ،فَِإْن فَ َعَلْت َذِلَك َكاَن َلهُ اأْلَْجرُ   ،َواَل تُ ْعِطي ِمْن بَ ْيِتِه َشي ْ ا ِإالَّ  َواَل َتُصوُم يَ ْوًما َتطَوُّعً   ،َوَعَلي ْ
تُ ْؤَجرْ   ،ِبِِْذنِهِ  َومَلْ  َأمثَْت  َذِلَك  فَ َعَلْت  إِ   ،فَِإْن  بَ ْيِتِه  ِمْن  ََتْرُُج  ِبِِْذنِهِ َواَل  الغضب    ،الَّ  مالئكة  املالئكة  َها  لََعن َت ْ فَ َعَلْت  فَِإْن 

 " َكاَن ظَاِلًما   َوِإنْ " :قَالَ  ،َوِإْن َكاَن ظَاِلًما  :قيل "،ومالئكة الرَّمْحَِة َحَّتَّ تَ ُتوَب أو ترجع 
د    2-  1664 ُمَسدَّ ثَ نَاَوقَاَل  َحدَّ َفذََكَرهُ   :  نبا لَْيث   زايد  اْلَواِحِد بن  ف َ   َعْبُد  أن َكاَن ظَاِلًما  قَ ْوِلِه  بَ ْعَد  َوالَِّذي   َقاَلْت:َوقَاَل 

 بَ َعَثَك اِبحْلَقِّ نَِبيًّا اَل مَيِْلُك َعَليَّ َأْمِري رَُجل  أَبًَدا 
َبةَ   3-  1664 ثَ نَاَوقَاَل أَبُو َبْكِر ْبُن َأيِب َشي ْ  ِحدِ َحِديِث َعْبِد اْلَوا  لَْيٍث َفذََكَر ِمْثلَ ، َعْن  عبد الرحيم هو ابن ُسَلْيَمانَ   : َحدَّ
َبةَ   : َحدَّثَ نَاَوقَاَل َعْبُد ْبُن مُحَْيدٍ   4-  1664 لَْيٍث َفذََكَر ََنَْو اأْلَوَِّل َومَلْ ، َعْن  ُقْطَبةَ ، َعْن  أَبُو ُمَعاِويَةَ ، ثنا  أَبُو َبْكِر ْبُن َأيِب َشي ْ

 يَ ُقْل ِقيَل َوِإْن َكاَن ظَاِلًما ِإىَل آِخرِهِ 
ثَ نَابُو يَ ْعَلىَل أَ َوقَا  5-  1664 َعطَاٍء َعِن ابن عباس َرِضَي  ، َعْن  لَْيث  ، ثنا  حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن الطَُّفاِويُّ ، ثنا  زَُهرْي    : َحدَّ

عَ  َجرِيرٍ هللا  ِبِسيَاِق  ََنَْوهُ  َفذََكَر  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  النَِّبَّ  اْمَرَأة   َسأَْلِت  قَاَل  آِخرِهِ   ْنهما  يف  الّزاَِيَدِة   ُدوَن 
 َوَهَذا ااِلْخِتاَلُف ِمْن لَْيِث ْبِن َأيِب ُسَلْيٍم َوُهَو َضِعيف  * 
 [.وللحديث شواهد  أبي سليم، وهو ضعيف.طرق الحديث مدارها على ليث بن : المحقق] # 

 
ثَ نَاَوقَاَل احْلَاِرثُ   -  1666 َلمَّا   :رَُجٍل من األنصار َرِضَي هللا َعْنهم قَالَ ، َعْن  يَانَ ظَب ْ   َأيِب ، َعْن  أبو نعيم نبا اأْلَْعَمشُ   : َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإيّنِ رَأَْيُت قَ ْوًما َيْسُجُد بَ ْعُضُهْم لِب َْعضٍ   :قَالَ   ،قدم معاذ َرِضَي هللا َعْنه ِمَن اْلَيَمنِ  أََفاَل    ،اَي َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ئًا َيسْ " : َعَلْيِه َوَسلَّمَ لَّى اَّللَُّ قَاَل صَ  ،َنْسُجُد َلكَ     "ُجُد ِلَشْيٍء أَلََمْرُت النَِّساَء َيْسُجْدَن أِلَْزَواِجِهنَّ َلْو َأَمْرُت َشي ْ

بْ َراِهيمَ   ". ْت َحقَّهُ َلْو َأنَّ اْمرََأًة حَلََسْت أَْنَف َزْوِجَها ِمَن اجْلَُذاِم َما َأدَّ "  :فَ َقالَ  ،قَاَل اأْلَْعَمُش َفذََكْرتُهُ إِلِ
أو  :  المحقق]  #   الثانية  الطريق  أبي أوفى، كما في  ابن  مبهم، فإن كان هو  رواته  وذلك ألن أحد  ضعيف،  الباب  حديث 

يرتقي    ثقات، وإن لم يكن هو فيبقى السند كما هو. وللحديث شواهد،رجاله  القاسم بن عوف كما في رواية الحاكم، فاإلسناد  
 [.إسناده رجاله ثقات  ]البوصيري: [.المتن إلى الصحة

 
ثَ نَاقَاَل احْلَاِرُث أيضا َ - 1667 فَاِطَمَة بنت قيس َرِضَي ، َعْن َعاِمٍر الشَّْعِبِّ ، َعْن اخْلَِليُل بن زكراي بنا جُمَاِلُد ْبُن َسِعيدٍ  : َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َمرَّ َعَلى    :هللا َعْنها قالت    :قَالَ   ،"لسَّاَلُم َعَلْيُكنَّ اَي َكَواِفَر اْلُمْنِعِمنيَ ا "  :فَ َقالَ   ،النَِّساءِ َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   ،نَ ُعوذُ اِبَّللَِّ َأْن َنْكُفَر نِْعَمَة اَّللَِّ   :فَ ُقْلنَ    تَ ُقوُل ِإْحَداُكنَّ ِإَذا َغِضَبْت َعَلى َزْوِجَها َما رَأَْيُت ِمْنكَ "   :قَاَل َصلَّى اَّللَّ

 " َخرْيًا َقطُّ 
ا بسبب الخليل بن زكريا، فإنه متروك.:  المحقق]   [إسناده ضعيفبوصيري:  ال]  #   متن حديث الباب  و   هذا اإِلسناد ضعيف جدًّ

 [ .ثابت صحيح
 

ْبُن مُحَْيدٍ   1-  1669 احلميد   :قال َعْبُد  ْبُن عبد  ََيََْي  بن عطية  ، حدثنا  يُوُسُف  هللا  ،نبا  َرِضَي  انس  ََثِبت  عن  َعْنه   نبا 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ف َ   ، َفَمِرَض أَبُوَها  ،َأنَّ اْمَرَأةً َكاَنْت حَتَْت رَُجلٍ   :قال   ، اَي َرُسوَل اَّللَِّ ِإنَّ َأيِب َمرِيض    َقاَلْت:فَأََتِت النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ
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ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ فَ َقاَل النَِّبُّ َصلَّى    ،أَُمرَِّضهُ َوَزْوِجي َيَََْب َأْن َيََْذَن يل َأْن   فَاْستَْأَذَنْت زَْوَجَها   "َفَماَت أَبُوَها   ،َأِطيِعي َزْوَجكِ "  :اَّللَّ
َعَلْيهِ  ُتَصلَِّي  الصَّاَلةِ   ،َأْن  يف  هَلَا  َيََْذَن  َأْن  َزْوُجَها  َوَسلَّ   ،فََأََب  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  النِب  هلا   ،مَ َفَسأََلِت  زَْوَجكِ "  "فقال   "َأِطيِعي 

َزْوَجَهاطَ فَأَ  أَبِيَها  ،اَعْت  َعَلى  ُتَصلِّ  َوَسلَّمَ   ،َومَلْ  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  النَِّبُّ  زَْوَجكِ "  :فَ َقاَل  ِبطََواِعَيِتِك  أِلَبِيِك   ُ اَّللَّ َغَفَر   " َقْد 
اْمرَأَتُهُ يف ُعُلوٍّ لكن قَاَل ِإنَّ رَُجاًل َغَزا وَ   يُوُسُف ْبُن َعِطيََّة َفذََكَرهُ ، ثنا  يَزِيُد بن هارون   : َحدَّثَ نَاَوقَاَل احْلَاِرثُ   2-  1669

 َوأَبُوَها يف ُسْفٍل َوَأَمَرَها َأْن اَل ََتُْرَج ِمْن بَ ْيِتَها فَاْشَتَكى أَبُوَها َفذََكَر احْلَِديَث بَِتَماِمهِ 
هذا اإلسناد ضعيف  :  ققالمح]   [في إسناده يوسف بن عطية وهو متروك.  ضعيف جدا.: (1367في المنتخب )  ]العدوي   #  

ا، بسبب يحيى الحم اني، ويوسف بن عطية.  [ جدًّ
 

يَ ْعَلى  -  1672 أَبُو  ثَ نَاَوقَاَل  َحدَّ وَِكيعٍ   :  ْبُن  ثنا  ُسْفيَاُن  ثنا  َأيِب ،  اْلُمبَاَركِ ،  ْبُن  َأيِب َكِثريٍ ، َعْن  َعِليُّ  ْبِن  ْبِن  ، َعْن  ََيََْي  زَْيِد 
مٍ  ثَهُ َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ   :كي ُهَو اْبُن ُيامر قالٍم عن مالك السكسَجدِِّه َأيِب َسالَّ ، َعْن َسالَّ َأنَّ ُمَعاَذ بن جبل َرِضَي هللا َعْنه َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَالَ  ُهَو َكارِه ، َواَل  وال َيل هلا أن تخذه وَ ،  اَل َيَِلُّ اِلْمَرَأٍة تَُْخُذ ِمْن بَ ْيِت َزْوِجَها إالَّ ِبِِْذِن زوجها "  :َصلَّى اَّللَّ
َواَل َُتَّشَن بَصْدره، َواَل تَ ْعَتِزَل فراشه، وال ُتضار به، َوِإْن َكاَن    ،فيه أحد َما اْصَطَحبَا   ِبَغرْيِ إذنه، وال ُتطمعُرَج َوُهَو َكارِه  َتَْ 

َها َأْن تَْتَِيهُ َحَّتَّ تُ ْرِضيه  َها، فَِبَها  ،ُهَو َأظَْلَم ِمن ْ َها، َوِإْن  ح ُحّجتَ ونعمت قَِبَل هللا ُعْذرَها، وأف ْلَ   فَِإْن ُهَو قبَل ِمن ْ ها َواَل ِإمْثَ َعَلي ْ
فرضيت ابلُصَرام حَّت َتضي هلا ثالث ليال،    ،فَ َقْد أبلغْت ِإلَْيِه ُعْذرها، َوِإْن مل تفعل من ذلك شيئًا  ،َأََب الزَّْوُج َأْن يَ ْرَضى

ها فأحنثت له َقَسًما وأطاعت ِفيِه َواِلًدا أَْو زاَِيرَِة َواِلٍد َأْو َغرْيِِه ما شهد عندوإن أذنت بغري إذنه أو أتت ِبَغرْيِ ِإْذنِِه يف  
ُنَّ اَل يَ َزاُل يُْكَتُب َعَلْيِهنَّ َثاَلث  مِ  اكْب   -َما فعلن ذلك - َن اْلَكبَائِرِ َوَلًدا َأِو اْعت ََزَلْت لَهُ َمْضَجًعا َأْو َخشََّنْت لَهُ َصْدرًا، فَِإَّنَّ

ْشَراُك ابهلِل، َوقَ ْتُل اْلُمؤْ ئر  الكبا َها َزْوُجَها : اإْلِ ًدا، َوالثَّاِلُث: أكل الراب وكفى ابملرء إمثًا أن َيِت ُكلََّما َغِضَب َعَلي ْ ِمِن ُمت ََعمِّ
َها الشَّْيطَاُن فََأْصَبَحْت ِمْن َأْهِل النَّارِ   . " َثاَلًَث ِمَن اْلَكبَائِِر اْسَتْحَوَذ َعَلي ْ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَالَ معاذ رَ   وحدثنا  :قال   ،ويلعنها هللا تعاىل   ،اَل تَ َزاُل اْلَماَلِئَكةُ تَ ْلَعنُ َها "  :ِضَي هللا َعْنه َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
   ." ودار اْلَعَذاِب ِما انْ ت ََهَكْت ِمْن معصية هللا عز وجل ،َوُخزَّاُن َداِر الرَّمْحَةِ 

َما بَات  ِإالَّ َشْيَخ أيب يعلى فهو ِمْن ُمْنَكَراتِِه وََكاَن َصُدوقًا يف نَ ْفِسِه ِإالَّ َأنَّ َورَّاقَهُ َأْدَخَل َعَلْيِه  هُ ثَِقات  أَث ْ احلديث رَِجالُ هذا * 
َماِلِك  ، َعْن طَاٍء اخْلَُراَساينِّ  آَخَر َعْن عَ ُم ِمْن َوْجهٍ َوَقْد َأْخَرَجهُ احْلَاكِ  ،لَْيَس ِمْن َحِديِثِه وََكانُوا َُيَذِّرُونَهُ ِمْن َذِلَك َفاَل يَ ْرَضى 

يَاَقنْيِ   ْبِن َُيَاِمَر السَّْكَسِكيِّ فَ يُ ْنظَُر يف تَ َفاَوِت َما َبنْيَ السِّ
ا فإن في الحديث :  المحقق ]  [إسناده ضعيفبوصيري:  ال]  #   الحديث ضعيف بسبب شيخ أبي يعلى سفيان بن وكيع، وأيضا

وهذا    وفي عن علي بن المبارك الهنائي، ورواية الكوفيين عن الهنائي ضعيفة.كيع بن الجراح الكثانية وهي رواية و علة  
 [ الحديث قد سبق ما يغني عنه في مواضع متفرقة.

 

 بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالنِّسَاءِ(   -  7) 
أُمِّ كلثوم بنت أيب بكر قَاَلْت: ََّنَى  ، َعْن ِن اَنِفعٍ ِد بْ مُحَيْ ، َعْن ْبِن َسِعيدٍ ََيََْي ، َعْن َوقَاَل ِإْسَحاُق: َأْخَْباََن َجرِير   2- 1674

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -َرُسوُل اَّللَِّ  ُ َعَلْيِه  -فَ َقاَل َرُسوُل اَّللَِّ    ،فََأِذَن هَلُْم يف َضْرهِبِنَّ   ،َفُشِكنيَ   ،َعْن َضْرِب النَِّساءِ   -َصلَّى اَّللَّ َصلَّى اَّللَّ
َلَة سبعون امرأة كلهن َقْد ُضرَِبتْ َف ِِبِل حمَُ لََقْد َأطَا":  -َسلَّمَ وَ  ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -َوقَاَل َرُسوُل اَّللَِّ    ،" مٍَّد اللَّي ْ َما  "  :-َصلَّى اَّللَّ

   ."فريص رَقَ َبِتِه َعَلى َمرِيئَِتِه يَ ْقتُ لَُها ،ُأِحبُّ َأْن َأَرى الرَُّجَل َثئًرا عصبة 
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 ِت َأيِب َبْكٍر.  ُكْلثُوٍم بَ ْعَد َموْ َذا ُمْرَسل ، ُولدت أُمُّ قُ ْلُت: هَ * 
 [ رجاله ثقات، لكنه مرسل كما ذكر الحافظ.: المحقق] # 

 
ثَ نَاَوقَاَل احْلَاِرثُ  - 1675 َعِن اْلِمْقَداِم ْبِن   ،َجاِبرٍ ََيََْي ْبِن ، َعْن َأيِب َسَلَمةَ ، َعْن حُمَمَُّد ْبُن َحْربٍ ، ثنا َداُوُد ْبُن ُرَشْيدٍ  : َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَم يف النَّاسِ   :ي كرب َرِضَي هللا َعْنه قالمعد ِإنَّ  "  :قَالَ ، مثَّ  َفَحِمَد هللا تعاىل أثَن َعَلْيهِ   ،َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ
َخرْيًا اِبلنَِّساِء  يُوِصيُكْم  تَ َعاىَل   َ يُ   ،اَّللَّ  َ اَّللَّ َخرْيًاِإنَّ  اِبلنَِّساِء  اَّللََّ ِإنَّ   ،وِصيُكْم  َخرْيًا  اِبلنَِّساِء  يُوِصيُكْم  يُوِصيُكْم    ،   َ اَّللَّ ِإنَّ 

َوَخااَلِتُكمْ  َوَعمَّاِتُكْم  وإخوانكم  َوِِباَبِئُكْم  من    ،ِِبُمََّهاِتُكْم  الرَُّجَل  اْلَمْرأَةَ أِإنَّ  يَ ت ََزوَُّج  الكتابني  مِ   ،هل  هِبَا  َلهُ  ما  يعلم  َن  وما 
ُهَما َعْن َصاَفَما يَ ْرَغُب َواحِ  ،اخْلرَْيِ     "ِحِبِه َحَّتَّ مَيُوََت َهَرًماد  ِمن ْ

َسَلَمةَ  أَبُو  اْلَغسَّاينَّ   :قَاَل  ُسْفيَاَن  ْبَن  اْلَعاَلَء  احْلَِديِث  هِبََذا  فيما   :فَ َقالَ   ،َفَحدَّْثُت  تعايل  هللا  حرم  اليت  الفواحش  َأنَّ  بَ َلَغيِن 
يف اْلُقْرآنِ  ذِْكَرَها  يتبني  مَلْ  ِمَّا  اْلَمْرَأةَ   َبَطَن  الرَُّجُل  َوطَاَل َعْهُدَها   ،َأْن يَ ت ََزوََّج  َقُدَمْت ُصْحب َتُ َها  َبطِْنَها   ،فَِإَذا  َما يف  َونَ َفَضْت 

   .طَلََّقَها ِمْن َغرْيِ رِيَبةٍ 
َ يُوِصيُكْم ِبمهاتكم من وجهه آَخَر َعِن اْلِمْقَدامِ َروَ  *  ى اْبُن َماَجَة ِمْنهُ ِإنَّ اَّللَّ

عدا جزئه  حسن لغيره : المحقق] [رجاله ثقات إال أن يحيى بن جابر لم يسمع من المقدام: مختصرا ي رواهالهيثم] # 
 [  األخير: )إن  الرجل من أهل الكتاب ...(

 
ثَ نَا َعباد ْبُن عبّاد،   -  1676 ْن َسِعيٍد، َعِن اْبِن  عبد هللا بن ِهاًلل، بنا َصاِحب  لَنَا ثَِقة ، عَ ، ثنا  َوقَاَل َأمْحَُد ْبُن َمنِيٍع: َحدَّ

ُ عَ  ُهَما، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  َعبَّاٍس َرِضَي اَّللَّ ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -ن ْ ليه السالم، يُوِصييِن اِبلنَِّساِء  َما زَاَل جْبيُل ع: "-َصلَّى اَّللَّ
 " َحَّتَّ ظَن َْنُت أَنَّهُ سُيحرم َطاَلقَ ُهنَّ 

ا عبد  :  ققالمح]]البوصيري: إسناده ضعيف.[    #   هذا اإلسناد ضعيف لجهالة أحد رواته وهو شيخ عبد هللا بن هًلل، وأيضا
 [ هللا بن هًلل تجاذبه تضعيف األزدي، وتوثيق ابن حبان.

 

 بَابُ جَوَازِ إِمْسَاكِ الْمَرْأَةِ الْجَمِيلَةِ ملن حيبها وإن كَانَ فِيهَا رِيبَة (   -  8) 
َعِن اْبِن الزَُّبرْيِ َأْو   ،َعْبِد الكرمي بن مالك، َعْن فُ َراُت ْبُن سلمان، ثنا َكِثرُي ْبُن ِهَشامٍ   ثَ نَادَّ : حَ قَاَل َأمْحَُد ْبُن َمنِيعٍ  - 1677

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َقالَ   :َأيِب الزَُّبرْيِ قَالَ  ُ َعَلْيِه النِب  فقال    ،ِإنَّ اْمَرَأِت اَل َتْدَفُع يََد المس   :َجاَء رَُجل  ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ َصلَّى اَّللَّ
يَلة   :قال  "طلقها" :َوَسلَّمَ  َا اْمَرأَة  مجَِ ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ،َوِإيّنِ ُأِحب َُّها  ،ِإَّنَّ  " اْسَتْمِتْع هِبَا " :قَاَل َصلَّى اَّللَّ

 [  أنَّه مرسل.حديث الباب رجاله ثقات، إالَّ : المحقق]  [  رجاله رجال الصحيح: الهيثمي ذكره من حديث جابر وقال] # 
 

 النِّكَاحِ وَإِظْهَارِهِ( بَابُ ضَرْبِ الدُّفِّ فِي    -  9) 
الطَّيَاِلِسيُّ   1-  1680 ثَ نَاقال  َحدَّ ِإْسَحاقَ ، َعْن  ُشْعَبةُ   :  َوِديَعةَ  ، َعْن  َأيِب  ْبَن  َشِهْدُت ََثِبَت  قَاَل  اْلَبَجِليِّ  َسْعٍد  ْبِن  َعاِمِر 

َص يف اْلِغنَاِء يف اْلُعْرِس َواْلُبَكاِء َعَلى   :فَ َقالَ   ،يف َذِلكَ فَ َقاَل هَلُْم    ،اِريَّ يف ُعْرٍس فَِإَذا ِغنَاء  َوقَ َرظََة ْبَن َكْعٍب اأْلَْنصَ  إِنَّهُ رُخِّ
 . اْلَميِِّت يف َغرْيِ نِيَاَحةٍ 
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ِإْسَحاقَ   2-  1680 ْبُن َأيِب  بنا يُوُنُس  قطن  أبو  حدثنا  ْبُن َمِنيٍع  َدَخْلُت َعَلى ، َعْن  يهِ أَبِ ، َعْن  َأمْحَُد  قال  سعد  بن  َعاِمِر 
َص لَنَا    قَالُوا:  ؟تَ ْفَعلُوَن َهَذا  :قُ ْلتُ   .َوِعْنَدُهْم َجَواٍر يُ َغنِّنَي َوَرَْيَان    ،َة ْبِن َعْمرٍو َوََثِبِت ْبِن يَزِيَد َوقَ َرظََة ْبِن َكْعبٍ ُعْقبَ  إِنَّهُ رُخِّ

 . َميِِّت ِمْن َغرْيِ نَ ْوحٍ ِء َعَلى الْ َواْلُبَكا ،يف اْلِغنَاِء يف اْلُعْرسِ 
 

ثَ نَا ُحَسنْيُ بن حممد بنا ِإْسَرائِيلُ   3-  1680 َدَخْلُت على ابن َمْسُعوٍد   :َعاِمِر بن سعد قال، َعْن  َأيِب ِإْسَحاقَ ، َعْن  َوَحدَّ
 . َوقَ َرظََة ْبِن َكْعٍب َويَزِيَد ْبِن ََثِبِت َكَذا قَاَل َفذََكَرهُ 

بن  َمْحُفوُظ  َوالْ  َشرِيكٍ ََثِبُت  طَرِيِق  ِمْن  النََّساِئيُّ  َأْخَرَجهُ  َوَقْد  َوِديَعةَ  ْبِن  يَزِيَد  ابن  وهو  َعْن  يزيد  َأاَب  ،  َفذََكَر  ِإْسَحاَق  َأيِب 
 . َمْسُعوٍد ُعْقَبَة ْبَن َعْمرٍو َوقَ َرظََة ْبَن َكْعبٍ 

،  بو ربيعة اإِليادي عند ابن أبي شيبةول، وقد تابعه أالبجلي، وهو مقبهذه األسانيد مدارها على عامر بن سعد : المحقق] # 
 [ وعليه، فالحديث حسن إن شاء هللا

 
ثَ نَاَوقَاَل احْلَاِرثُ   -  1681 ، َحبَّانَ َواِسِع ْبِن  ، َعْن  حُمَمَِّد ْبِن ََيََْي ْبِن َحبَّانَ ، َعْن  معاذ ين حُمَمَّدٍ ، ثنا  حُمَمَُّد ْبُن ُعَمرَ   : َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن َيُِبُّ ِإاَبنََة النَِّكاحِ   :َي هللا َعْنه قالاخلدري َرضِ َأيِب سعيد َعْن   . َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 . يَ ْعيِن ِإْظَهارَهُ   :قَاَل أَبُو َعْبِد اَّللَِّ يَ ْعيِن حُمَمََّد ْبَن ُعَمَر اْلَواِقِديَّ 

األحاديث الواردة في   وهناك العديد من  د فيه: الواقدي وهو متروك،إلسناهذا ا:  المحقق]  [إسناده ضعيفبوصيري:  ال]  #  
 [ الصحيح والحسن والضعيف.منها  اللهو في النكاح

 

 بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ اللَّهْوِ(   -  10)
ِإْسَحاَق،    -  1682 ْبِن  الرَّمْحَِن  ُمَعاِويََة َعْن َعْبِد  أَبُو  ثنا  أبو عبيد،  حدثنا  احْلَاِرُث  َمرَّ َعَلى قَاَل  أَنَّهُ  يَ ْرفَ ُعهُ  الشَّْعِبِّ  َعِن 

ْعَلَم اْلي َُهوُد َوالنََّصاَرى َأنَّ يف دِ "فَ َقاَل:    ،َأْصَحاِب الدِّرِْكَلةِ  َنَما ُهْم َكَذِلَك ِإْذ " يِننَا ُفْسَحةً ُخُذوا اَي َبيِن َأْرِفَدَة لِي َ ، قَاَل: فَ ب َي ْ
 . هُ انذعرواا رََأوْ فَ َلمَّ  ،َجاَء ُعَمُر َرِضَي هللا َعْنهُ 

  إسناد الحارث رجاله ثقات، إال أن ه مرسل؛ لكن له طرقاا أخرى موصولة، وألجلها صحح األلباني هذا الحديث :  المحقق]  #  
[ (.1829في الصحيحة )

 

 بَابُ الْحَضَانَةِ(   -  11)  
َعْن حُمَمَِّد ْبِن    ،ُموَسى ْبِن ُعب َْيَدَة الرَّبَِذيِّ ، َعْن  ٍد أان ُسْفيَانُ قَاَل ِإْسَحاُق َأْخَْباََن أَبُو َداُوَد احْلََفِريُّ ُعَمُر ْبُن َسعْ   -  1683

َها  ،فَ َوَلَدْت َلهُ َجارِيَةً   ،َأنَّ رَُجاًل ِمْن َأْهِل اْلبَاِديَِة تَ َزوََّج ابْ َنَة َعمٍّ لَهُ   :كعب القرظي قال َها رَُجل  ِمَن   ،َفَماَت َعن ْ َفَخَلَف َعَلي ْ
َأْولِيَاُؤَها َقاف َ   ، اأْلَْنَصارِ  ِعْنَدُهمْ   :َل  َتُكوُن  ابْ ن َت َنَا  نَدَُع  النَِّبِّ    ،اَل  ِإىَل  َوَسلَّمَ فَاْخَتَصُموا  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ اأْلُمُّ   ،َصلَّى  َأاَن    :فَ َقاَلِت 

واملرضع  احْلَاِضُن  َوَسلَّمَ   ،احْلَاِمُل  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّ  َرُسوُل  هَلَا  َتَْ َمنْ "  :فَ َقاَل  َوَداَر    َقاَلْت:ف َ   ؟"تَارِينَ   َوَرُسولَهُ   َ اَّللَّ َأْختَاُر 
ميَاِن َواْلُمَهاِجرِينَ  ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   ،َواأْلَْنَصارِ   اإْلِ ن بَِقيُت اَل َتْذَهُبوا هِبَا َما َداَمْت عيين تكلؤها وأل"  :فَ َقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
يُ  َمْوِضًعا  ن ََهاأَلََضَعن ََّها  هللا َعْنه  :قَالَ   "ِقرُّ َعي ْ َرِضَي  َبْكٍر  َأيِب  ِإىَل  هَلَا  ،فَاْخَتَصُموا  ََتْتَارِينَ   :فَ َقاَل  اْلَقْوِل   َقاَلْت:ف َ   ؟َمْن  ِمْثَل 
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ْكٍر ... فَ َقَضى أَبُو َبْكٍر َرِضَي اَب بَ اَي أَ  :فَ َقالَ  ،فقام بالل َرِضَي هللا َعْنه ،فَ َقَضى هِبَا أَبُو َبْكٍر َرِضَي هللا َعْنه ِلْْلَْولِيَاءِ  ،اأْلَوَّلِ 
 َعَلْيِه َوَسلَّمَ  هللا َعْنه ِبا قضى هبا رسول هللا َصلَّى اَّللَُّ 

َقِطع  أَْيًضا  *  َهَذا ِإْسنَاد  َضِعيف  َوُمن ْ
اإلتحاف:  هذا اإلسناد قال عنه الحافظ هنا، والبوصيري في  :  المحقق]  [.إسناده ضعيف منقطع، وله شاهد بوصيري:ال]  #  

ا.  [ إسناد ضعيف ومنقطع أيضا
 

 الطَّلَاقِ( بَابُ الِاسْتِثْنَاءِ فِي    -  15)  
ُمَعاِذ بن جبل ، َعْن  َمْكُحولٍ ، َعْن  مُحَْيِد ْبِن َماِلٍك اللَّْخِميِّ ، َعْن  ِإْْسَاِعيُل ْبُن َعيَّاشٍ ، ثنا  َأْخَْباََن ََيََْي ْبُن ََيََْي   1-  1691

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   :َرِضَي هللا َعْنه قَالَ  ئًا َعَلى َوْجِه اأْلَْرِض َأَحبَّ ِإلَْيِه ِمَن اَي  "  :قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُ َشي ْ َما َخَلَق اَّللَّ ُمَعاذُ 
ئًا َعَلى َوْجِه اأْلَْرِض أَبْ َغَض ِمَن الطَّاَلقِ   ،اْلِعتَاقِ  فَ ُهَو    ،أَْنَت ُحرٌّ ِإْن َشاَء اَّللَُّ   :ْمُلوِكهِ فَِإَذا قَاَل الرَُّجُل ِلمَ   ،َواَل خلق هللا َشي ْ

 . " فَ َلهُ اْسِتث ْنَاُؤهُ َواَل َطاَلَق ِفيهِ   ،َوِإَذا قَاَل اِلْمرَأَتِِه أَْنِت طَاِلق  ِإْن َشاَء اَّللَُّ   ،اْسِتث ْنَاَء لَهُ َواَل  ،ُحرٌّ 
َقِطع  *   َهَذا ُمن ْ

ثَ نَاقَاَل أَبُو يَ ْعَلى 2- 1691  ِإْْسَاِعيُل ْبُن َعيَّاٍش ِبهِ ، ثنا َشْيدٍ ْبُن رُ  َداُودُ  : َحدَّ
ُحميد بن مالك اللخمي، وهو ضعيف، وفيه انقطاع َبين مكحول  فيه حديث ال: المحقق] [إسناده منقطع البوصيري:] # 

 [ ومعاذ بن جبل
 

 ا يُوَافِقُ السُّنَّةَ لِمَنْ أَرَادَهُ( بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّلَاعُبِ بِالطَّلَاقِ وَالْحَضِّ عَلَى الطَّلَاقِ بِمَ   -  18)  
ثَ نَاقَاَل أَبُو َبْكرٍ   1-  1694 مُحَْيِد ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن  ، َعْن  يَزِيَد الداالين عن أيب اْلَعاَلءِ ، َعْن  َعْبُد السَّاَلِم ْبُن َحْربٍ   : َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم وَ بَ َلَغ أاب موسى َرِضَي هللا َعْنه َأنَّ النَّ  :احْلِْمرَيِيِّ قَالَ  يَ ُقوُل  " :فَأَََتهُ َفذََكَر َذِلَك فَ َقالَ ...َعَلْيِهْم َجَد ِبَّ َصلَّى اَّللَّ
َِتَا  ،َقْد طَلَّْقتُ  ،َأَحدُُكْم َقْد تَ َزوَّْجتُ   " َولَْيَس َكَذا ِعَدةُ اْلُمْسِلِمنَي طَلِِّق اْلَمْرَأَة يف قُ ُبِل ِعدَّ

 

الطَّيَ   2-  1694 ثَ نَااِلِسيُّ َوقَاَل  َحدَّ َعْن  زَُهرْي    :  ِإْسَحاقَ ،  َعْن  َأيِب  رَُجل   ،  قال َكاَن  َعْنه  هللا  َرِضَي  بردة  َقْد    يَ ُقوُل:أيب 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َقالَ  ،طَلَّْقُتِك َقْد رَاَجْعُتكِ   "  تعاىلَما اَبُل رَِجاٍل يَ ْلَعُبوَن حبدود هللا" :فَ ب ََلَغ َذِلَك النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ

 [ حسن لغيره: المحقق] # 
 

 بَابُ إِمْضَاءِ الطَّلَاقِ فِي الْهَزْلِ(   -  22) 
ُعبَاَدَة بن الصامت َرِضَي ، َعْن  ُعب َْيِد اَّللَِّ ْبِن َأيِب َجْعَفرٍ ، َعْن  ِبْشُر ْبُن ُعَمَر بنا اْبُن هَلِيَعةَ   : َحدَّثَ نَااحْلَاِرثُ قَاَل    -  1705

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَالَ ُسوَل اَأنَّ رَ  :هللا َعْنه قال   ،َفَمْن قَاهَلُنَّ   ،الطَّاَلِق َوالنَِّكاِح َواْلَعتَاقِ   ،َثاَلثٍ اَل ََيُوُز اللَِّعُب يف " :َّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 ." فَ َقْد َوَجْبَ 

 [.وللحديث شواهد، هذا اإلسناد ضعيف: المحقق] [إسناده ضعيف: (323الحافظ في بلوغ المرام )] # 
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ثَ نَاَوقَاَل َأمْحَُد ْبُن َمِنيعٍ  - 1706 ُعبَاَدَة بن الصامت َرِضَي هللا ، َعْن ِإْْسَاِعيَل ْبِن ُمْسِلٍم َعِن احْلََسنِ ، َعْن أَبُو ُمَعاِويَةَ  : َحدَّ
قَالَ  يُطَلِّقُ   :َعْنه  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّ  َرُسوِل  َعْهِد  َعَلى  الرَُّجُل  اَلِعبًا  يَ ُقوُل:وَ   ،اْمَرأََتهُ   َكاَن  َِمْلُوَكهُ َويَ ْعتِ   ،ُكْنُت    ،ُق 

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   ،كنت العبا   يَ ُقوُل: وَ   ،ُكْنُت اَلِعبًا َويُ َزّوُِج ابْ ن ََتهُ   يَ ُقوُل: وَ    ، َثاَلث  َمْن قاهلن العبا"  :وقال َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعزَّ َوَجلَّ يف َذِلَك } "ُق َوالنَِّكاحُ َواْلَعتَا الطَّاَلقُ  ،فهن َجائَِزات  َعَلْيهِ   { َواَل تَ تَِّخُذوا آاَيِت اَّللَِّ ُهُزًوافَأَنْ َزَل اَّللَّ

 [ حسن بمجموع طرقه: المحقق] # 
 

 بَابُ لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ(   -  24) 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم أَنَّهُ قَالَ َرْيٍج قَ اْبُن جُ ، ثنا  الرَّزَّاقِ قَاَل ِإْسَحاُق َأْخَْباََن َعْبُد    - 1711 اَل  "  : اَل ُحدِّْثُت َعْن َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 ". َطاَلَق قَ ْبَل ِنَكاحٍ 
 [ ضعيف اإلسناد بسبب جهالة بعض رواته، فهو منقطع.:  المحقق] # 

 
وَِكيع    -  1713 ثنا  حدثنا  َعْن  ُسْفيَانُ ،  اْلُمْنَكِدِر عَ ،  ْبِن  طاووسا  حُمَمَِّد  َع  ْسَِ َعَلْيِه    يَ ُقوُل:مَّْن   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّ  َرُسوُل  قَاَل 

 " اَل َطاَلَق قَ ْبَل ِنَكاحٍ "َوَسلََّم 
 [ اإلسنادإسناده مرسل، وفيه راٍو لم يسم ، فإن ابن المنكدر لم يسمعه من طاووس، كما هو صريح عبارته في : المحقق] # 

 
 بَابُ كراهة الطَّلَاقِ(   -  25) 

ثَ نَاقَاَل أَبُو يَ ْعَلى  - 1715 َهالِ   : َحدَّ ، َعْن  ِبْشُر ْبُن َُّنرَْيٍ عن القاسم بن َعْبِد الرَّمْحَنِ ، ثنا  يَزِيُد ْبُن زُرَْيعٍ ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن اْلِمن ْ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيْستَ مامة َرِضَي هللا َعْنه َجاَء رَُجل  ِإىَل  أأيب   اَي َرُسوَل اَّللَِّ إين تزوجت    :فَ َقالَ   ،ْأِذنُهُ يف الت َّْزِويجِ النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ،ثالَث  وَّاقَاتِ  ،تَ َزوَّْج َواَل ُتطَلِّقْ " :فَ َقاَل النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ وَّاِقنَي َوالذَّ  " فان هللا تعاىل يُ ْبِغُض الذَّ
ا، فإن فيه بشر بن نمير، وهو متروك.ديث بهذهذا الح: المحقق] [إسناده ضعيفبوصيري: ال] #   [ ا اإلسناد ضعيف جدًّ

 

 بَابُ عَدَدِ الطَّلَاقِ(   -  26) 
احْلَاِرثُ   -  1716 ثَ نَاقَاَل  َحدَّ سليمان  :  ْبُن  ثنا  َسِعيُد  ْسيع،  ْبِن  اْساعيل  أ  ،خالد عن  قاليبعن  رزين  أََتى   :  رَُجاًل  َأنَّ 

ُ َعَلْيِه وَ  يح   }الطَّاَلُق َمرَََّتِن{ فَأَْيَن الثَّالِثَةُ قَاَل }فَِإْمَساك  ِِبَْعُروٍف َأْو َتْسرِ  يَ ُقوُل:ْسعت هللا تعاىل  :َسلََّم فَ َقالَ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ
 ِبِِْحَساٍن{ 

أبا:  المحقق]  #   فإن  أن ه مرسل،  صدوق، إالَّ  فإن ه  إسماعيل بن ُسميع  كلهم ثقات، عدا  رواته  الحارث حسن، فإن    إسناد 
 [ رزين تابعي.

 

 بَابُ الْمَرْأَةِ لِآخِرِ أَزْوَاجِهَا فِي الْآخِرَةِ(   -  8
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َخَطَب ُمَعاوِيَةُ    :َمْيُموِن بن مهران قال ، َعْن ِإْْسَاِعيُل ْبُن َعْبِد هللا القرشي نبا أَبُو اْلَمِليحِ   : َحدَّثَ نَاقَاَل أَبُو يَ ْعَلى   - 1718
ْعُت أاب الدرداء َرِضَي هللا َعْنه    :قال  ، َأْن تتزوجه َبتْ فَأَ   ،أم الدرداء َرِضَي هللا َعْنهما ُ   يَ ُقوُل:ْسَِ قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 " َوَلْسُت أُرِيُد ِبَِيِب الدردراء بََداًل  ،اْلَمْرَأةُ آِلِخِر َأْزَواِجَها " :ْيِه َوَسلَّمَ َعلَ 
 [ هغير صحيح ل: المحقق] [.إسناده رجاله ثقات بوصيري: ال] # 

 

 بَابُ الْقَافَةِ(   -  29) 
َع ُعب َْيُد اَّللَِّ ْبُن َأيِب يَزِيَد َأاَبهُ    1-  1719 َنَة قَاَل ْسَِ ارسل عمر َرِضَي هللا َعْنه    يَ ُقوُل:قَاَل ِإْسَحاُق َأْخَْباََن ُسْفيَاُن ْبُن ُعي َي ْ

إِلَْيهِ ُت َمعَ َفَذَهبْ   :قَالَ   ،ِإىَل رَُجٍل ِمْن َبيِن زُْهَرَة َوُهَو يف احلِْْجرِ    ،َفَسأَلَهُ َعْن ِواَلٍد ِمْن ِواَلِد اجْلَاِهِليَّةِ   ،َوَقْد أَْدَرَك اجْلَاِهِليَّةَ   ،هُ 
ة  ِإَذا َماَت الرَُّجُل اْنطََلَقِت اْلَمْرأَةُ  :قَاَل ُسْفيَانُ  َفَسأََلهُ َعِن  :قَالَ  ،دَّ  تَ ْعتَ فَ ُنِكَحْت َوملَْ  ،وََكاَن َأْهُل اجْلَاِهِليَِّة لَْيَس لِِنَسائِِهْم ِعدَّ

َوَلِكنَّ َرُسوَل اَّللَِّ    ،َصَدقَ   :فقال عمر َرِضَي هللا َعْنه  ،ى ِفَراِش ُفاَلنٍ لما الولد فعأ و   ، أَمَّا النُّْطَفةُ َفِمْن ُفاَلنٍ   :فَ َقالَ   ،النُّْطَفةِ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقَضى اِبْلَوَلِد لِْلِفَراشِ  أن قريشا تقوت لِِبنَاِء    :فَ َقالَ   ،َأْخِْباَْن َعْن بِنَاِء اْلَكْعَبةِ   :لرَُّجُل قَالَ ْدبَ َر امَّا أَ فَ لَ   ،َصلَّى اَّللَّ

 . صدق  :فقال عمر َرِضَي هللا َعْنه ،َواْست َْقَرَضتْ  ،اْلَكْعَبةِ 
 . رواه َأمْحَُد َواْبُن َماَجَة ابملرفوع ِمْنهُ فَ َقطْ  :قلت* 

اْبُن    2-  1719 ُعَمَر  َوَرَواهُ  ُمْسَنِدهِ َأيِب  ْبِن  يف  َعِديِّ  ْبِن  اَّللَِّ  ُعب َْيِد  َحِديِث  ِمْن  أَْيًضا  َوَرَوى  ِبطُولِِه  ِإْسَحاَق  رَِوايَِة  ِمْثَل   
ئًا ِمْنهُ   اخْلِيَاِر عن عمر َرِضَي هللا َعْنه َشي ْ

 [ هذا اإلسناد رواته ثقات كلهم.: المحقق] # 
 

 ي الْإِمَاءِ( الِاسْتِبْرَاءِ وَالتَّرْغِيبِ فِ بَابُ    -  31)  
يُّ ، ثنا  َوقَاَل اْبُن َأيِب ُعَمَر حدثنا ِبْشر  ُهَو اْبُن السَِّريِّ   -  1728 َثيِن الزُّبرَْيُ ْبُن َسِعيٍد اهْلَاُِشِ اْبُن َعمٍّ يل ِمْن َبيِن هاشم   ، َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَالَ  :قال ُنَّ ُمبَارََكاُت اأْلَْرَحامِ  ،سََّرارِيِّ َعَلْيُكْم اِبل" :َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  " فَِإَّنَّ
ا   ،َأْخَرَجهُ احْلَاِكمُ َوَقْد رُِوَي َمْوُصواًل ِمْن َحِديِث أيب الدرداء َرِضَي هللا َعْنه  ،َهَذا ُمْرَسل  اَل ِبََْس ِبِِْسنَاِدهِ *  َوِإْسنَاُدهُ َواٍه ِجدًّ

 . ْوُضوَعاتِهِ َحَّتَّ َأْخَرَجهُ اْبُن اجْلَْوِزيِّ يف مَ 
 [ هذا اإلسناد ضعيف بسبب ضعف الزبير بن سعيد، وجهالة ابن عمه، وإرساله.: المحقق] # 

 
ثَ نَاَوقَاَل الطَّيَاِلِسيُّ   -  1730 َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى   :عن جابر َرِضَي هللا َعْنه قال  ،َعطَاءٍ ، َعْن  راََبُح ْبُن َأيِب َمْعُروفٍ   : َحدَّ

ُ َعلَ   . ءُ احْلَبَاىَل ِمَن السَِّْبِ ْيِه َوَسلََّم ََّنَى َأْن تُوطَأَ النَِّسااَّللَّ
 [ حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف.: المحقق] [إسناده رجاله ثقات بوصيري: ال] # 

 
عن أنس َرِضَي   ،مُحَْيدٍ ، َعْن  اِهيمَ مُحَْيُد ْبُن اأْلَْسَوِد َويَزِيُد ْبُن ِإبْ رَ ، ثنا  َوقَاَل احْلَاِرُث حدثنا اْلَعبَّاُس ْبُن اْلَفْضلِ   -  1731

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم استْبأ صفية َرِضَي هللا َعْنها  :هللا َعْنه قال  ِمْن أُمََّهاِت اْلُمْؤِمِننَي َأْو ِمْن اأْلَْواَلِد   ،َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ َفِقيَل لَهُ 
 . ِمْن أُمََّهاِت اْلُمْؤِمِننيَ  :قَالَ 
اذه: المحقق] #   [ ا اإلسناد ضعيف جدًّ
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 بَابُ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ بِالْوَضْعِ(   -  33)  
َعْمرِو ْبِن َمْيُموِن ْبِن ِمْهَراَن، َعْن أَبِيِه قَاَل: َكاَنْت أُمُّ ُكْلثُوٍم بِْنُت ُعْقَبَة حَتَْت  ، َعْن  قَاَل ِإْسَحاُق: َأْخَْباََن ُسْفيَاُن،   - 1733

َوَقْد   ،َورََجعَ   ،َتطِْليَقٍة، َفطَلََّقَها وقد ضرهبا الطلق فكتمته، فقالت له: طَيِّْب قَ ْلِب بِ   ،َفَخَرَج ِإىَل الصالة  ،امِ الزَُّبرْيِ ْبِن اْلَعوَّ 
النَِّبَّ   فَأََتى  َوَسلَّمَ -َوَضَعْت،  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ ِإىَل  "فَ َقاَل:    ،َفَسأَلَهُ   -َصلَّى  َها  اْخطُب ْ َأَجَلهُ  اْلِكتَاُب  هلا  "نَ ْفِسَها بَ َلَغ  ما  فقال:   ،

 خدعتين خدعها هللا تعاىل. 
 [ ألن ميمون بن مهران لم يدرك عهد النبوة.  ،إسحاق ثقات، إالَّ أنها مرسلةرجال رواية  : المحقق] # 

 

 بَابٌ فِي اللِّعَانِ وَفِي الْغَيْرَةِ(   -  35)  
عبادة  -  1741 بن  َرْوُح  َأْخَْباََن  ِإْسَحاُق  بْ   ،وقال  َحِبيُب  الشَِّهيدِ بنا  َعْن  ُن  ِمْهَرانَ ،  ْبِن  َعْن  َمْيُموِن  عدي  ،  بن  َعِديٍّ 

َأَما علمت إن ُكنَّا  ،اَي زَْيُد ْبَن ََثِبتٍ   :ُعَمَر بن اخلطاب َرِضَي هللا َعْنه أَنَّهُ قَالَ ، َعْن  اْلِكْنِديِّ َوُهَو َواِلُد َعِديِّ ْبِن َأيِب َعِديٍّ 
 .بَ َلى  :قَالَ  ،فَِإنَّهُ ُكْفر  ِبُكمْ  ،نفوا ِمْن آاَبِئُكمْ اَل تتَأْن  :ِفيَما نَ ْقَرأُ  ،نَ ْقَرأُ 
 [ إسناد إسحاق صحيح: المحقق[ ]رجاله ثقات.]البوصيري:  # 

 
بن حممد  -  1742 جعفر  ُجَرْيٍج عن  اْبُن  أان  قَالَ   ،أَبِيهِ ، َعْن  َأْخَْباََن َعْبُد الرَّزَّاِق  َرِضَي هللا َعْنه  ِمْن  َلمَّا َكاَن    :عن علي 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قل املتالعننيَشْأِن   ". َما ُأِحبُّ َأْن َأُكوَن َأوََّل اأْلَْربَ َعةِ "  :عند النِب َصلَّى اَّللَّ
إسناد إسحاق رجاله ثقات، إالَّ أن ابن جريج مدلس وقد عنعنه، وقد تابعه ابن عيينة عند ابن المنذر، وحفص  : المحقق] # 

 [ الحديث منقطعاا بين أبي جعفر وجد ه علي رضي هللا عنه.يمكن أن يكون ...و بن غياث عند ابن أبي شيبة
 

ت َعْبَد اَّللَِّ بن  عْس :ِعْمَراَن ْبِن َأيِب أََنٍس قَالَ ، َعْن الضَّحَّاُك ْبُن ُعْثَمانَ ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن ُعَمرَ  : َحدَّثَ نَاقال احْلَاِرثُ  - 1743
ُر ْبُن احْلَارِ  :يَ ُقولُ جعفر َرِضَي هللا َعْنهما  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َبنْيَ اْلَعْجاَلينِّ َواْمَرأَتِِه َوُهَو ُعَوميِْ َفاَلَعَن  ،ثِ اَلَعَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ن َُهَما َعَلى مَحْلٍ   .بَ ي ْ
ا:  المحقق]  [إسناده ضعيف بوصيري:ال]  #   .  اقدي، وهو متروكألن فيه محمد بن عمر الو   ،إسناد حديث الباب ضعيف جدًّ

 [ وهناك ما يغني عن هذا اإلسناد.
 

 بَابُ التَّزَوُّجِ بِأَهْلِ الْكِتَابِ(   -  36) 
د  وحدثنا ِعيَسى ْبُن يُوُنسَ   [1]   -  1744 َعِليِّ ْبِن َأيِب طَْلَحَة قَاَل َأرَاَد َكْعُب  ، َعْن  أَبُو َبْكِر ْبُن َأيِب َمْرميََ ، ثنا  قال ُمَسدَّ

َرِضَي   مالك  يَ ُهوِديَّةً بن  يَ ت ََزوََّج  َأْن  َعْنه  َوَسلَّمَ   ،هللا  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  النَِّبَّ  حُتِْصُنكَ "  :َوقَالَ   ،فَ ن ََهاهُ   ،َفَسَأَل  اَل  َا   "ِإَّنَّ
 ِعيَسى ْبُن يُوُنَس بِهِ َوقَاَل أَبُو َبْكِر حدثنا  [2]  - 1744

الحديث  : المحقق] [ لحة لم يدرك كعباضعيف وعلي بن أبي ط  أبو بكر بن أبي مريم:  في السنن اإلمام الدارقطني] # 
 [ ضعيف عن كعب بن مالك.
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 بَابُ تَخْيرِيِ مَنْ أَسْلَمَ عَلَى أَكْثَرِ مِنْ أربع نسوة فيهن(   -  37) 
َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ، َعْن  ْهِريُّ ُهَو املخزومي َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َجْعَفٍر الزُّ ، ثنا  حُمَمَُّد ْبُن ُعَمَر اْلَواِقِديُّ   َحدَّثَ نَا:  قال احْلَاِرثُ   -  1745

ُ َعَلْيِه    ،َوحَتَْتهُ عشر نسوة  ،َأْسَلَم َغْياَلنُ   :َعِن ابن عباس َرِضَي هللا َعْنهما قال  ،أَبِيهِ ، َعْن  َأيِب ُسْفيَانَ  فأمر النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ
ُهنَّ َأْربَ ًعا ُ َعَلْيِه أ ف ،َوِعْنَدهُ مثان نسوة ،وأسلم صفوان َرِضَي هللا َعْنه ،ُهنَّ َق َسائِرَ َويُ َفارِ  ،َوَسلََّم َأْن َُيْتَاَر ِمن ْ مر النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ

ُهنَّ َأْربَ ًعا   . اِرَق َسائَِرُهنَّ َويُ فَ  ،َوَسلََّم َأْن مُيِْسَك ِمن ْ
ا لحال ال: المحقق] [إسناده ضعيف، وله شاهدبوصيري: ال] #   [ واقدي فإنه متروك.هذا اإلسناد ضعيف جدا

 

 بَابُ الظِّهَارِ(   -  39)  
احْلَاِرثُ   -  1749 ثَ نَاَوقَاَل  َحدَّ إسحاق  :  ْبُن  ثنا  َأمْحَُد  ثنا  وهب ،  قال، َعْن  أَيُّوبُ ،  املديين  يزيد  َبيِن    :َأيِب  ِمْن  اْمرََأًة  َأنَّ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم   عطاه  أف  -شك أيوب  -نصف َوْسٍق ِمْن َشِعرٍي    :بَِوْسٍق ِمْن َشِعرٍي أو قال بَ يَاَضَة َأْرَسَلْت ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم الذي ظَاَهَر ِمَن اْمَرأَتِهِ  َُيِْزُئ َمَكاَن ُكلِّ ِنْصِف َصاٍع ِمْن ِحْنطَةٍ   ،دَّْق هِبََذاَتصَ "  :فَ َقالَ   ،النِب َصلَّى اَّللَّ   ، فَِإنَّهُ 

 " َصاع  ِمْن َشِعريٍ 
 [ .إسناد الحارث رجاله ثقات، إالَّ أنه مرسل : المحقق] [ .إسناده مرسلبوصيري: ال] # 

 
َُّنرَْيٍ   -  1750 ْبُن  اَّللَِّ  َأْخَْباََن َعْبُد  ِإْسَحاُق  ُمْسِلمٍ ، َعْن  َوقَاَل  ْبِن  ِدينَارٍ ، َعْن  ِإْْسَاِعيَل  ْبِن  اْبِن  ، َعْن  َعْمرِو  طاووس َعِن 

ظاهر  :َعبَّاسٍ  رَُجاًل  الْ   َأنَّ  يف  رآها  َها  ،فََأْعَجب َْتهُ   ،َقَمرِ امرأته  اَّللَِّ   ، فَ َوَقَع َعَلي ْ َرُسوَل  َوَسلَّمَ فَأََتى  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ  ،فََأْخَْبَهُ   ، َصلَّى 
ُ تَ َعاىلَ " :فَ َقالَ   ". َأْمِسْك َحَّتَّ ُتَكفِّرَ "  :فَ َقالَ  ،فََأْعَجب َْتيِن  ،رَأَيْ تُ َها :فَ َقالَ  "؟ {ِمْن قَ ْبِل َأْن يَ َتَماسَّا} :أَلَْيَس َقْد قَاَل اَّللَّ

إسماعيل بن مسلم  :  المحقق]  [سماعيل بن مسلم وهو المكي البصري ضعيفإ:  (7/180)  األلباني في إرواء الغليل]  #  
 [ ضعيف، وحديث عكرمة مضطرب فًل يتقوى به.

 

 بَابُ الرَّضَاعِ(   -  40) 
ثَ نَاقَاَل احْلَاِرثُ   -  1751   : هللا َعْنه قَالَ أيب هريرة َرِضَي  ، َعْن  َصاِلٍح َمْوىَل التوءمة ، َعْن  اَنِفعٍ ، َعْن  اِلحٍ ُعَمُر ْبُن صَ   : َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   ؟َما يُْذِهُب َعينِّ َمَذمََّة الرََّضاعِ   :ُسِئَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ د أو  يعين العب   "اْلغُرَّةُ "  :فَ َقاَل َصلَّى اَّللَّ
 األمة 

أجد ترجمتها، والحديث قد ورد عن غير أبي هريرة  إسناد الحارث فيه: عمر بن صالح وصالح بن نافع لم  :  المحقق]  #  
 [ رضي هللا عنه.

 
د    - 1752 َلْو   : َعَلْيِه َوَسلَّمَ ِقيَل لِلنَِّبِّ َصلَّى اَّللَُّ   :مُحَْيٍد الطَّوِيِل عن احلسن َرِضَي هللا َعْنه قَالَ ، َعْن  ََيََْي ، ثنا  وقال ُمَسدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   ،تَ َزوَّْجَت بنت محزة َرِضَي هللا َعْنه َا ابْ َنةُ َأِخي ِمَن الرضاع " :قَاَل َصلَّى اَّللَّ َوِإنَّ الرََّضاَعَة حُتَّرُِم َما ََيُْرُم ِمَن    ،ِإَّنَّ
 " النََّسبِ 

وقد ورد هذا الحديث متصًلا من طرق صحيحة  ،  صحيح  ناد مرسلهذا اإلس:  المحقق]   [إسناده مرسل صحيحبوصيري:  ال]  #  
 [ .مخرجة في الصحيحين وغيرهما
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ثَ نَاَوقَاَل الطَّيَاِلِسيُّ   [1]   -  1753 عن جابر َرِضَي هللا   ،َعِن َأيِب َعِتيقٍ   ،َحَراِم ْبِن ُعْثَمانَ ، َعْن  َخارَِجةُ ْبُن ُمْصَعبٍ   : َحدَّ

اَّللَِّ  َرُسوَل  َأنَّ  قال  قَالَ   َعْنه  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ ِفَصالٍ "  :َصلَّى  بَ ْعَد  َرَضاَع  اْحِتاَلمٍ   ،اَل  بَ ْعَد  يُ ْتَم   احْلَِديثَ ...  "َواَل 
 بِهِ َحَراِم ْبِن ُعْثَماَن ، َعْن ُمطَرِّفٍ ، َعْن خَمَْلد  َعِن اْبِن ُجَرْيجٍ ، ثنا أَبُو َسَلَمةَ  : َحدَّثَ نَاَوقَاَل أَبُو يَ ْعَلى [2]  - 1753

 [ .هذا اإلسناد فيه: حرام بن عثمان وهو ضعيف: المحقق] # 
 

ثَ نَاَوقَاَل اْبُن َأيِب ُعَمرَ   -  1754 َأِخيِه زَْيٍد َأْو  ، َعْن  ِهَشاُم ْبُن ِإْْسَاِعيَل اْلُقَرِشيُّ السَّْهِميُّ ، ثنا  ِبْشر  ُهَو اْبُن السَِّريِّ   : َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ََّنَى َأْن ُتْسرَتَْضَع احْلَْمَقاءُ ل هللارسو  إن :زاَِيِد ْبِن ِإْْسَاِعيَل قال  " ْشِبهُ ِإنَّ اللََّبَ يُ "  :َوقَالَ  ، َصلَّى اَّللَّ

 [ -صلى هللا عليه وسلم-الحديث ضعيف من جميع طرقه، وال يثبت عن النبي : المحقق] # 
 

ثَ نَاَوقَاَل احْلَاِرثُ  - 1756 عن جده َرِضَي هللا   ه،عن أبي  ،ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َعْمرِو ْبِن عوف  ِثريُ نبا كَ  ،حُمَمَُّد بن عمر : َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  :َعْنه قَالَ  ُْم َأْهُل َأَمانَةٍ  ،اْسرَتِْضُعوا يف ُمَزيْ َنةَ "  :قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  " فَِإَّنَّ

 [ الواقدي، وكثير بن عبد هللا، وكًلهما متروكتالف فيه:  هذا اإلسناد: المحقق] [إسناده ضعيفبوصيري: ال] # 
 

 بَابُ النَّفَقَاتِ(   -  41) 
،  َمْكُحولٍ ، َعْن  َوقَاَل َعْبُد ْبُن محيد حدثنا عمر ْبُن سعيد الدمشقي بنا َسِعيٍد ْبُن َعْبِد اْلَعزِيِز الت َُّنوِخيُّ   [1]   -  1758

ُ َعَلْيِه َوسَ ا ْسَِ أَّنََّ  :أم أمين َرِضَي هللا َعْنها قالتَعْن  أَْنِفْق َعَلى َأْهِلَك " :قَالَ  ،لََّم يُوِصي بَ ْعَض َأْهِلهِ َعْت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُهمْ  ،ِمْن طَْوِلكَ   . "َوَأِخْفُهْم يف اَّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ  ،َواَل تَ ْرَفْع َعَصاَك َعن ْ

يَ ْعَلى  [2]  -  1758 أَبُو  ثَ نَاوقال  َحدَّ بَ   :  بْ أَبُو  َزجْنُويَهِ ْكِر  ُمْسِهرٍ   ُن  أَبُو  ثَ نَا  ثنا  َحدَّ ِبهِ ،  اْلَعزِيِز  َعْبِد  ْبُن   َسِعيُد 
هِبَِذِه الوصية ثوابن    َأنَّ اْلُموصَّى  :ََيََْي ْبُن َسِعيٍد َعِن الزهري قال، ثنا  ُعَمرُ   : َحدَّثَ نَاَوقَاَل َعْبُد ْبُن مُحَْيدٍ   [3]   -  1758

 َرِضَي هللا َعْنه
وسعيد بن عبد العزيز تغير    ال نعرف لمكحول سماعا من أم أيمن.  في إسناده كًلم::  (1592في المنتخب )  دوي الع]  #  

 [ صحيح بمجموع طرقه.: المحقق] [حفظه.
 

اءِ ، َعْن  ِإْسَحاقَ َوقَاَل احْلَاِرُث حدثنا ُمَعاِويَةُ بن عمرو بنا أَبُو    -  1760 ُمْسِلِم بن يسار    نْ ، عَ َأيِب ِقاَلبَةَ ، َعْن  َخاِلٍد احْلَذَّ
َسرِيَّةً   :قال َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّ  َرُسوُل  فيها  ،بَ َعَث  ُيرج  َأْن  َشابٌّ  من  "  :فقال  ،فَاْستَْأَذنَهُ  اهلك  يف  تَ رَْكَت  َهْل 

يَان  ِصغَار   ،اَل َأْعَلُمهُ  :قَالَ  ،" ؟كامل   " ِهْم جُمَاَهًدا َحَسنًا ِفيفَِإنَّ  ،اْرِجْع ِإلَْيِهمْ "  :قَالَ  ،َوُهْم ِصب ْ
 [.تقو ي حديث الباب  وللحديث شواهد، هذا اإلسناد مرسل رجاله ثقات : المحقق] # 

 

 بَابُ مَا لِلْمَرْأَةِ مِنَ الْأَجْرِ إِذَا حَمَلَتْ(   -  42) 
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َسِعيِد ْبِن ، َعْن  َأيِب َهاِشمٍ ، َعْن  قَ ْيِس ْبِن الرَّبِيعِ   ، َعنْ مُحَْيٍد حدثنا يَ ْعَمُر ْبُن ِبْشٍر نبا اْبُن اْلُمبَاَركِ قَاَل َعْبُد ْبُن    -  1762
ُ َعَلْيِه َوسَ  :عن عمر َرِضَي هللا َعْنه قَالَ  ،َعِن ابن عباس َرِضَي هللا َعْنهما ،ُجَبرْيٍ  ِإنَّ لِْلَمْرأَِة "  :لََّم قَالَ أُرَاهُ َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ

ِط يف َسِبيِل اَّللَِّ   ،ِفَصاهِلَا ِمَن اأْلَْجرِ  مَحِْلَها ِإىَل َوْضِعَها ِإىَل   " فَ َلَها َأْجُر َشِهيدٍ  ،فَِإْن َهَلَكْت ِفيَما َبنْيَ ذلك ،َكاْلُمَتَشحِّ
ضعيف، لضعف قيس بن الربيع، ولعل هذا الحديث  حديث الباب  :  المحقق]  [ سند ضعيف:  (799في المنخب )  ]العدوي   #  

ءمن تلك المناكير التي أدخلها علي   [.ه ابنه السيِ 
 

َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي هللا َعنهما   ،  ِعْكرَِمةَ ، َعْن  ُحَسنْيٍ ، َعْن  وقال أَبُو يعلى حدثنا وهب هو ابن بقية نبا َخاِلد    - 1763
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَالَ  فَاْشَتدَّ َذِلَك َعَلى   "يف اجْلَنَِّة َوبَِقي َّتُ ُهنَّ يف النَّارِ ِمْن ِتْسٍع َوِتْسِعنَي اْمَرَأًة َواِحَدة   "   :قال َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   ،َمْن َحَضَر ِمَن املهاجرين  فان هَلَا َأْجُر الصائم اْلَقائِِم   ،ِإنَّ اْلُمْسِلَمَة إذا محلت"   :فَ َقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 " فَِإنَّ هَلَا يف أَوَِّل َرْضَعٍة َأْجَر َحيَاِة َنَسَمةٍ  ،فَِإَذا َوَضَعتْ  ،هللا تعاىل   اْلُمْحرِِم اْلُمَجاِهِد يف سبيل

ا:  المحقق ]  [(6252)  السلسلة الضعيفةمنكر جدا:  :  لبانياأل ]  #   ألن فيه حسين بن قيس وهو    ،هذا اإلسناد ضعيف جدا
 [ متروك.

 

 بَابُ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ(   -  43) 
َثيِن  حدثنا أَبُو ُأَساَمةَ أَبُو َبْكرِ   قَالَ   -  1764 َثيِن أَبُو فَ ْرَوةَ   ، َحدَّ َأيِب ثَ ْعَلَبَة اخْلَُشيِنِّ قَاَل ، َعْن  ُعْرَوةُ ْبُن رَُوميٍْ اللَّْخِميُّ   ، َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   ، اجْلَاِهِليَّةِ اَي َرُسوَل اَّللَِّ نََذْرُت َأْن َأَْنََر َذْوًدا َعَلى َصَنٍم ِمْن َأْصنَامِ   :قُ ْلتُ   :َوَلِقَيهُ قَالَ  َأْوِف "   :قَاَل َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ ، مثَّ  " وال تمث ربك  ، بَِنْذِركَ    ،َواَل يف َقِطيَعِة رَِحمٍ   ،اَل َوفَاَء لَِنْذٍر يف معصية هللا تعاىل "  :قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 "َواَل ِفيَما اَل مَيِْلكُ 
 [ إسناد ضعيف، لضعف أبي فروة يزيد بن سنان، واالنقطاع بين عمرو بن رويم وأبي ثعلبة: المحقق] # 

 
ْعُت اْبَن َعبَّاٍس َرِضَي هللا َعْنهما وَ   -  1765 ِعْنَدهُ  وحدثنا َعْبُد الرمحن ْبُن ُسَلْيَماَن نبا حُمَمَُّد ْبُن ُكَرْيٍب عن كريب قَاَل ْسَِ

اٍد َواَنِفُع ابن جبري َرِضَي هللا َعْنهما فَ َقالَ   اَّللَِّ ْبنُ   اْلِمْسَوُر َوَعْبدُ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَالَ   :َشدَّ َثاَلث  اَل "  :ِإنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 "  َعَلى َسيِِّدهِ ْلَعْبدِ َواَل لِ  ،َواَل ميَِنَي لِْلَمْرأَِة َعَلى َزْوِجَها ،اَل ميَِنَي لِْلَوَلِد َعَلى َواِلِدهِ  ،ميَِنَي ِفيِهنَّ 

 [ هذا اإلسناد ضعيف بسبب ضعف محمد بن كريب، وقد تفرد به.: المحقق ] [له شاهد.بوصيري: ال] # 
 

ثَ نَاَوقَاَل احْلَاِرثُ   -  1766 عن  َأيِب َعِتيٍق  ، َعْن  ِإْْسَاِعيُل ْبُن عياش عن حرام بن ُعْثَمانَ ، ثنا  ِإْْسَاِعيُل ْبُن َأيِب أَُوْيسٍ   : َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَالَ   :هللا َعْنه قال   جابر َرِضيَ    ، َواَل ميَِنَي يف َقِطيَعِة رَِحمٍ  ،اَل َنْذَر يف معصية هللا تعاىل"  :َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 " ع َواِلِدهِ َواَل ميني لولد م ،َواَل ميَِنَي َلَزْوَجٍة َمَع َزْوِجَها  ،َواَل ميني للمملوك على َسيِِّدهِ 
حديث ضعيف لضعف حرام بن  : المحقق ] [فيه حرام بن عثمان ساقط مطرح ال تحل الرواية عنه: ابن حزم في المحلى] # 

 [ عثمان.
 

ُ  قَاَل رَُجل  ِعْنَد َرُسو   :َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َشِقيٍق قَالَ ، َعْن  وحدثنا ِبْشر  ُهَو اْبُن اْلُمَفضَِّل نبا اجْلَُرْيرِيُّ   -  1769 ِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َتهُ َسَكتَ  قُ ْلنَا:َفَما زَاَل يَُكّرِرَُها َحَّتَّ  ،" قُ ْلَت َواأْلََمانَةِ  ،قُ ْلَت َواأْلََمانَةِ "  :فَ َقالَ  ،َواأْلََمانَةِ  :َعَلْيِه َوَسلَّمَ   . لَي ْ
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وقد ورد   ه مرسل، كما قاله البوصيري.هذا اإلسناد رواته ثقات، إالَّ أن :  المحقق]  [إسناده مرسل رواته ثقات بوصيري:  ال]  #  
 [.الزجر عن الحلف باألمانة في غير ما حديث 

 
أيب هريرة َرِضَي هللا َعْنه َعِن النَِّبِّ َصلَّى ، َعْن أَبِيهِ ، َعْن َوقَاَل َأمْحَُد ْبُن َمِنيٍع حدثنا هشيم نبا َيَي بن عبيد اَّللَِّ  - 1773

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَالَ  َها ،َمْن َحَلَف َعَلى ميَِنيٍ "  :اَّللَّ  ". َواَل َكفَّارََة َعَلْيهِ   ، َخرْي  فَ ْليَْأِت الَِّذي ُهوَ  ،فَ َرَأى َغرْيََها َخرْيًا ِمن ْ
ا: المحقق] [إسناده ضعيفبوصيري: ال] #   [حديث الباب ضعيف جدًّ

 
ثَ نَا ِبْشُر ْبُن اْلَولِيدِ   -  1778 ِجْئُت َرُسوَل   :عمران بن احلصني اخلزاعي قَالَ ، َعْن  ِن احْلََسنِ َسِعيُد ْبُن َزْريِبٍّ عَ ، ثنا  َوَحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يف نَ َفٍر َنْسَتْحِمُلهُ  ًما  :قَالَ   "َواَّللَِّ اَل َأمحُِْلُكمْ   ،َما ِعْنِدي َما َأمحُِْلُكمْ "   :فَ َقالَ   ،اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ فَُأِتَ ِبِِِبٍل    ،َفرَتََكنَا َأايَّ
َرى فََأَمَر لَ   ،فََأْرَسَل ِإيَلَّ   ،ِإِبِل الصََّدقَةِ ِمْن   وهللا ما أظن يُ بَاِرُك لَنَا   :فَ ُقْلُت أِلَْصَحايِب   ،فَاْنَصَرف ْنَا هِبَا  ،نَا بثالث مِجَاٍل ُغرِّ الذُّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم حلف أن ال َيملنا   ،ِفيَها بَِيِميِنهِ نَا ِإلَْيِه  فَاْرِجُعوا بِ   ،فلعله نسي  ، أن رسول هللا َصلَّى اَّللَّ   ،إِلَْيهِ   فَ َرَجْعنَا  ، نُذَكُِّرهُ 

حَتِْمَلنَا  ُقْلنَا:ف َ  اَل  َأْن  َها  َعَلي ْ َحَلْفَت  الَّيِت  مَيِيُنَك  اَّللَِّ  َرُسوَل  َوَسلَّمَ   ،اَي  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  مَيِييِن "  :قَاَل  َعَرْفُت  َحَلَف    ،َقْد  َمْن 
 ." َوْلُيَكفِّْر َعْن مَيِيِنهِ  ،فَ ْليَْأِت الَِّذي ُهَو َخرْي   ،َغرْيََها َخرْيًا َأىفَ رَ  ،ِمْنُكْم َعَلى ميَِنيٍ 

ا، وذلك ألنه فيه سعيد بن زربي وهو منكر الحديث،  :  المحقق]  [ .إسناده ضعيفبوصيري:  ال ]  #   حديث الباب ضعيف جدا
 [ حوبشر بن الوليد، وهو ضعيف؛ لكن للحديث طريق أخرى مختصرة وإسنادها صحي

 
ثَ نَاَوقَاَل احْلَُمْيِديُّ   -  1779 ْعُت احْلَاِرَث ْبَن    : َحدَّ سفيان نبا ِإْْسَاِعيُل ْبُن أَُميََّة َعِن اْبِن َأيِب اخْلَُواِر َمْوىًل لبين عامر قال ْسَِ

إِ  ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   :الَّ قَالَ َماِلِك ْبِن اْلَْبَْصاِء يف اْلَمْوِسِم يُ نَاِدي يف النَّاِس قَاَل ُسْفيَاُن اَل َأْعَلُمهُ  َما ِمْن  "  :قَاَل النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ
ْقَتِطَع هِبَا حق مال   " َوُهَو َعَلْيِه َغْضبَانُ  ،ُمْسِلٍم ِإالَّ لقي هللا تعاىل  أمرئَأَحٍد ََيِْلُف َعَلى ميَِنٍي َكاِذبٍَة لِي َ

 [صحيح حديث الباب : المحقق] [إسناده فيه مقالبوصيري: ال] # 
 

 بَابُ النَّذْرِ(   -  44)  
د    -  1784 ثَ نَاوقال ُمَسدَّ َأنَّ رَُجاًل نََذَر َأْن يَ ْنَحَر َذْوًدا    :ِعْكرَِمَة بن خالد قال ، َعْن  َعْمرِو ْبِن ِدينَارٍ ، َعْن  ُسْفيَانُ   : َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   :قَالَ   "َويف نَ ْفِسَك َشْيء  ِمْن َأْمِر اجْلَاِهِليَّةِ   ،َوقُ ْلَت َذِلكَ   ، كَ َلى َذلِ َأَحَلْفَت عَ "  :بِبُ َوانََة فَ َقاَل النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ،اَل   " فَاَْنَْرَها " :قَاَل َصلَّى اَّللَّ

 [.وقد ورد بنحوه من طرق أخرى  هذا اإلسناد رواته ثقات وهو مرسل.: المحقق] [له شاهدبوصيري: ال] # 
 

  :فَاِطَمَة بنت قيس َرِضَي هللا َعْنها قالت، َعْن  جُمَاِلٍد َعِن الشَّْعِبِّ ، َعْن  اخْلَِليُل ْبُن زََكرايَّ   : َحدَّثَ نَااحْلَاِرثُ َل  َوقَا  -  1788
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم بَ َعَث جيشا ُهْم َخَْب  َصاِلح  ألمحدن هللا ت"  :فقال  ،َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ فَ َلمَّا َأََتهُ   " َحقَّ مَحِْدهِ عاىلإن َأََتين ِمن ْ

َخَْب  َصاِلح   ُهْم  ِمن ْ َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ ُشْكًرا"   :قَالَ   ،َصلَّى  احْلَْمُد  فضال   ،اللَُّهمَّ َلَك  اْلَمنُّ  اخلطاب   "َوَلَك  بن  له ُعَمُر  فقال 
َعْنه  هللا  خَ   :َرِضَي  ُهْم  ِمن ْ َأََتين  إن  قلت  إنك  اَّللَِّ  َرُسوَل  مَحِْدهِ َْب  اَي  َحقَّ   َ اَّللَّ أَلَمْحََدنَّ  َوَسلََّم   ، َصاِلح   َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  قَاَل 

 " َوَلَك اْلَمنُّ َفْضاًل  ،اللَُّهمَّ َلَك احْلَْمُد ُشْكًرا " :قُ ْلتُ 
ا، لحال الخليل بن زكريا فإنه متروك.: المحقق] [إسناده ضعيفبوصيري: ال] #   [ هذا اإلسناد ضعيف جدًّ
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 كِتَابُ الْحُدُودِ(   -  18) 
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 باب حتريم دم املسلم وعرضه(   -  1) 
ثَ نَاوقال احْلَاِرثُ   -  1790 ْبُن ُعَمَر قَاَل قَاَل ِعْكرَِمةُ ، ثنا  َعْبُد اَّللَِّ ْبُن الرُّوِميِّ   : َحدَّ َثيِن ُعبَاَدةُ  اْبُن ُحَجرْيٍ عن أبيه    ، َحدَّ

قال  هللا َعْنه  َحجَِّة اْلَوَداعِ نَّ أَ   :َرِضَي  يف  َخَطَب  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ النَِّبَّ َصلَّى  َهَذا  :فَ َقالَ   ،  بَ َلٍد  النَّاُس َأيُّ  َفذََكَر  ...    أَي َُّها 
 " اَب بَ ْعضٍ فال تَ ْرِجُعوا بَ ْعِدي ُكفَّارًا َيْضِرُب بَ ْعُضُكْم رِقَ "َنوه وزاد 

 [ ضعيف صحيح بشواهده، وهذا إسناد:  المحقق] # 
 

ثَ نَاَوقَاَل أَبُو َبْكرِ   -  1792 َثيِن ُموَسى بن عبيدة الربذي ، ثنا  زَْيُد ْبُن احْلُبَابِ   : َحدَّ َعِن ابن عمر   ،َصَدقَةُ ْبُن َيَسارٍ   ، َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   :َرِضَي هللا َعْنهما قَالَ  ِم التَّْشرِيِق ِِبًََن نَ َزَلْت َهِذِه السُّورَةُ َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َوُهَو يف َحجَِّة    ، َأْوَسَط َأايَّ

فَ عَ  َخَتَمَها  َحَّتَّ  َواْلَفْتُح{  اَّللَِّ  َنْصُر  َجاَء  }ِإَذا  اْلَوَداعُ اْلَوَداِع  أَنَّهُ  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّ  َرُسوُل  ِبَراِحَلِتِه   ،َرَف  فَأََمَر 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم لِلنَّاِس اِبْلَعَقَبةِ   ، فَ ُرِحَلْت َلهُ   ،القصوى   ِِبَا  َوأَْثََن َعَلْيهِ   ، فحمد هللا تعاىل  ،فَاْجَتَمَع ِإلَْيِه النَّاسُ   ،فَ َوَقَف َصلَّى اَّللَّ

اَيُس ْبُن رَبِيَعَة ْبِن احْلَاِرِث  أضعه َدٍم إِ   َوَأوَُّل دم  ،فَ ُهَو َهْدر    ،أَي َُّها النَّاُس ِإنَّ كل دم كان يف اجْلَاِهِليَّةِ "   :قَالَ ، مثَّ  ُهَو َلهُ َأْهل  
لَْيثٍ  َبيِن  يف  ُمْسرَتَْضًعا  ُهَذْيل    ،َكاَن  رؤوس    ،فَ َقت ََلْتهُ  لكم  هللا َعْنه  َرِضَي  املطلب  ْبِن عبد  اْلَعبَّاِس  راَِب  َأَضُعهُ  راًِب  َوِإنَّ َأوََّل 

 ذََكَر احْلَِديَث ِبطُولِهِ فَ ... "َأْمَواِلُكْم اَل َتظِْلُموَن َواَل تُظَْلُمونَ 
 [ شواهد كثيرة، تشهد لمتنههذا الحديث ضعيف اإلسناد، بسبب ضعف موسى بن عبيدة، لكن  الحديث له : المحقق] # 

 
الناقد   1-  1794 حُمَمٍَّد  ْبُن  َعْمُرو  ثنا  َحدَّثَ نَا  الرَّقَّيُّ ،  اْلِكاَليِبُّ  ُعْثَماَن  ْبُن  ثنا  َعْمُرو  حممد ،  بن  عَ اصبغ  ْبِن  ْن  ،  َجْعَفِر 

ُ أَنَّهُ َكاَن يَ ُقوُم يف النَّاِس يوم أضحى أو يوم فطر  َواِبَصَة يَ ْعيِن اْبَن َمْعَبٍد ِإْن َشا، َعْن  َشدَّاٍد َمْوىَل ِعيَاضٍ ، َعْن  بُ ْرقَانَ  َء اَّللَّ
ِحجَّ   ي َُقوُل:ف َ  يف  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ اَّللَِّ َصلَّى  َرُسوَل  َشِهْدُت  َوُهَو  ِإيّنِ  اْلَوَداِع  َهَذا"   يَ ُقوُل:ِة  يَ ْوٍم  النَّْحرِ   قَالُوا:  "؟ َأيُّ   ،يَ ْوُم 

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   ،البلدة   قَالُوا:  ؟"أي بَ َلٍد َهَذا " :قال  ،شهر حرام   :قالوا   ؟"َشْهٍر َهَذا فََأيُّ  "  :قَالَ  فإن دماءكم  "  :قال َصلَّى اَّللَّ
  ؟اللَُّهمَّ َهْل بَ لَّْغتُ   ،تَ ْلَقْونَهُ ْهرُِكْم َهَذا يف بَ َلدُِكْم َهَذا ِإىَل يَ ْوِم  ُكْم َحَرام  َكُحْرَمِة يَ ْوِمُكْم َهَذا يف شَ َوَأْمَوالُكْم َوَأْعَراضُكْم َعَليْ 

 . فنحن نشهد عليكم كما أشهد علينا :قال وابصة  "يبلغ الشَّاِهُد اْلغَاِئبَ 
النَّ   2-  1794 حُمَمٍَّد  ْبُن  ثَ نَا َعْمُرو  ثنا  اِقدُ وَحدَّ اخْلَُزاِعيُّ ،  َسَلَمَة  َأنَّ ، َعْن  أَبُو  احْلَِديِث  َهَذا  يف  ثَ ُهْم  َحدَّ بُ ْرقَاَن  ْبِن  َجْعَفِر 

َأْشَهُد َعَلْيُكْم َكَما اشهد علينا إذ    :َساملَ ْبَن َواِبَصَة ْبِن َمْعَبٍد صلى هبم يف الرقة َوذََكَر َحِديث َواِبَصَة َهَذا قَاَل قال َواِبَصةُ 
 َوََنُْن نُ بُ لُِّغُكمْ  ،غبتم

 [ الحديث ضعيف من هذين الطريقين، إالَّ أن الشواهد متضافرة على صحة متنه: المحقق] # 
 

 بَابُ حَدِّ الْخَمْرِ(   -  2) 
مَلْ يَ ْفِرْض َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى   :الَ َصاِلِح ْبِن َأيِب اأْلَْخَضِر َعِن الزُّْهِريِّ قَ ، َعْن  قَاَل ِإْسَحاُق َأْخَْباََن النَّْضُر ْبُن ُُشَْيلٍ   -  1795

ا َحَّتَّ فَ َرَض أبو بكر َرِضَي هللا َعْنه َأْربَِعنيَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يف اخْلَْمِر َحدًّ  . اَّللَّ
ِشَهابٍ  اْبُن  يَزِيدَ   :قَاَل  ْبُن  السَّاِئُب  مَثَاِننيَ مثَّ    :قال  َعْنه  هللا  َرِضَي  عمر  مثَّ  فرض  َرضِ ،  عثمان  هللاإن  مَثَاِننَي َي  َجَلَد  َعْنه   

 . َوِإَذا ُأِتَ ابلرجل قد زل زلة َجَلَدهُ َأْربَِعنيَ  ،َوَأْربَِعنَي َكاَن ِإَذا ُأِتَ اِبلرَُّجِل الذي قد تضلع ِمَن الشََّراِب َجَلَدهُ مَثَاِننيَ 
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 [ هذا اإلسناد مع إرساله فهو ضعيف بسبب ضعف صالح بن أبي األخضر.: المحقق] # 
 

ثَ نَاَوقَاَل َعْبدُ   -  1796 أم امين ، َعْن  َمْكُحولٍ ، َعْن  َسِعيُد ْبُن َعْبِد اْلَعزِيِز الت َُّنوِخيُّ ، ثنا  ُعَمُر ْبُن َسِعيٍد الدَِّمْشِقيُّ   : َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يُوِصي بَ ْعَض  :َرِضَي هللا َعْنها قالت َعْت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َا ْسَِ َك َواخْلَْمرَ "   :فَ َقالَ   ،َأْهِلهِ َأَّنَّ َا ِمْفتَاُح    ،َوِإايَّ فَِإَّنَّ

 احْلَِديثَ  ..."ُكلِّ َشرٍّ 
 [ إسناده ضعيف: المحقق] # 

 
أان أَيُّوبُ   -  1800 ْبُن ِإبْ َراِهيَم  ِإْْسَاِعيُل  حدثنا  د   ُمَسدَّ قَالَ   ، َوقَاَل  ملكية  َأيِب  اْبِن  اِبْبِن    :َعِن  النَِّبِّ  ىَل إِ   ،الن َُّعْيَمانِ ِجيَء   

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم وقد شرب َخرا  . َوالنَِّعالِ  َفَضَربُوهُ ِِبَْيِديِهْم َواجْلَرِيدِ  ،إِلَْيهِ  افقامو  ،فََأَمَر َمْن يف اْلب َْيتِ  ،َصلَّى اَّللَّ
 يِب ُمَلْيَكَة ُعْقَبَة ْبَن احْلَاِرِث َوزَاَد يف آِخرِِه وَُكْنتُ َوَقْد َأْخَرَجهُ اْلُبَخاِريُّ ِمْن هذا الوجه فزاد بَ ْعَد اْبِن أَ   :قُ ْلتُ ،  َهَذا ُمْرَسل  *  

 ِفيَمْن َضَربَهُ 
، فخا: المحقق] #  لف فيه الثقات  حديث الباب رواته ثقات، إالَّ أنه شاذ، وذلك ألن  إسماعيل بن إبراهيم انفرد فرواه مرسًلا

.  [ والحديث ثابت متصًلا في صحيح البخاري   الذين رووه متصًلا
 

د  وحدثنا ََيََْي َعِن اْبِن َحْرَمَلةَ   -  1801 َثيِن ُمَسدَّ ُ َعَلْيِه   :أَبُو َسَلَمَة ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن قَالَ   ، َحدَّ قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
تُ ُلوهُ  ،فَِإْن َعاَد يف الرَّابَِعةِ  ،فَاْجِلُدوهُ  ،َمْن َشِرَب اخْلَْمرَ " :َوَسلَّمَ   ". فَاق ْ

 ُمْرَسل  * 
، وذلك ألن عبد الرحمن بن حرملة خالف الثقات فأرسله؛ على أن  : المحقق] #  الحديث ثابت من  هذا اإلسناد شاذٌّ مرسًلا

 [ أوجه أخرى متصًلا 
 

 بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ الْخَمْرِ وَلَوْ كَانَتْ لِيَتَامَى(   -  3) 
د    -  1802 ثَ نَاقَاَل ُمَسدَّ ُ َعَلْيِه    :عن أبيه قال  ،َجْعَفِر ْبِن حُمَمَّدٍ ، َعْن  ََيََْي   : َحدَّ َأنَّ رَُجاًل َأْهَدى ِإىَل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   ،فَ َلمَّا َوىلَّ   ،فََأَمَر بِب َْيِعَها   ،َوَسلََّم ُمَزاَدًة ِمْن ََخْرٍ  مر َصلَّى أف  "بيعها ِإنَّ الَِّذي َحرََّم ُشْرهَبَا حرم  "  :قَاَل َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيِه وَ   . فَ ُفِتحَ  ،َسلََّم ِبوَِكائَِهااَّللَّ

وله شاهد بلفظه َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي    هذا اإلسناد رواته ثقات، إالَّ أنه مرسل.:  المحقق]  [إسناده معضلبوصيري:  ال]  #  
ُ َعْنُهَما،  [ وعليه، فحديث الباب صحيح َّللاَّ

 

 تَحْرِيمِ الْخَمْرِ( بَابُ مُبْتَدَأِ    -  4) 
ثَ نَاقَاَل الطَّيَاِلِسيُّ  َ - 1804 ْعُت ابن عمر َرِضَي هللا َعْنهما  ،َعْن َأيِب توبة املصري ،حُمَمَُّد ْبُن َأيِب مُحَْيدٍ  : َحدَّ  يَ ُقوُل:قال ْسَِ

َوالْ  اخْلَْمِر  َعِن  }َيْسأَلُوَنَك  نَ َزَل  َشْيٍء  فََأوَُّل  آاَيت   ثالث  اخلمر  يف  َفِقيلَ نَ َزَلْت  اآْليََة  اخْلَْمرُ   :َمْيِسِر{  اَي    َقالُوا:ف َ   ،ُحّرَِمِت 
ُ َعزَّ َوَجلَّ  َتِفُع هِبَا َكَما قَاَل اَّللَّ ُ عَ   ،َرُسوَل اَّللَِّ َدْعنَا نَ ن ْ ُهمْ َفَسَكَت َصلَّى اَّللَّ نَ َزَلْت َهِذِه اآْليَةُ }اَل تَ ْقَربُوا  ، مثَّ  َلْيِه َوَسلََّم َعن ْ

ُ    ،اَي َرُسوَل اَّللَِّ إان ال َنْشَرهُبَا قُ ْرَب الصَّاَلةِ   َقالُوا:ف َ   ،ُحّرَِمِت اخْلَْمرُ   :م سكرى{ اآلية َفِقيلَ الصَّاَلَة وانت  َفَسَكَت َصلَّى اَّللَّ
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ُهمْ  َعن ْ َوَسلََّم  مثَّ َعَلْيِه  َواأْلَْنصَ   ،  َواْلَمْيِسُر  اخْلَْمُر  َا  ِإَّنَّ آَمُنوا  الَِّذيَن  أَي َُّها  }اَي  الشَّْيطَاِن  نَ َزَلْت  َعَمِل  ِمْن  رِْجس   َواأْلَْزاَلُم  اُب 
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ فَاْجَتِنُبوُه{ فَ َقاَل َرُسوُل   فَ َقاَم النَِّبُّ    ،ٍل رواية ِمَن الشَّاِم أَْو راواي َوُقدَِّمْت ِلَرجُ   "ُحّرَِمِت اخْلَْمرُ "  :اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم وَ   َفذََكَر احْلَِديثَ  ...أَبُو بكر وعمر َرِضَي هللا َعْنهمَصلَّى اَّللَّ
 [ هذا اإلسناد ضعيف بسبب محمد بن أبي حميد، وأبو توبة مجهول: المحقق] [إسناده ضعيف، وله شاهدبوصيري: ال] # 

 
يًعا   -  1806 ثَ نَاوقال احْلَُمْيِديُّ َواْبُن َأيِب ُعَمَر مجَِ أيب هريرة َرِضَي هللا ، َعْن  رَُجلٍ ، َعْن  ْضرِ بُو النَّ َسامل  أَ ، ثنا  ُسْفيَانُ   : َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُكلَّ َعاٍم رَاِويًَة    :َعْنه قال فَ َقاَل   ،َوَقْد ُحّرَِمتْ   ،فََأْهَداَها لَهُ َعاًما   ،ِمْن ََخْرٍ َأنَّ رَُجاًل َكاَن يُ ْهِدي لِلنَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ

ُ عَ  َا َقْد ُحّرَِمتْ   :َلْيِه َوَسلَّمَ النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ َعَها"  :فَ َقالَ   ؟أََفاَل أَبِيُعَها  :فَ َقاَل الرَُّجلُ   ، ِإَّنَّ   :قَالَ   "ِإنَّ الَِّذي َحرََّم ُشْرهَبَا َحرََّم بَ ي ْ
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   ؟أََفاَل أَُكارُِم هِبَا اليهود    ، فكيف َأْصَنُع هِبَا  :قال   "ْن يَُكارََم هِبَا اليهودِإنَّ الَِّذي َحرََّمَها َحرََّم أَ "  :قال َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   . "ُصب ََّها يف اْلَبْطَحاءِ " :قَاَل َصلَّى اَّللَّ
 [.وله شواهد كثيرة  هذا اإلسناد ضعيف، للجهالة بأحد رواته.: المحقق] [إسناده ضعيف، وله شاهدبوصيري: ال] # 

 
َبْكرِ   -  1807 أَبُو  ثَ نَا  :َوقَاَل  ُفَضْيلٍ   َحدَّ الصباح ، َعْن  َعطَاءٍ ، َعْن  اْبُن  بن  النَِّبَّ    ،َماِلِك  َلِقَي  قَاَل  ثَِقيٍف  ِمْن  رَُجل   عن 

رَُجل   َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ بِِبَضاَعيِت   :فَ َقالَ   ،َصلَّى  ِجْئُت  اَّللَِّ  َرُسوَل  َوَسلَّمَ   ،اَي  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  ِبضَ "  :قَاَل    : قَالَ   ؟"اَعُتكَ َوَما 
َوَسلَّمَ   ،مرخلا َعَلْيِه   ُ اَّللَّ اْلَبْطَحاءِ "  :قَاَل َصلَّى  ِإىَل  هِبَا  أَف َْواَهَها  ،اْنطَِلْق  هِبَا  :قَالَ   "،فََأْهرِق َْها   ،َفُحلَّ  نَ ْفُسهُ   ،َفَخَرَج    ، فَأََبْت 

ِإلَْيهٍ  مايل  :فَ َقالَ   ،فَ َرَجَع  هللا  رسول  َهاِرب    ،اَي  لعيايل  له    ،ب  غريهاقَارِ   َواَل   ،وما  َوَسلَّمَ فقال  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ اَّللَِّ َصلَّى   :َرُسوُل 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َقالَ ، مثَّ فَ َفَعلَ  :قَالَ  ،فََأْهرِق َْها ،َفُحلَّ أَف َْواَهَها ،اْخُرْج هِبَا ِإىَل اْلَبْطَحاءِ  َقْد فَ َعْلُت اَي   :رجع إىل النِب َصلَّى اَّللَّ

اَّللَِّ  اَّللَِّ   ،َرُسوَل  َرُسوُل  إِْبطَْيهِ فَ َرَفَع  بَ يَاُض  َحَّتَّ رُِئَي  يََدْيِه  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ من  "  :فَ َقالَ   ، َصلَّى  ُفاَلٍن  آل  ُفاَلاًن  َأْغِن  اللَُّهمَّ 
 . فَ يُ َورُِّث أَْلَف بَِعريٍ  ،جل ِمْن َأْهِل َذِلَك اْلب َْيِت لََيُموتُ ر فان كان ال "فضلك

 [للجهالة بحال مالك بن الصباح، وشيخه.هذا اإلسناد ضعيف : المحقق] # 
 

 بَابُ التَّرْهِيبِ من شرب اخلمر(   -  5) 
قَاَل  :َعْبِد هللا بن عمر َرِضَي هللا َعْنه قَالَ ، َعْن َعِن احْلََسنِ  ،َعْوف  ، ثنا اخْلَِليُل ْبُن زََكرايَّ  : َحدَّثَ نَاقَاَل احْلَاِرثُ  - 1808

ُ عَ َرُسوُل اَّللَِّ  ِت َواْلُعزَّى ،َشاِرُب اخْلَْمِر َكَعاِبِد اْلَوَثنِ " :َلْيِه َوَسلَّمَ  َصلَّى اَّللَّ  " وشارُب اخْلَْمِر َكَعاِبِد الالَّ
ا بسبب الخليل بن زكريا , ألنه متروك الحديث.:  المحقق]  [له شاهد   ]البوصيري:  #   الحديث  متن  و   هذا اإلسناد ضعيف جدا

 [ . بن عمرو، وابن عباس، وأبي هريرةن، وذلك بمجموع أحاديث عبد هللاال ينزل عن درجة الحس
 

ثَ نَاَوقَاَل َأمْحَُد ْبُن َمِنيعٍ   [1] -  1809 ُ ،  إسرائيل عن ثوير، ثنا  ُحَسنْيُ ْبُن حُمَمَّدٍ   : َحدَّ َعْن جُمَاِهٍد، َعِن اْبِن ُعَمَر َرِضَي اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ َصلَّى  -قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  عنهما   يِم َجَهنََّم  : " -اَّللَّ َمْن َشِرَب اخْلَْمَر قَِلياًل َأْو كثريًا سقاه هللا تعاىل ِمْن محَِ

 ". يَ ْوَم اْلِقيَاَمةِ 
ثَ نَاَوقَاَل أَبُو يَ ْعَلى [2]- 1809  َلهُ ِإْسَرائِيَل ِمث ْ ، َعْن حُمَمَُّد ْبُن َساِبقٍ ، ثنا احْلََسُن ْبُن الصَّبَّاحِ  : َحدَّ
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  حديث الباب ضعيف ألجل ثوير بن أبي فاختة. :  المحقق]  [ َرَواُه اْلَبزَّاُر َوِفيِه َيِزيُد ْبُن َأِبي ِزَياٍد َوُهَو َضِعيٌف.:  الهيثمي]  #  
 [ .ومعنى المتن ثابت في الصحيحين

 
َعْبدُ   -  1810 ثَ نَا:  َوقَاَل  خَمَْلدٍ   َحدَّ ْبُن  ثنا  َخاِلُد  ِباَللٍ ،  ْبُن  َثيِن ُسَلْيَماُن  َحدَّ رَاِفعٍ   ،  ْبُن  َعْن  ِإْْسَاِعيُل  َأيِب  ،  َمْوىَل  ُسَلْيَماَن 

َعْن  َسِعيدٍ  قَالَ ،  َعْنه  هللا  َرِضَي  اخلدري  سعيد  َوَسلَّمَ   :َأيِب  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّ  َرُسوُل  يقبل"  :قَاَل  اخْلَْمِر    اَل  ِلَشاِرِب  هللا 
 "َها َشْيء  َصاَلة  َما َداَم يف َجَسِدِه ِمن ْ 

الحديث ضعيف بهذا  :  المحقق]  [في سنده: إسماعيل بن رافع، وهو متروك  ضعيف جدا::  (981في المنخب )  ]العدوي   #  
 [ مجهول.،وشيخه سليمان مولى أبي سعيد،   اإلسناد، إسماعيل بن رافع ضعيف من جهة حفظه

 
ثَ نَا ُعب َْيُد اَّللَِّ ْبُن ُعَمَر اْلَقَوارِيرِيُّ  - 1813 ، َعْن ِإْْسَاِعيُل ْبُن ِإْسَحاقَ ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ الزُّبرَْيِيُّ ُهَو أَبُو َأمْحَدَ ، ثنا َحدَّ

احْلََسنِ  ثنا  ِإبْ َراِهيَم ْبِن  رَُجل   ،  ْبُن ِعيَسى  اْلَبْصَرةِ َعْبُد اَّللَِّ  َمْوىَل َأيِب اْلَعاصِ ، َعْن  ِمْن َأْهِل  احْلََكِم  أيب مَ ُعثْ ، َعْن  َأيِب  اَن ْبِن 
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   :العاص َرِضَي هللا َعْنه قَالَ  َواَل ُمْدِمُن   ،ديه لَواَل َعاقٌّ لوا   ،اَل َيْدُخُل اجْلَنََّة َوَلُد زانً "  :قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُ َعلَ  ؟وما مدمن اخلمر ،اَي َرُسوَل اَّللَِّ  :ِقيلَ  "ََخْرٍ   " َثاَلُث ِسِننَي يف ُكلِّ َسَنٍة َمرَّةً " :ْيِه َوَسلَّمَ قَاَل َصلَّى اَّللَّ
 [ .األولوله شواهد كثيرة بلفظه في شطره ، هذا الحديث ضعيف بهذا اإلسناد، وذلك ألن ه مسلسل بالمجاهيل: المحقق] # 

 

 بَابُ كُلِّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَتَفْسرِيُ الطِّلَاءِ وَالْخَلِيطِ(   -  6) 
ُسْفيَاَن ْبِن  ، َعْن  َعِن اْبِن يسار   ،َعْبُد الرَّمْحَِن ْبِن زاَِيِد ْبِن أَنْ َعمَ ، ثنا  ْخَْباََن َعْبُد اَّللَِّ ْبُن يَزِيَد املقري ْسَحاُق أَ قَاَل إِ   - 1815

نَا َأْن   :ُكْنُت َمَع ُعَمَر بن اخلطاب َرِضَي هللا َعْنه اِبلشَّاِم فَ َقاَل َأْهُل الذِّمَّةِ   :اخْلَْواَلينِّ قَالَ َوْهٍب   إنك كلفتنا أو فرضت َعَلي ْ
جنَُِدهُ  َواَل  اْلَعَسَل  اْلُمْسِلِمنَي  َعْنه  ،نَ ْرُزَق  هللا  َرِضَي  عمر  َدَخُلوا    : فقال  ِإَذا  اْلُمْسِلِمنَي  اْشَتدَّ    ،َأْرًضاِإنَّ  ِفيَها  يَ َوطُِّنوا  فَ َلْم 

 ،أن ِعْنَداَن َشَرااًب َنْصن َُعهُ من العنب شيئا يشبه اْلَعَسلِ   :فقالوا  ،صلحهم ْم ِمَّا ي َفاَل بُدَّ هلَُ   ،َعَلْيِهْم َأْن َيْشَربُوا اْلَماَء اْلُقَراحَ 
َئِة اْلَعَسلِ   ،ِبصبعه  فجعل َرِضَي هللا َعْنه يرفعه  ،فَأَتَ ْوا به  ، فأتوا به :َ قَال فدعى   ،فَ َقاَل َكَأنَّ َهَذا طالء اإلبل  ،فيمده َكَهي ْ

َوَشِرَب َأْصَحابُهُ   ،َخَفضَ ، مثَّ  ليه فصب ع  ،َرِضَي هللا َعْنه ِباء    ، فَاْرزُقُوا املسلمني منه  ،َما َأطَْيَب َهَذا  :َوقَالَ   ،َفَشِرَب ِمْنهُ 
  : ُن فَ َقاَل الرَُّجلُ َرا َسكْ   قَالُوا:وَ   ،َفَضَربُوهُ بِِنَعاهِلِمْ   ،فَ َقاَم اْلُمْسِلُمونَ   ،ِإنَّ رَُجاًل َخِدَر ِمْنهُ ، مثَّ فَ َلِبَث َما َشاَء اَّللَُّ   ،فرزقوهم ِمْنهُ 

اَي أَي َُّها    :فقام عمر َرِضَي هللا َعْنه َبنْيَ ظَْهَراينَِ النَّاِس فَ َقالَ   ، اَل تَ ْقتُ ُلوين فَ َواَّللَِّ َما َشرِْبُت ِإالَّ الَِّذي رزقنا عمر َرِضَي هللا َعْنه 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قُِبَض َورُِفَع اْلَوْحيُ  رَُسوَل اَّللَِّ َصلَّ ِإنَّ وَ   ،َبَشر  َلْسُت ُأِحلُّ حالال وال أحرم َحَراًما  النَّاُس إَّنا إان فأخذ    ،ى اَّللَّ

يَْدُخَل النَّاُس   فَِإيّنِ َأَخاُف َأنْ  ،هُ فَات ْرُُكو  ،ِإيّنِ أَبْ َرأُ إىل هللا تعاىل ِمْن َهَذا َأْن ُأِحلَّ َلُكْم َحَراًما  :عمر َرِضَي هللا َعْنه بِثَ ْوِبِه فَ َقالَ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  َوَقْد ْسَِ   ،ِفيِه ُدُخواًل  َكاَن ُعْثَماُن َرِضَي هللا َعْنه ، مثَّ  َفَدُعوهُ   "ُكلُّ ُمْسِكٍر َحَرام  "  يَ ُقوُل: ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 . َكاَن ُمَعاِويَةُ َرِضَي هللا َعْنه يشرب احْلُْلوَ ، مثَّ  َيْصن َُعهُ 
ال:  المحقق]  #   ضعيحديث  فيه عبد  باب  ضعيف.ف , ألن  وهو  اإلفريقي،  أم ا    الرحمن  الموطأ،  ثابتة في  القصة  أن  إالَّ 

 [ .-صلى هللا عليه وسلم-المرفوع منه فإنه متواتر عن النبي 
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ْعُت حُمَمََّد ْبَن َجْعَفٍر بن َأيِب َكِثريٍ   -  1816 َثيِن َأْخَْباََن اْلُمْعَتِمُر بن سليمان قال ْسَِ َعاِمِر  ، َعْن  حَّاُك ْبُن ُعْثَمانَ ضَّ ال   ، َحدَّ
   .َكَر َكِثريُهُ ِإيّنِ َأَّْنَاُكْم عن قليل ِما َأسْ  :عن أبيه َرِضَي هللا َعْنه قَالَ  ،ْبِن َسْعِد ْبِن أيب وقاص َرِضَي هللا َعْنه 

 َوِإْسنَاُدهُ َصِحيح    َعِن الضَّحَّاكِ َكَذا َرَواهُ اْلَولِيُد ْبُن َكِثريٍ حُمَمَِّد ْبِن َجْعَفِر فَ َرفَ َعهُ وَ ، َعْن قُ ْلُت َرَواهُ َسِعيُد ْبُن َأيِب َمْرميََ * 
فيه انقطاعاا بين الضحاك بن عثمان وعامر بن  حديث الباب حسن ألن  مداره على الضحاك بن عثمان، إالَّ أن   :  المحقق]  #  

 [ سعد، وقد ُعرفْت الواسطة بينهما في روايات أخرى 
 

َصْفَواَن ْبِن ، َعْن  َعِليِّ ْبِن زَْيِد ْبِن ُجْدَعانَ ، َعْن  َيَي بن أيب كثري وأبو عبيد ِكاَلمُهَا   : َحدَّثَ نَايالسيَوقَاَل الط  -  1817
قَالَ  اْلَبْصَرةِ   :حُمْرٍِز  ِمْنَْبِ  َعَلى  َعْنه  هللا  َرِضَي  األشعري  اِبْلَمِديَنِة    :فَ َقالَ   ، خطبنا  ُحّرَِمْت  الَّيِت  اخْلَْمَر  ِإنَّ  اْلُبْسِر  أال  َخِليُط 

 . َوالتَّْمرِ 
شاهد وله   هذا اإلسناد ضعيف بسبب علي بن زيد بن جدعان.:  المحقق]  [لي بن زيد بن جدعان ضعيفعبوصيري:  ال]  #  

 [ عن أنس رضي هللا عنه، في قصة إهراق الخمر لما نزل التحريم
 

، َعْن  أَبِيهِ ، َعْن  َسِعيُد ْبُن َعْبِد اجْلَبَّاِر ْبِن َوائِلٍ ، ثنا  حُمَمَُّد ْبُن ُحْجرٍ نا  ، ث حُمَمَُّد ْبُن يَ ْعُقوبَ   : َحدَّثَ نَاَوقَاَل احْلَاِرثُ   -  1818
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَالَ إ   :َعْنه قال َوائِِل بن حجر َرِضَي هللا   َواَل ِشغَاَر يف   ،َواَل ِورَاطَ   ،َواَل َجَنبَ   ،اَل َجَلبَ "  :نَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ

سْ   " وَُكلُّ ُمْسِكٍر َحَرام   ،اَلمِ اإْلِ
فيه  ]البوصيري:    #   قال  الكوفي،  الحضرمي  وائل  الجبار بن  فيه مقال، سعيد بن عبد  إسناد  بالقوي،  هذا  ليس  النسائي: 

 [ حديث ضعيف: المحقق[ ]وذكره ابن حبان في الثقات وقال: كنيته أبو الحسن، وباقي رجال اإلسناد ثقات.
 

بن    -  1825 أمحد  حموقال  بن  حسني  حدثنا  ثنا  مد منيع  الشعثاء   ،شيبان،  أيب  بن  أشعت  أيب    ،عن  بن  هللا  عبد  عن 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم حني حرمت اخلمر و   :اهلذيل قال مر أن تكسر  أ كان عبد هللا َيلف أن الذي َّنى عنه رسول هللا َصلَّى اَّللَّ

 . هو التمر والزبيب ىتكفوان  ،داننه 
 [هو صحيح اإلسناد: المحقق] [إسناده رجاله ثقات : ل األوطاراإلمام الشوكاني في ني] # 

 
ثَ نَا ََيََْي  - 1829 ُ َعَلْيِه ، َعْن َحدَّ َع القاسم وساملا َرِضَي هللا َعْنهما يَ ُقواَلِن َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ ِعْكرَِمَة ْبِن َعمَّاٍر أَنَّهُ ْسَِ

 . " ُكلُّ ُمْسِكٍر َحَرام  " :َوَسلَّمَ 
 [ طرق كثيرة حتى وصل إلى المتواتروقد ثبت المتن من   هذا اإلسناد ال بأس به لوال أنه مرسل.: المحقق] # 

 

 بَابُ الْأَوْعِيَةِ(   -  8)  
د    -  1833 ثَ نَاَوقَاَل ُمَسدَّ  اَّللَِّ َصلَّى  َسِعيُد ْبُن املسيب قال َأنَّ َرُسولَ ، ثنا  َعْبُد الرَّمْحَنِ ، ثنا  ِبْشر  ُهَو اْبُن اْلُمَفضَّلِ   : َحدَّ

ُ َعَلْيِه وَ  َتَمةِ اَّللَّ َهى َعِن احْلَن ْ َتَمةُ   :قُ ْلتُ   :قَالَ   ،َسلََّم َكاَن يَ ن ْ ءِ   ،اجْلَرَّةُ اخْلَْضَراءُ   :قَالَ   ؟وما احْلَن ْ ابَّ  ،واملزقت   ،َواْلُمَقريَِّ   ،َوَعِن الدُّ
  ؟ ماذا  :قُ ْلتُ   :قال  ،تِْلَك َواَّللَِّ اخلمرة  :قَالَ   ،الغداء ربه  ونش  ،ا ِمْن َرَصاٍص ننتبذ فيها عشاءان نَ تَِّخُذ ِجَرارً إف  :قلت  :قال
َتِبُذ ِفيِه ُغْدَوًة َوَنْشَربُهُ َعِشيَّةً  :قَالَ   . ِسَقاء  نَ ن ْ
 [ إسناد مسدد ال بأس به، لوال أنه مرسل.: المحقق] # 
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َع أاب هريرة َرِضَي هللا َعْنه ُُيِْْبُ أَنَّهُ    ، َعنْ زَْيِد ْبِن َواِقدٍ ، َعْن  َصَدَقةَ ، َعْن  َوبِِه ِإىَل اْلَولِيدِ   -  1835 َخاِلِد ْبِن َعْبِد اَّللَِّ أَنَّهُ ْسَِ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم بَِنِبيِذ َجرٍّ   فَ َقاَل َلهُ ِمْثَل َذِلكَ  ،أََتى النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ
به خالد  ابعه هشام بن عمار، وكذا لم ينفرد الوليد؛ ولكنه لم ينفرد به، فقد ت إسناد أبي يعلى ضعيف لعنعنة: المحقق] # 

 [ وعليه، فالحديث صحيح بن عبد هللا، بل تابعه قزعة بن يحيى، وهو ثقة.
 

ثَ نَاَوقَاَل َأمْحَُد ْبُن َمِنيعٍ  - 1839 سألت أنسا َرِضَي هللا  :َعاِصُم بن عمر قال، ثنا حُمَمَُّد ْبُن ِإْْسَاِعيلَ ، ثنا أَبُو ُمَعاِويَةَ  : َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم نَِبيَذ اجْلَرِّ   ،وسأله َغرْيِي ،َعْنه  . وهللا َما رَآهُ َقطُّ  ،َكْيَف َحرََّمهُ   :قَالَ  ،َأَحرََّم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 [ هذا اإلسناد ضعيف، وقد ورد ما يخالفه: المحقق] # 

 

 بَابُ حُكْمِ الْمُرْتَدِّ(   -  10) 
يَانَ ، ثنا  ُسْفيَانُ ، ثنا  ِديُّ َوقَاَل احْلَُميْ   -  1844 قَاَل يل أبو هريرة َرِضَي هللا   :رَُجٍل ِمْن َبيِن َحِنيَفَة قَالَ ، َعْن  ِعْمَراُن ْبُن ظَب ْ

َعَلْيِه َوَسلََّم    :قَالَ   ،نَ َعمْ   :قُ ْلتُ   ؟َعْنه أَتَ ْعِرُف الرجال  ُ ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ النَّاِر َأْعظَُم ِمْن    هُ يف ِضْرسُ "  يَ ُقوُل:فَِإيّنِ ْسَِ
 . فََأَحب ُُّهَما ِإيَلَّ َأْن يَ ْغِلَب َكْبِشي ،َكْبَشاِن انْ َتَطَحا  :َوحلََِق ِِبَُسْيِلَمَة َوقَالَ  ،اْرَتدَّ ، مثَّ وََكاَن َأْسَلمَ  "ُأُحدٍ 

هام الراوي عن أبي  حديث الباب إسناده ضعيف، لضعف عمران بن ظبيان وإب:  المحقق ]  [إسناده ضعيفبوصيري:  ال]  #  
 [ .لكن أصل الحديث ثابت من رواية مسلم هريرة،

 

 بَابُ تَحْرِيمِ دَمِ الْمُسْلِمِ وَلَا سِيَّمَا إِذَا صَلَّى(   -  11) 
ْبُن    -  1846 ُمَعاذُ  احلازمقَاَل  مكني  حدثنا  املسند  زاَِيَداِت  يف  ثنا  اْلُمَثَنَّ  ُسَوْيدٍ ،  ْبُن  ْبِن  ، َعْن  أَيُّوُب  َعِن   ،يَزِيدَ يُوُنَس 

َفَدفَ َعهُ ِإىَل َساملِِ ْبِن َعْبِد اَّللَِّ بن عمر َرِضَي هللا َعْنهم   ،َلمَّا نَ َزَل احْلَجَّاُج اببن الزبري َرِضَي هللا َعْنه َأَخَذ رَُجاًل   :الزُّْهِريِّ قَالَ 
ْقتُ َلهُ  فَ ب ََلَغ  ،اْنطَِلْق اَل َسِبيَل يل َعَلْيكَ  :لَ قَا ،نَ َعمْ  :قَالَ  ؟الصُّْبحَ  ليتوص :قَالَ  ،نَ َعمْ  :قَالَ  ؟أَُمْسِلم  أَْنتَ  :فَ َقاَل َلهُ َسامل   ،لِي َ

  ، نَ َعمْ   :قَالَ   ؟َأَصلَّْيَت الصُّْبحَ   :َوَسأَْلُتهُ   ،نَ َعمْ   :قَالَ   ؟َسأَْلُتهُ َأُمْسِلم  أَْنتَ   :قَالَ   ؟َما فَ َعَل الرَُّجلُ   : فَ َقاَل لَهُ   ،احلجاج ما صنع 
َمْن َصلَّى الصُّْبَح َكاَن يف جوار هللا تعاىل َحَّتَّ ُيْصِبَح َأْو مُيِْسيَ "  : َعَلْيِه َوَسلَّمَ َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َعْن    َوَأْخَْبين َأيِب    " أَنَّهُ 

ُتُل قَ ت ََلتَ   ،َفَما أاََن بَِويلِّ ُعْثَمانَ   :قَالَ   ،فَِإنَّهُ ِمْن قتلة عثمان َرِضَي هللا َعْنه   :قَالَ  فَ ب ََلَغ َأاَبهُ َعْبَد اَّللَِّ بن عمر َرِضَي هللا    ،هُ فَأَق ْ
ُتَك َساِلًما لَِتْسَلمَ   :فَ َقالَ  ،فَ َلِقَيهُ ِِبَا َصَنعَ  ،فخرج مسرعا َير ِإزَارِهِ  ،َعْنهما ُتَك َساِلًما لَِتْسَلمَ   ،َْسَّي ْ  . َْسَّي ْ

ضعيفبوصيري:  ال]  #   ضعيف:  المحقق]  [.سنده  إسناده  لغيره،  بمتابع يرتقي  لكنه  ،  الحديث  الحسن  إلى  الطبراني  تي 
 [والمرفوع منه صح  من أوجه أخرى 

 

 بَاب اللِّوَاط(   -  14) 
ثَ نَاقَاَل احْلَاِرثُ   -  1849 َجاَء   :جُمَاِلد  َعِن الشَّْعِبِّ َعِن الن ُّْعَماِن بن بشري َرِضَي هللا َعْنه قَالَ ، ثنا  اخْلَِليُل ْبُن زََكرايَّ   : َحدَّ

َواِجْْبِيُل َعلَ  الصَّاَلةُ  َوَسلَّمَ ْيِه  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ ِمْن  "  :فَ َقالَ   ، لسَّاَلُم ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى  بَ َقااَي  ِفيِهْم  أُمَُّتَك َلْواَل َأنَّ  نِْعَم اْلَقْوُم  حُمَمَُّد  اَي 
 " َعَمِل قَ ْوِم لُوطٍ 
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ضعيف، لضعف  ]البوصيري:    #   بسند  الحارث  ا:  المحقق[ ]مجالد بن سعيدرواه  ضعيف جدا الحديث  وفيه  سند  من هو  ، 
اد على تركه.   [أضعف من مجالد، وهو الخليل بن زكريا، أجمع النق 

 

 باب الرتهيب من الزنا واللواط والقيادة والقذف وشرب اخلمر(   -  16)  
ثَ نَا ُشعبة،  - 1856  ْبِن َعمَّاٍر، َعْن َعمَّاٍر َرِضَي  مَّدِ حمَُ ، َعْن رجل  ِمْن آِل َسْهِل ْبِن ُحن َْيفٍ  ، َحدََّثيِن وقال الطيالسي: َحدَّ

ُ َعْنهُ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -اَّللَّ  " اَل يدخُل اجلنة ديّوث : "-َصلَّى اَّللَّ
 [ .ومتنه حسن بمجموع طرقه  الطيالسيِ  ضعيٌف،إسناُد  : المحقق] [وله شاهد إسناده ضعيفبوصيري: ال] # 

 

 ةِ( دِّ السَّرِقَ بَابُ حَ   -  26) 
ْبَن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َأيِب قَاَل ِإْسَحاُق َأْخَْباََن َعْبُد الرَّزَّاِق أان ابن جريح َأْخَْبين َعْبُد رَبِِّه ْبُن َأيِب أَُميََّة َأنَّ احْلَاِرَث  [1]  - 1865

ََثهُ َأنَّ النَِّبَّ َصلَّ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم أتى بعبدرَبِيَعَة َواْبَن َساِبٍط اأْلَْحَوَل َحدَّ َوُوِجَدْت  ،َوقَاَمْت َعَلْيِه اْلب َيَِّنةُ  ،فقيل َهَذا َسَرقَ  ،ى اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   ،َمَعهُ َسرِقَ ُتهُ  الرَّابَِعةَ  ، مثَّ  الثَّالِثَةَ لثَّانَِيَة وَ ُأِتَ ِبِه ا، مثَّ َفرَتََكهُ   "د  أِلَيْ تَاٍم لَْيَس هَلُْم َغرْيَهُ َهَذا َعبْ " :فَ َقاَل النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ

َمرَّاتٍ  َأْربََع  مثَّ  َفرَتََكهُ  ِبِه اخْلَاِمَسةَ ،  َيَدهُ   ،ُأِتَ  مثَّ  فَ َقطََع  السَّاِدَسةَ ،  بِِه  رِْجَلهُ   ،ُأِتَ  مثَّ  فَ َقَطَع  يََدهُ   ،سَّاِبَعةَ ال،  مثَّ  فَ َقَطَع  الثَّاِمَنَة ، 
 . َأْربَ ًعا ِبَِرَْبٍع َأْعَفاهُ َأْربَ ًعا َوَعاقَ َبهُ َأْربَ ًعا :قَاَل احْلَاِرثُ  ، مثَّ فَ َقَطَع رِْجَلهُ 

 هذا ُمْرَسل  احْلَاِرُث َواْبُن َساِبٍط لَْيَس هَلَُما ُصْحَبة  * 
ثَ نَااحْلَاِرثُ َوقَاَل  [2]  - 1865  َعْبُد اْلَوهَّاِب ْبُن َعطَاٍء أان ْبُن ُجَرْيٍج بِهِ  : َحدَّ
ُجَرْيجٍ   [3]   -  1865 اْبِن  ْبُن َمْسَعَدَة َعِن  ثَ نَا مَحَّاُد  َوَحدَّ بِِه ، َعْن  وقال  ْبِن َعْبِد اَّللٍَّ  أَُميََّة َعِن احْلَاِرِث  َأيِب  ْبِن  َعْبِد اَّللَِّ 

أَبُو َأْخَرَجهُ  اْلَمَراِسيلِ   وكذا  يف  َعْن  َداُوَد  اأْلَنْ بَاِريِّ ،  ُسَلْيَماَن  ْبِن  َعْن  حُمَمَِّد  بْ مَحَّ ،  ُمْعَجِمِه اِد  يف  اْلب ََغِويُّ  َوقَاَل  َمْسَعَدَة  ِن 
ثَ نَا َهارُوُن ْبُن َعْبِد اَّللَِّ   مَحَّاُد ْبُن َمْسَعَدَة ِبهِ ، ثنا َحدَّ

 [ أنه مرسل، الحارث وعبد ربه ليس لهما صحبةالحديث إسناده حسن، غير : المحقق] # 
 

د    -  1867 ُمَسدَّ ثَ نَاَوقَاَل  َحدَّ حصيفة   نْ ، عَ ََيََْي   :  ْبُن  يَزِيُد  حدثين  الث َّْوِريُّ  ُهَو  ْبِن  ، َعْن  ُسْفيَاَن  الرَّمْحَِن  ْبِن َعْبِد  حُمَمَِّد 
ُ َعَلْيِه  َل بَ َلى اَي َرُسو  :قَالَ  ،؟ "َما ِإَخاُلَك َتْسِرقُ  ،َأَسَرْقتَ " :فقال ، َوَسلََّم ُأِتَ ِبَرُجٍل سرق ُشلةثوابن قال َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ

  ،" هللاُتْب إىل "   :فَ َقالَ   ،به   مث أتوا  ،حسموه ، مثَّ  فَ َقطَُعوهُ   ،"ائ ُْتوين بِهِ ، مثَّ  اْحِسُموَها، مثَّ  َيَدهُ   فأقطعوهاْذَهُبوا ِبِه  "  :قَالَ   ،اَّللَِّ 
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ،أَتُوُب ِإىَل اَّللَِّ  :فقال  ". اللَُّهمَّ ُتْب َعَلْيهِ "  :قَاَل َصلَّى اَّللَّ

 
َعْبَدةَ  ْبِن  َأمْحََد  َعْن  اْلَمَراِسيِل  يف  َداُوَد  أَبُو  َعْن  َرَواهُ  َنةَ ،  ُعي َي ْ اْبُن  ُهَو  َعْن  ُسْفيَاَن  َهَكَذا،  حصيفة  ْبِن   يَزِيَد 

رَاَوْرِديِّ ، َعْن ْلب َزَّاُر َعْن َأمْحََد ْبِن َأاَبنَ َوَرَواهُ ا اهُ ِإالَّ َعْن أَب هريرة َرِضَي قَاَل ِفيِه اَل أُرَ يَزِيَد ْبِن حصيفة وَ ، َعْن َعْبِد اْلَعزِيِز الدَّ
 هللا َعْنه 

بذك رَاَوْرِديِّ  الدَّ َعِن  الدروقي  يَ ْعُقوَب  طَرِيِق  ِمْن  ارَُقْطيِنُّ  الدَّ الدَّارَُقْطيِنُّ  َوَرَواهُ  قَاَل  َشكٍّ  ِبَغرْيِ  َعْنه  هللا  َرِضَي  هريرة  أَب  ر 
 َحاَق َرَواهُ َعْن يَزِيَد ْبِن حصيفة َمْوُصواًل َوبَ َلَغيِن َأنَّ حُمَمََّد ْبَن ِإسْ 
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المرفوع منه يتقو ى  الحديث إسناده صحيح، لكنه مرسل، غير أن  :  المحقق]   [إسناده مرسل، صحيح اإلسنادبوصيري:  ال ]  #  
 [ ويرتقي إلى الحسن، بما له من شاهد من حديث أبي أمي ة.

 
ُ  :عن احلسن قال ،ِعْمَراُن ْبُن ُحَدْيرٍ ، ثنا اْبُن َحاُتٍِ  َوقَاَل احْلَاِرُث حدثنا َأْشَهُل ُهوَ  - 1868 َأنَّ رَُجاًل أََتى النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ

ُلَغ اَي َرُسوَل اَّللَِّ َما ُكْنُت أَ   :فَ َقاَل الرَُّجلُ   ،فََأَمَر ِبِه َأْن تُ ْقطََع َيُدهُ   ،َوَقْد َسَرَق بُ ْرَدهُ   ،َعَلْيِه َوَسلََّم ِبَرُجٍل يَ ُقوُدهُ  ْدِري َأْن يَ ب ْ
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ،ْسِلمٍ طَُع ِفيِه يَُد رَُجٍل مُ بردِت َما يُ قْ   ". فَ َلْواَل َكاَن َهَذا قَ ْبلُ "  :قَاَل َصلَّى اَّللَّ

 َهَذا ُمْرَسل  رَِجالُهُ ثَِقات  * 
ن أمي ة  حديث صفوان بوالموصول من ، إسناد الحارث حسن لكنه مرسل:  المحقق[ ] إسناده مرسل صحيح]البوصيري:  # 

 [يقو ِى مرسل الحسن
 

ثَ نَاَوقَاَل َأمْحَُد ْبُن َمنِيعٍ   - 1872 َثُم ُهَو اْبُن َخارَِجةَ  : َحدَّ ُمَعاِذ ْبِن ، َعْن َحَراِم ْبِن ُعْثَمانَ ، َعْن  حُمَمَُّد ْبُن َأيِب مُحَْيدٍ ، ثنا  اهْلَي ْ
اجْلَُهيِنَّ  اَّللَِّ  َأنَّ َعْبَد  حبيب  بن  هللا  اَّللَِّ َصلَّى  َعْبِد  َرُسوِل  قَالَ  َصاِحَب  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ َعَلْيِه    :اَّللَّ  ُ اَّللَّ اَّللَِّ َصلَّى  َرُسوُل  قَاَل 

 " ْجَلهُ اْقطَُعوا رِ ِإْن َسَرَق فَ ، مثَّ ِإْن َسَرَق فَاْقطَُعوا يََدهُ ، مثَّ ِإْن َسَرَق فَاْقطَُعوا رِْجَلهُ ، مثَّ َمْن َسَرَق فَاْقطَُعوا َيَدهُ " :َوَسلَّمَ 
ا، فيه حرام  :  المحقق]  [ام وهو من الضعف بالمحل العظيمر تفرد به ح:  نعيم في الحليةأبو  ]  #   الحديث إسناده ضعيف جدا

ا محمَّد بن أبي حميد ضعيف، وله شواهد من طرق كلها ضعيفة، ال تصح وال يخلو طريق   بن عثمان متروك، وفيه أيضا
 [ منها من متهم أو ضعيف.

 

 التَّعْزِيرِ( بَابُ قَدْرِ    -  30)  
ثَ نَا َعْبُد اْلَعزِيِز ْبُن أاََبَن،  - 1878 ََيََْي بن أيب كثري، عن املهاجر ْبِن ِعْكرَِمَة، َعْن َعْبِد ، َعْن ِهَشام  ، ثنا قَاَل احْلَاِرُث: َحدَّ

اَّللَِّ   َرُسوُل  قَاَل  قَاَل:  هللا عنهما  رضي  بكر  َأيِب  ْبِن  وَ   َصلَّى-اَّللَِّ  َعَلْيِه   ُ "-َسلَّمَ اَّللَّ َواْلي َْوِم  :  ابهلِل  يُ ْؤِمُن  ِلَمْن َكاَن  َيَِلُّ  اَل 
 ". اآْلِخِر َأْن ََيِْلَد أكثر من عشر أسواط إالَّ يف حدّ 

 [ الحديث إسناده ساقط، فيه عبد العزيز بن أبان ُمت هم بالوضع، ولمتنه شاهد صحيح من حديث أبي بردة: المحقق] # 
 

َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َأيِب َبْكِر ْبِن احْلَاِرِث ْبِن ِهَشاٍم أَنَّهُ  ، َعْن  ََيََْي َعِن املهاجر بن ِعْكرَِمةَ ، ثنا  مَهَّام  ، ثنا  ثَ نَا ُهْدبَةُ َحدَّ وَ   -  1879
ثَهُ وََكاَن َلهُ ِغْلَمان  يف قَ ْريٍَة ِمْن قُ َرى الرُّومِ  ُهْم َثاَلثََة َأْسَواَفَضَرَب ُكلَّ َواِحٍد مِ  ،فَاق ْت َت َُلوا ،َحدَّ  . مثَّ ذََكَر احْلَِديَث ََنَْوهُ  ...طٍ ن ْ

 َهَذا ُمْرَسل  رَِجالُهُ ثَِقات  * 
ورجاله ثقات ]البوصيري:    #    ، بن  :  المحقق[ ]رواه الحارث مرسًلا بمتابعة يعقوب  إسناده حسن، غير أنه مرسل، ويرتقي 

 [ الصحيح لغيره،سفيان، وشاهده إلى 
 

 حَبْسِ( بَابُ الْ   -  32) 
الطَّوِيُل،   قَالَ   -  1881 َحاُتٍِ  ْبُن  َأمْحَُد  َحدَّثَ نَا  يَ ْعَلى:  ثنا  أَبُو  ْبِن ِعَراكٍ ،  ُخثَ ْيِم  هريرة  ، َعْن  َجدِّهِ ، َعْن  أَبِيهِ ، َعْن  اْبُن  َأيِب 

ُ -رضي هللا عنه قَاَل: ِإنَّ النَِّبَّ   ِتيَاطًا واستظهارًا يوًما وليلة. َحَبَس يف َُتَْمٍة احْ  -َعَلْيِه َوَسلَّمَ َصلَّى اَّللَّ
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بن خثيم متروك:  المحقق]  [له شاهدبوصيري:  ال]  #   إبراهيم  فيه  ا،  ضعيف جدا إلى  .  إسناده  يرتقي بها  له شواهد  ومتنه 
 [ الحسن لغيره، ويزداد قو ة بالطريق المرسلة.
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 كِتَابُ الْقِصَاصِ(   -  19)   
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 يمن قتل بِحَجَرٍ( الْقَوَدِ ف بَابُ    -  1) 
د   - 1883 ثَ نَاقَاَل ُمَسدَّ   ،َأنَّ رَُجاًل رََمى رَُجاًل حِبََجٍر فَ َقت ََلهُ  :زاَِيِد ْبِن ِعاَلَقَة عن مرداس قال ، َعْن حُمَمَُّد ْبُن َجاِبرٍ  : َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   . فَأَقَاَدهُ ِمْنهُ  ،فَُأِتَ ِبِه النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ
 حُمَمَُّد ْبُن َجاِبٍر َضِعيف  * 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفذََكَرهُ زاَِيِد ْبِن ِعاَلَقَة َأْخَْباََن َأْشيَاُخنَا الَّذِ ، َعْن َوَرَواهُ َحجَّاُج ْبُن َأْرطَاةَ   يَن َأْدرَُكوا النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ
 َوَحجَّاج  ِفيِه َمَقال  * 

ِعْنَد أَب  زاَِيٍد عن مرداس بن ُعْرَوَة قَاَل رََمى رَُجل  ِمَن احْلَيِّ َأًخا َلهُ فَ َقت ََلهُ َوفَ رَّ فَ َوَجْداَنهُ ، َعْن ْبُن َأيِب ثَ ْورٍ َوَقْد ََتبَ َعهُ اْلَولِيُد 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَأَقَاَد ِمْنهُ   بكرة َرِضَي هللا َعْنه فَاْنطََلْقنَا بِِه ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ

 َوِإْسنَاُدهُ َجيِّد   اْلَولِيُد ِبهِ  قَاَل حُمَمَُّد ْبُن الصَّبَّاِح حدثنا :قَالَ   ،َرَجهُ اْبُن السََّكِن يف الصََّحابَِة َوذََكَرهُ اْلُبَخارِيُّ يف التَّارِيخِ خْ أَ * 
نه  يه محمَّد بن جابر، لك الحديث إسناده ضعيف، ف : المحقق[ ]رواه مسدد والبيهقي في الكبرى، وإسناده جي د]البوصيري:  # 

 [ يتقو ى بمجموع متابعاته وشواهده إلى الحسن لغيره. ومتنه صحيح ثابت 
 

 النَّفْسِ( بَابُ الْقَوَدَ فِي غَيْرِ    -  3) 
َبْكرِ   -  1886 أَبُو  ثَ نَاقال  َحدَّ ْبُن ُعَليَّةَ   :  هللا  ، َعْن  أَيُّوبَ ، َعْن  ِإْْسَاِعيُل  َرِضَي  جابر  دينار عن  بن  قالَعْمرِو  َأنَّ   :َعْنه 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيْسَتِقيدُ   ،رَُجاًل طََعَن رَُجاًل ِبَقْرٍن يف رُْكَبِتهِ    ، واستقاد   ،َوَعجَّلَ   ،فََأََب   ،َحَّتَّ َتْْبَأَ   :َفِقيَل َلهُ   ،فَأََتى النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ نَِّبَّ صَ فَأََتى ال ،َوبَرَِئْت رِْجُل اْلُمْست ََقادِ  ،فعيبت رِْجُلهُ  :قال    " َلَك َشْيء  ِإنََّك أبيتلَْيسَ " :َفِقيَل َلهُ  ،لَّى اَّللَّ

َبةَ  ثمانَتبعه ع  ِإْْسَاِعيَل  ، َعْن ْبُن َأيِب َشي ْ
ارَُقْطيِنِّ  الدَّ ُمْرسَ   :َوقَاَل  ِمْن  اْبِن ُعَليََّة  َأمْحَُد َعِن  َرَواهُ  َوَقْد  َبَة  َشي ْ َأيِب  ابنا  فيه  اْلَمْحُفوُظ َعْن أخطأ  َوُهَو  ِدينَاٍر  ْبِن  ِل َعْمرِو 

 َعْمرٍو
 [ رجال إسناد الحديث ثقات، غير أن الحديث ُأِعلَّ باإلرسال.: المحقق] # 

 

 الْمُثْلَةِ( بَابُ النَّهْيِ عَنِ    -  2)  
َجرِير    -  1890 َأْخَْباََن  ِإْسَحاُق  َعْن  قَاَل  زاَِيدٍ ،  َأيِب  ْبِن  َعْن  يَزِيَد  بْ قَ يْ ،  اأْلَْحَنفِ ِس  َعْن  ِن  ْعُت ،  ْسَِ َبْكٍر  َأيِب  بِْنِت  َأْْسَاَء 

َهى َعِن اْلُمث َْلةِ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ن ْ  .َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 .  َأيِب زاَِيٍد مل يُْدرِْكهُ َمْن ُهَو َواْلَمْعُروُف اأْلَْحَنُف ْبُن قَ ْيٍس َلِكْن يَزِيُد ْبنُ  ،َما َعَرْفُت قَ ْيَس ْبَن اأْلَْحَنفِ  :قُ ْلتُ  *

 [ ولمتنه شاهد صحيح عن جمع من الصحابة الحديث إسناده ضعيف،: المحقق] # 
 

 باب الدِّيَاتِ(   -  5) 
ِإْسَحاقَ   [1] -  1892 ْبُن  حُمَمَُّد  أان  اجْلََزِريُّ  َسَلَمَة  ْبُن  حُمَمَُّد  َعْن  َأْخَْباََن  ُقَسْيطٍ ،  ْبِن  اَّللَِّ  َعْبِد  ْبِن  َعْن  يَزِيَد  ْبِن  ،  َسِعيِد 

َوََيَْعُل يف اإْلِهْبَاِم ََخَْس   ،َف ِديَِة اْلَكفِّ َكاَن ُعَمُر بن اخلطاب َرِضَي هللا َعْنه ََيَْعُل يف اإْلِهْبَاِم َوالَّيِت تَِليَها ِنصْ   :اْلُمَسيِِّب قَالَ 
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َويف اأْلُْخَرى ِستًّا َحَّتَّ َكاَن ُعْثَماُن بن عفان َرِضَي   ،الَّيِت تَِليَها ِتْسًعا يف وَ   ،َويف اْلُوْسَطى َعْشًرا ،َويف الَّيِت تَِليَها َعْشًرا ،َعْشَرةَ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِلَعْمرِو ْبِن َحْزٍم ِفيهِ فَ َوَجَد ِكتَااًب َكت ََبهُ    ،هللا َعْنه   فصريها عثمان  ،َويف اأْلََصاِبِع َعْشر  َعْشر   :َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 َعْنه َعْشًرا َعْشًراَرِضَي هللا 
 [ فيه محمَّد بن إسحاق مدل س، وقد عنعن، ورواية سعيد بن المسيب عن عمر مرسلة.: المحقق] # 
 

ْعُت ََيََْي بن سعيد قال ْسعت َسِعيٍد بن اْلُمَسيِِّب    [2]- 1892 َقَضى ُعَمُر  يَ ُقوُل:َأْخَْباََن َعْبُد الوهاب الثقفي قال ْسَِ
هْبَاِم َوالَّيِت تَِليَها ِنْصَف ِديَِة اْلَكفِّ َويف اْلُوْسَطى َعْشًرا َويف الَّيِت تَِليَها ِتْسًعا َويف اخلِْ اب َرِضَي هللا َعْنه  بن اخلط ْنَصِر  يف اإْلِ

ُ عَ هُ ِمْن َرُسوِل اَّللَِّ ِستًّا قَاَل سعيد حَّت وجد ِكتَااًب ِعْنَد آِل َعْمرِو ْبِن َحْزٍم يَ ْزُعُموَن أَنَّ  َويف ُكلِّ   :َلْيِه َوَسلََّم ِفيهِ  َصلَّى اَّللَّ
 . َفَصاَرْت ِإىَل َعْشٍر َعْشرٍ  :قَاَل َسِعيد   ،ُأْصُبٍع َعْشر  

َعهُ من عمر َرِضَي هللا َعْنه َفَذاكَ *   َهَذا إسناد َصِحيح  ُمتَِّصل  ِإىَل اْبِن اْلُمَسيِِّب فَِإْن َكاَن ْسَِ
صحيح متصل إلى ابن المسي ب فإن كان سمعه سعيد  :  المحقق[ ]ل إلى ابن المسي ب صحيح متص  هذا إسناد]البوصيري:    #  

 [ رواه جمع من الصحابة ومتنه صحيح يشهد له ما  من عمر، فالحديث صحيح.
 

ثَ نَاَوقَاَل أَبُو َبْكرِ   -  1894 لقيت عمر َرِضَي هللا َعْنه   :قَالَ يِه  أَبِ ، َعْن  َعاِصِم ْبِن ُكَلْيبٍ ، َعْن  َعْبُد اَّللَِّ ْبُن ِإْدرِيسَ   : َحدَّ
  ، َبيِن ُفاَلنٍ َوِإنَّ اْبَن ُأْخٍت لَنَا له أخ عان يف    ،فَ نَاَدْيُت ِمْن َورَاِء اْلُفْسطَاِط َأاَل ِإيّنِ ُفاَلُن ْبُن ُفاَلٍن اجْلِْرِميُّ   ،َوُهَو اِبْلَمْوِسمِ 

صَ  اَّللَِّ  َرُسوِل  َفرِيَضَة  َعَلْيِه  َعَرْضنَا  َوَسلَّمَ َوَقْد  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ اْلِفْسطَاطَ   ،فََأََب   ،لَّى  َجاِنَب  َعْنه  هللا  َرِضَي  عمر    : فَ َقالَ   ،فرفع 
رَ   :فقال  ،نعم  :فقلت  ،أَتَ ْعِرُف َصاِحَبكَ  َقِضيََّة  نفعل َلُكَما  حَّت  به  ذا اْنطَِلَقا  َوَسلَّمَ هو  َعَلْيِه   ُ اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ   : قَالَ   ،ُسوِل 

ُث أَّنََّ وَُكنَّا نَ تَ   . ا َكاَنْت َأْربَ ًعا ِمَن اإْلِِبلِ َحدَّ
نه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية:  المحقق ]  [رجاله ثقات بوصيري:  ال ]  #   ا ابن كثير  ،  الحديث حس  د إسناده أيضا وجو 

 [ في مسند الفاروق 
 

نَّ َعْمَرو  إ :عن عقبة ابن صهبان قال ،اِذ ْبِن حُمَمٍَّد األنصاريعَ مُ ، َعْن َوقَاَل ِإْسَحاُق َأْخَْباََن ََيََْي أان اْبُن هَلِيَعةَ  1- 1897
فَ َقاَل اْلَعبَّاُس ْبُن   ،ِقيَدهُ ِمْنهُ فََأرَاَد ُعَمُر بن اخلطاب َرِضَي هللا َعْنه َأْن يُ  ،بن معدي كرب َأَصاَب رَُجاًل ِمْن َبيِن ِكنَانََة ِِبَْأُموَمةٍ 

اْلُمطَِّلبِ  رَ   :َعْبِد  ْعُت  اَّللَِّ ْسَِ َوَسلََّم  ُسوَل  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  ُمن َقَِّلةٍ "  يَ ُقوُل:  َواَل  َجائَِفٍة  َواَل  َمْأُموَمٍة  يف  قَ َوَد  ُعَمُر اَل  فََأْغَرَمهُ   "
 اْلَعْقلَ 

 . َوَقْد َأْخَرَج اْبُن ماجه منه اْلَمْرفُوعَ  ،َوِفيِه اْنِقطَاع   ،َهَذا إسناد َضِعيف * 
 . اْبُن هَلِيَعَة ِبهِ ، ثنا اْبُن َوْهبٍ ، ثنا  َأمْحَُد ْبُن ِعيَسى  : َحدَّثَ نَاو يَ ْعَلىَوقَاَل أَبُ  2- 1897

 [ضعيف، لضعف ابن لهيعة وتدليسه وضعف معاذ بن محمَّد األنصاري. سناداإلحسن لغيره، وهذا : المحقق] # 
 

إن محل ْبَن النَّاِبَغِة َكاَنْت َلهُ    :عن أَب املليح قال  ،قَ تَاَدةَ   ، َعنْ َسِعيد  ، ثنا  َوقَاَل احْلَاِرُث حدثنا َعْبُد اْلَوهَّابِ   -  1902
فَ ُرِفَع ذلك إىل رسول   ،فَأَْلَقْت َجِنينًا َميِّتًا   ،فأصابت يف قلبها   ،فَ َقَذَفْت ِإْحَدامُهَا األخرى حبجر   ،اْمَرأَََتِن مليكة وأم عفيف 
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ِبِل َأْو  َويف اجلنيني ُغرَّة  َعْبد  َأِو أمة أو عشر ِمَن اإْلِ   ،قوم اْلَعاِقَلِة اْلَقاتَِلةِ    الدية علىفَ َقَضى َأنَّ   ،هللا َصلَّى اَّللَّ
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اَّللَِّ    فَ َقاَل َرُسولُ   ،فمثل ذلك بطل   ،فَاْست ََهلَّ   ،اَي َرُسوَل اَّللَِّ َما َأَكَل َواَل َشِرَب َواَل َصاحَ   :قَاَل َولِي َُّها َأْو أَبُوَها  .ِماَئَة َشاةٍ 
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ َصلَّى   " َلْسنَا ِمْن َأَساِجيِع اجْلَاِهِليَِّة يف َشْيءٍ " :اَّللَّ

إسناده مرسل كما نص عليه الحافظ، وقد ُروي من طرق أخرى متصًلا عن أبي المليح  :  المحقق]  [ه شاهدلبوصيري:  ال]  #  
 [ .ا متنه، فصحيح ثابت عن أبيه بأسانيد ترتقي بمجموعها إلى الصحيح لغيره. وأم  

 

 بَابُ الدِّيَةِ فِي قَتْلِ اخلطأ والعفو فيها(   -  6) 
د  قَاَل    -  1904 َثيِن جُمَاِلد  ، ثنا  أَبُو ُأَساَمةَ   : َحدَّثَ نَاُمَسدَّ ُ َعَلْيِه   ، َحدَّ َنَة أَتَ ُوا النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ َنَة َأنَّ اَنًسا ِمْن ُجَهي ْ َعرِيف  جِلَُهي ْ
َفَسَأهَلُُم النَِّبُّ    ،فَ َقت َُلوهُ   ،َفَذَهُبوا ِبهِ   ،بِِلَساَِّنُِم اْلَقْتلَ قَاَل وََكاَن الدفء    "،اذهبوا به فأدفئوه "  :فَ َقالَ   ،ِسرٍي يف السِبَوَسلََّم ِبَِ 

ف َ  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ نَ ْقتُ َلهُ   َقالُوا:َصلَّى  َأْن  اَّللَِّ َأَمْرتَ نَا  َرُسوَل  َوَسلَّمَ   ،فَ َقت َْلنَاهُ   ،اَي  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َلُكمْ "  :قَاَل َصلَّى  قُ ْلُت    ؟"َكْيَف 
لَنَا  لُوا:قَا بِهِ   :قُ ْلَت  َوَسلَّمَ   ،فأدفئوه   ،اْذَهُبوا  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  َشرِيُكُكمْ "  :قَاَل  َوَأاَن  اْعِقُلوهُ  ِإًذا  شركتكم   "َقْد 

 . َصَدَق َوَعَرَف احْلَِديثَ   :فَ َقالَ  ،اِمرًا يَ ْعيِن الشَّْعِبَّ َفَحدَّْثُت هِبََذا احْلَِديِث عَ  :قَاَل جُمَاِلد  
 [ الحديث إسناده ضعيف؛ لضعف مجالد، وجهالة التابعي: المحقق[ ]هذا إسناد ضعيف لجهالة التابعي.]البوصيري:  # 

 
اْلُمْسِلُموَن    :اأْلَْوزَاِعيِّ َعِن الزُّْهِريِّ قَالَ   ُمَعاِويَةُ ْبُن عمرو حدثنا أبو ِإْسَحاَق َعنِ   : َحدَّثَ نَاَوقَاَل احْلَاِرثُ   -  1905 َأْخطَأَ 

ُ َلُكْم َوُهَو َأْرَحُم ال :فَ َقالَ  ،َأيِب َأيِب َحَّتَّ قَ ت َُلوهُ  يَ ُقوُل:َفَجَعَل  ،ِبيب حذيفة َرِضَي هللا َعْنه يَ ْوَم ُأُحدٍ  فَ ب ََلَغْت  ،رَّامِحِنيَ يَ ْغِفُر اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َزاَدهُ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِمْن ِعْنَدهِ  ، ِعْنَدهُ َخرْيًا اَّللَّ  . َوَوَداهُ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 
 . َمَر ِبِه فَ ُوِديَ َعْن ُعْرَوَة ََنَْوهُ ِإالَّ أَنَّهُ قَاَل فَأَ َوبِِه إىل أيب ِإْسَحاَق َعِن اْبِن َأيِب أُنَ ْيَسَة َعِن الزُّْهِريِّ   - 1906

 َهِذِه اْلِقصَّةُ يف اْلُبَخاِريِّ َعْن ُعْرَوَة َومَلْ أََر ِفيِه قَ ْوَلهُ فَ ُوِديَ  :قُ ْلتُ  *
ا، والحديث صحيح بمجموع طرقه.: المحقق] #   [ هذه المراسيل يقوي بعضها بعضا

 

 قَاطِعِ الطَّرِيقِ( بَابُ    -  8) 
ْن َكِثرُي ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن اْلَغطََفاينُّ ، ثنا  اْبُن َأيِب ِذْئبٍ ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن ُعَمرَ  ثَ نَادَّ : حَ قَاَل َعْبُد ْبُن مُحَْيدٍ   -  1910 ِد ب  ِْن ، ع  َ حُمَم  َّ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ َجاَء رَُجل  ِإىَل َرُسوِل اَّللَِّ  :قَالَ  ،اخْلُْدِريِّ َرِضَي هللا َعْنهَأيِب َسِعيٍد ، َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن ثَ ْواَبنَ   : فَ َقالَ  ، َصلَّى اَّللَّ
لَّمَ  ؟َأرَأَْيَت َمْن َلِقَييِن يُرِيُد أن َيخذ من م  ايل  ،اَي َرُسوَل اَّللَِّ  ِه َوس  َ ُ َعَلي  ْ لَّى اَّللَّ  ث َ اَلَث انش  ده هللا تع  اىل" :فق  ال رس  ول هللا ص  َ

 ".َوِإْن قَ ت َْلَتهُ َدَخَل النَّارَ  ،جْلَنَّةَ فَِإْن قَ ت ََلَك َدَخْلَت ا ،فَِإْن َأََب فَ َقاتِْلهُ  ،َمرَّاتٍ 
ضعيف.:  البوصيري ]  #   بن عبد  :  المحقق]  [إسناده  وكثير  وهو متروك،  الواقدي،  فيه  ا،  ضعيف جدًّ إسناده  الباب  حديث 

 [بشواهده.الرحمن مجهول ومتنه صحيح  
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 كِتَابُ الْجِهَادِ(   -  20) 
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 هَدَاءِ( بَابُ الشُّ   -  1) 
  : أَبُو َبْكِر ْبُن َحْفِص ْبِن ُعَمَر ْبِن َسْعٍد قَالَ   ، َحدََّثيِن َأاَبُن ْبُن َعْبِد اَّللَِّ اْلَبَجِليُّ ، ثنا  َأْخَْباََن اْلَفْضُل ْبُن دَُكنْيٍ   1-  1912

فجاءه طَْلَحةُ َرِضَي هللا َعْنه يَ ْوًما َوَسْعد  َرِضَي  ،مال له َخاَصَم َسْعُد ْبُن َأيِب َوقَّاٍص طَْلَحَة ْبَن ُعب َْيِد اَّللَِّ َرِضَي هللا َعْنهما يف 
َفهُ َواضِ   ،َلكَ   :قَالَ   ؟ِلَمْن َأْعَدْدَت َهَذا اَي َسْعدُ   :فَ َقاَل َلهُ طَْلَحةُ َرِضَي هللا َعْنه   ،َعهُ َعَلى فخذيه هللا َعْنه قَاِعد  خُمْرَتِطًا َسي ْ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  ا وَ   :قَالَ   ؟َأَو ُكْنَت فَاِعاًل   :قَالَ  ى َمْن قَاَتَل َعلَ "  يَ ُقوُل:لَِّذي بَ َعَث حممدا ابحلق لسمعت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 " َماِلِه َأْو َماٍل لَهُ فَ ُقِتَل َكاَن َشِهيًدا

 بِهِ ْبِد اَّللَِّ َأاَبُن ْبُن عَ ، ثنا  حدثنا أَبُو َأمْحََد الزُّبرَْيِيُّ  :َوقَاَل َأمْحَُد ْبُن َمِنيعٍ  2- 1912
 [ ألن أبان بن عبد هللا البجلي صدوق، وبقية رجاله ثقات. ،حديث الباب إسناده حسن: المحقق] # 

 
 قَالَ   :َجرِيٍر َرِضَي هللا َعْنه قَالَ ، َعْن  رَُجلٍ ، َعْن  زاَِيِد ْبِن ِعاَلَقةَ ، َعْن  ُسْفيَانَ ، َعْن  وَِكيع    : َحدَّثَ نَاوقال أَبُو َبْكرٍ   -  1917

َوَسلَّمَ َرُسو  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّ  َوالطَّاُعونِ "  :ُل  اِبلطَّْعِن  أُمَّيِت  َعَرف ْنَاهُ   قَالُوا:  "فَ نَاءُ  َقْد  الطَّْعُن  َهَذا  اَّللَِّ  َرُسوَل  َفَما    ،اَي 
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ؟الطَّاُعونُ    ."وَُكلٌّ ِفيِه ُشَهَداءُ َوْخُز َأْعَداِئُكْم ِمَن اجْلِنِّ "  :قَاَل َصلَّى اَّللَّ

ْسنَاِد َعْن زاَِيدٍ اْلَمْشُهوُر هبَِ  :قُ ْلتُ  *  َأيِب ُموَسى َرِضَي هللا َعْنه، َعْن رَُجلٍ ، َعْن َذا اإْلِ
وللحديث شواهد بعضها   في إسناده راٍو مبهم، وبقية رجاله رجال الصحيح.:  المحقق]  [في سنده راو لم يسمبوصيري:  ال ]  #  

 [ ن جماعة من الصحابةبإسناد جي د ع
 

َحدَّثَ نَاالطَّيَاِلِسيُّ َوقَاَل    -  1918 ْبَن    :  اْلَقاِسَم  ْعُت  ْسَِ قَاَل  َعْنه  هللا  َرِضَي  دِّيِق  الصِّ َبْكٍر  َأيِب  آِل  ِمْن  بُ َلْيَداَن  ْبُن  ُموَسى 
أعائشة َرِضَي   :فقال له أيب  ،"  َواْلَبْطُن َشَهاَدة  الطعني واجملبوب َوالن َُّفَساءُ "   :حُمَمٍَّد َُيَدُِّث عن عائشة َرِضَي هللا َعْنها قالت 

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ثَ ْتَك َهَذا َعْن َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  . َهَكَذا َحدَّثَ ْتيِن َوَهَكَذا َحِفْظتُ  :قَالَ  ؟هللا َعْنها َحدَّ
يق، ولم أجد له رجال إسناده ثقات غير ُموَسى ْبُن ُبَلْيَداَن ِمْن آِل َأبِ : المحقق] #   [ولمتنه شواهد  ترجمة.ي َبْكٍر الصد 

 
اْلُمَحْبَِّ   -  1924 ْبُن  َداُوُد  ثنا  َحدَّثَ نَا  ْبُن َكِثريٍ ،  أَب َكِثريٍ ، َعْن  َعبَّاُد  بن  هللا َعْنه َعِن ، َعْن  َيَي  َرِضَي  اْلَفاِرِسيِّ  َسْلَماَن 

قَالَ  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  يَ ْقِبُض  "  :النَِّبِّ  تعاىل  هللا  بَِيِدهِ إن  اْلَبْحِر  ُشَهَداِء  اْلَمْوتِ   ،أَْرَواَح  َمَلِك  ِإىَل  َيِكُلُهْم  َوَمَثُل    ،َواَل 
 " رُوِحِه ِحنَي ََتُْرَج ِمْن َصْدرِِه َكَمَثِل اللََّبِ ِحنَي َيْدُخُل َصْدرَهُ 

ا: المحقق] [إسناده ضعيفبوصيري: ال] #   [إسناد الحارث ضعيف جدا
 

 النَّهْيِ عَنْ قِتَالِ الْمُسْلِمِ( بَابُ    -  2) 
د   - 1930 ُ  :َشْيخ  َأْحَسُبهُ ِمْن َبْكِر ْبِن َواِئٍل قَالَ  ، َحدََّثيِن عوف، ثنا معتمر  : َحدَّثَ نَاقَاَل ُمَسدَّ َأْخَرَج َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

فَ َهاهَبَا اْلُمْسِلُموَن   ؟"َمْن َيَُْخُذَها حِبَقَِّها"   :فَ َقالَ   ،َهزََّها، مثَّ  َها َعَلى رُْمحٍ فَ َعَقدَ   ،مٍ َعَلْيِه َوَسلََّم ُشقََّة َخَِيَصٍة َسْوَداَء َذاَت يَ وْ 
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ،اَي َرُسوَل اَّللَِّ َأاَن آُخُذَها حِبَقَِّها :فَ َقاَم ِإلَْيِه رَُجل  فَ َقالَ  ،ِمْن َأْجِل الشَّْرطِ    ، اَل تُ َقاِتُل هِبَا ُمْسِلًما" :قَاَل َصلَّى اَّللَّ

 " َواَل َتِفرُّ هِبَا ِمْن َكاِفرٍ 
 [ حديث الباب إسناده فيه راو مبهم لم أعرف من هو، لكن لمتنه شاهد صحيح: المحقق] # 
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 بَابُ دَفْنِ الشَّهِيدِ حَيْثُ يُقْتَلُ(   -  5) 
ُعَمرَ َوقَاَل    -  1931 َأيِب  ْبُن  َحدَّثَ نَاحُمَمَُّد  الطَّائِِفيُّ ا  ثن،  ِبْشر    :  السَّاِئِب  ْبُن  َعْن  َسِعيُد  السَُّواِئيِّ ،  ُمَعيََّة  ْبِن  اَّللَِّ  َأنَّ    َعْبِد 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قُِتاَل ِعْنَد اَبِب َبيِن َساملٍِ  ُ َعَليْ   ...رَُجَلنْيِ ِمْن َأْصَحاِب النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ ِه َوَسلََّم فََأَمَر  َفذُِكَر َذِلَك لِلنَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ
 َفُدِفنَا ُهنَاِلكَ  ،افَ َقُهْم َذِلَك َمْقَْبًَة ِعْنَد َبيِن ِهاَللٍ فَ وَ  ،فَاْحُتِماَل ِمْن َحْيُث ُأِصيبَا  ،َأْن يُْدفَ نَا َحْيُث قُِتاَل 

صحيح عن    غير أن هذا المرسل يتقو ى بمجيئه من وجه آخر   إسناد حديث الباب رجاله ثقات، لكنه مرسل.  :المحقق]  #  
 [ بعض الصحابة

 

 بَابُ فَضْلِ الْجِهَادِ(   -  6) 
َأيِب ، َعْن  َأِخيهِ ، َعْن  َنْصُر ْبُن َعْلَقَمةَ   ، َحدََّثيِن بَِقيَّةُ َعِن َأيِب ُمِطيعٍ ، ثنا  َداُوُد ْبُن ُرَشْيدٍ   َحدَّثَ نَا:  َوقَاَل أَبُو يَ ْعَلى  -  1932

ُ عَ َعِن النَِّبِّ  ،أَيُّوَب َرِضَي هللا َعْنه َنَة اْلَقْْبِ " :َلْيِه َوَسلََّم قَالَ َصلَّى اَّللَّ  ." َمْن قَاَتَل َوَصَْبَ َحَّتَّ يُ ْقَتَل َأْو يَ ْغِلَب ُوِقَي ِفت ْ
 [.ولمتنه شاهد صحيح من حديث المقدام بن معد يكرب ، اإلسناد حسن: المحقق] # 

 
َبْكرٍ   1-  1934 أَبُو  ثَ نَاَوقَاَل  َحدَّ ْبُن َعِليٍّ   :  احْلَْفِصيُّ ، َعْن  ُحَسنْيُ  َلهُ  يُ َقاُل  ِباَلل  ، َعْن  أَبِيهِ ، َعْن  َشْيٍخ  َأذََّن  قَاَل  َجدِِّه 

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َمَر َرِضَي َومَلْ يُ َؤذِّْن يف زََمِن عُ   ، هللا َعْنه َحيَاتَهُ َأذََّن أِلَيِب َبْكٍر َرِضيَ ، مثَّ َرِضَي هللا َعْنه َحيَاَة َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َحَّتَّ قُِبضَ   :قَالَ   ؟َما مَيْن َُعَك َأْن تُ َؤذِّنَ   : َلهُ ُعَمُر َرِضَي هللا َعْنههللا َعْنه فَ َقالَ    ،ِإيّنِ َأذَّْنُت ِلَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم    ،اَن َويلَّ نِْعَميِت  َبْكٍر َرِضَي هللا َعْنه َحَّتَّ قُِبَض أِلَنَّهُ كَ َوَأذَّْنُت أِلَيِب  ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ اَي  "  يَ ُقوُل:َوَقْد ْسَِ
 . َفَخَرَج ِإىَل الشَّاِم َفَجاَهدَ   ،"ليس َشْيء  أَْفَضَل ِمْن َعَمِلَك ِإالَّ اجْلَِهاَد يف َسِبيِل اَّللَِّ   ،بالل

يًعا  َوقَاَل َعْبد  َوأَبُو يَ ْعَلى 2- 1934 َبَة ِبهِ  : َحدَّثَ نَامجَِ  أَبُو َبْكِر ْبُن َأيِب َشي ْ
 [ الحديث حسن بمجموع طرقه: المحقق] # 

ثَ نَاَوقَاَل ِإْسَحاقُ   -  1935 َأيِب زُْرَعَة ْبِن ُعَمَر ْبِن َجرِيٍر قَاَل  ، َعْن  َجرِير  َعِن اْلُمِغريَِة َعِن احْلَاِرِث ْبِن يَزِيَد اْلَعَكِليِّ   : َحدَّ
جَ ب َ  هللا َعْنه  َرِضَي  اخْلَطَّاِب  ْبُن  هللا َعْنهَعَث ُعَمُر  َرِضَي  َجَبٍل  ْبُن  ُمَعاذُ  َوِفيِهْم  ُمَعاًذا    ،ْيًشا  رََأى  َسار  هللا َعْنه فَ َلمَّا  َرِضَي 

َحَبَسكَ   :فَ َقالَ  اجْلُُمَعةَ   :قَالَ   ؟َما  ُأَصلَِّي  َأْن  مثَّ  َأرَْدُت  اخلَْ   ، َأْخُرجَ ،  ْبُن  هللا عَ فَ َقاَل ُعَمُر  َرِضَي  اَّللَِّ طَّاِب  َرُسوَل  ْعُت  ْسَِ ْنه 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  نْ يَا َوَما ِفيَها "  يَ ُقوُل:َصلَّى اَّللَّ  " َلَغْدَوة  يف َسِبيِل اَّللَِّ تَ َعاىَل أَْو َرْوَحة  َخرْي  ِمَن الدُّ

 [من الشواهد. له يتقوى بما   عمر لكنهلم يلق ألن أبا زرعة  ،غير أنه منقطعرجال إسناد إسحاق كلهم ثقات، : المحقق] # 
 

ثَ نَاَوقَاَل الطَّيَاِلِسيُّ  - 1938 عن أبيه َرِضَي هللا َعْنه   ،َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َأيِب قَ تَاَدةَ ، َعْن َسِعيٍد اْلَمْقُْبِيِّ ، َعْن اْبُن َأيِب ِذْئبٍ  : َحدَّ
ُ َعَلْيِه  :قال ئًا ِإالَّ اْلَمْكتُوبَةَ  ،َفذََكَر اجْلَِهادَ  ،َوَسلَّمَ َخَطَب َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ْل َعَلْيِه َشي ْ  . فَ َلْم يُ َفضِّ
 [ إسناد الطيالسي في غاية الصح ة: المحقق] # 

 
ثَ نَاَوقَاَل أَبُو يَ ْعَلى - 1940 ِهَشاِم ْبِن َحسَّاَن َعِن ، َعْن ََيََْي ْبُن أَيُّوبَ  ، َحدََّثيِن َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َصاِلحٍ ، ثنا اْبُن ِمْسِكنيٍ  : َحدَّ

 " َسِبيِل اَّللَِّ أَْفَضُل ِمْن ِعبَاَدِة الرجل ستني ساعة َلَمْوِقُف َساَعٍة يف "  :قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  :ِعْمَراَن ْبِن ُحَصنْيٍ قَالَ ، َعْن احْلََسنِ 
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 [ عها إلى الصحيح.ولكن لمتنه شواهد حسنة يرتقي بمجمو  حديث الباب ضعيف اإلسناد،: المحقق] # 
 

ثَ نَاَوقَاَل الطَّيَاِلِسيُّ   -  1941 ُكْنُت   :رَُجٍل عن عمر َرِضَي هللا َعْنه قال، َعْن  ِهَشاِم ْبِن َعْمرٍو، َعْن  مَحَّاُد ْبُن َسَلَمةَ   : َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  اَي َرُسوَل اَّللَِّ أيُّ النَّاِس َخرْي  َمْنزِلًَة عند   :فَ َقالَ  ،هُ رَُجل  َتَ فَأَ  ، َوِعْنَدهُ فَ ْيض  ِمَن النَّاسِ  ،ِعْنَد َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   ؟أَْنِبيَائِِه َوَأْصِفيَائِهِ   هللا عز وجل يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة بَ ْعدَ  اْلُمَجاِهُد يف سبيل هللا تعاىل بِن َْفِسِه َوَماِلِه  "  :فَ َقاَل َصلَّى اَّللَّ
ُ عَ   ؟َمنْ مثَّ    :قَالَ   "َوُهَو َعَلى َمْْتِ فَ َرِسِه آِخًذا ِبِعنَانِهِ   ،تَِيهُ دعوة هللا عز وجل َحَّتَّ تَْ  اْمُرؤ  بِنَاِحَيٍة "  :َلْيِه َوَسلَّمَ قَاَل َصلَّى اَّللَّ

 ". َوتَ َرَك النَّاَس ِمْن َشّرِهِ  ،َأْحَسَن ِعبَاَدَة رَبِّهِ 
ولمتنه شاهد    ال إسناد الحديث ثقات، ولوال الراوي المبهم، لحكمت بصحته.جر :  المحقق]  [ إسناده ضعيف ]البوصيري:  #  

 [ صحيح من حديث ابن عباس
 

ثَ نَا:  َوقَاَل أيضا   -  1943 أَب سعيد َرِضَي ، َعْن  َأيِب اْلُمت َوَكِّلِ ، َعْن  َعبَّاُد ْبُن َكِثرٍي َعِن اجْلَُرْيِريِّ ، ثنا  َداُوُد ْبُن اْلُمَحْبَِّ   َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعَلى اجلَِْهاِد َوقَالَ  :هما قَالَ هللا َعنْ  َا َمَثُل جُمَاِهِدي أُمَّيِت َكَمَثِل ِجْْبِيَل َوِميَكائِيلَ " :َحث َّنَا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ   ، ِإَّنَّ

 " َومُهَا رسائل هللا تبارك وتعاىل َوُخزَّانُهُ 
بن]البوصيري:    #   داود  لضعف  ضعيف؛  إسناد  ]المحبر  هذا  فيه :  المحقق[  ساقط،  وإسناده  ا،  جدا ضعيف  حديث  هو 

 [ متروكان، ومتنة منكر
 

ثَ نَا َداُودُ   -  1944 َعِن َعْبِد اَّللَِّ بن عمرو َرِضَي هللا    ،جلر عن ابن عمر َرِضَي هللا َعْنهما وعن    ،اَنِفعٍ ، َعْن  َعبَّاد  ، ثنا  َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى   :َعْنهما قَالَ  هِبَا َصْخَرة  يف ِميَزانِِه يَ ْوَم  "  :اَّللَّ َمْن َكْبََّ َتْكِبريًَة يف سبيل هللا تعاىل َكاَن َلهُ 

ن َُهنَّ وَ  اَّللَِّ ال هللا ِإالَّ    : يف َسِبيلِ َوَمْن قَالَ   ،َما حَتْت َُهنَّ اْلِقيَاَمِة أَثْ َقُل ِمَن السموات السَّْبِع َواأْلََرِضنَي السَّْبِع َوَما ِفيِهنَّ َوَما بَ ي ْ
َأْكْبَُ   ُ َواَّللَّ  ُ اأْلَْكْبََ   ،اَّللَّ ِرْضَوانَهُ  تعاىل َلهُ  اأْلَْكْبََ   ،َورََفَع هِبَا َصْوَتهُ كتب هللا  ِرْضَوانَهُ  وجل َلهُ  َنهُ     َوَمْن كتب هللا عز  مَجََع بَ ي ْ

دار هللا تعاىل الَّيِت َْسَّى هِبَا "  :قَالَ   ؟َوَما َداَر اجْلاََللِ   :فقيل  " ر اجلالل عليهما الصلوات والسالم يف داَوَبنْيَ إبراهيم وحممد  
َوُهْم ِمينِّ  ،َدْينِ َوَقْد َحرََّم َذِلَك َعَلى قَاَتِل الن َّْفِس اْلُمْؤِمَنِة َوَعاقِّ اْلَوالِ  ،فَ ي َْنظُُر ِإىَل ذي اجلالل واإلكرام بُْكَرًة َوَمَساءً  ،نَ ْفَسهُ 

 ." وأان منهم بريء  بُ َرآءُ 
حديث الباب إسناده تالف، فيه داود بن المحب ر وعب اد بن كثير متروكان، وفيه  :  المحقق]  [ إسناده ضعيفبوصيري:  ال ]  #  

ا راو لم يسم.  [أيضا
 

قَاَم يَزِيُد ْبُن َشَجَرَة يف   :اِهٍد قَالَ جمَُ ، َعْن  يَزِيَد ْبِن َأيِب زاَِيدٍ ، َعْن  حُمَمَُّد ْبُن ُفَضْيلٍ   : َحدَّثَ نَاَوقَاَل أَبُو َبْكرِ   [1]   -  1945
فَ َقالَ  العدو    :َأْصَحابِِه  لقيتم  فَِإَذا  ِفيَها  َما  القبور  ويف  وأصفر  َوَأْخَضَر  َأمْحََر  َبنْيِ  ِمْن  َوَأْمَسْت  َعَلْيُكْم  َأْصَبَحْت  َا  غدا  ِإَّنَّ

ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى ا  ،فَ ُقُدًما ُقُدًما ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  فَِإيّنِ ْسَِ َم إِلَْيِه احْلُوُر اْلِعنيُ "  يَ ُقوُل:َّللَّ َم رَُجل  ِمْن ُخْطَوٍة ِإالَّ تَ َقدَّ   ، َما تَ َقدَّ
تََخََّر   خطاايه   ،استأخرن فَِإْن  َنْضَحٍة كفارة  َأوَُّل  اْسُتْشِهَد َكاَنْت  اْلَعنْيِ   ،َوِإِن  احْلُوِر  ِمَن  اثنتان  ِإلَْيِه  َعْنهُ  فَ ي َْنِفضَ   ،ينزل  اِن 

َابَ   . "َمْرَحبًا َقْد آَن َلُكَما يَ ُقوُل:وَ  ،وتقوالن َمْرَحبًا َقْد آَن َلكَ  ،الرتُّ
 

ثَ نَاَوقَاَل َعْبدُ  [2]  - 1945 َبَة هِبََذا اْبُن  : َحدَّ  َأيِب َشي ْ
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خالف الثقات من  إسناد ابن أبي شيبة ُمنكر، فيه يزيد بن أبي زياد ضعيف، وقد : المحقق] [روي موقوفابوصيري: ال] # 
[ ا.أصحاب مجاهد، حيث رووه موقوفاا، ورواه مرفوعا 

 
ثَ نَا ِإبْ َراِهيُم ْبُن َسِعيدٍ   -  1948 طاووس َوَمْكُحوٍل َعِن ابن عمر َرِضَي  ، َعْن  حُمَمَُّد ْبُن َبْكٍر اهلاليل ، ثنا  أَبُو تَ ْوبَةَ ، ثنا  َحدَّ

 " ِسنَي َحجَّةً َساَعة  يف سبيل هللا تعاىل َخرْي  ِمْن َخَْ " : َعَلْيِه َوَسلَّمَ هللا َعْنهما قَاَل قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ 
إسناد أبي يعلى فيه ضعف، لحال محمَّد بن بكر الهًللي،  :  المحقق]  [ضعيف:  (3204األلباني في ضعيف الجامع )]  #  

.  [.ومتنه له شاهد جي د  فإنه غير مرضي 
 

، َعْن ُعْثَماَن ْبِن ُعْرَوةَ ، َعْن  َأيِب فَ ْرَوةَ ِإْسَحاُق ْبُن  ، ثنا  َعْبُد السَّاَلِم ْبُن َحْربٍ ، ثنا  و نعيمحدثنا أب   :َوقَاَل عبد  -  1950
َعْنها    ،أَبِيهِ  هللا  َرِضَي  عائشة  َوَسلَّمَ   قَاَلْت:عن  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّ  َرُسوُل  ذَ "  :قَاَل  ِلُكلِّ  قُِتَل َكاَن َكفَّارًَة  ُدوَن َمْن  ْنٍب 

ْركِ   " الشِّ
 [ إسناده ساقط، إسحاق بن أبي فروة متروك.: المحقق[ ]إسحاقإسناده ضعيف، لضعف ]البوصيري:  # 

 

 بَابُ فَضْلِ الرِّبَاطِ وَفَضْلِهِ عَلَى الْعِبَادَةِ(   -  7) 
الطَّيَاِلِسيُّ   [1]   -  1952 َحدَّثَ نَاقَاَل  قَ ْيسٍ   :  ْبِن  اأْلَْزَرِق  َعِن  قال  نْ ، عَ ُشْعَبةُ  َساَلَمَة  ُ    :َعْسَعِس ْبِن  اَّللَّ إنَّ النَِّبَّ َصلَّى 

فَ َقاَل    ،فََأْعَتِزُل النّاس   ،ِإيّنِ َأرَْدُت َأْن َأْخُلَو ِبِعبَاَدِة َريبِّ   :فَ َقالَ   ،فَُأِتَ ِبهِ   ،فَ َفَقَد رَُجاًل ِمْن َأْصَحاِبهِ   ،َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن يف َسَفرٍ 
ُ َعَلْيِه َوسَ َرُسوُل اَّللَِّ صَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َثاَلَثً   "َواَل يَ ْفَعْلهُ َأَحد  ِمْنُكمْ   ،َفاَل تَ ْفَعلْ "  :لَّمَ لَّى اَّللَّ فَ َلَصْْبُ َساَعٍة يف  "  :قَاهَلَا َصلَّى اَّللَّ

 ". بَ ْعِض َمَواِطِن اْلُمْسِلِمنَي َخرْي  ِمْن ِعبَاَدِة َأْربَِعنَي َعاًما 
ثَ نَاثُ احْلَارِ َوقَاَل    [2]   -  1952 َحدَّ ثنا  رَْوح    :  َساَلَمةَ  ،  ْبَن  َعْسَعَس  ْعُت  ْسَِ يقول  قَ ْيٍس  ْبَن  اأْلَْزَرَق  ْعُت  ْسَِ قال  ُشْعَبةُ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يف َسَفره َفذََكَرهُ   يَ ُقوُل:  َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 [ ل صحيح.ث مرس الحدي: المحقق[ ]رواته ثقات، وهو مرسل]البوصيري:  # 

 
ثَ نَا أَبُو النَّْضرِ   -  1953 ُعبَاَدَة ْبِن الصَّاِمِت َرِضَي هللا ، َعْن  حُمَمَِّد ْبِن اْلُمْنَكِدرِ ، َعْن  أبيه، َعْن  َبْكرُي ْبُن األخنس، ثنا  َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  :َعْنه قَالَ  َوَمْن  ،ُل ِعبَاَدَة َشْهٍر َأْو َسَنٍة ِصيَاَمَها َوِقيَاَمَهاِبيِل اَّللَِّ يْعدِ راَِبُط يَ ْوٍم يف سَ " :قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُ تعاىل ِمْن َعَذاِب اْلَقْْبِ  نْ يَا وَ  ،َماَت ُمَراِبطًا يف َسِبيِل اَّللَِّ تعاىل َأَعاَذهُ اَّللَّ  " َأْجَرى َلهُ َأْجَر راَِبِطِه َما قاَمِت الدُّ
 [ إسناده ال بأس به: المحقق]  [ضعيف: (3085ع )األلباني في ضعيف الجام] # 

 

 بَابُ النهي عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ والتجار وَالْوُفُودِ وَالرُّسُلِ(   -  8) 
الرَّمْحَِن ْبِن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن   دِ َعبْ ، َعْن حُمَمَُّد ْبُن َأيِب َحْفَصَة َعِن الزُّْهِريِّ ، ثنا قَاَل ِإْسَحاُق َأْخَْباََن َرْوُح ْبُن ُعبَاَدةَ  [1] - 1954

نَا   :ِلٍك َرِضَي هللا َعْنه قَالَ َكْعِب ْبِن َما، َعْن  -وََكاَن قَاِئَد َكْعِب ابن مالك-َكْعٍب بن مالك أَْو َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َكْعٍب   َعِهَد ِإلَي ْ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم وَنن ِبيْب أن ال  . نَ ْقُتَل َصِبيًّا َواَل اْمَرَأةً  َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 َهَذا ِإْسنَاد  َصِحيح  * 
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ِه َرِضَي هللا َعْنه قَالَ ، َعْن  َكْعِب ْبِن َماِلكٍ َأْخَْباََن ُسْفيَاُن َعِن الزُّْهرِيِّ قَاَل َأْخَْبين اْبُن    [2]   -  1954 ِإنَّ َرُسوَل اَّللَِّ    : َعمِّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َلمَّ  يَانِ ا بَ َعثَ ُهْم ِإىَل اْبِن َأيِب احْلَُقْيِق ََّنَاُهْم َعْن َصلَّى اَّللَّ ب ْ  . قَ ْتِل النَِّساِء َوالصِّ
ل صحيح، : المحقق] #   [ السند الثاني، فظاهره اإلرسال، لكنه يتقوى بالموصول قبله.أما   إسناد إسحاق األو 

 
د    -  1955 ثَ نَاقَاَل ُمَسدَّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم    :قَ ْيٍس قَالَ ، َعْن  ْْسَاِعيلَ إِ ، َعْن  ِعيَسى ْبُن يُوُنسَ   : َحدَّ أََتى رَُجل  نِب هللا َصلَّى اَّللَّ

تَ َعاىلَ   ،فحثا َعَلى رُْكب َت َْيهِ   َ َثاَلث   ،َفَحِمَد اَّللَّ ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   ،َوَجَعَل احْلَْمَد َمَعهُ  تَ َعاىَل َأيُّ َكِلمَ "  :فَ َقاَل َصلَّى اَّللَّ  ُ ٍة قَاتَ َلهُ اَّللَّ
 . " قَ ت َْلُتهُ  ،َوَلْو ُكْنُت قَاِتاًل َواِفًدا ِمَن اْلَعَربِ  ،هِ َصب ََّها الشَّْيطَاُن َعَليْ 

ْسنَادِ *   ُمْرَسل  َصِحيُح اإْلِ
 [ الحديث إسناده صحيح، وهو مرسل: المحقق] # 

 

 بَابُ فَضْلِ مَنْ شَيَّعَ مُجَاهِدًا(   -  10) 
ثَ نَاقَاَل احْلَاِرثُ   -  1959 َسْلَماَن اْلَفاِرِسيِّ َرِضَي ، َعْن  حُمَمَِّد ْبِن َعْجاَلنَ ، َعْن  َعبَّاُد ْبُن َكِثريٍ ، ثنا  ْبُن اْلُمَحْبَِّ   ُودُ َدا  : َحدَّ

قَالَ  َوَسلَّمَ   :هللا َعْنه  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى  ي َ "   :قَاَل  َحَّتَّ  تَ َعاىَل  َسِبيِل اَّللَِّ  يف  َشيََّع ُغَزاًة  َمْنِزلٍ لُو ْنزِ َمْن  فَ َيِبيُت    ،ا َأوََّل 
ُ َعَلْيِه    ،َمَعُهْم َحَّتَّ يَ ْرحتَُِلوا موجهني يف اجْلَِهادِ  َويُ ْقِبُل ُهَو َحَّتَّ َيَِْتَ َأْهَلهُ َكاَن لَهُ َأْجُر َسْبِعنَي َحجًَّة َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 . "ٍ َخرْي ْن ِه مِ َوَسلََّم ِسَوى َما يشركه ِفيَما َكانُوا ِفي 
كذاب فيه  بوصيري:  ال]  #   وهو  المحبر  بن  كثير  :  المحقق]  [داود  بن  وعب اد  المحب ر  بن  داود  فيه  ا،  جدا ضعيف  إسناده 

 [ متروكان باتفاق.

 بَابُ الرَّايَاتِ وَالْأَلْوِيَةِ(   -  11)  
ثَ نَا ِإْْسَاِعيُل ْبُن َعْبِد اَّللَِّ  - 1963 َبسَ ، َعْن اْلُقَرِشيُّ َحدَّ ِإنَّهُ    :َخاِلِد ْبِن ِكاَلٍب قَالَ ، َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ِمْن آِل َسْعدٍ َة ْبِن َعن ْ

َع أََنَس ْبَن َماِلٍك َرِضَي هللا َعْنه   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَالَ  يَ ُقوُل:ْسَِ َ َعزَّ َوَجلَّ " :ِإنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  " ْلوِيَةِ  َأْكَرَم أُمَّيِت اِبأْلَ ِإنَّ اَّللَّ
ا، فيه إسماعيل القرشي متروك، وخالد بن كًلب ضعيف، وهو منكر الحديث.: المحقق] #   [إسناده ضعيف جدا

 

 بَابُ أدبِ السَّفَرِ وَالرُّفْقَةِ(   -  12) 
د    -  1964 أَبِيِه َرِضَي هللا  ، َعْن  ِمَن اأْلَْنَصارِ   لٍ رَجُ ، َعْن  َعْبِد اْلَعزِيِز ْبِن ُعَمرَ ، َعْن  َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َداُودَ   : َحدَّثَ نَاقَاَل ُمَسدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َودََّع رَُجاًل   :َعْنه قَالَ  ُ الت َّْقَوى"  :فَ َقالَ   ،ِإنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ َوَيسََّر َلَك اخْلرَْيَ ِمْن    ،َذنْ َبكَ   َوَغَفَر َلكَ   ،َزوََّدَك اَّللَّ

 ." َحْيُث َما ُكْنتَ 
 [ حديث الباب إسناده ضعيف، لجهالة األنصاري وأبيه.: المحقق] [إسناده ضعيف بوصيري:ال] # 

 
ثَ نَاَوقَاَل أَبُو يَ ْعَلى  - 1965 َنَة َعِن اْبِن بُ َرْيَدةَ َواِصٍل  ، َعْن  اْبُن ُعاَلثَةَ ، ثنا  َعْمُرو ْبُن احْلَُصنْيِ   : َحدَّ أَبِيِه  ، َعْن َمْوىَل َأيِب ُعي َي ْ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن َيْسَتِحبُّ ِإَذا َأرَاَد َسَفًرا َأْن َُيُْرَج يَ ْوَم اخْلَِميسِ  :لَ َرِضَي هللا َعْنه قَا  . إنَّ رسول هللا َصلَّى اَّللَّ
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َصنْيِ َمرْتُوك  *   َعْمُرو ْبُن احلُْ
ا، فيه عمرو بن الحص: المحقق] [إسناد ضعيف، وله شاهد بوصيري: ال] #  ين العقيلي  إسناد حديث أبي يعلى ضعيف جدا

 [ متروك.
 

د    -  1967 ثَ نَاَوقَاَل ُمَسدَّ ْعُت أَيُّوَب َُيَدِّثُ   : َحدَّ ُ  ، َعْن  ُمْعَتِمر  قَاَل ْسَِ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن َأيِب ِقاَلبََة َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َقٍة ِمْن تِْلِك ا  ،يَ ْرُفُق َبنْيَ اْلَقْومِ    ، َكاَن ِإَذا نَ َزْلنَا َصلَّى  !اَي َرُسوَل اَّللَِّ   َقالُوا:ف َ   ،لّرِفَاِق رَُجل  يَ ْهِتُف بِِه َأْصَحابُهُ َوأَنَّهُ َكاَن يف رُف ْ
قَ َرأَ  ِسْراَن  َوَسلَّمَ   ،َوِإَذا  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  بَِعريِهِ "  :قَاَل  َعَلُف  َيْكِفيِه  عَ   ،ََنْنُ   قَالُوا:  "،َفَمْن َكاَن   ُ اَّللَّ َصلَّى  َوَسلََّم  فَ َقاَل  َلْيِه 

 . أَْو َكَما قَالَ  "ُكلُُّكْم َخرْي  ِمْنهُ :" 
 َهَذا ُمْرَسل  َجيِّد  * 
 [مرسل ح يإسناده صح: المحقق[ ] هذا إسناد مرسل]البوصيري:  # 

 
احْلَاِرثُ   -  1969 ثَ نَاَوقَاَل  َحدَّ اْلُمَحْبَِّ   :  ْبُن  ثنا  َداُوُد  الشَّ َأيِب َعْبِد  ، َعْن  َعبَّاُد ْبُن َكِثريٍ ،  اْلَفاِرِسيِّ  ، َعْن  ْقِريِّ اَّللَِّ  َسْلَماَن 

ُ َعَلْيِه   َمْن َخَدَم اْثيَنْ َعَشَر رَُجاًل يف َسِبيِل اَّللَِّ تعاىل َخَرَج ِمْن ُذنُوبِِه َكي َْوِم  "  :َوَسلََّم قَالَ َرِضَي هللا َعْنه َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ْوَم اْلِقيَاَمةِ اًل يف َسبِيِل اَّللَِّ َوَمْن َسَقى رَجُ   ،َوَلَدْتهُ أُمُّهُ  وَكاَن النَِّبُّ    :قَالَ   " عز وجل َورَِد َحْوَض النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ

أخط َوَمْن  اخْلِْدَمةَ  أَْفَضِلِهُم  َسافَ ُروا اْشرَتََط َعَلى  ِإَذا  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ اْشرَتَطَ أ َصلَّى  َذِلَك  قَ ْوم  َعَلى    :قَالَ   ،اأْلََذانَ   ه  َوَوَفَد 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم من     : فَ َقاَل بَ ْعُضُهمْ   ؟"َمْن َكاَن َُيِْدُمُهمْ "   :فَ َقالَ   ،ا َقْد َأْجَهَدَْتُُم اْلِعبَاَدةُ فَ َرَأى فيهم قَ ْومً   ،زوة غالنِب َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَليْ  ُهمْ "  :ِه َوَسلَّمَ ََنُْن اَي َرُسوَل اَّللَِّ قَاَل َصلَّى اَّللَّ  " أَنْ ُتْم أَْفَضُل ِمن ْ
ا، فيه داود بن المحب ر متهم : المحقق] #   [ بالوضع، وعب اد بن كثير متروك، وفيه انقطاعإسناد الحارث ضعيف جدا

 
ثَ نَاَوقَاَل أَبُو يَ ْعَلى   -  1970 َثيِن َسِعيد  الزُّبَ ْيِديُّ   ، َحدََّثيِن أَبُو مَهَّامٍ   : َحدَّ َثيِن ُن حُمَمٍَّد األوصايف يُد بْ َسعِ   ، َحدَّ أَبُو َعْبِد    ، َحدَّ

ْعُت َأْكثََم ْبَن اجْلَْوِن اخْلَُزاِعيَّ اْلَكْعِبَّ   ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   يَ ُقوُل:اَّللَِّ الدَِّمْشِقيُّ قال ْسَِ اَي َأْكَثُم بن  "   :قَاَل يل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 " رُفَ َقاِئكَ  َوَتْكُرْم َعَلى ،َك ََيُْسْن ُخُلُقكَ اجلون اْغُز َمَع َغرْيِ قَ ْومِ 

 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َخرْيُ الرُّفَ َقاِء َأْربَ َعة   - 1971  احْلَِديثَ ...َوبِِه قَاَل قَاَل َصلَّى اَّللَّ

 [ هيلإسناد أبي يعلى واٍه مسلسل بالضعفاء والمجا: المحقق]  [ضعيف جداا : (6379األلباني في ضعيف الجامع )] # 
 

َنَة َأْخَْبين رَُجل  ِمْن َأْهِل اْلَمِديَنِة َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَُّ   : َحدَّثَ نَاَوقَاَل احْلَاِرثُ   -  1972   ُمَعاِويَةُ ثنا أَبُو ِإْسَحاَق َعِن اْبِن ُعي َي ْ
َ   ،َفاَل تفسدُهمْ   ،ِإَذا بَ َعْثَت َسرِيَّةً "  :هماَي هللا َعنْ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل ِلَزْيِد ْبِن َحارِثََة أَْو لَِعْمرِو ْبِن اْلَعاِص َرضِ  َوَأْهِبْطُهْم فَِإنَّ اَّللَّ

 " تعاىل يَ ْنُصُر اْلَقْوَم ِبَِْضَعِفِهمْ 
 [ ، ثم إنه مرسل أو معضل، وبقية رجاله رجال الشيخين.اسمهالحديث في إسناده من لم أقف على : المحقق] # 

 

  الْوَطِيءِ( رْكَبِ الْمَ بَابُ فَضْلِ    -  13) 
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َبْكرِ   -  1975 أَبُو  ثَ نَاقَاَل  َحدَّ ثنا  غُْنَدر    :  أَنَُّه ، َعْن  ُشْعَبةُ ،  َبْكٍر  أَبُو  شكل  قرة  أو  قُ رََّة  اْبَن  ْعُت  ْسَِ قَاَل  خِمَْراٍق  ْبِن  زاَِيِد 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَالَ  نْ يَاِم ال نَِعيَثاَلث  ِمْن  "  :َُيَدُِّث َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ   ، َواْلَمْرَأةُ الصَّاحِلَةُ   ،مركب وطئ   ،َوِإْن َكاَن اَل نَِعيَم هلا  ،دُّ

 ." َواْلَمْنِزُل اْلَواِسعُ 
لكن يشهد لمتنه    هذا إسناد فيه انقطاع أو إرسال، ورجال كلهم ثقات،  :المحقق]  [رجاله ثقات، وله شاهد  ]البوصيري:  #  

 [ الحديث السابق

 ابِّ( بِالدَّوَ   الرِّفْقِ بَابُ    -  16)  
احْلَاِرثُ   -  1978 ثَ نَاَوقَاَل  َحدَّ ُرَشْيدٍ   :  ْبُن  ثنا  َداُوُد  َحْربٍ ،  ْبُن  َعْن  حُمَمَُّد  ُسَلْيمٍ ،  ْبِن  ُسَلْيَماَن  َسَلَمَة  َعْن  َأيِب  ْبِن ،  ََيََْي 

ْرَداِء َرِضَي هللا َعْنه َمرَّ ِبَقْوٍم َقْد أاََنُخوا    :َجاِبٍر قَالَ  فَ َلْم َيْسَتِطِع اْلَبِعريُ    ،َعَلْوهُ ِبُِْخَرى ، مثَّ  َفَحمَُّلوهُ ِغَرارََتنْيِ   ،بَِعريًاإنَّ َأاَب الدَّ
َهضَ  ْرَداِء َرِضَي هللا َعْنه  ،َأْن يَ ن ْ ْرَداِء َرِضَي هللا َعْنه  ،َأَّْنََضهُ ، مثَّ فَأَْلَقاَها َعْنهُ أَبُو الدَّ ُ َلُكمْ  :فَ َقاَل أَبُو الدَّ َما تَْتُوَن  ِإْن َغَفَر اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم    ،ائِِم لَي َْغِفَرنَّ َعِظيًما ِإىَل اْلب َهَ  ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َ تَ َعاىَل يُوِصيُكْم هِبَِذِه اْلُعجْ "  يَ ُقوُل:ِإيّنِ ْسَِ ِم َخرْيًا  ِإنَّ اَّللَّ
َها فَِإَذا َأَصابَ ْتُكْم َسنَ  ،َأْن تَ ْنزِلُوا هِبَا َمنَازهَِلَا   "نِقِيَها ة  َأْن تَ ْنُحوا َعن ْ

ْرَداِء َمْرفُوًعا َلْو ُغِفَر َلُكمْ *  تَْتُوَن ِإىَل اْلب ََهائِِم َلَغَفَر َلُكْم  َما  َرَواهُ َأمْحَُد ِمْن َوْجٍه آَخَر َعْن َأيِب ِإْدرِيَس اخْلَْواَلينِّ َعْن َأيِب الدَّ
 َكِثريًا 

الحديث بإسناد الحارث يرتقي إلى الحسن لغيره، وهو صحيح بمجموع  : المحقق] [درجاله ثقات، وله شاه بوصيري:ال] # 
 [طرقه.

 
د    -  1979 ثَ نَاَوقَاَل ُمَسدَّ قَاَل   :َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َأيِب َعِمريََة قَالَ ، َعْن  َأيِب ََثِبتٍ َحِبيِب ْبِن  ، َعْن  ُسْفيَانَ ، َعْن  ََيََْي   : َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى ُتُموَها  ، َعَلى ظَْهِر ُكلِّ بَِعرٍي َشْيطَان  "  :اَّللَّ ُ    ،َواْمَتِهُنوُهنَّ   ،فَاذُْكُروا اَّللََّ   ،فَِإَذا رَِكب ْ َا ََيِْمُل اَّللَّ فَِإَّنَّ
 . " َعزَّ َوَجلَّ 

د عنعنه، وهو كثير التدليس  إسناد مسد د فيه ضعف، فيه حبيب بن أبي ثابت، وق:  المحقق]  [رجاله ثقات بوصيري:  ال]  #  
 [ واإلرسال

 

 عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ( بَابُ الْخَيْلِ وَفَضْلِهَا وَالنَّدْبِ إِلَى اإلحسان إليها وفض الْحَمْلِ    -  17) 
ثَ نَاقَاَل الطَّيَاِلِسيُّ   [1]  -  1983 نُ َعْيُم بُن َأيِب ِهْنَد االشجعي قال    يِن ، َحدَّثَ الزَُّبرْيُ ْبُن اخْلِّرِيتِ ، ثنا  َجرِيُر ْبُن َحازِمٍ   : َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   :فَ َقالَ   ،َفِقيَل لَهُ يف َذِلكَ   ،رؤي مَيَْسُح َخدَّ فَ َرِسهِ  ِإنَّ ِجْْبِيَل َعَلْيِه الصَّاَلةُ َوالسَّاَلُم  "   : قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 . " َعاتَ َبيِن يف اْلَفَرسِ 

 
،  ُمْسِلُم ْبُن ِإبْ َراِهيمَ ، ثنا  أَب داود ثن أَبُو َمْسُعوٍد َأمْحَُد ْبُن اْلُفَراتِ ، َعْن  يُوُنُس ْبُن َحِبيٍب الرَّاِوي اَل  َوقَ   [2]  -  1983

 ُعْرَوَة اْلبَارِِقيِّ ، َعْن نُ َعْيِم ْبِن َأيِب ِهْندَ ، َعْن َسِعيِد ْبِن زَْيِد َعِن الزَُّبرْيِ ْبِن اخْلِّرِيتِ َعْن 
ا.: ققالمح] #   [ إسناد الطيالسي جي د وتابعه على إرساله موسى بن إسماعيل كما في تخريجه، فإسناده بهذا يكون صحيحا

 



187 

 

د   - 1984 ثَ نَاَوقَاَل ُمَسدَّ ُ  ، َعْن ََيََْي  : َحدَّ ََيََْي ْبِن َسِعيٍد اأْلَْنَصاِريُّ عن رجل من األنصار قَاَل َأْصَبَح النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ
َلَة يف اخْلَْيلِ "  :فَ َقالَ  :َفِقيَل َلهُ  ،َوُهَو مَيَْسُح َعَرَق فَ َرِسهِ  ،َسلَّمَ  وَ ْيهِ َعلَ   ". ِإيّنِ ُعوتِْبُت اللَّي ْ
 [ اإِلسناد حسن، لكنه مرسل.: المحقق[ ]رجاله ثقات ]البوصيري:  # 

 
ثَ نَاَوقَاَل َعْبد    -  1985 بِْنِت  ، َعْن   ْبُن َيَساِر ْبِن َسِليِط ْبِن زَْيِد ْبِن ََثِبتٍ يطُ َسلِ ، ثنا  حُمَمَُّد ْبُن ُعَمَر اْلَواِقِديُّ   : َحدَّ َمْرمَيَ 

ْبِن ََثِبٍت َرِضَي هللا َعْنه    زَْيدِ ، َعْن  أُمِّ َسْعِد بِْنِت َسْعِد ْبِن الرَّبِيِع َوِهَي َواِلَدةُ َخارَِجَة ْبِن زَْيدٍ ، َعْن  َسِعيِد ْبِن زَْيِد ْبِن ََثِبتٍ 
عْ  :قَالَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُت َرسُ ْسَِ  " َمْن َحَبَس فَ َرًسا يف َسِبيِل اَّللَِّ تَ َعاىَل َكاَن ِسرْتَهُ ِمَن النَّارِ "  يَ ُقوُل:وَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
)  ]العدوي   #   المنتخب  ضعيف::  (252في  عمر    سند  بن  محمد  متروك.فيه  إسناده  :  المحقق]  [ الواقدي،  الباب  حديث 

ا،  [ اهد صحيح عن أبي هريرةنه شولمت ضعيف جدا
 

ثَ نَاَوقَاَل احْلَاِرثُ  - 1986 َأيِب  ، َعْن َعْمرِو ْبِن َسِعيدٍ ، َعْن يُوُنُس ْبُن ُعب َْيدٍ ، ثنا  َعْبُد اْلَواِرثِ ، ثنا اْلَعبَّاُس ْبُن اْلَفْضلِ  : َحدَّ
هِ النِب َصلَّ رَأَْيُت  :َجدِِّه َجرِيٍر قَالَ ، َعْن زُْرَعَة ْبِن َعْمرِو ْبِن َجرِيرٍ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ميسح وجه فَ َرِسِه ِبُكمِّ  . ى اَّللَّ

 فَ َلَعلَُّهَما َحِديثَانِ َرَواهُ َأمْحَُد ِمْن طَرِيِق ُهَشْيٍم َعْن يُوُنَس بَِلْفِظ يَ ْفِتُل َعْرَف فَ َرٍس ِبَِْصَبِعِه *  
 [ هو، وجاء من غير طريق الحارث بأسانيد صحيحةإسناد الحارث فيه العباس بن الفضل، لم يتبين لي من : المحقق] # 

 
ثَ نَاَوقَاَل أَبُو يَ ْعَلى  -  1988  ْعُت َسِعيَد ْبَن ُعب َْيٍد اجْلَُبرْيِيَّ ِإْْسَاِعيُل ْبُن َسِعيٍد  ، ثنا  حُمَمَُّد ْبُن َمْرزُوقٍ   : َحدَّ ، اجْلَُبرْيِيُّ قَاَل ْسَِ

ُجَبرْيٍ َعْن   ْبِن  اْلُمِغريَةِ   ،زاَِيِد  َرضِ   َعِن  ُشْعَبَة  قَالَ ْبِن  َعْنه  هللا  َوَسلََّم    :َي  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّ  َرُسوُل  يف "قَاَل  َمْعُقود   اخْلَْيُل 
َها ،نَ َواِصيَها اخْلرَْيُ ِإىَل يَ ْوِم اْلِقيَاَمةِ   "َوَأْهُلَها ُمَعانُوَن َعَلي ْ

 [.حفوظرجال إسناد أبي يعلى ثقات، لكن سنده غير م: المحقق] # 
 

 الفارس( بَابُ سَهْمِ    -  18) 
احْلَاِرثُ   -  1989 َحدَّثَ نَاقَاَل  ثنا  حُمَمَُّد ْبُن ُعَمرَ   :  ْبُن َسِعيدٍ ،  َجاِبًرا  ، َعْن  أَف َْلُح  َع  ْسَِ ْبِن َأيِب َأمْحََد أَنَّهُ  اَّللَِّ  َبْكِر َعْبِد  َأيِب 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم لِ َأْسَهَم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّ  يَ ُقوُل:َرِضَي هللا َعْنه     .ْلَفَرِس َسْهَمنْيِ َوِلَصاِحِبِه َسْهًماى اَّللَّ
 

ثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن ُعَمرَ  - 1990 َع أاََب ُهَريْ َرَة َرِضَي هللا َعْنه يَ ُقوُل ِمث َْلهُ ، َعْن َبْكِر ْبُن ََيََْي ْبِن النَّْضرِ أَبُو ، ثنا َحدَّ  أَبِيِه أَنَّهُ ْسَِ
ا.: المحقق]  [إسناده ضعيف بوصيري:ال] #  لمتنه شاهد بلفظه من حديث ابن عمر متفق  ..و حديث الباب إسناده ضعيف جدا

 [ عليه.

ثَ نَا  - 1992 نَّهُ  َأيِب َحْثَمَة قَاَل إِ ، َعْن َجدِّهِ ، َعْن أَبِيهِ ، َعْن حُمَمَُّد ْبُن ََيََْي ْبِن َسْهِل ْبِن َأيِب َحْثَمةَ ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن ُعَمرَ َحدَّ
نً  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم فََأْسَهَم لَِفَرِسِه َسْهَمنْيِ َشِهَد ُحن َي ْ  ًما َوَلهُ َسهْ  ،ا َمَع النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ

ا: المحقق] [فيه الواقدي وهو ضعيفبوصيري: ال] #  وأعل ه   ،وضع فه البوصيري في اإلتحاف، إسناد الحارث ضعيف جدا
 [بالواقدي.
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  وَمَا جَاءَ فِي فَضْلِ الرَّمْيِ( بْقِ وَالرَّمْيِ بَابُ السَّ   -  19) 
يًعاَوقَاَل أَبُو َبْكٍر َوَأمْحَُد ْبُن َمِنيٍع  - 2000 ثَ نَامجَِ ، َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ُبْسرٍ ، َعْن َأْشَعَث ْبِن َسِعيدٍ ، َعْن َعِليُّ ْبُن َهاِشمٍ  : َحدَّ

رَاِشدٍ  هللا َعنْ ، َعْن  َأيِب  َرِضَي  النَّاسَ   قَاَل:ه  َعِليٍّ  َتَصفََّح  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ النَِّبَّ َصلَّى  َوبَِيدِ   ،إنَّ  رَُجاًل  قَ ْوس  َعَربِيَّة   فَ َرَأى  ِه 
هِبَِذهِ "  َقاَل:ف َ  القناة   ،َوَأْمثَاهِلَا  ،َعَلْيَك  اْلِباَلدِ   ،َورَِماِح  يف  َلُكْم  تَ َعاىَل   ُ اَّللَّ مُيَكُِّن  هِبََذا  النَّْصرَ ي ُ وَ   ،فَِإنَّ  يف  َلُكُم   " َؤيُِّد 

 َأْشَعُث ْبُن َسِعيٍد ُهَو أَبُو الرَّبِيِع السَّمَّاُن هِبََذا  : َحدَّثَ نَاَوقَاَل الطَّيَاِلِسيُّ 
 [ الحديث ضعيف: المحقق] # 

 
د    -  2001 ُمَسدَّ ثَ نَاَوقَاَل  َحدَّ َسِعيدٍ   :  ْبُن  َثيِن ََيََْي  َحدَّ ْبِن َكِثريٍ   ،  َوَسلََّم   قَاَل:أَبِيِه    ، َعنْ َجْعَفُر  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ النَِّبَّ َصلَّى  إنَّ 

ِبلِ   . َساَبَق َبنْيَ اخْلَْيِل َواإْلِ
، ورجاله ثقات ]البوصيري:  #   [ إسناده ضعيف: المحقق[ ]رواه مسد د مرسًلا

 
ثَ نَاَوقَاَل أَبُو َبْكرٍ   -  2002   قَاَل:َجدِِّه  ، َعْن  أَبِيهِ ، َعْن  َعْمرِو ْبِن ُشَعْيبٍ ، َعْن  َحجَّاجٍ ، َعْن  َعْبُد الرَِّحيِم ْبُن ُسَلْيَمانَ   : َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َمرَّ َعَلى أاَُنٍس يَ ْرُموَن ف َ  اَي َرُسوَل اَّللَِّ َنَُْخُذ    َقالُوا:ف َ   ،" عُخُذوا َوأاََن َمَع اْبِن األدر "  َقاَل:إنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ،بَ ْعِضنَا ُدوَن بَ ْعضٍ َوأَْنَت َمَع   " ُخُذوا َوأاََن َمَعُكْم اَي َبيِن ِإْْسَاِعيلَ " :فَ َقاَل َصلَّى اَّللَّ

 [ صحيحولمتنه شاهد حسن وآخر ، إسناده ابن أبي شيبة ضعيف: المحقق] [إسناده ضعيفبوصيري: ال] # 
 

سليمان  -  2003 بن  الرَِّحيِم  َعْبُد  ثَ نَا  ث ، َحدَّ اْلَمْقُْبِيِّ نا  ،  َسِعيٍد  ْبِن  اَّللَِّ  َعْن  َعْبِد  َحْدرٍَد   ،أَبِيهِ ،  َأيِب  ْبِن  اْلَقْعَقاِع  َعِن 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِبانس من أسلم َوُهْم يَ ت َنَاَضُلونَ   قَاَل:اأْلَْسَلِميِّ َرِضَي هللا َعْنه   ُ َعلَ   ،َمرَّ َرُسوُل هللا َصلَّى اَّللَّ ْيِه فَ َقاَل َصلَّى اَّللَّ

َأاَبُكمْ "َوَسلََّم   فَِإنَّ  ِإْْسَاِعيَل  َبيِن  رَاِميًا   اْرُموا  اأْلَْكوَعِ   ،َكاَن  اْبِن  َمَع  ِِبَْيِديِهمْ   "َوأاََن  اْلَقْوُم  َعَلْيِه    ،فََأْمَسَك   ُ اَّللَّ َصلَّى  فَ َقاَل 
  ،َوَقْد َعِلْمنَا َأنَّ ِحْزَبَك اَل يُ ْغَلبُ   ،َع اْبِن اأْلَْكوَعِ َت وأان مَ َوَقْد قُ ْل  ،اَي رسول هللا نرمي   قَالُوا:  "،؟ َما َلُكْم اَل تَ ْرُمونَ "  :َوَسلَّمَ 

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   " اْرُموا َوأاََن َمَعُكْم ُكلُِّكمْ " :فَ َقاَل َصلَّى اَّللَّ
ا، فيه عبد هللا   :المحقق] [إسناده ضعيف، وله شاهدبوصيري: ال] #  ي، وهو  بن سعيد المقبر إسناد الحديث ضعيف جدا

 [ ولمتنه شاهد صحيح متروك.
 

ثَ نَاَوقَاَل احْلَاِرثُ   -  2004 قَاَل َرُسوُل   قَاَل:َأيِب ُعب َْيَدَة َرِضَي هللا َعْنه  ، َعْن  َعْمِرو ْبِن ُمرَّةَ ، َعْن  زَاِئَدةُ َعِن اأْلَْعَمشِ   : َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ْوَم َبْدرٍ  ُ َعَلْيِه   " :فَ َلهُ َدرََجة   ،َفَمْن بَ َلَغ ِبَسْهمٍ  ،ُكْفرِ َأْهَل الْ قَاتُِلوا " :اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َفِقيَل اَي َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

رََجةُ   " السََّماِء َواأْلَْرضِ َما َبنْيَ  "  قَاَل: ؟َوَسلََّم َما الدَّ
 [ .رة وأبي نجيح السلميومتنه صحيح ثابت جاء من طريق كعب بن مفي إسناده انقطاع وإرسال، : المحقق] # 

 
ثَ نَاَوقَاَل َعْبُد ْبُن مُحَْيدٍ   -  2005 حُمَمَِّد ْبِن َسْعِد ْبِن َأيِب  ، َعْن  َأيِب َعْبِد اَّللَِّ ، َعْن  َساملُ ْبُن ُعب َْيدٍ ، ثنا  ،يَزِيُد ْبُن َهارُونَ   : َحدَّ

ُ َعلَ َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ   قَاَل:أَبِيِه َرِضَي هللا َعْنه  ، َعْن  َوقَّاصٍ  َما ِمْن رَُجٍل ِمَن    ،ِلُكلِّ ُمْسِلٍم َثاَلث  "  :ْيِه َوَسلََّم يَ ُقولُ  َصلَّى اَّللَّ
ِمْن    َوَما  ،اىَل يف اْلَعُدوِّ َأَصاَب َأْو َأْخطَأَ ِإالَّ َكاَن َأْجُر َذِلَك السَّْهِم َلهُ َكِعْدِل َنَسَمةٍ اْلُمْسِلِمنَي يَ ْرِمي ِبَسْهٍم يف َسِبيِل اَّللَِّ تَ عَ 
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َوَما ِمْن رَُجٍل ِمَن   ،ْلِقيَاَمةِ َيَدْيِه يَ ْوَم ارَُجٍل ِمَن اْلُمْسِلِمنَي ابْ َيضَّْت ِمْنهُ َشْعَرة  يف َسِبيِل اَّللَِّ تَ َعاىَل ِإالَّ َكاَنْت َلهُ نُورًا َتْسَعى َبنْيَ 
 " اَّللَِّ تَ َعاىَل َأْن ََيْزِيَهُ ِبُكلِّ ُعْضٍو ِمْنهُ َأْضَعافًا ُمَضاَعَفةً  اْلُمْسِلِمنَي َأْعَتَق َصِغريًا أَْو َكِبريًا ِإالَّ َكاَن َحقًّا َعَلى

إسناد عبد بن حميد  : المحقق]  [ترجمة.في إسناده سالم بن عبيد، لم نقف له على : (130في المنخب ) ]العدوي  # 
 [ . ولمتنه شاهد صحيحضعيف، فيه من لم أقف على ترجمته وهو سالم بن عبيد، وفيه أبو عبد هللا لم أعرفه

 
د    -  2006 ََّنَى َرُسوُل   قَاَل:َشْيٍخ ِمْن َأْهِل اْلَمِديَنِة  ، َعْن  َحْفِص ْبِن َأيِب َداُودَ ، َعْن  َحْفُص ْبُن ِغيَاثٍ   : َحدَّثَ نَاَوقَاَل ُمَسدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأْن يَ ْرِمَي الرَُّجُل ِِبَْرَماٍة ِإالَّ مَ   . ْرَماًة يَ َراَها اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 [ إسناده واٍه، فيه حفص بن أبي داود، وهو منكر الحديث، وفيه راٍو مبهم لم أعرفه.: المحقق] # 

 

 بَابُ شِدَّةِ الْعَدْوِ وَالْمَشْيِ(   -  20)  
ُموَسى  -  2009 ْبُن  اَّللَِّ  َأْخَْباََن ُعب َْيُد  ْبُن ُعب َْيَدةَ ، ثنا  ، قَاَل ِإْسَحاُق  َسَلَمةَ سِ ِإايَ ، َعْن  ُموَسى  ِجْئُت    قَاَل:أَبِيِه  ، َعْن   ْبِن 

َلُهْم َواَل   ،حَمَْضًرا يف ِمْثِل الّرِيحِ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم مَلْ َأَر قَ ب ْ بَ ْعَدُهْم ِمث َْلُهْم    َفَمَرْرُت ِبِشْرِذَمٍة ِمَن اأْلَْنَصاِر ِعْنَد َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوسَ  ،يبًا ِمَن الثَّاَلِثنيَ ُمت ََقلِِّديَن السُُّيوَف َقرِ   " لََقْد رَأَْيُت ُذْعًرا" :لَّمَ فَ َقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 . هذا إسناد ضعيف  *
 [ إسناده ضعيف، فيه موسى بن عبيدة ضع فه جماهير األئمة: المحقق] # 

 تِ( بَابُ الدُّعَاءِ عِنْدَ اللِّقَاءِ وَالْأَمْرِ بِالصَّمْ   -  23)  
ثَ نَاقَاَل احْلَاِرثُ  - 2015 ُ َعَلْيِه   قَاَل:َأيِب جِمَْلٍز ، َعْن ِعْمَراُن ْبُن ُحَدْيرٍ ، ثنا السََّكُن ْبُن اَنِفعٍ  : َحدَّ َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

   " َوِبَك ُأُصوُل َوِبَك أُقَاتِلُ اللَُّهمَّ أَْنَت َعُضِدي َواَنِصِري ِبَك َأُحولُ " قَاَل:َوَسلََّم ِإَذا َلِقَي اْلَعُدوَّ 
ِْمِذيِّ َوالنََّساِئيِّ أَْيًضا ُكلُُّهْم ِمْن رَِوايَِة َأيِب   ،َأْخَرَجهُ أَبُو َداُوَد َأُتَّ ِمْنهُ ِمْن َحِديِث أََنٍس َرِضَي هللا َعْنه  :قُ ْلتُ   * َوُهَو ِعْنَد الرتِّ

 . َنٍس َرِضَي هللا َعْنه فَ َعَلى َهَذا اَل ُيْسَتْدَركُ أَ ، َعْن َأيِب جِمَْلزٍ ، َعْن نُْسَخةِ قَ تَاَدَة َعْنهُ َورَأَْيُت يفَ ، َعْن َسِعيدٍ 
 [ وقد جاء موصوالا من حديث أنس، وإسناده صحيح.  سنده حسن، لكنه مرسل.: المحقق] [ إسناده مرسلبوصيري: ال] # 

 

 بَابُ الشِّعَارِ(   -  24) 
 قَاَل: َعِليٍّ َرِضَي هللا َعْنه ، َعْن ََيََْي ْبِن ِإْسَحاَق ْبِن َأيِب طَْلَحةَ ، َعْن ُعَمَر ْبِن َذرٍّ ، َعْن ِكيع  قَاَل ِإْسَحاُق َأْخَْباََن وَ  - 2018

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم بَ َعثَهُ َوْجًها  ُ َعَلْيِه  ْل  فَ قُ   ،َواَل تُْذِعْرهُ ِمْن َخْلِفهِ   ،احْلَْقهُ "  :ِلَرُجلٍ   لَ قَا، مثَّ  إنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ َلهُ ِإنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ
َتِظَرهَ   " اَل تُ َقاِتْل قَ ْوًما َحَّتَّ َتْدُعَوُهمْ  :َوُقْل لَهُ  ،َوَسلََّم َيَُْمُرَك َأْن تَ ن ْ

 [ لكن متنه صحيح ثابت من طريق ابن عباس.، غير أنه منقطع حديث الباب رجال إسناده كلهم ثقات،: المحقق] # 
 

َعْبِد الرمحن بن عائد قال َكاَن  ، َعْن  ُشَرْيِح ْبِن ُعب َْيدٍ ، َعْن  ثَ ْورٍ ، َعْن  ََيََْي ُهَو اْبُن َسِعيدٍ   : َحدَّثَ نَاد  ال ُمَسدَّ وق  -  2019
بَ ْعثًا   بَ َعَث  ِإَذا  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  هِبِمْ "  قَاَل:النَِّبُّ  َوَتَن َّْوا  النَّاَس  تُ   ،َتَلَُّفوا  عَ َواَل  َتْدُعوُهمْ ِغريُوا  َحَّتَّ  َعَلى   ،َلْيِهْم  َفَما 

َوبٍَر   َواَل  َمَدٍر  بَ ْيِت  َأْهِل  ِمْن  بِِنَسائِِهمْ اأْلَْرِض  َوتَْتُوين  رَِجاهَلُْم  تَ ْقتُ ُلوا  َأْن  ِمْن  ِإيَلَّ  َأَحبُّ  ُمْسِلَمنْيَ  هِبِْم  تَْتُوين  َوَأْن   "ِإالَّ 
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ثله َومَلْ َيْذُكْر ُشَرْيِح ْبِن عبيد فذكر م، َعْن  أَبُو ِإْسَحاَق اْلَفزَارِيُّ عن أَب صاحل، ثنا  يَةُ ْبُن َعْمرٍو اوِ ُمعَ   : َحدَّثَ نَاَوقَاَل احْلَاِرثُ 
 َعْبَد الرَّمْحَِن يف ِإْسنَاِدهِ 

 [لمتنه شاهد صحيحو  الحديث رجال إسناده ثقات، لكنه مرسل.: المحقق] # 
 

ث َ َوقَاَل احْلَاِرثُ   - 2020 ُأيبَِّ َكْعٍب  ، َعْن َأيِب اْلَعالَِيةَ ، َعْن أَبُو َجْعَفٍر الرَّازِيُّ َعِن الرَّبِيِع ْبِن أََنسٍ ، ثنا  حُمَمَُّد ْبُن ُعَمرَ   نَا: َحدَّ
ِت َواْلُعزَّى   قَاَل:َرِضَي هللا َعْنه   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم بَ ْعثًا ِإىَل الالَّ  َفَسب َْوا ،ِ َعَلى َحيٍّ ِمَن اْلَعَرب   ارُوافََأغَ   ،بَ َعَث َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َوُذرِّي َّت َُهمْ  َرُسولَ   َقالُوا:ف َ   ،مقاتيلهم  ُدَعاءٍ اَي  ِبَغرْيِ  نَا  َأغَارُوا َعَلي ْ اَّللَِّ  السَّرِيَّةِ   ،  َأْهَل  قُوُهمْ   ،َفَسَأَل  ِإىَل  "  َقاَل:ف َ   ،َفَصدَّ رُدُّوُهْم 
 " اْدُعوُهمْ ، مثَّ َمْأَمِنِهمْ 

ا، فيه الواقدي، وهو متروك.: المحقق] [إسناده ضعيفري: بوصيال] #   [ إسناده ضعيف جدا
 

 التَّرْهِيبِ مِنَ الْفِرَارِ مِنَ الزَّحْفِ( بَابُ    -  28) 
ثَ نَاقَاَل َعْبُد ْبُن مُحَْيدٍ  - 2022 أم ، َعْن َمْكُحولٍ ، َعْن َسِعيُد ْبُن َعْبِد اْلَعزِيِز الت َُّنوِخيُّ ، ثنا ُعَمُر ْبُن َسِعيٍد الدَِّمْشِقيُّ  : َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يُوِصي بَ ْعَض َأْهِلِه  َعْت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َا ْسَِ  " َواَل تَِفرَّ يَ ْوَم الزَّْحفِ "  قَاَل:امين َرِضَي هللا َعْنها قالت ِإَّنَّ
عبد العزيز تغير  ن أم أيمن. وسعيد بن  في إسناده كًلم: ال نعرف لمكحول سماعا م:  (1592في المنتخب )  العدوي ]  #  

 [ حديث مكحول عن أم أيمن له أصل، والحديث بهذه الطرق والشواهد صحيح إن شاء هللا.: المحقق] [حفظه.
 

 بَابُ كَرَاهِيَةِ الْجُعْلِ عَلَى الْجِهَادِ(   -  29) 
َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َعْوٍف  ، َعْن  يَزِيَد ْبِن َمْرثَدٍ ، َعْن  اْلَوِضنُي ْبُن َعطَاءٍ   ، َحدََّثيِن قَاَل ِإْسَحاُق َأْخَْباََن بَِقيَّةُ ْبُن اْلَولِيدِ   -  2023

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِمث َْلهُ    ،َرِضَي هللا َعْنه َلهُ -َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ َغرْيَ َما َأِجُد لَهُ يف الدُّنْ يَا َواآْلِخَرِة ِمْن َغْزَوتِِه    :َلْفظُهُ   -يَ ْعيِن قَ ب ْ
َيَة يف ِقصَِّة َأِجرٍي َلهُ  ...َهِذِه الدَّاَنِنرِي الَّيِت جعلت له حديثا   قَالَهُ لِي َْعَلى ْبُن ُمن ْ

 [حديث الباب إسناده حسن: المحقق] # 
 

 الْعَدُوِّ إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ( بَابُ الْهِجْرَةِ مِنْ دَارِ    -  30) 
د    -  2024 ثَ نَاقَاَل ُمَسدَّ َحدَّ ْبِن َعْمرٍو، َعْن  م  َشيْ هُ   :  اَّللَِّ ، َعْن  َداُوَد  ْبِن ُعب َْيِد  ِإىَل  ، َعْن  ُبْسِر  رَفَ َعهُ  ِإْدرِيَس اخْلَْواَلينِّ  َأيِب 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم   " اهلِْْجَرةُ اَبِقَية  َما قُوِتَل اْلُمْشرُِكونَ "  قَاَل:النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ
ولمتنه شاهد صحيح من حديث جنادة بن    حديث الباب رجاله ثقات، لكنه مرسل.: ققالمح[ ]رجاله ثقات ]البوصيري:  # 

 [ أمية
 

 باب ال هجرة بعد الفتح(   -  31) 
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ثَ نَا ِإْْسَاِعيُل ْبُن َأيِب ِإْْسَاِعيَل،   -  2025 َحَرام ْبِن ُعْثَماَن عن أيب عتيق، ، َعْن  ِإْْسَاِعيُل ْبُن َعيَّاشٍ ، ثنا  قَاَل احْلَاِرُث: َحدَّ
ُ َعْنهُ قَالَ    الفتحِ  بَ ْعدَ  ِهْجَرةَ  وال اهِلْجرِة، بَ ْعدَ  تَ َعرُّبَ  ال  " قال:    -صلى هللا عليه وسلم-: ِإنَّ َرُسوَل اَّللَِّ عن جابر َرِضَي اَّللَّ

".   
األنصاري متروك مبتدع، وإسماعيل بن أبي إسماعيل  سند الحارث فيه حرام بن عثمان  :  المحقق ]  [له شاهدبوصيري:  ال]  #  

 [المؤد ب ضعيف منكر الحديث، فسنده واه.
 

 بَابُ لَا يُجَاهِدُ الْعَبْدُ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ(   -  32) 
ثَ نَاقَاَل احْلَاِرثُ  - 2026  احْلَاِرِث أَبُو ِإْسَحاَق َعِن اْبِن ُجَرْيٍج َأْخَْبين َعْبُد اَّللَِّ ْبِن َأيِب أَُميََّة َعنِ ، ثنا ُمَعاِويَةُ ْبُن َعْمرٍو : َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن يف بَ ْعِض َمغَازِيِه َفَمرَّ ِبُِ   قَاَل:ْبِن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َأيِب رَبِيَعَة َرِضَي هللا َعْنه    ،اَنٍس ِمْن ُمَزيْ َنةَ إنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ
ُهمْ  ِمن ْ اِلْمَرَأٍة  َعْبد   بَ عْ   ،فَات َّب ََعهُ  يف  َسلََّم  فَ َلمَّا َكاَن  الطَّرِيِق  َلهُ   ،َعَلْيهِ ِض  َشْأُنكَ "   قَاَل:نَ َعْم    قَاَل:  ،ُفاَلن    :فَ َقاَل    قَاَل:   ؟"َما 

َمَعكَ  َسيَِّدُتكَ "   قَاَل:  ،ُأَجاِهُد  َلَك  َوَسلَّمَ   ،اَل   قَاَل:  ،" َأِذَنْت  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  َها"  :قَاَل  ِإلَي ْ السَّاَلمَ   ،اْرِجْع  َها  َعَلي ْ  ،" َواق َْرْأ 
َها ِإلَي ْ السَّاَلمَ   ،فَ َرَجَع  َها  َعَلي ْ الس   َقاَلْت:ف َ   ،َوَأْخَْبََها   ،َوقَ َرأَ  َعَليَّ  تَ ْقَرأَ  َأْن  َأَمَرَك  َأُهَو    اْرِجعْ   :قَاَلتِ   ،نَ َعمْ   قَاَل:  الم،آَّللَِّ 
 . َفَجاِهْد َمَعهُ 

 [ مجهول، والحديث مع هذا مرسل.حديث الباب رجال إسناده ثقات غير عبد هللا بن أبي أمي ة، فهو  : المحقق] # 
 

 بَابُ الْمُعَاهَدَةِ مَعَ أَهْلِ الشِّرْكِ(   -  34) 
ثَ نَاَوقَاَل أَبُو يَ ْعَلى  [1]- 2029 ، الضَّحَّاُك ْبُن خملٍد أان ُسْفيَاُن َأْخَْبين حُمَمَُّد ْبُن السَّاِئِب ُهَو اْلَكْلِبُّ ، ثنا  ُعب َْيُد اَّللَِّ   : َحدَّ

ُ َعْنهُ  ، َعْن  ةَ ِن نُ بَاتَ َأْصَبَغ بْ َعْن   ب ُ   قَاَل:َعِليٍّ َرِضي اَّللَّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َصاحَلَ َبيِن تَ ْغِلَب َعَلى َأْن يَ ث ْ ُتوا َعَلى  ِإنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ
ُروا أَبْ نَاَءُهمْ  ُْم َقْد نَ َقُضوا  ،ِديِنِهْم َواَل يُ َنصِّ رِّيَّةَ  ،أْلَْمرُ َوإِنَّهُ ِإْن يَِتمَّ يل ا  ،َوِإَّنَّ  قَ ت َْلُت اْلُمَقاتَِلَة َوَسب َْيُت الذُّ

 
ثَ نَا ُعب َْيُد اَّللَِّ   [2] -  2029 حُمَمَّد  ْبُن السَّاِئِب اْلَكْلِبُّ َفذََكَرهُ ََنَْوهُ َوَلْفظُهُ  ، ثنا  اْلَبْكَراِويُّ َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن ُعْثَماَن  ، ثنا  َوَحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َصاحَلَ َنَصاَرى ب  َشِهْدُت النَِّبَّ َصلَّى ُروا َأْواَلَدُهمْ   ،تَ ْغِلبَ   يناَّللَّ هُ   ،َعَلى َأْن اَل يُ َنصِّ ُم  فَِإْن فَ َعُلوا فَ َقْد بَرَِئْت ِمن ْ
ُ َعْنهُ  ،الذِّمَّةُ   أَلَق ْتُ َلنَّ ُمَقاتَِلُهْم َوأَلَْسِبنَيَّ َذرَارِي َُّهمْ  ،فَ َقْد َواَّللَِّ فَ َعُلوا فَ َواَّللَِّ أَلَْن يَِتمَّ يلَ اأْلَْمرُ  :قَاَل َعِليٌّ َرِضي اَّللَّ

احديث الباب إسناده  : المحقق] [ صبغ بن نباتة، وهو ضعيففيه أبوصيري: ال] #   [ ضعيف جدا
 

 بَابُ هَدْرِ دَمِ مَنْ سَبَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَهْلِ الْعَهْدِ(   -  36) 
د  اَل ُمسَ قَ  - 2030 ثَ نَادَّ َكاَن رَُجل  ِمَن اْلُمْسِلِمنَي َذاِهُب اْلَبَصِر َيَِْوي    قَاَل:أَبُو ِإْسَحاَق اهلمذاين ، ثنا أَبُو اأْلَْحَوصِ  : َحدَّ

ُ َعَلْيِه وَ   ،وََكاَنْت َحَسَنَة الصَِّنيِع إِلَْيهِ   ،ِإىَل يَ ُهوِديَّةٍ   ،فَأََبْت َأْن تَ ْفَعلَ   ،فَ ن ََهاَها  ،َسلََّم ِإَذا ذََكَرْتهُ وََكاَنْت َتُسبُّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ
َوَسلَّمَ فَ ُرفِ   ،فَ َقت ََلَها َعَلْيِه   ُ اَّللَّ النَِّبِّ َصلَّى  ِإىَل  َذِلَك  ِإيَلَّ    َقاَل:ف َ   ،َفَسأََلهُ   ،َع  النَّاِس  َأْحَسِن  ِمْن  َا َكاَنْت  ِإَّنَّ َأَما  اَّللَِّ  َرُسوَل  اَي 
ذََكَرْتكَ َها َكانَ َوَلِكن َّ   ، َصِنيًعا ِإَذا  َتُسبَُّك  تُ َها  ،ْت  تَ ْفَعلَ   ،فَ ن ََهي ْ َوَسلََّم   ،فَ َقت َْلتُ َها  ،فَأََبْت َأْن  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ اَّللَِّ َصلَّى  َرُسوُل  فََأَطلَّ 

 . َدَمَها
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 [ الحديث بمجموع الطريقين حسٌن، والمرسل ُيعضده بالمتصل.: المحقق] # 
 

 اءِ وَالْوِلْدَانِ وَالشِّيُوخِ وَالْوُصَفَاءِ وَالْعُرَفَاءِ( نْ قَتْلِ النِّسَ بَابُ النَّهْيِ عَ   -  56)  
ْبُن اْلُمَهاِجرِ ، ثنا  َعْبُد اْلَعزِيِز ْبُن َأاَبنَ   : َحدَّثَ نَاقَاَل احْلَاِرثُ   -  2035 أَبِيِه َرِضَي هللا  ، َعْن  َعْبِد اَّللَِّ ْبِن بُ َرْيَدةَ ، َعْن  َبِشريُ 

يف َغَزاةٍ رَ خَ   قَاَل:َعْنه   َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ اَّللَِّ َصلَّى  َرُسوُل  ُمَقدَِّمِتهِ   ،َج  اْلَولِيِد َعَلى  ْبَن  َخاِلَد  َمْقتُولًَة    ،َواْست َْعَمَل  اْمَرأًَة  فَ َرَأى 
َهِذهِ "  قَاَل: قَ َتَل  الْ   قَالُوا:  ،" ؟ َمْن  ْبُن  َخاِلُد  اَّللَِّ    ،َولِيدِ قَ ت ََلَها  َرُسوُل  وَ فَ َقاَل  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ ِلَرُجلٍ َصلَّى  ْبَن  "  :َسلََّم  َخاِلَد  احْلَْق 

 "  َواَل َصِبيًّا َواَل َعِسيًفا فَ ُقْل ْلَه اَل تَ ْقتُ َلنَّ اْمَرأَةً  ،اْلَولِيدِ 
 َواْلَعِسيُف اأْلَِجريُ 

ا،حديث الباب : المحقق] [إسناده ضعيفبوصيري: ال] #   [ ث رياح بن الربيع.وله شاهد صحيح من حدي إسناده ضعيف جدا
 

ُ    قَاَل:َأيِب ُهَريْ َرَة  ، َعْن َأاَبَن َعِن احْلََسنِ ، َعْن أَبُو ِإْسَحاقَ ، ثنا َحدَّثَ نَا ُمَعاوِيَةُ ْبُن َعْمرٍو  - 2036 قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُتُكْم َعْن قَ ْتِل اْلوِْلَداِن َواْلَكِبريِ "  قَاَل:وَ   ،فَ َغِضبَ   ،ْبََ َوَأْسرََع النَّاُس يف قَ ْتِل اْلوِْلَداِن يَ ْوَم َخيْ   ،َعَلْيِه َوَسلَّمَ  رَُجل     َقاَل:ف َ   ،"ََّنَي ْ

نَا ِمْن قَ ْتِل َأْواَلِد اْلُمْشرِِكنَي َومَ  ،ِبَِيِب أَْنَت َوأُمِّي اَي َرُسوَل اَّللَِّ   " َوَما َتْدرُوَن َما َكانُوا َعاِمِلنيَ " قَاَل:ا َعَلي ْ
ا،ث احدي: المحقق] #   [ لباب إسناده ضعيف جدا

 

 بَابُ الْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ(   -  42) 
ثَ نَاقَاَل احْلَُمْيِديُّ   [1] -  2040 َحدَّ ُسَراقَةَ   :  ُسرَاَقَة َأِو اْبِن َأِخي  ُُيِْْبُ َعِن اْبِن  الزُّْهِريَّ  ْعُت  ْسَِ قَاَل  ُسْفيَاُن   ، ُسْفيَاُن  قَاَل 

َداُوَد عَ  ْبُن  َواِئُل  َحِفظْتُ َوَأْخَْبين  َما  ُأَخلُِّص  َواَل  بَ ْعَضهُ  الزُّْهِريِّ  قَالَ ِن  َوائِل   َوَما َأْخَْبَنِيِه  الزُّْهِريِّ  ِمَن  ُسَراَقةُ هُ  النَِّبَّ    :  أَتَ ْيُت 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوُهَو  فَ َلمَّا انْ ت ََهْيُت   ،إِلَْيَك ِإلَْيكَ  قَالُوا:ِإالَّ  جلعرانة َفَجَعْلُت اَل َأُمرُّ َعَلى ِمْقَنٍب ِمْن َمَقاِنِب اأْلَْنَصارِ ابَصلَّى اَّللَّ

عَ   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّ  َرُسوَل  يَ ْعيِن  اْلِكتَابَ ِإلَْيِه  رَفَ ْعُت  َوَسلََّم  اَّللَِّ   :َوقُ ْلتُ   ،َلْيِه  َرُسوَل  اَي  َعَلْيِه  -قَالَ   ،َأاَن   ُ اَّللَّ َصلَّى  َوَقْد َكاَن 
َعٍة يَ ْعيِن َكَتَب يل أََمااًن    -َوَسلَّمَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  قَاَل: ،َلمَّا َهاَجرَ يف رُق ْ  " نَ َعْم اْلي َْوُم يَ ْوُم َوفَاٍء َوِبرٍّ َوِصْدقٍ "فَ َقاَل النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ

 

ثَ نَاَوقَاَل اْبُن َأيِب ُعَمرَ  [2] - 2040 ُسَراَقَة ، َعْن َراَقةَ ِلٍك َعِن اْبِن َأِخي سُ اْبِن ُسَراَقَة ْبِن َما، َعْن ُسْفيَاُن َعِن الزُّْهِريِّ  : َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم اِبجْلِْعَرانَِة َفَجَعْلُت اَل َأُمرُّ َعَلى ِمْقَنٍب ِمْن َمَقاِنِب ا  قَاَل:َرِضَي هللا َعْنه   أْلَْنَصاِر ِإالَّ قَ رََع أَتَ ْيُت النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َلمَّا رَأَيْ ُتهُ قُ ْلُت َأاَن اَي َرُسوَل اَّللَِّ  ت ََهْيُت ِإىَل رَ ْيَك َحَّتَّ ان ْ إِلَْيَك إِلَ   قَالُوا:رَْأِسي وَ  َصلَّى   قَاَل:ُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم   " نَ َعْم اْلي َْوُم يَ ْوُم َوفَاٍء َوِبرٍّ َوِصْدقٍ "اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكَتَب َلهُ َأَمااًن    الَِّذي َكت َْبتَ اِحُب اأْلََمانِ ِه َأاَن َأْي صَ َعََن ِبَقْولِ  :وقال ُسْفيَانُ   َعِة وََكاَن النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ يل يف الرُّق ْ
َعٍة ِحنَي َلِقَيهُ يَ ْوَم َهاَجَر َوأَبُو َبْكٍر َرِضَي هللا َعْنه ِإىَل اْلغَارِ   يف رُق ْ

 [ ناده ثقات ب رجال إسحديث البا: المحقق] # 
 

 بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْمُثْلَةِ(   -  43) 
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ثَ نَاقَاَل اْبُن َأيِب ُعَمرَ   -  2041 ََّنَى َرُسوُل اَّللَِّ   قَاَل:َخاِلِد ْبِن َمْعَداَن  ، َعْن  حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ الشَِّعيِثيُّ ، ثنا  وَِكيع    : َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم عَ   .ِن اْلُمث َْلةِ َصلَّى اَّللَّ

 [إسناد حديث الباب صحيح، لكنه مرسل. ولمتنه شواهد كثيرة: المحقق] # 
 

ثَ نَاقَاَل احْلَاِرثُ   -  2042 ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ََّنَى    قَاَل:َمْكُحوٍل  ، َعْن  اْبُن هَلِيَعةَ ، ثنا  ِبْشُر ْبُن ُعَمرَ   : َحدَّ ِإنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 . َأْن مُيَثُِّلوا ِبََِحٍد ِمَن اْلُكفَّارِ  ِجيُ َوَشهُ 

ا.: المحقق[ ]هذا مرسل ضعيف]البوصيري:  #   [ إسناد الحارث ضعيف، لضعف عبد هللا بن لهيعة، وهو مرسل أيضا
 

 بَابُ الْحَرَسِ(   -  44) 
َثيِن حَ ،  قَاَل ِإْسَحاُق َأْخَْباََن يَزِيُد ْبُن َهارُوَن أان اْلَعوَّاُم ْبُن َحْوَشبٍ   -  2043 َخَرْجُت   قَاَل:َشْيخ  َكاَن ُمَراِبطًا اِبلسَّاِحِل    دَّ

َغرْيِي  احْلََرُس  َعَلْيِه  ِمَّْن َكاَن  َأَحد   َُيُْرْج  مَلْ  حَمَْرِسي  َلَة  اجْلِبَالِ   ،لَي ْ برؤؤس  َياذي  حَّت  مشرف  البحر  أن  ِإيَلَّ  ُُيَيَُّل    ، َفَجَعَل 
َوَأاَن ُمْست َيْ  ِمرَارًا  َذِلَك  َوَأاَن َأَماَمُهمْ   ،َّنْتُ ، مثَّ  ِقظ  فَ َفَعَل  َخْلِفي  مَيُْشوَن  وََكاَن َأْهُل اْلَمِديَنِة  رَايََة  َمِعي  الن َّْوِم َكَأنَّ   ،فَ َرأَْيُت يفَ 

َكااَن َأوََّل َمْن  فَ   ،اِب رضي هللا عمهفَ َلِقيُت َأِمرَي اجْلَْيِش َوأاََب َصاِلٍح َمْوىَل ُعَمَر ْبِن اخْلَطَّ   ،ْصَبْحُت رََجْعُت ِإىَل اْلَمِديَنةِ فَ َلمَّا أَ 
  قَاَل:  ،ْصُدق ْنَا ََنُْن َأوَُّل َمْن َخَرَج ِمَن اْلَمِديَنةِ ملَ اَل تَ  :فَ َقااَل   ،رََجُعوا قَ ْبِلي :فَ ُقْلتُ  ؟أَْيَن النَّاسُ  :فَ َقااَل يل  ،اْلَمِديَنةِ  َخَرَج ِمنَ 

َُيُْرْج َأَحد    مَلْ  َواَّللَِّ َلَقْد ُخيَِّل ِإيَلَّ ِفيَما رَأَْيُت َأنَّ اْلَبْحَر ُيْشِرُف   :فَ ُقْلتُ   ؟ َفَما رَأَْيتَ   :قَاَل أَبُو َصاِلحٍ   ،َغرْيِي فََأْخَْبَُْتَُما أَنَّهُ 
برؤوس َياذي  أَبُو َصاِلحٍ   ، اجْلِبَالِ   حَّت  هلل َعْنهُ   :قَاَل  رضي  اخلطاب  ْبُن  ثَ نَا ُعَمُر  َحدَّ اَّللَِّ صَ ، َعْن  َصَدْقَت  ُ  َرُسوِل  اَّللَّ لَّى 

َلَة ِإالَّ َواْلَبْحُر ُيْشِرُف َثاَلَث َمرَّاٍت َعَلى َأْهِل اأْلَْرِض َيْستَْأِذُن اَّللََّ "  قَاَل:ْيِه َوَسلََّم  َعلَ  َقِضي َعَلْيِهْم  َما ِمْن لَي ْ - تَ َعاىَل َأْن يَ ن ْ
يَ َتَدفَّقُ  تَ َعاىلَ   -يَ ْعيِن   ُ اَّللَّ أَيْ   :قُ ْلتُ   "فَ َيْكِفِه  الن َّوْ َورَأَْيُت  يف  الرَّايَةَ ًضا  َمِعي  معي   ،ِم َكَأنَّ  ميشون  اْلَمِديَنِة  َأْهَل    واان   ،َوَأنَّ 

َلةَ   :فَ َقاَل أَبُو َصاِلحٍ   ،َأَماَمُهمْ  َل وََكاَن أَبُو َصاِلٍح يُ بَاِعُد ِإيلَّ قَ بْ   قَاَل:  ،أَلَْن َصَدَقْت رُْؤاَيَك لَت َُفوَزنَّ ِبَِْجِر َهِذِه اْلَمِديَنِة اللَّي ْ
ِإيَلَّ   ،َذِلكَ  اْطَمَأنَّ  وَ   ،َفَكأَنَّهُ  َُيَدُِّثيِن  عَ   قَاَل:َفَجَعَل  هللا  َرِضَي  اخْلَطَّاِب  ْبُن  ُعَمُر  َثاَلثَة  َأْوَصااَن  َنْشرَتَِك  َأْن  يَبِيُع    ،ْنه  فَ َرُجل  
نَا نَا ،َورَُجل  يَ ْغُزو  ،َعَلي ْ  .  قَاِفل  ِإىَل اْلَمِديَنةِ  اآْلنَ فََأانَ  ،فَ َهِذِه نَ ْوَبيِت  ،َورَُجل  ََيِْلُب َعَلي ْ

 َرَوى َأمْحَُد اْلَمْرفُوَع ِمْنهُ فَ َقْط َعْن يَزِيدَ  :قُ ْلتُ  *
 [ حديث الباب إسناده ضعيف، فيه راٍو لم يسم. وأبو صالح مولى عمر مجهول، ومدار السند عليه.: المحقق] # 

 
ْبُن مُحَْيدٍ   -  2046 ثَ نَاَوقَاَل َعْبُد  َحدَّ إِبْ َراِهيمَ وُب ْبنُ يَ ْعقُ   :  ثنا    الرَّمْحَِن   قَاَل:َصاِلِح ْبِن َكْيَساَن  ، َعْن  َأيِب ،  قَاَل أَبُو َعْبِد 

َعْنه   هللا  َرِضَي  ُهَريْ َرَة  أاََب  ْعُت  َوَسلََّم    يَ ُقوُل:ْسَِ َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّ  َرُسوَل  َأْعَلمُ -    قَالَ ِإنَّ   ُ َعي ْ "  -َواَّللَّ َعَلى  َأْن  ُحّرَِم  َننْيِ 
ْساَلَم ِمْن َأْهِل اْلُكْفرِ  ،َعنْي  َبَكْت ِمْن َخْشَيِة اَّللَِّ  ،َما النَّارُ تَ نَاهلَُ   " َوَعنْي  اَبَتْت حَتُْرُس اإْلِ

 [ إسناد عبد بن حميد ضعيف: المحقق] [إسناده ضعيف: (1445في المنتخب ) ]العدوي  # 
 

ُسْفيَاَوقَاَل    -  2047 َأْخَْباََن  جُنَْيحٍ ِإْسَحاُق  َأيِب  َعَلْيِه  ، َعْن  جُمَاِهدٍ ، َعْن  ُن َعِن اْبِن   ُ اَّللَّ اَّللَِّ َصلَّى  َرُسوَل  َسأََلْت  ٍر  ُمَبشِّ أُمَّ 
 " وَّ َوُيُِيُفونَهُ رَُجل  َعَلى َمْْتِ فَ َرِسِه ُيُِيُف اْلَعدُ " :قَالَ  ؟َوَسلََّم َأيُّ النَّاِس َخرْي  َمْنزَِلًة ِعْنَد اَّللَِّ 

 َسل  يُث ُمرْ احْلَدِ  *
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 [ إسناد إسحاق رجاله ثقات، لكنه مرسل: المحقق] # 
 

 بَابُ فِي الطَّعَامِ يُوجَدُ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ(   -  46) 
احْلَاِرثُ   -  2049 ثَ نَاقَاَل  َحدَّ ثنا  حُمَمَّد    :  َعِن  ،  اْلَفْضِل  ْبُن  الرَّمْحَِن  اأْلَْشَجعِ َعْبُد  الرَّمْحَِن  َعْبِد  ْبِن  َعْن  يِّ اْلَعبَّاِس  َأيِب  ، 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ْوَم خبري    قَاَل:َعْبِد اَّللَِّ بن عمرو َرِضَي هللا َعْنهما  ، َعْن  ُسْفيَانَ  ُكُلوا َواْعِلُفوا َواَل  " قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 " حَتِْمُلوا

ا: المحقق] [.إسناده ضعيفبوصيري: ال] #   [ حديث الباب إسناده ضعيف جدا
 

 بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّصَرُّفِ فِي الْغَنِيمَةِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ(   -  47) 
ثَ نَاقَاَل أَبُو َبْكرٍ   -  2050 ََثِبُت ْبُن رُفَ ْيٍع   ، َحدََّثيِن اْلُمَصفِِّر َعِن احْلََسنِ زاَِيٍد  ، َعْن  ِإْسَرائِيلُ ، ثنا ُعب َْيُد اَّللَِّ ْبُن ُموَسى  : َحدَّ

يُ َؤمَّرُ  اَّللَِّ   وََكاَن  َرُسوَل  ْعُت  السََّرااَي ْسَِ َوَسلََّم  َعَلى  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ ُكْم َواْلغُُلولَ "   "يَ ُقوُل:  َصلَّى  َأْن   ،ِإايَّ قَ ْبَل  اْلَمْرَأةَ  الرَُّجُل يَ ْنِكُح 
 " َقْسمِ ِإىَل الْ  يَ ُردَّهُ ، مثَّ دََّها ِإىَل اْلَقْسِم َأْو يَ ْلَبَس الث َّْوَب َحَّتَّ َُيَْلقَ يَ رُ ، مثَّ يُ ْقِسمَ 

 [ ولمتنه شاهد صحيحإسناده حسن بالمتابعة، : المحقق] # 
 

 بَابُ الْإِقْطَاعِ(   -  49) 
اْبِن    -  2052 الرَّزَّاِق َعِن  َأْخَْباََن َعْبُد  ِإْسَحاُق  َنةَ قَاَل  دينار ، َعْن  ُعي َي ْ بن  َجْعَفٍر  ، َعْن  عمرو  إىل   قَاَل:َأيِب  اْلَعبَّاُس  َجاَء 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم أَْقطَْعيِن اْلَبْحَرْينَ   َقاَل:ف َ   ، َعْنهماعمر َرِضَي هللا اْلُمِغريَةُ    :فَ َقالَ   ،هد َلكَ شمن    :فقال   ،ِإنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 َفذََكَر احْلَِديثَ  ...ْبُن ُشْعَبةَ 

 ِفيِه اْنِقطَاع   *
 [قات، غير أنه منقطعرجال إسناده كل هم ث: المحقق[ ]فيه انقطاع]البوصيري:  # 

 
َبةَ   -  2055 ، َعْن  ِسريِينَ َحجَّاِج ْبِن ِدينَاٍر َعِن اْبِن  ، ثنا  َعْبُد الرَّمْحَِن بَُن حممد احملاريب   : َحدَّثَ نَاَوقَاَل أَبُو َبْكِر ْبُن َأيِب َشي ْ
ْبُن ِحْصٍن َواأْلَق ْرَُع ْبُن َحاِبٍس ِإىَل أَ   قَاَل:ُعب َْيَدَة   َنةُ  ُ    :يِب َبْكٍر َرِضَي هللا َعْنه فَ َقااَل َجاَء ُعي َي ْ اَي َخِليَفَة َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َفَعة  َعَلْيِه َوَسلََّم ِإنَّ ِعْنَداَن َأْرًضا َسِبَخًة لَْيَس ِفيَها َكَْل  وَ  مُهَا   قَاَل:  ،فَِإْن رَأَْيَت َأْن تُ ْقِطَعنَاَها  ،اَل َمن ْ َما وََكَتَب هلَُ   ،فَأَْقطََعَها ِإايَّ
 وهو يف اَبِب اْلُوَزرَاِء ِمْن ِكتَاِب اإْلَِمارَةِ  ،َفذََكَر احلديث ...ْيِه ِكتَااًب َعلَ 
شيبة رجاله ثقات، غير أن فيه انقطاعاا بين حجاج بن دينار  إسناد ابن أبي  :  المحقق]  [إسناده رواته ثقات بوصيري:  ال ]  #  

 [ ومحمد بن سيرين
 

 هُدْنَةِ( بَابُ الْجِزْيَةِ وَالْ   -  51) 
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ثَ نَا وَِكيع    [1]   -  2062 َكَتَب   قَاَل:ُسْفيَاَن َعِن قَ ْيِس ْبِن ُمْسِلٍم َعِن احْلََسِن ْبِن حُمَمَِّد ْبِن َعِليٍّ َرِضَي هللا َعْنه  ، َعْن  َحدَّ
ْساَلمَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإىَل جَمُوِس َهَجَر يَ ْعِرُض اإْلِ َعَلْيِه اجْلِْزيََة َعَلى  َوَمْن َأََب َضَرَب    ،َلَم قَِبَل ِمْنهُ  َأسْ َفَمنْ   ،َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 . َواَل تُ ؤَْكَل هَلُْم َذبِيَحة   ،َأْن اَل يُ ْنَكَح هَلُُم اْمَرَأة  
 ُسْفيَاُن ََنَْوهُ ، ثنا  َعْبُد اْلَعزِيِز ْبُن أاََبنَ  : َحدَّثَ نَاَوقَاَل احْلَاِرثُ [ 2]- 2062

إسناد ابن أبي شيبة صحيح،  : المحقق]  [ الربيع وهو ضعيفمرسل، وفي إسناده قيس بن  :  خيص الحبيرالحافظ في التل]  #  
ا، وفيه عبد العزيز بن أبان، وهو متروك.. ورجاله الشيخين، لكنه مرسل  [ وإسناد الحارث ضعيف جدا

 

 بَابُ سَهْمِ ذَوِي الْقُرْبَى(   -  53) 
هاين    أمَأيِب َصاِلٍح موىل  ، َعْن  حُمَمَِّد ْبِن السَّاِئبِ ، َعْن  الث َّْوِريُّ ُسْفيَاُن  ، ثنا  بن عباده   قَاَل ِإْسَحاُق َأْخَْباََن رَْوحُ   -  2066

َرِضَي هللا َعْنها أََتْت َأاَب َبْكٍر َرِضَي هللا َعْنه لَِتْسأََلهُ َسْهَم َذِوي   فاطمةن  إ   قَاَلْت:م هاين بِْنِت َأيِب طَاِلٍب  أ عن    ،َواْْسُهُ اَبَذانُ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم    فَ َقاَل هَلَا  ،اْلُقْرََب  ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َسْهُم َذِوي اْلُقْرََب هَلُْم يف َحيَاِت "  يَ ُقوُل:أَبُو َبْكٍر َرِضَي هللا َعْنه ْسَِ

   "َولَْيَس هَلُْم بَ ْعَد َمْوِت 
 اِئِب ُهَو اْلَكْلِبُّ َمرْتُوك  َهَذا اللَّْفُظ مَلْ ُُيْرُِجوْه َواْبُن السَّ  :قُ ْلتُ *

ا: المحقق[ ]هذا إسناد ضعيف، لضعف محمَّد بن السائب الكلبي]البوصيري:  #   [ إسناد إسحاق ضعيف جدا
 

 قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ الْقِسْمَةُ( بَابُ الْبَيَانِ بِأَنَّ النَّفَلَ كَانَ مَشَاعًا لِمَنْ أَخَذَهُ    -  55)  
َسْعِد ، َعْن زاَِيِد ْبِن ِعاَلقَةَ ، َعْن َعِن اْلُمَجاِلِد ْبِن َسِعيدٍ  ،ََيََْي ْبُن َأيِب زَائَِدةَ ، ثنا ََي بن ادم اُق َأْخَْباََن َيَْ قَاَل ِإْسحَ  - 2068

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم اْلَمِدي  قَاَل:ْبِن َأيِب َوقَّاٍص َرِضَي هللا َعْنه   َوأََمَراَن َأْن نُِغرَي َعَلى َحيٍّ ِمْن    ،َنَة بَ َعثَ نَاَلمَّا َقِدَم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ئًا  ،ِكنَانَةَ   . فَ ُهَو َلهُ  ،وََكاَن اْلَفْيءُ ِإْذ َذاَك َمْن َأَخَذ َشي ْ

 [ إسناد إسحاق ضعيف، لضعف مجالد بن سعيد، ومدار الحديث عليه.: المحقق] [إسناده ضعيفبوصيري: ال] # 
 

 اتِلِ( بَابُ السَّلَبِ لِلْقَ   -  58)  
حُمَمَِّد ْبِن ، َعْن َغزِيَّةَ ُعَمارََة ْبِن ، َعْن ابن َأيِب َسْْبَةَ ، ثنا حُمَمَُّد بن يوسف، ثنا رحممد بن عم : َحدَّثَ نَاقَاَل احْلَاِرثُ  - 2072

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوأاََب َبْكٍر  قَاَل:ِإبْ َراِهيِم ْبِن احْلَاِرِث   . َرِضَي هللا َعْنه َكااَن ُُيَمَِّساِن السََّلبَ إنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ
 . َهَذا ُمْرَسل  َضِعيف  *

ا: المحقق[ ]عمر الواقديهذا إسناد ضعيف، لضعف محمَّد بن ]البوصيري:  #   [ إسناده ضعيف جدا
 

 بَابُ النَّفَلِ(   -  59) 
ثَ نَاقَاَل أَبُو َبْكرٍ  [1]  - 2073 َحجَّاُج ْبُن َعْبِد اَّللَِّ  ، ثنا َمْكُحولٍ ، َعْن ِن ْبِن يَزِيدَ لرَّمحَْ َعْبِد ا، َعْن أَبُو ُأَساَمةَ  : َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ،الن ََّفُل َحقٌّ  قَاَل:اْلنَّْصِريُّ   نَ َفَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َبَة ِبهِ ، ثنا  قَاَل اْلب ََغِويُّ يف معجمه  [2]  - 2073  أَبُو َبْكِر ْبُن َأيِب َشي ْ
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َبةَ ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َأمْحَدَ ، ثنا َوقَاَل أَبُو نُ َعْيٍم يف اْلَمْعرِفَةِ  [3]  - 2073 ُعب َْيُد بن  ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن ُعْثَماَن يَ ْعيِن اْبَن َأيِب َشي ْ
  ِبهِ احْلَجَّاجُ ، ثنا  َمْكُحول  ، ثنا َعْبِد الرَّمْحَِن بن يزيد ين جابر ، َعْن حُمَمَُّد ْبُن يَ ْعَلى، ثنا يعيش

 أَبُو َبْكٍر به ، ثنا  يَاَن يف ُمْسَنِدهِ َوقَاَل احْلََسُن ْبُن ُسفْ  [4]  - 2073
 أبو بكر ِبهِ ، ثنا وقال الباوردي والطْباين حدثنا مطني [5]  - 2073

 َواحْلَِديُث َمْعُلول  *
ين َتيم وحفص ِد اْلَعزِيِز وعبد الرمحن ين يزيد اْلَولِيُد حدثنا َسِعيُد ْبُن َعبْ ، ثنا  قَاَل اْبُن َعاِئٍذ يف املغازي  [6]  - 2073

ُعوا َمْكُحواًل َُيَدُِّث  ُْم ْسَِ َوثَ ب ََتْت طَائَِفة  ِعْنَد َرُسوِل اَّللَِّ   ،َلمَّا َكاَن يَ ْوَم َبْدٍر قَاتَ َلْت طَائَِفة  ِمَن اْلُمْسِلِمنيَ  قَاَل:ين َغْياَلَن أَّنَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ َصلَّ  ن َُهمْ  ،َءِت الطَّائَِفةُ الَّيِت قَاتَ َلْت اِبأْلَْساَلِب َوَأْشيَاَء َأَصابُوَهاَجافَ  ،ى اَّللَّ   .َفذََكَر اْلِقصَّةَ  ،فَ ُقِسَمِت اْلَغِنيَمةُ بَ ي ْ

ب َُتهُ يِن َأْن َأْسأَلَهُ َعْن ِإْسنَادِ َفَما َمن َعَ   ،هِبََذا احْلَِديِث احلجاج بن سهل اْلَبْصِريُّ  ، َحدََّثيِن قَاَل َمْكُحول    . ِه ِإالَّ َهي ْ
 فَ َهَذا َيُدلُّ َعَلى أَنَّهُ لَْيَس لِلصََّحايِبِّ َوَعَلى َأنَّ اْسَم أَبِيِه ُسَهْيل  اَل َعْبُد اَّللَِّ  :قَاَل َشْيُخنَا

 [ حديث الباب إسناد رجاله ثقات، غير أنه معلول: المحقق] # 
 

 ( شَيْءٍ مِنَ الْغَنِيمَةِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ بَابُ كَرَاهِيَةِ اسْتِئْثَارِ الْإِمَامِ بِ   -  62)  
د    -  2076 ثَ نَاقَاَل ُمَسدَّ ْعُت َأيِب َُيَدِّثُ   قَاَل:ُمْعَتِمر     : َحدَّ ِعْكرَِمَة َعِن ابن عباس َرِضَي هللا َعْنهما ، َعْن  َحَنشٍ ، َعْن  ْسَِ

أَ   قَاَل: ُحَننْيٍ  بَ ْعَد  َأَدٍم  ِمْن  قُ بًَّة  اْلُمَهاِجُروَن  ُحَننْيٍ َأَصاَب  يَ ْوَم  اْلُمَهاِجُرونَ   ،ْو  هللا    :فَ َقاَل  نِب  نَ ْفًسا قاَي  َلَك  هِبَا  نَا  ِطب ْ   ،د 
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ،َمَعكَ َوَيْسَتِظلُّ بَ ْعُضنَا   ،َفُخْذَها َتْسَتِظلُّ هِبَا  " ؟ َأحتُِبُّوَن َأْن َيُكوَن نَبِيُُّكْم يف قُ بٍَّة ِمْن اَنرٍ " :قَاَل َصلَّى اَّللَّ

 [ حديث الباب إسناده ال بأس به: المحقق] [فيه حنش وهو ضعيفبوصيري: ال] # 
 

 باب اإلحسان إىل يتامى اجملاهدين(   -  63) 
َثيِن َعيَّاُش ْبُن ُعْقَبةَ ، ثنا زَْيُد ْبُن ُحبَابٍ  : َحدَّثَ نَاقَاَل أَبُو َبْكرٍ  - 2077 َثيِن ِريُّ اْلَفْضُل ْبُن احْلََسِن ْبِن أَُميََّة الضَّمْ  ، َحدَّ   ، َحدَّ

احْلََكمِ  أُمِّ  بَ ْعِض َغَزَواتِهِ   ،اْبُن  ِمْن  َقِدَم  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ اَّللَِّ َصلَّى  َرُسوَل  َأنَّ  احْلََكِم  أُمُّ  أُمِّي  ثَ ْتيِن  رَِقيًقا  ،َحدَّ َأَصاَب    ،َوَقْد 
هللا َرِضَي  فاطمة  َدَخَلتَا على  َحَّتَّ  َوُأْختُ َها  ِهَي  اَّللَِّ   ،َعْنها  َفَذَهَبْت  َرُسوِل  ِإىَل  َوَسلَّمَ َفَذَهُبوا  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َأْن   ، َصلَّى  َفَسأَلَْتهُ 

   "َسب ََقُكنَّ يَ تَاَمى َأْهِل َبْدرٍ "  :فَ َقاَل َرُسوُل اَّللَِّ  ،ويشكون ِإلَْيِه احْلَاَجةَ  ،َُيَدِّثَ ُهنَّ 
 . أُمِّ احْلََكِم ُضبَاَعَة بِْنِت الزُّبرَْيِ ، َعْن  ْبِن احْلََسنِ ْلَفْضلِ َعِن ا :َأْخَرَجهُ أَبُو َداُوَد َلِكْن قَالَ  :قُ ْلتُ *

 [إسناد ابن أبي شيبة فيه ابن أم الحكم لم أعرفه، وبقية رجاله ثقات.:  المحقق]  [سنده ضعيف ]البوصيري: # 
 

 بَابُ تَعْظِيمِ شَأْنِ الْغُلُولِ(   -  64) 
، َعْن َأيِب اخْلَطَّابِ ، َعْن لَْيِث ْبِن َأيِب ُسَلْيمٍ ، َعْن ِإْْسَاِعيُل ْبُن َعيَّاشٍ ، ثنا ُر ْبُن اْلَولِيدِ شْ بِ ، ثنا قَاَل أَبُو يَ ْعَلى [1]  - 2079

ِإْدرِيسَ  َعْن  َأيِب  َعْنه  ،  هللا  َرِضَي  َوَسلَّمَ   قَاَل:ثَ ْواَبَن  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّ  َرُسوَل  أِلََحدٍ "  قَاَل:  ِإنَّ  َيَِلُّ  َغنَااَل  ِمْن  َشْيء   ئِِم   
 " وال معطي ِإالَّ حِبَقٍّ   ،َواَل خمَِيط  آلخذ ،َخْيط   ،َواَل َكِثري   ،اْلُمْسِلِمنَي قَِليل  
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ثَ نَا َخِليَفةُ ْبُن َخيَّاطٍ  [2]  - 2079 ثًا َيْذُكرُ  قَاَل:ُمْعَتِمُر ْبُن ُسَلْيَماَن ، ثنا َحدَّ ْعُت لَي ْ   قَاَل:ثَ ْواَبَن  ، َعنْ َأيِب ِإْدرِيسَ ، َعْن ْسَِ
 " َواَل خمَِيط  آلخذ وال معطي ،اَل َيَِلُّ ِمْنهُ َخْيط  " قَاَل:اَي َرُسوَل اَّللَِّ َما َيَِلُّ يل ِمْن َهِذِه اْلَغنَائِِم  قَاَل:ِإنَّ رَُجاًل 

 [ ناد ضعيفإس هذا: المحقق[ ]قبله على ليث بن أبي سليم، وقد ضع فه الجمهورمدار هذا اإلسناد وما ]البوصيري:  # 
 

 بَابُ فِدْيِ الْأُسَارَى(   -  66) 
ْعُت َعاِصِم ْبِن ُكَلْيٍب َُيَدُِّث َعْن أَبِيِه    قَاَل:قَاَل ِإْسَحاُق َأْخَْباََن َعْبُد اَّللَِّ ْبُن ِإْدرِيَس    -  2082 نَا ُعَمَر َرِضَي    قَاَل:ْسَِ أَتَ ي ْ

َوَقْد ُعِرَضْت َعَلْيِهْم   ،َوِإنَّ اْبَن ُأْخٍت لَنَا َعاَن يف َسِْب ُفاَلنٍ  ،ٍن اجْلَْرِميُّ ُفاَلُن ْبُن ُفاَل  فَ نَاَدْيُت َأانَ  ،هللا َعْنه َوُهَو يف ُفْسطَاِطهِ 
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ َقضِ  ُث َأنَّ اْلَقِضيََّة َأْرَبع   ،يَّةُ َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  . وَُكنَّا نَ َتَحدَّ

 . ى َكانُوا ُأِسُروا يف اجْلَاِهِليَّةِ  َأْي ُأَسرَ ُهْم ُعنَاة   :قَاَل اْبُن إدريس 
 . َهَذا َحِديث  َحَسن  *

نه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية: المحقق] [رجاله ثقات  بوصيري:ال] #   [ الحديث حس 
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 كِتَابُ الْخِلَافَةِ وَالْإِمَارَةِ(   -  21) 
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د   1- 2093 ثَ نَاَوقَاَل ُمَسدَّ  مَحَّاُد ْبُن زَْيدٍ  : َحدَّ
َجاَء رَُجل  ِإىَل َعْبِد اَّللَِّ ْبِن   قَاَل:َمْسُروٍق ، َعْن اْلُمَجاِلُد َعِن الشَّْعِبِّ ، ثنا ُأَساَمَة قَااَل َوقَاَل ِإْسَحاُق َأْخَْباََن أَبُو  2- 2093

َثُكْم نَِبيُُّكْم َكْم َيُكوُن بَ ْعَدهُ ِمَن اخْلَُلَفاءِ لْ هَ  َقاَل:َمْسُعوٍد َرِضَي هللا َعْنه ف َ  َلكَ َوَما َسأََليِن عَ  ،نَ َعمْ  َقاَل:ف َ  ، َحدَّ َها َأَحد  قَ ب ْ   ،ن ْ
 " َيُكونُوَن ِعدََّة نُ َقبَاِء ُموَسى اْثيَنْ َعَشَر نَِقيبًا "  قَاَل: ،َوِإنََّك َلِمْن َأْحَدِث اْلَقْوِم ِسنًّا 

 . َسن  َهَذا اسناده حَ  *
بَاُن ْبُن فَ رُّوخَ  : َحدَّثَ نَاَوقَاَل أَبُو يَ ْعَلى 3- 2093  جُمَاِلٍد بِهِ ، َعْن مَحَّاد  ، ثنا َشي ْ
ِه قَ ْيِس ْبِن َعْبٍد ، َعْن َوقَاَل ِإْسَحاُق َأْخَْباََن َجرِير  َعِن اأْلَْشَعِث ْبِن َسوَّاٍر َعِن الشَّْعِبِّ  4- 2093 يِبٌّ ِإىَل َجاَء َأْعَرا  قَاَل:َعمِّ

 مَلْ يَ ُقْل َلِمْن َأْحَدَث اْلَقْوِم ِسنًّا ْبِد اَّللَِّ ْبِن َمْسُعوٍد َرِضَي هللا َعْنه َفذََكَر ِمث َْلهُ ِإالَّ أَنَّهُ عَ 
 [حديث الباب إسناده حسن: المحقق] [إسناده حسنبوصيري: ال] # 

 

 لَيْهَا( بَابُ كَرَاهِيَةِ الْإِمَارَةِ لِمَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَ   -  1) 
َعِن اأْلَْعَمِش، َعْن ُسَلْيَماَن ْبِن َمْيَسَرَة، َعْن طَاِرِق ْبِن ِشَهاٍب،   ،قَاَل ِإْسَحاُق: َأْخَْباََن ِعيَسى ْبُن يُوُنَس َوَجرِير    -  2095

السَّاَلِسِل، بَ َعثَ  َذاِت  قَاَل: َلمَّا َكاَنْت َغْزَوةُ  الطَّاِئيِّ  رَاِفٍع  ْبِن َأيِب  رَاِفِع  َرُسوُل اَّللَِّ  َعْن  َوَسلَّمَ -  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َجْيًشا    -َصلَّى 
الَّيِت  َوَأمََّر َعلَ  اْلَغْزَوةُ  َوِهَي  َعْنُه،   ُ اَّللَّ َرِضَي  َبْكٍر  أَبُو  َوِفيِهْم  َعْنُه،   ُ اَّللَّ َرِضَي  اْلَعاِص  ْبَن  الشَّاِم، ْيِهْم َعْمَرو  َأْهُل  هِبَا  يَ ْفَتِخُر 

َرسُ  ِإنَّ  اَّللَِّ  يَ ُقولُوَن:  َوَسلَّمَ -وَل  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ الْ   -َصلَّى  ْبَن  َعْمَرو  َبْكٍر  اْست َْعَمَل  أَبُو  ِفيِهْم  َجْيٍش  َعَلى  َعْنهُ   ُ اَّللَّ َرِضَي  َعاِص 
دَ  بِنَا يف  َفَمرُّوا  اْلُمْسِلِمنَي،  ِمَن  بِِه  َمرُّوا  َمْن  َيْست َْنِفُروا  َأْن  َوَأَمَرُهْم  َعْنُه،   ُ اَّللَّ فَ ُقْلُت:  َرِضَي  فَ ن ََفْراَن َمَعُهْم،  َفُرواَن  فَاْست َن ْ اراَِن، 

لِ  َنَّ  النَِّبِّ  أَلَََتَريَّ َأْصَحاِب  ِمْن  رَُجاًل  َوَسلَّمَ -ن َْفِسي  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ آِتَ   -َصلَّى  َأْن  َأْسَتِطيُع  َلْسُت  فَِإيّنِ  ِمْنُه،  َوأَتَ َعلَُّم  فََأْخُدُمهُ 
ُتُه. وََكاَن لَ اْلَمِديَنَة ُكلََّما ِشْئتُ  ُ َعْنهُ َفَصِحب ْ يًعا  ، فَ َتَخريَُّْت َأاَب َبْكٍر َرِضَي اَّللَّ هُ ِكَساء  َفدَِكيٌّ ]ََنََلُه[ َعَلْيِه ِإَذا رَِكَب، نَ ْلَبُسهُ مجَِ

بَ عْ  نُ تَابُع  اجِلالل  َذا  فَ َقالُوا:  َهَواِزُن  بِِه  َْتهُ  الَِّذيَعريَّ اْلِكَساءُ  َوُهَو  نَ َزْلنَا،  اَّللَِّ  ِإَذا  َرُسوِل  َوَسلَّمَ -َد  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ فَ َلمَّا  -َصلَّى   .
نَا غَ  ُتَك َويل َعَلْيَك َحقٌّ َومَلْ َأْسأَْلكَ َقَضي ْ  َعْن َشْيٍء، فَ َعلِّْميِن َما َزاتَ نَا، رََجْعنَا َومَلْ َأْسأَْلهُ َعْن َشْيٍء، قُ ْلُت َلُه: ِإيّنِ َقْد َصِحب ْ

َفُعيِن، فَِإيّنِ لَ  َعْنُه: َقْد َكاَن يف نَ ْفِسي َذِلَك قَ ْبَل َأْن تذكره يل،   ْسُت َأْسَتِطيُع َأْن آِتَ اْلَمِديَنَة ُكلَّ َسْبٍت، قَاَل َرِضَي اَّللَُّ يَ ن ْ
ئًا، َوأَِقِم الصَّاَلَة اْلَمْكتُوبََة، َوآِت الزََّكاَة اْلَمْفُروَضَة، وُحجَّ اْلب َيْ  َت، وُصْم رََمَضاَن، َواَل َتَمََّرنَّ َعَلى اعبد هللا ال ُتْشِرْك بِِه َشي ْ

 رَُجَلنْيِ.
َا ُيِصيُب الناَس اخلرُي ِمَن اإِلمارة، قَاَل: إِنَّ قُ ْلُت: َأمَّا الصَّ  َمارَُة، فَِإَّنَّ تُ َها، َوأَمَّا اإْلِ َوالزََّكاُة، فَ َقْد َعَرف ْ َك َقِد اْسَتْجَهْدَتيِن  اَلةُ 

ِإنَّ النَّاسَ  ِمَن الظُّْلَفَجَهْدُت َلَك،   ُ اَّللَّ فََأَجارَُهُم  وََكْرًها،  اإِلسالم طَْوًعا  َدَخُلوا يف  ِذمَِّة    فَ ُهْم ُعوَّاذُ اَّللَِّ َوِجريَاُن اَّللَِّ َويف  ِم، 
َا َُيِْفُر رَبَُّه، وهللِا ِإنَّ َأَحدَُكْم لَتُ ْؤَخُذ َشاةُ َجارِِه   ُهْم، فَِإَّنَّ ، َوَمْن يظلْم َأَحًدا ِمن ْ َأْو بَِعريُُه، فَ َيَظلُّ اَبِقي عفَلِتهُ َغَضبًا جِلَارِِه  اَّللَِّ

ُ ِمْن وَ  ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -رَاِء َجارِِه. فَ َلمَّا رََجْعنَا ِإىَل ِداَيراَِن وقُبض َرُسوُل اَّللَِّ َواَّللَّ ُ َعْنُه  -َصلَّى اَّللَّ َواَبَيَع الناُس َأاَب َبْكٍر َرِضَي اَّللَّ
ُ َعْنُه، فَ ُقْلُت: َمِن اْسُتْخِلَف بَ ْعَد َرُسوِل اَّللَِّ َواْسَتْخَلَف أَبُ  ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -  و َبْكٍر َرِضَي اَّللَّ ؟ قَالُوا: صاحُبك أَبُو  -َصلَّى اَّللَّ

: َأَما تَ ْعرُِفيِن؟ َأاَن َصاِحُبَك، قَاَل: نَ َعْم، َبْكٍر. فأتيُت اْلَمِديَنَة، فَ َلْم َأَزْل أَتَ َعرَُّض َلهُ َحَّتَّ َوَجْدتُهُ َخالِيًا، فََأَخْذُت بَِيِدِه فَ ُقْلتُ 
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -يل؟ اَل تََمََّرنَّ َعَلى رَُجَلنْيٍ وتّمرَت َعَلى النَّاِس؟! قَاَل: ِإنَّ َرُسوَل اَّللَِّ    َما قلت  قُ ْلُت: َأَما حَتَْفظُ    -َصلَّى اَّللَّ

َ َوالنَّاُس َحِديُث َعْهٍد ِِبَا وا، فَ َواَّللَِّ مَ تُ ُويفِّ  ا زَاَل يَ ْعَتِذُر َحَّتَّ َعَذْرتُُه. ِهِليٍَّة، َومَحََليِن َأْصَحايِب َوَخِشيُت َأْن يَ ْرَتدُّ
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ُقوهُلَا رَاِفُع  ِة احْلَجَّاِج، ي َ َوزَاَد َجرِير  ِفيِه قَاَل: وَُكْنُت َأُسوُق اْلَغَنَم يف اجْلَاِهِليَِّة، فَ َلْم يزل األمر يب حَّت صوت َعرِيًفا يف ِإَمارَ 
 ْبُن َأيِب رَاِفٍع الطَّاِئيُّ. 

ُتهُ بَ ْعُد َوَقْد َرَوى َأمْحَُد طََرفًا ِمْنهُ ِبِِْسنَاٍد آَخرَ َهَذا َحِديث  َغرِيب  َوسُ *  . َلْيَماُن َشْيُخ اأْلَْعَمِش َما َعَرف ْ
 [ سناده صحيححديث الباب إ :المحقق] [غريب، وسليمان شيخ األعمش ما عرفته بعد: الحافظ] # 

 
َبْكرٍ   -  2096  أَبُو  ثَ نَاَوقَاَل  َحدَّ ثنا  َعْبَدةُ   :  ْفرِيِقيُّ ،  َعْن  اإْلِ نُ َعْيمٍ ،  ْبِن  َعْن  زاَِيِد  الصَُّداِئيِّ  ،  احْلَاِرِث  ْبِن  قَاَل   قَاَل:زاَِيِد 

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   " ُمْؤِمنٍ اَل َخرْيََة يف اإلمارة ِلَرُجٍل " :َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
، وهو ضعيف  مدار إسناد حديث زياد بن الحارث  ]البوصيري:    #   ْحَمِن ْبِن ِزَياِد ْبِن َأْنَعَم اأْلَْفِريِقيِ  الُصدائي هذا على َعْبِد الرَّ
 [حديث الباب سنده ضعيف من أجل اإلفريقي: المحقق[ ]...

 
أَبُو َبْكِر ْبُن َحْفِص ُعَمَر ْبِن َسْعِد ْبِن َأيِب    ، َحدََّثيِن أاََن بَْدُر ْبُن ُعْثَمانَ   ِئيُّ َوقَاَل ِإْسَحاُق َأْخَْباََن أَبُو نُ َعْيٍم اْلُماَل   -  2098

َلْيِه  عَ ُعَمَر ْبِن اخْلَطَّاِب َرِضَي هللا َعْنه أَنَّهُ َأرَاَد َأْن َيْست َْعِمَل رَُجاًل ِمْن َأْصَحاِب َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ ، َعْن َسْعدٍ ، َعْن َوقَّاصٍ 
  ، ِإنَّهُ اَل بُدَّ هِلََذا اأْلَْمِر الَِّذي ََنُْن ِفيِه ِمْن َأْعَواٍن َعَلْيهِ   قَاَل:فَ َغِضَب ُعَمُر َرِضَي هللا َعْنه وَ   ،َفَكاَن الرَُّجَل َيْكَرهُ َذِلكَ   ،َوَسلَّمَ 

َلهُ  َْسََح  َذِلَك  رََأى  فَ   قَاَل:وَ   ،فَ َلمَّا  َأْهِلي  ِإىَل  ف َ ، مثَّ  أُوِصيِهمْ أَْنطَِلُق  ِمْن ِعْنِدهِ   ،نَ َعمْ   َقاَل:َأْرَوُح  ف َ   ،َفَخَرَج  َعمُّهُ    َقاَل:فَ َلِقَيهُ 
تَ ْفَعَل  آُمُركَ  اَل  َأْن  ِبَِْمرِهِ   قَاَل:  َمَعكَ   قَاَل:  ،َفَكْيَف  َوَأرُوُح  رُْحتَ   ،تَ ُروُح  َأَما  َلَك  َفَسي َُقوُل  رَآَك  ِإَذا  أَِمرَي    ،فَِإنَّهُ  اَي  فَ ُقْل 

ِه ف َ   َقاَل:فَ َفَعَل ف َ   ،َأْسَتِخريُكَ ْلُمْؤِمِننَي ِإيّنِ  ا ُ َعَلْيِه َوَسلََّم    َقاَل:َمْن ََّنَاَك فَ َقاَل ُفاَلن  ِلَعمِّ ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َأَما ِإيّنِ ْسَِ
قال رسول هلل    ،اي رسول هلل ِإيّنِ َأْسَتِخريُكَ   :فَ َقاَل الرَُّجلُ   ،يَ ُقوُل َوَأرَاَد َأْن َيْست َْعِمَل رَُجاًل َعَلى َشْيٍء ِمْن َعَمِل اْلُمْسِلِمنيَ 

َوَسلَّمَ  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ جَتِْلسَ "  :َصلَّى  َأْن  َلَك  َأْختَاُر  يَ ْوَم    ،فَِإيّنِ  َمْغُلواًل  تَ َعاىَل   َ اَّللَّ أََتى  ِإالَّ  أَبًَدا  َعَشَرٍة  َعَلى  رَُجل   يُ َؤمََّر  َلْن  فَِإنَّهُ 
فَاْست ََوى َجاِلًسا َفَجَعَل يُ نَاِدي  ،ِضَي هللا َعْنهوََكاَن ُعَمُر ْبُن اخْلَطَّاِب ُمتَِّكئًا رَ  ،" ِة َحَّتَّ َيُكوَن َعَمُلهُ ُهَو الَِّذي َيَِلُّ َعْنهُ اْلِقيَامَ 

 . فَ نَاَدى ِبَذِلَك ِمَرارًا  ،َأيُّ َعَمٍل َيَِلُّ َعْنهُ 
أخرج له مسلم والنسائي، ولم يخر ج له    ن، عدا بدر بن عثمان، وهو ثقة،إسناده صحيح رجاله رجال الشيخي:  المحقق]  #  

 [البخاري.
 

َكَتَب   قَاَل:ِبْشِر ْبِن َعاِصٍم  ، َعْن  حُمَمٍَّد الرَّاِسِبِّ ، َعْن  ُفَضْيُل ْبُن َغْزَوانَ ، ثنا  اْبُن َُّنرَْيٍ   : َحدَّثَ نَاَوقَاَل أَبُو َبْكرٍ   1-  2099
ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّ  ،اَل َحاَجَة يل ِفْيه َقاَل:هللا َعْنه َعْن َعْهِدِه ف َ ِإلَْيِه ُعَمُر َرِضَي  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ْسَِ ِإنَّ اْلُواَلَة َُيَاءُ " يَ ُقوُل:ى اَّللَّ
اْلِقيَاَمةِ  يَ ْوَم  َجَهنَّمَ   ،هِبِْم  ِجْسِر  َعَلى  يُ نَاِولْ   ،فَ َيِقُفوَن  َّللَِِّ  ُمطَاِوًعا  يُ ْنِجَيهُ َفَمْن َكاَن  َحَّتَّ  بَِيِميِنِه   ُ اَّللَّ َّللَِِّ   ،هُ  َعاِصيًا  َوَمن َكاَن 

ان َرِضَي هللا َعْنهما فََأْرَسَل ُعَمُر َرِضَي هللا َعْنه ِإىَل َأيِب َذرٍّ وإىل سليم قَاَل: "اَْنََرَق ِبِه اجلِْْسُر ِإىَل َواٍد ِمْن اَنٍر يَ ت ََلهَُّب اْلِتَهاابً 
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   : َرِضَي هللا َعْنهفَ َقاَل أِلَيِب َذرٍّ  ْعَت َهَذا ِمْن َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َوبَ ْعَد اْلَواِدي َواٍد   ،نَ َعْم َواَّللَِّ   قَاَل:  ،أَْنَت ْسَِ

 ،ِضَي هللا َعْنه َمْن َيَُْخُذَها ِِبَا ِفيَهاُعَمُر رَ فَ َقاَل    ،َكرَِه َأْن ُُيِْْبَهُ ِبَشْيءٍ فَ   ،َوَسَأَل َسْلَماَن َرِضَي هللا َعْنه  قَاَل:  ،آَخُر ِمْن اَنرٍ 
هُ ِإىَل اأْلَْرضِ  َنهُ َوأَنْ َفهُ َوَأْصدََع َخدَّ ُ َعي ْ  . فَ َقاَل أَبُو َذرٍّ َرِضَي هللا َعْنه َمْن َسَلَب اَّللَّ

 أَبُو َبْكٍر ِبهِ ، ثنا  ُسْفيَانَ َوقَاَل احْلََسُن ْبُن  2- 2099
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ثَ نَايعٍ ُد ْبُن َمنِ َوقَاَل َأمحَْ  3- 2099 ِبْشِر ْبِن  ، َعْن ِهَشاِم ْبِن َحِبيبٍ ، َعْن نُ بَاَتةَ  حشرج بن هبا، ثنا ُسَرْيُج ْبُن الن ُّْعَمانِ  : َحدَّ
َرضِ   قَاَل:أَبِيِه  ، َعْن  َعاِصمٍ  اخْلَطَّاِب  ْبُن  إِلَْيِه ُعَمُر  البَ َعَث  بَ ْعِض  بِِه َعَلى  َيْسَتِعنَي  َأْن  ِعْنهُ   ُ اَّللَّ َلهُ  َي  يَ ْعَمَل  َأْن  فََأََب  صََّدَقِة 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم    قَاَل:ملَ    َقاَل:ف َ  ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ فَ ُقِذَف َعَلى ِجْسِر    ،ِإَذا َكاَن يَ ْوُم اْلِقيَاَمِة ُأِتَ اِبْلَوايل "   يَ ُقوُل:أِلَيّنِ ْسَِ
ُ تَعَاىَل اجلِْسْ   ،َجَهنَّمَ  َهُض بِِه اْنِتَهاَضًة يَ ُزوُل َعْنهُ ُكلُّ َعْظٍم ِمْنهُ َعْن َمَكانِهِ   ،رَ فَ يَْأُمُر اَّللَّ ُ تَ َعاىَل اْلِعظَامَ ، مثَّ فَ ي َن ْ َفرَتِْجُع   ،َيَُْمُر اَّللَّ

فَ َهَوى يف َجَهنََّم   ،جلِْْسرُ َعاِصيًا ُخِرَق ِبِه اَوِإْن َكاَن َّللَِِّ  ،َوَأْعطَاهُ ِكْفَلنْيِ ِمْن َرمْحَِتهِ  ،َيِدهِ فَِإْن َكاَن هلل مطيعا أخذه بِ  ،ِإىَل َمَكاَِّنَا
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َما مَلْ    "َسْبِعنَي َعاًما  ْعَت ِمْن َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُ ِعْنهُ ْسَِ َنْسَمْع وََكاَن َسْلَماُن َوأَبُو َذرٍّ  فَ َقاَل ُعَمُر َلهُ َرِضَي اَّللَّ

َجا ُهَما  ِعن ْ  ُ اَّللَّ ِعْنهُ   ،ِلَسنْيِ َرِضَي   ُ اَّللَّ َرِضَي  َسْلَماُن  اَنٍر    :فَ َقاَل  ِمْن  َواٍد  يف  َخرِيًفا  َسْبِعنَي  السَّْبِعنَي  َمَع  ُعَمُر  اَي  َواَّللَِّ  نَ َعْم 
َهِتِه ِإانَّ هلل وإان له رَاِجُعوَن مَ فَ َقاَل ُعَمُر َرِضَي اَّللَُّ   ،يَ ْلَتِهُب اْلِتَهاابً  َمْن َسَلَب    َقاَل:ف َ   ،ْن َيَُْخُذَها ِِبَا ِفيَها ِعْنهُ بَِيِدِه َعَلى َجب ْ

ُ أَنْ َفهُ َوأَْلَصَق َخدَّهُ اِبأْلَْرضِ   اَّللَّ
 

ثَ نَاَوقَاَل َعْبد    4-  2099 َهالٍ   : َحدَّ َزارِ مَحَّاُد ْبُن  ، ثنا  َحجَّاُج ْبُن ِمن ْ   رَُجٍل ِمْن َأْهِل الشَّامِ ، َعْن  َسَلَمَة أان َعْبُد اَّللَِّ ْبُن اْلَعي ْ
ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى   قَاَل:ملَ    قَاَل:اَل َأْعَمُل َلَك    َقاَل:ِعْنهُ َأرَاَد َأْن َيْست َْعِمَل ِبْشَر ْبَن َعاِصٍم ف َ   ِإنَّ ُعَمَر َرِضَي اَّللَُّ   قَاَل: ْسَِ

عَ   ُ َوَسلََّم  اَّللَّ اِبْلَوايل "   يَ ُقوُل:َلْيِه  َراطَ   ،يُ ْؤَتى  الصِّ َعَلى  ِمْنهُ ْهت َ فَ ي َ   ، فَ يُوَقُف  ُعْضٍو  يَ ُزوَل ُكلُّ  َحَّتَّ  ِبِه  فَِإْن َكاَن  َعْن    زُّ  َمَكانِِه 
ُ ِعْنهُ اْلَمْسِجدَ   "َوِإْن َكاَن َجائًِرا َهَوى يف النَّاِر َسْبِعنَي َخرِيًفا   ،َعْداًل َمَضى  َتِقُع اللَّْونِ   ،َفَدَخَل ُعَمُر َرِضَي اَّللَّ فَ َقاَل   ،َوُهَو ُمن ْ

َذرٍّ  أَبُو  ِعْنهُ َلهُ   ُ اَّللَّ َرِضَي  اْلُمْؤِمِننيَ   :  أَِمرَي  اَي  َشْأُنَك  ثَنِ َحِديث    :قَالَ   ،َما  َحدَّ ْبُن َعاِصٍم  ي،  ِبْشُر  ِبهِ   قَاَل:ِه  ثَهُ  َفَحدَّ ُهَو    ،َوَما 
ُ ِعْنهُ  ُ عَ  :فَ َقاَل أَبُو َذرٍّ َرِضَي اَّللَّ ْعُتهُ ِمْن َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُ ِعْنهُ   ،َلْيِه َوَسلَّمَ نَ َعْم لََقْد ْسَِ َفَمْن يَ ْرَغُب    :فَ َقاَل ُعَمُر َرِضَي اَّللَّ

ُ ِعْنهُ  ،َد َهَذا يف اْلَعَمِل بَ عْ  ُ تَ َعاىَل أَنْ َفهُ َوَأْصدََع َخدَّه :فَ َقاَل أَبُو َذرٍّ َرِضَي اَّللَّ  . َمْن َأْسَلَب اَّللَّ
 

َأيِب ، َعْن  َعْبِد اْلَعزِيزِ أَبِيِه َوْهم  اَل َيِصحُّ َوَقْد َرَواه ُسَوْيُد ْبُن  ، َعْن  ْشِر ْبِن َعاِصمٍ بِ ، َعْن  قَاَل اْبُن َمْنَدْه قَ ْوُل َمْن قَاَل ِفيهِ 
 َعاِصٍم َأْخَرَجهُ   ْبنِ ِبْشرِ ، َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ُسْفيَانَ ، َعْن  ِبْشِر ْبِن َعاِصٍم َكَذِلَك َأْخَرَجهُ الطََّْبَاينُّ َوَغرْيُهُ َوَرَواهُ َعطَاء  ، َعْن َوائِلٍ 

 اْبُن َمْنَدْه ِمْن طَرِيِقهِ 
 وِّي بَ ْعُضَها بَ ْعًضا فَ َهِذِه َأَسانِيُد يُ قَ 

األسانيد يقو ي بعضها  :  المحقق]  [ رجل لم يسم.  ا فيه  ضعيف:  ه سندرواية عبد بن حميد  :  (429في المنتخب )  ]العدوي   #  
ا، فالحديث حسن بمجموع طرقه  [ بعضا

 

 فِي قُرَيْشٍ( لْخِلَافَةِ  بَابُ ا   -  2)  
َثيِن َجرِيِر ْبِن َحازِمٍ قَاَل ِإْسَحاُق َأْخَْباََن َوْهُب ْبُن    -  2101 ْعُت حُمَمََّد ْبَن ِإْسَحاَق يَ ُقولُ   قَاَل:َأيِب    ، َحدَّ حُمَمَُّد    ، َحدََّثيِن ْسَِ

ُ    :ُعْرَوَة قَالَ ، َعْن  َوَصَل احْلَِديثَ   ُعْرَوَة ْبِن الزَُّبرْيِ َوَغرْيِهِ ، َعْن  ْبُن َجْعَفِر ْبِن الزُّبرَْيٍ  ِإىَل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ وََكَتَب ُمَسْيِلَمةُ 
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   :َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ْصَف  فَِإنَّ ِلُقَرْيٍش نِ   :سالم عليك أم بَ ْعدُ   ،ِمْن ُمَسْيِلَمَة ْبِن َحِبيٍب ِلُمَحمٍَّد َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

اأْلَْرضِ   ،اأْلَْرضِ  ِنْصَف  يَ ْعَتُدونَ   ،َولَنَا  قَ ْوم   قُ َرْيًشا  الرجالن    ،َوَلِكنَّ  َوَسلَّمَ أ َوَشِهَد  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّ  َرُسوُل  حممد    ، ن 
   احْلَِديثُ  ...بُ وَِّتكَ ة  َمَع ن ُ َوُأْحِدَثْت إِلَْيِه نُ بُ وَّ  ،ِإنَّ ُمَسْيِلَمَة اَل يُ ْنِكُر َذِلَك ِإالَّ أَنَّهُ َقْد ُأْشِرَك َمَعَك يف اأْلَْمرِ  :َوقَااَل 
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 ِفيِه ِإْرَسال  * 
حديث الباب إسناد رجاله ثقات، ومحمد بن إسحاق قد صر ح بالتحديث، لكن ه مرسل؛ ألن  :  المحقق]  [مرسلبوصيري:  ال ]  #  

ة، وله شواهد بأسانيد يقو ي بعضها بعضا   [ ا، وهللا أعلم.عروة بن الزبير لم يدرك القص 
 

ثَ نَاَوقَاَل اْبُن َأيِب ُعَمرَ  - 2106 ََيََْي ْبُن  ، ثنا َهارُوُن ْبُن َأيِب َبْكرٍ ، ثنا َعْبُد اْلَعزِيِز ْبِن َصاِلِح ْبِن ُقَداَمَة اجْلَُمِحيِّ  : َحدَّ
َلةَ  ِه َعْبِد اَّللَِّ ْبِن عروة قال  ، َعْن أَبِيهِ ، َعْن رْيِ ِن ُعْرَوَة ْبِن الزُّبَ ُسَلْيَماَن ْبِن حُمَمَِّد ْبِن ََيِْيي بْ ، َعْن ِإبْ َراِهيِم ْبِن َأيِب قُ ت َي ْ َعمِّ

نَا السََّنةُ اَنبَِغَة ْبَن َجْعَدَة َوََنُْن َمَع اْبِن الزَُّبرْيِ َرِضَي هللا َعْنه ِبكة  فوقف بعدما َصلَّى الصُّْبَح اِبلنَّاِس   ،أحجمت َعَلي ْ
 : فَ َقالَ  ،اِبْلَمْسِجِد احْلََرامِ 

 الطويل[ ]البحر 
دِّيَق َلمَّا َولِيت َنَا ... َوُعْثَماَن َواْلَفاَرُوَق فَاْرََتَح ُمْعِدمُ   َحَكْيُت لَنَا الصِّ

َجى ... ُدَجى اللَّْيِل َجوَّاُب اْلَفاَلِة َعثَْمَثمُ  َلى ُيَشقُّ ِبِه الدُّ  َأََتَك أَبُو لَي ْ
 لَّيَايل َوالزََّماُن اْلُمَصْمَصمُ ِه ... ُصُروُف الَلرَتَْفَع ِمْنهُ َجانِبًا َذْعَذَعْت بِ 

َلى :فَ َقاَل َلهُ اْبُن الزَُّبرْيِ َرِضَي هللا َعْنه  نَا َأمَّا َصْفَوةُ َمالِنَا َفِِلِل الزَُّبرْيِ   ،اْمِسْك َعَلْيَك َأاَب لَي ْ ْعَر َأْهَوُن َوَسائِِلَك َعَلي ْ فَِإنَّ الشِّ
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ،ْشغَلُنَا َعْنكَ  َبيِن َأَسٍد تَ َوَأمَّا َعْفَوتُهُ فَِإنَّ  َوَحقٌّ   ،َوَلِكْن َلَك يف َماِل اَّللَِّ َحقَّاِن َحقٌّ ِبُرْؤيَِتَك َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ْساَلمِ  لَ َفَجَعَل أَ  ،َوأََمَر َأْن تُ َوق ََّر لَهُ الرَِّكاُب َحبًّا َوََتًْرا  ،ِبِشرَْكِتَك َأْهَل اإْلِ بَّ ى يُ عَ بُو لَي ْ ُل َوَيَُْكُل ِمَن التَّْمَر َواحلَْ َواْبُن الزُّبرَْيِ  ،جِّ
َلى  :َرِضَي هللا َعْنه يَ ُقوُل لَهُ  ُ َعَلْيِه  :فَ َلمَّا َقَضى ََّنَْمَتهُ قَالَ  ،َلَقْد بَ َلَغ ِبِك اجْلَْهُد َأاَب لَي ْ َأْشَهُد َلَسِمْعُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َثْت َفَصَدَقتْ  ،فَ َرمِحَتْ  ،َواْسرُتْمِحَتْ  فَ َعَدَلتْ  ،َولَِيْت قُ َرْيش   امَ "  :يَ ُقولُ َم َوَسلَّ  فََأاَن َوالنَِّبيُّوَن   ،َوَوَعَدْت َخرْيًا فََأجْنََزتْ  ،َوَحدَّ
َعًة َواِحَدةً َواْلَقاِصُفوَن الَِّذيَن يُ ْرِسُلوَن اْلَماَء َعَلى  :قَالَ  "َعَلى احْلَْوِض َفرط  لِْلَقاِصِفنيَ    :قَاَل اْبُن َأيِب ُعَمرَ  ،احْلَْوِض َدف ْ

ِبلُ   . اْلَماُل اإْلِ
 [ هذا اإلسناد مسلسل بالمجاهيل.: المحقق] [يه راو لم أعرفه ورجال مختلف فيهمف : الهيثمي ذكره مختصرا] # 

 

 كَيْفِيَّةِ الْبَيْعَةِ فِي الْإِسْلَامٍ( بَابُ    -  3) 
ثَ نَارٍ قَاَل أَبُو َبكْ   1-  2107 َقِدْمُت اْلَمِديَنَة َوَقْد    :أََنٍس َرِضَي هللا َعْنه قَالَ ، َعْن  َعِليِّ ْبِن زَْيدٍ ، َعْن  مَحَّاد  ، ثنا  َعفَّانُ   : َحدَّ

َعْنه  هللا  َرِضَي  َبْكٍر  أَبُو  ُعَمُر    ،َماَت  َعْنهَواْسُتْخِلَف  هللا  ِلُعَمرَ   ،َرِضَي  َعلَ   :فَ ُقْلُت  أاَُبيِْعَك  يدك  َعَلْيهِ اْرَفْع  اَبيَ ْعُت  َما   ى 
َلَك َعَلى السَّْمِع َوالطَّاَعِة َما اْسَتطَْعتُ   . َصاِحُبَك قَ ب ْ

 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوأاََب َبْكَر الصديق    : َحدَّثَ نَاَوقَاَل الطَّيَاِلِسيُّ   2-  2107 مَحَّاُد ْبُن َسَلَمَة ََنَْوهُ َويف آَخرِِه يَ ْعيِن النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ

 . َرِضَي هللا َعْنه
وهو مرسل؛ ألن  علي بن زيد   إسناده ضعيف؛ لضعف علي بن زيد بن جدعان.:  المحقق]  [إسناده ضعيفبوصيري:  ال]  #  

ُ َعْنُه.بن جدعان لم  ا َرِضَي َّللاَّ  [ يدرك أنسا
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 بَابُ تقدم الْأَقْرَأِ فِي الْإِمْرَةِ عَلَى الْأَشْرَفِ وَالْأَسَنِّ(   -  5) 
َأمْحَُد  قَالَ   -  2114 َمِنيعٍ   ثَ نَاَبْن  َحدَّ َواِضحٍ   :  ْبُن  ََيََْي  َلَة  َُتَي ْ َعْن  أَبُو  ُعب َْيَدةَ ،  ْبِن  َعْن  ُموَسى  َعْن  اْلَمْقُْبِيِّ َسِعيٍد  ،  أيب  ، 

قال َعْنه  هللا  َرِضَي  َسرِيَّةً   :هريرة  َأْرَسَل  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّ  َرُسوَل  َشْيخ    ،َرَأُهمْ فَاْست َقْ   ،َأنَّ  مثَّ  فَ َقَرأَ  َشابٌّ ،    ،قَ َرأَ 
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ،ْكَْبُ ِمْنهُ ِسنًّا َوأاََن أَ  ،اْست َْعَمْلَتهُ َعَليَّ  :فَاْست َْعَمَلهُ فَ َقاَل الشَّْيخُ   " ِإنَّهُ َأْكثَ ُر ِمْنَك قُ ْرآانً " :فَ َقاَل َصلَّى اَّللَّ

 [ ةحديث الباب إسناده ضعيف، لضعف موسى بن عبيد: حققالم[ ]ة ضعيفموسى بن عبيد]البوصيري:  # 
 

 لِرَعِيَّتِهِ( بَابُ قِصَاصِ الْأَمرِيِ مِنْ عَامِلِهِ    -  8) 
 هللا َعطَاٍء قَاَل َكاَن ُعَمُر ْبُن اخْلَطَّاِب َرِضيَ ، َعْن  َعْبِد اْلَمِلِك ْبِن َأيِب ُسَلْيَمانَ ، َعْن  قَاَل ِإْسَحاُق َأْخَْباََن َجرِير    1- 2118

ُعمَّايل لُِيِصيُبوا ِمْن أَْبَشارُِكْم    -أَْو قَالَ - ، مَلْ َأْست َْعِمْل ُعمَّاَلُكمْ اَي أَي َُّها النَّاُس ِإيّنِ  ي َُقوُل:ْلَمْوِسَم ف َ َعْنه َيَُْمُر ُعمَّالَهُ فَ يُ َوافُونَهُ ا 
َأْمَواَلُكمِ  ِمْن  َأْعَراِضُكمْ   ،َواَل  ِمْن  ِإَّنََّ   ،َواَل  اْست َْعَمْلتُ ُهمْ َوَلِكينِّ  َنُكمْ   ا  بَ ي ْ لََيْحِجُزوا  ِفْيُكمْ   ،َعَلْيُكْم  َلهُ َفَمْن َكاَنْت    ،َولِي َْقِسُموا 

ُهمْ  ِمن ْ َأَحٍد  ِعْنَد  َواِحدٍ   ،فَ ْلي َُقمْ   ،َمظَْلَمة   رَُجٍل  َغرْيُ  يَ ْوَمِئٍذ  ُهْم  ِمن ْ قَاَم  َضَرَبيِن   : فَ َقالَ   ، َفَما  َعاِمُلَك  اْلُمْؤِمِننَي  َأِمرَي  ِمائََة اَي   
ِمْنهُ   :قَالَ   ،َسْوطٍ  فَاْسَتِقْد  هللا َعْنه  ،قُْم  َرِضَي  اْلَعاِص  ْبُن  َهَذا َعَلى ُعمَّاِلَك   :فَ َقاَل َعْمُرو  تَ ْفَتْح  ِإْن  إِنََّك  املؤمنني  أمري  اي 

بَ ْعَدكَ  هِبَا  ُيْسَْتُّ  ُسنًَّة  ِمْنهُ   :فَ َقالَ   ،َيُكوُن  أُِقيُد  اَل  رَ   ،َأاَن  رَأَْيُت  اَّللَِّ َصلَّ َوَقْد  يُ ُسوَل  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ نَ ْفِسهِ ى  ِمْن  قال   ،ِقيُد 
َتَدْوا ِمْنهُ ِِبِاَئيَتْ ِدينَاٍر ُكلُّ َسْوٍط ِبِدينَارَْينِ  ،فََأْرُضوهُ  :قَالَ  ،َدْعنَا فَ ْلنُ ْرِضهِ  :َعْمر و  . فَاف ْ

 
 ُعَمَر ََنَْوهُ ْن ، عَ َعطَاءٍ ، َعْن لَْيثٍ ، َعْن َأْخَْباََن َجرِير   2- 2118

 . َولَْيَس ِفيِه َما يف آِخرِهِ  ،َأْخَرَج َأمْحَُد َمْعنَاهُ يف َحِديثٍ  :قُ ْلتُ * 
منقطع:  المحقق]  #   لكنه  رجاله ثقات،  األول  ضعيف  .  إسناد إسحاق  وهو  أبي سليم،  الثاني، ففيه ليث بن  الطريق  وأما 

 [ إضافة إلى العل ة األولى.
 

 اجْتَهَدَ فِي الْحَقِّ( الْحَاكِمِ إِذَا  بَابُ أَجْرِ    -  13)  
ُموَسى ْبِن ِإبْ َراِهيَم رَُجل  ِمْن آِل َأيِب رَبِيَعَة أَنَّهُ بَ َلَغهُ َأنَّ أاََب َبْكٍر  ، َعْن  َمْعَمر  ، ثنا  قَاَل ِإْسَحاُق َأْخَْباََن َعْبُد الرَّزَّاقِ   -  2124

َبَل َعَلْيِه يَ ُلوُمهُ  ،َفَدَخَل َعَلْيِه ُعَمُر َرِضَي هللا َعْنه ،ِتِه َحزِينًا اْسُتْخِلَف قَ َعَد يف بَ يْ حني َرِضَي هللا َعْنه  يِن  أَْنَت َكلَّْفتَ  :َوقَالَ  ،فَأَق ْ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  أو ما َعِلْمَت َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّ  :فَ َقاَل له عمر َرِضَي هللا َعْنه ،َوَشَكى ِإلَْيِه احْلُْكَم َبنْيَ النَّاسِ  ،َهَذا اأْلَْمرَ  ى اَّللَّ

َفَكأَنَّهُ َسهََّل َعَلى َأيِب  "فَ َلهُ َأْجر  َواِحد   ،فََأْخطَأَ احْلَقَّ  ،ا اْجت ََهدَ َوِإذَ  ،فَ َلهُ َأْجَرانِ  ،فََأَصاَب احْلَقَّ  ،ِإنَّ اْلَوايلَ ِإَذا اْجت ََهدَ " :قَالَ 
 . َبْكٍر حديث عمر َرِضَي هللا َعْنهما

ضعيفبوصيري:  ال]  #   ْبِن  :  المحقق]  [إسناده  ُعَمَر  يدرك  لم  إبراهيم  بن  , ألن  موسى  منقطع  لكن ه  ثقات،  رجاله  إسناده 
ُ َعْنُه.  [ اْلَخطَّاِب َرِضَي َّللاَّ

 

 بَابُ مَا يَحِلُّ لِلْعَامِلِ مِنْ أَمْوَالِ الرَّعِيَّةِ(   -  15)  
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احْلَاِرثُ   1-  2130 ثَ نَاَوقَاَل  َحدَّ ِخدَ   :  ثَ نَا َحاَخاِلُد ْبُن  َحدَّ ِإْْسَاِعيلَ اٍش  ْبُن  ثنا  ُِتُ  ْبُن اْلُمَهاِجرِ ،  ْبِن ، َعْن  َبِشريُ  َعْبِد اَّللَِّ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َجارِيَ َتنْيِ ُأْخَتنْيِ َوبَ غْ   :أَبِيِه َرِضَي هللا َعْنهُ قَالَ ، َعْن  بُ َرْيَدةَ  َفَكاَن َصلَّى    ،َلةً َأْهَدى أَِمرُي اْلِقْبِط ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ

اِبْلَمِديَنةِ  ْغَلَة  اْلب َ يَ رَْكُب  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ لِن َْفِسهِ   ،اَّللَّ اجْلَارِيَ َتنْيِ  ِإْحَدى  لَهُ   ،َواَتَََّذ  ِإبْ َراِهيمَ فَ َوَلَدْت  ْبَن    ،  حِلَسَّاَن  اأْلُْخَرى  َوَوَهَب 
 ََثِبٍت َرِضَي هللا َعْنهُ 

 
 َبِشرُي ْبُن اْلُمَهاِجِر ِبِه  ، ثنا َعزِيِز ْبُن أاََبنَ َحدَّثَ نَا َعْبُد الْ  2- 2130

 [ اإلسناد األول حسن والثاني ضعيف جدا: المحقق[ ]هذا إسناد صحيح]البوصيري:  # 
ثَ نَا َسِعيُد ْبُن َعاِمرٍ  - 2131 ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يف اجْلَاِهِليَّ َكاَن رَُجل  ُُيَاِلُط النَِّبَّ َصلَّى ا  :اْبُن َعْوٍن َعِن احْلََسِن قَالَ ، ثنا َحدَّ ِة َّللَّ

ِعيَاض   َلهُ  َهِديَّةً   ،يُ َقاُل  لَهُ  َوَسلَّمَ   ،اَل   :قَالَ   ؟"،َأْسَلْمتَ "  :فَ َقالَ   ،فََأْهَدى  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  زََبُد  "  :قَاَل  لَنَا  َيَِلُّ  اَل  إِنَّهُ 
   .يَ ْعيِن رَْفَدُهمْ  "اْلُمْشرِِكنيَ 

 . َوَقْد َرَوى ِعيَاُض ْبُن مِحَاٍر ََنَْو َهَذا َأْخَرَجهُ أَبُو َداُوَد َوَغرْيُهُ ِبِِْسنَاٍد َصِحيحٍ  ،ل  َهَذا ُمْرسَ  *
، بأسانيد صحيحه.: المحقق] #   [ الحديث بهذا اإلسناد رجاله ثقات لكنه مرسل فهو ضعيف، وقد ورد موصوالا

 

 بَابُ الصَّبْرِ عَلَى تَأْدِيبِ الْإِمَامِ   -  18
اَي َأاَب َعْبِد الرَّمْحَِن َما تَ ُقوُل يف   :َعْبِد اَّللَِّ قَاَل َجاَء رَُجل  فَ َقالَ ، َعْن َشِقيقٍ ، َعْن َحدَّثَ نَا أَبُو ُمَعاوِيََة َعِن اأْلَْعَمشِ  - 2139

َواَّللَِّ َما َأْدِري َما أَقُوُل َلَك ِإالَّ أانَّ ُكنَّا َمَع    :فَ َقالَ   ،َها رَُجٍل َحرِيٍص َعَلى اجْلَِهاِد ُمؤدًّاًي يَ ْعزُِم َعَلْيِه أَُمَراُؤهُ يف َأْشيَاَء اَل َُيِْصي
ُ َعلَ   . ْيِه َوَسلََّم َلَعلَّنَا اَل نُ ْؤَمُر ِبَشْيٍء ِإالَّ فَ َعْلنَاهُ َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 [ د صحيحذا اإلسناالحديث به: المحقق[ ]رواه أبو بكر بن أبي شيبة بسند رواته ثقات ]البوصيري:  # 
 

 بِالْفَاجِرِ( بَابُ الْحَثِّ عَلَى الطَّاعَةِ وَأَنَّ الدِّينَ قَدْ يُؤَيَّدُ    -  19) 
ثَ نَاَوقَاَل َعْبدُ   1-  2143 َن أُمِّ َأميَْ ، َعْن  َمْكُحولٍ ، َعْن  َسِعيُد ْبُن َعْبِد اْلَعزِيِز الت َُّنوِخيُّ ، ثنا  ُعَمُر ْبُن َسِعيٍد الدَِّمْشِقيُّ   : َحدَّ

َا  َرِضَي   َها َأَّنَّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يُوِصي بَ ْعَض َأْهِلِه قَالَ   قَاَلْت:هللا َعن ْ َعْت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َوِإْن  "   :ْسَِ َواَل تُ نَازِِع اأْلَْمَر َأْهَلهُ 
   "رَأَْيَت أَنَّهُ احْلَقُّ 

 َسِعيُد ْبُن َعْبِد اْلَعزِيِز بِِه ا ، ثن أَبُو ُمْسِهرٍ ، ثنا  يَةَ ْبُن َزجْنُو  أَبُو َبْكرِ  : َحدَّثَ نَاَوقَاَل أَبُو يَ ْعَلى 2- 2143
ثَ نَاَوقَاَل َعْبد   3- 2143  َغرْيُ َسِعيٍد َعِن الزُّْهرِيِّ َأنَّ اْلُموَصى هِبَِذِه اْلَوِصيَِّة ثَ ْواَبنُ ، ثنا ُعَمرُ  : َحدَّ

عبد العزيز تغير  من أم أيمن. وسعيد بن    نعرف لمكحول سماعا   في إسناده كًلم: ال:  (1592في المنتخب )  العدوي ]  #  
 [ حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف: المحقق] [حفظه.

 

 بَابُ فَضْلِ اإلمام العادل وذك الْجَائِرِ(   -  21) 



205 

 

ُر ْبُن ُعب َْيٍد احْلِْمِصيُّ ، ثنا  َأْخَْباََن بَِقيَّةُ ْبُن اْلَولِيدِ   -  2151 ، َعْن إِبْ َراِهيَم النََّخِعيِّ ، َعْن  الرَّمْحَنِ   َأيِب َعْبدِ   َمْعَمِر ْبنِ ، ثنا  ُمَبشِّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَالَ ، َعْن  َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َمْسُعوٍد َرِضَي هللا َعْنهُ ، َعْن  َمْسُروقٍ  َمْن َويلَ ِمْن َأْمِر اْلُمْسِلِمنَي  "  :َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ئًا فَ َلْم يَ ْعِدْل  ن َُهمْ َشي ْ  . َوهَبَْلةُ اَّللَِّ َلْعَنةُ اَّللَِّ  "اَّللَِّ فَ َعَلْيِه هَبَْلةُ  ،بَ ي ْ
ا: المحقق] [منكر جدا بهذا اللفظ: (6867األلباني في الضعيفة )] #   [ الحديث بهذا اإلسناد ضعيف جدا

 
ثَ نَاَوقَاَل احْلَاِرثُ   -  2152 مٍ   : َحدَّ َأيِب ُهَريْ َرَة  ، َعْن  رَُجلٍ ، َعْن  زاَِيِد ْبِن خِمَْراقٍ ، َعْن  ُهَشْيم  ، ثنا  أَبُو ُعب َْيٍد اْلَقاِسُم ْبُن َسالَّ

ْهِلِه ِماَئَة َعاٍم أَْو ََخِْسنَي لََعْدُل اْلَعاِمِل يف رَِعيَِّتِه يَ ْوًما َواِحًدا أَْفَضُل ِمْن ِعبَاَدِة اْلَعاِبِد يف أَ "  :َرِضَي هللا َعْنهُ َعِن النَِّبِّ قَالَ 
 اكُّ ُهَشْيم  لشَّ ا  "َعاًما

 [ الحديث بهذا اإلسناد ضعيف: المحقق[ ]رواه الحارث بسند فيه راٍو لم يسم ورواه األصبهاني بسند ضعيف]البوصيري:  # 
 

ثَ نَاَوقَاَل أَبُو يَ ْعَلى   -  2153 ، َعْن  إِبْ َراِهيَم ْبِن َساملٍِ ، َعْن  َخَلُف ْبُن َخاِلدٍ ، ثنا  َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َبْكرٍ ، ثنا  َخاِلُد ْبُن حُمَمَّدٍ   : َحدَّ
ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى    ؟َوملَ ذلك  : قً ْلتُ   ،َما َأاَن اِبملُْثيِن َعَلى َوالٍ   :ُحَذيْ َفَة َرِضَي هللا َعْنهُ قَالَ ، َعْن  َعْمرِو ْبِن ِضَرارٍ  قَاَل: ْسَِ

يَ ُقوُل: " َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اِبْلُواَلِة يَ ْوَم ااَّللَّ وَجائِ يُ ْؤَتى  َجَهنَّمَ ْلِقيَاَمِة َعاِدهِلِْم  ِجْسِر  يَِقُفوا َعَلى  َحَّتَّ  َوَجل   ،رِِهْم  َعزَّ   ُ اَّللَّ   :فَ ي َُقوُل 
َقى َجائِر  يف  ،ِفيُكْم طََلِب   " ُحْكِمِه ُمْرَتٍش يف َقَضائِِه ِمكن ْسعه أحد اخْلَْصَمنْيِ ِإالَّ َهَوى يف النَّاِر َسْبِعنَي َخرِيًفا َفاَل يَ ب ْ

ا فيه عدد من المجاهيل ومن لم أجد له ترجمة.: المحقق] #   [ الحديث ضعيف جدا
 

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  - 2154  " اْلُعمَّاِل َحَرام  ُكلَُّهاَهَدااَي " :َوقَاَل َصلَّى اَّللَّ
 [ صحيح بمجموع طرقه:  المحقق]  [ضعيف: (6091األلباني في ضعيف الجامع )] # 

 
َصلَّى  -  2155 َوسَ   َوقَاَل  َعَلْيِه   ُ اْلَعَشَرِة  "  :لَّمَ اَّللَّ يف  َأنَّ  َعِلَم  أَنْ ُفٍس  َعَشَرِة  َعَلى  رَُجاًل  اْست َْعَمَل  رَُجٍل  َا  ِمَِّن َأميُّ أَْفَضَل 
َوَرُسولَهُ   ، اْست َْعَملَ   َ اَّللَّ َغشَّ  اْلُمْسِلِمنيَ   ،فَ َقْد  مَجَاَعَة  احلَْ   ،َوَغشَّ  فَ ْوَق  َضْرَب  اِبلَِّذي  َضَرْبَت    :فَ ي َُقولُ   ،دِّ َويُ ْؤَتى  ملَ  َعْبِدي 

َعْبِدي   ي َُقوُل:ف َ   ،َويُ ْؤَتى اِبلَِّذي َقصَّرَ   ،َأَكاَن َغَضُبَك َأْن َيُكوَن َأَشدَّ ِمْن َغَضِب   :فَ َقالَ   ، َغِضْبتُ   ي َُقوُل:ف َ   ؟فَ ْوَق َما َأَمْرُتكَ 
يًعا ِإىَل النَّارِ  ،ُن َأَشدَّ ِمْن َرمْحَيِت ُتَك َأْن َتُكو َأَكاَنْت َرمحَْ  ي َُقوُل:ف َ  ،َرمِحُْتهُ  ي َُقوُل:ف َ  ؟ملَ َقصَّْرتَ   ." فَ يُ ْؤَمُر هِبَِما مجَِ

ا، فيه عدد من المجاهيل ومن ال يعرف:  المحقق] [له شواهدبوصيري: ال] #   [ ضعيف جدا
 

د    -  2156 ُمَسدَّ ثَ نَاَوقَاَل  َحدَّ َعْن  َخاِلد    :  قَ ْيسٍ ،  ْبِن  َعْن  ُحَسنْيِ  اْبِن  ِعْكرَِمَة  ،  قَاَل َعِن  قَاَل  ُهَما  َعن ْ هللا  َرِضَي  َعبَّاٍس 
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  فَ َقْد َخاَن    ،َويف تِْلَك اْلِعَصابَِة َمْن ُهَو أرضى هلل ِمْنهُ   ، َمِن اْست َْعَمَل رَُجاًل َعَلى ِعَصابَةٍ "  :َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 ." ِننيَ  اْلُمْؤمِ اَن مجَِيعَ َوخَ   ،َوَخاَن َرُسولَهُ   ،اَّللََّ 
 ِعْكرَِمةَ ، َعْن يَزِيَد ْبِن َأيِب َحِبيبٍ ، َعْن َأْخَرَجهُ احْلَاِكُم ِمْن طَرِيِق اْبِن هَلِيَعةَ 

ا  : المحقق[ ]رواه مسد د بإسناد حسن، والطبراني، والحاكم، وعنه البيهقي]البوصيري:  #  الحديث بهذا اإلسناد ضعيف جدا
 [ حبي فإنه متروكحسين بن قيس الر من أجل حال 

 



206 

 

ثَ نَاَوقَاَل َأمْحَُد ْبُن َمِنيعٍ  - 2159 ثَُم ْبُن َخارَِجةَ  : َحدَّ عن أيب أسود   ،َخاِلُد ْبُن مُحَْيدٍ ، ثنا ََيََْي ْبُن َسِعيٍد احْلِْمِصيُّ ، ثنا اهْلَي ْ
 " َما َعَدَل َواٍل اجتَََّر يف رَِعيَِّتهِ " : َعَلْيِه َوَسلَّمَ َّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ قَاَل َرُسوُل ا  :قَالَ َجدِِّه َرِضَي هللا َعْنهُ ، َعْن أَبِيهِ ، َعْن اْلَماِلِكيِّ 

الحديث  :  المحقق[ ]رواه أحمد بن منيع عن الهيثم ابن خارجة عن يحيى بن سعيد الحمصي، وهو ضعيف]البوصيري:    #  
 [ ضعيف

 بَابُ الْعِرَافَةِ(   -  23)  
ث َ : حَ قَاَل أَبُو َداُودَ [  1]  -  2163   :َأيِب ُهَريْ َرَة َرِضَي هللا َعْنهُ قَالَ ، َعْن  َأيِب َحازِمٍ ، َعْن  َعبَّاِد ْبِن َأيِب َعِليٍّ ، َعْن  ِهَشام    نَادَّ

ُهْم قَ يْ َرَة ِإالَّ َمِن ات َّ اَي أاََب ُهرَ   :قُ ْلتُ   "َواْلَعَذاُب يَ ْوَم اْلِقيَاَمةِ   ،َوآِخُرَها َنَداَمة    ،اْلِعَرافَةُ َأوَّهُلَا َماَلَمة  " َ ِمن ْ َا أحدثك    :الَ َقى اَّللَّ ِإَّنَّ
ْعتُ   . َكَما ْسَِ

 
ْستُ َواِئيُّ،ِهَشام  ، ثنا َجرِيٍر، َوْهُب ْبُن ، ثنا خَمَْلٍد،[ َوقَاَل أَبُو يَ ْعَلى: َحدَّثَ نَا ُشَجاُع ْبُن 2]  - 2163  ِبهِ  الدَّ

 [ ضعيفحسن لغيره، وهذا إسناد  : المحقق] # 
ثَ نَا َمعتْ  - 2166 ْعُت َشبِ َحدَّ َثيِن ُمَقاِتُل ْبُن َحيَّانَ  يَ ُقوُل:يبًا َمر  قَاَل ْسَِ َجدِِّه ، َعْن أَبِيهِ ، َعْن رَُجٍل ِمْن َبيِن ََتِيمٍ ، َعْن َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  :قَالَ   " اَل َتُكْن َعرِيًفا َواَل ُشَرِطيًّا " :قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 [الحديث بهذا اإلسناد ضعيف، للجهالة في إسناده.: المحقق [ ]سند فيه راٍو لم يسمسد د برواه م]البوصيري:  # 

 عُمَّالِهِ كَيْفَ يَسرِيُونَ فِي أَهْلِ الْإِسْلَامِ وَالْكُفْرِ( بَابُ عَهْدِ الْإِمَامِ إِلَى    -  24)  
، َعْن بَ ْعِض   اْلُمَحْبَُّ ْبُن َقْحَذٍم، َعِن اْلِمْسَوِر ْبِن َعْبِد اَّللَِّ قَاَل احْلَاِرُث: َحدَّثَ نَا َداُوُد ْبُن اْلُمَحْبَِّ، ثنا َأيِب  - 2171  اْلبَاِهِليِّ

ا اجْلَارُوِد َعِن  النَِّبُّ  َوَلِد  له  الذي كتبه  اْلَعاَلِء بن احلضرمي  ]ِمْن ُنْسَخٍة[ َعْهَد  َهِذِه النُّْسَخةَ  َأَخَذ  ُ  -جْلَارُوِد أَنَّهُ  اَّللَّ َصلَّى 
َعْبِد اَّللَِّ النَِّبِّ اأْلُمِّيِّ اْلُقَرِشيِّ    ِحنَي بَ َعثَهُ َعَلى اْلَبْحَرْيِن: "ِبْسِم اَّللَِّ الرَّمْحَِن الرَِّحيِم، َهَذا ِكتَاب  ِمْن حممَّد ْبنِ   -ِه َوَسلَّمَ َعَليْ 

ا ْبِن  لِْلَعاَلِء  َخْلِقِه َكافًَّة  ِإىَل  َونَِبيِِّه  اَّللَِّ  َرُسوِل  يِّ  أَي َُّها  اهْلَاُِشِ  َ اَّللَّ ات َُّقوا  ِإلَْيُكْم  عهده  عهًدا  املسلمني  من  َمَعهُ  َوَمْن  حْلَْضَرِميِّ 
َوْحَدهُ اَل َشرِيَك لَهُ   ،، فإين قد بعثت عليكم اْلَعاَلَء ْبَن احْلَْضَرِميِّ اْلُمْسِلُموَن َما اْسَتطَْعتُمْ   َ َأْن يَ تَِّقَي اَّللَّ َوَأَن يُِلنَي    ،َوَأمَّْرتُهُ 

َنُكْم َوَبنْيَ َمْن َلِقَي ِمَن النَّاِس ِِبَا  ،ُم اجْلَنَاحَ َلكُ  ، َوَْيَُكَم بَ ي ْ ريََة اِبحْلَقِّ ُ عزَّ َوَجلَّ يف ِكتَاِبِه ِمَن اْلَعْدِل َوَُيِْسَن ِفيُكُم السِّ أَنْ َزَل اَّللَّ
وأطيعوا، له  فاْسعوا  فرحم،  واسرتحم  فقسط،  وقسم  ذلك  فعل  إذا  بطاعته  يل  ِسنُ َوَأحْ   وأمرتكم  فَِإنَّ  َوُمَعاَونَ َتهُ  ُمَؤاَزرََتهُ  وا 

  قدره، وال يبلغ القول عنه ]حق[ عظمة هللا وحق رسوله. َعَلْيُكْم ِمَن احْلَقِّ طَاَعًة َوَحقًّا َعِظيًما اَل تَ ْقُدرُوَن ُكلَّ 
َواِجبًا،   َحقًّا  َخاصًَّة  َوَعَلْيُكْم  َعامًَّة  النَّاِس  َعَلى  ولرسوله  هلل  أن  اْعَتَصَم  كما  عمَّن   ُ اَّللَّ ]ورضي  بعهده  والوفاء  فطاعته 

أَ  َحقَّ  َوَعظََّم  لِْلُمسْ اِبلطَّاَعِة  ُوالَتا[ َكَذِلَك  وحق  َحقًّاْهِلَها  ُواَلَِتِْم  َعَلى  اْعَتَصَم    ِلِمنَي  َعمَِّن  تعاىل  هللا  فرض  َوطَاَعًة  َواِجبًا 
أشهد هللا َعَلى   َِتَا، فَِإنَّ يف الطَّاَعِة َدرًَكا ِلُكلِّ َخرْيٍ يُبتغى، َوجَنَاًة ِمْن ُكلِّ َشرٍّ يُتقى، َوأانَ اِبلطَّاَعِة َوَعظََّم َحقَّ َأْهِلَها َوَحقَّ ُواَل 

ئًا ِمْن أُُموِر اْلُمْسِلِمنَي قَِلياًل َأْو َكِثريًا، فَ َلْم يَ ْعِدْل ِفيِهْم َأْن اَل طَاَعَة لَهُ وَ  ُتهُ َشي ْ ُتُه، وقد برئت ذمة  ُهَو َخِليع  َمْن َولَّي ْ  ِمَّا َولَّي ْ
 الذين معه من املسلمني وأمياَّنم وعهدهم ]وذمتهم[. 

فخالد  ،وليستخريوا هللا تعاىل عند ذلك، مث ليستعملوا َعَلْيِهْم أَْفَضَلُهْم يف أَنْ ُفِسِهْم، َأاَل َوِإْن َأَصاَبِت العالء من مصيبة  
هللا رضي  الوليد  خلف    بن  فيهم  هللا  سيف  احلَْ عنه  ْبِن  َحَّتَّ لِْلَعاَلِء  احْلَقِّ  َعَلى  أَنَّهُ  ُتْم  َما َعَرف ْ َوَأِطيُعوا  لَهُ  فَاْْسَُعوا   . ْضَرِميِّ
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  ِس، فَاْدُعوُهْم ِإىَل َلِقيتُْم ِمَن النَّا  نْ ُُيَاِلَف احْلَقَّ إىل غريه، فسريوا َعَلى بَ رََكِة اَّللَِّ َوَعْونِِه َوَنْصرِِه َوَعاِفَيِتِه َوُرْشِدهِ َوتَ ْوِفيِقِه، َفمَ 
وإحالل ما أحل اَّللَِّ هَلُْم يف ِكتَابِِه، َوحَتْرمِِي َما َحرََّم هللا عليهم  -صلى هللا عليه وسلم-كتاب هللا املنزل وسننه وسنة رسوله 

كوا ]عبادة[ والالت والعزى، وأن يرت   يف كتابه، وأن ُيلعوا األنداد، ويْبأوا من الشرك والكفر، ويكفروا بعبادة الطاغوت
رمي وعزير بن حروة، واملالئكة، والشمس والقمر ]والنريان[ وكل شيء يتخذ ضًدا من دون هللا تعاىل، وأن  عيسى بن م

ِمْنُه، فَِإَذا فَ َعُلوا َذِلَك َوأَقَ رُّوا به، ودخلوا   َوَرُسولُهُ   ُ ِعْنَد  يف الوالية فبينوا هلم  يتولوا هللا ورسوله، وأن يتْبأوا ِمن برىء اَّللَّ
ِمَن اْلَعاَلِمنَي حممَّد بن عبد ِكتَاِب اَّللَِّ الَِّذي َتْدُعوََّنُْم ِإلَْيِه، فَِإنَّهُ ِكتَاُب اَّللَِّ املنزَّل َمَع الرُّوِح اأْلَِمنِي َعَلى َصْفَوتِِه  َذِلَك َما يف  

[ َوَرُسولِِه   ني ]عامة[ األبيض ]منهم[ واألسود، واإلنس واجلن، كتاب  مْحًَة للعامل َأْرَسَلهُ رَ   ،ِبيِبِه[ َونَِبيِِّه ]َوحَ   ،هللا، ]َعْبِد اَّللَِّ
َلُكْم، َوَما ُهَو َكاِئن  بَ ْعدَُكْم، لَِيُكوَن َحاِجًزا َبنْيَ النَّاِس، ََيِْجُز اَّللَُّ   تعاىل به بعضهم عن بعض،  هللا فيه نبأ ُكلِّ َشْيٍء َكاَن قَ ب ْ

جْنِيِل َوالزَّبُوِر.  ُهَو ِكتَاُب اَّللَِّ  ِضِهْم َعْن بَ ْعٍض، وَ و ]فيه[ إعراض بَ عْ  ُمَهْيِمنًا على الكتب ُمَصدِّقًا ِلَما ِفيَها ِمَن الت َّْورَاِة َواإْلِ
ُهْم رسل هللا وأنبيا  ؤه. ُيْبكم فيه هللا ِبا كان قبلكم ِما فَاَتُكْم َدرُْكهُ يف آاَبِئُكُم اأْلَوَِّلنَي، الَِّذيَن أَتَ ت ْ

أو تكذيبهم هبما وأخْب هللا تعاىل يف ِكتَاِبِه ِبَشْأَِّنِْم    ،وكيف كان تصديقهم ِبايت هللا تعاىل  ،أرسلهم   كيف كان جواهبم ومب
ِعَقابِِه    َوَعَمِلِهْم َوَعَمِل َمْن َهَلَك منهم بدينه لتجتنبوا ذلك، وأن ال تعملوا مثله، لئال َيق عليكم يف كتاب هللا تعاىل من

مِ َوسَ  َونِْقَمِتِه  َعلَ َخِطِه  َحلَّ  الَِّذي  من ْثُل  ِبعمال  يف كتابه  وأخْبكم  وجّل،  عزَّ  هللا  ِبمر  ]لتهاوَّنم  أعماهلم،  سوء  من  ْيِهْم 
رَبِّ  ِمْن  وشفقة  بكم  منه  رمحة  ذلك كله،  َشْأَن  َهَذا  يف ِكتَاِبِه  َلُكْم  َبنيََّ  َأْعَماهِلِْم[  ِبثل  لتعملوا  قبلكم  ِمن كان    ُكمْ مضى 

هُ  َوُهَو  الضَّاَلَلِة  َعَلْيُكْم،  ِمَن  عند  ًدى  وشفاء  الظلمة،  من  ونور  الفتنة،  من  وجناة  العثرة،  من  وإقالة  العمى  من  وتبيان 
نْ يَا َواآْلِخَرِة. ِفيِه َكَماُل ِديِنُكْم.   األحداث وعصمة من التهلكة ورشد من الغواية، وبيان من اللبس، وفيصل َما َبنْيَ الدُّ

بِِه فَاْسَتْكِمُلوا اْلَواَليََة، فَاْعِرُضوا َعَلْيِهْم ِعْنَد َذِلَك اإِلسالم، َوُهَو الصََّلَواُت اخْلَْمُس    ْم فَأَقَ رُّوا َلُكمْ َرْضُتْم َهَذا َعَلْيهِ فَِإَذا عَ 
َوالطُّ  اجْلَنَابَِة،  ِمَن  َواْلُغْسُل  رََمَضاَن،  َوِصيَاُم  اْلب َْيِت  َوَحجُّ  الزََّكاِة  و َوِإيتَاءُ  الصالة،  قَ ْبَل  الرحُهوُر  وصلة  الوالدين،  م  بر 

ذلك بعد  فَاْدُعوُهْم  َأْسَلُموا،  فَ َقْد  َذِلَك  فَ َعُلوا  فَِإَذا  اْلُمْشرَِكنْيِ،  للوالدين  ]حَّت[  الصحبة  وحسن  ميَاِن   املسلمة،  اإْلِ ِإىَل 
َوَمَعاِلَمُه. َواإْلِميَاُن ِبَشَهاَدِة َأنْ  َوَأنَّ حُمَمًَّدا َعْبُدهُ ]َوَرُسولُُه[ وأن ما  َوْحَدهُ اَل َشرِ  اَل إَِلَه ِإالَّ اَّللَُّ َواْنِصُبوا هَلُْم َشَرائَِعهُ  يَك لَهُ 

ا  جاء به حممَّد احلق، وأن ما سواه الباطل. واإلميان ابهلل ومالئكته وكتبه ورسله وأنبيائه واليوم اآلخر، واإلميان ِبا َيَدْيِه َومَ 
الت َّْورَاةِ  ِمَن  َوالزَّ َخْلَفُه،  جْنِيِل  َواإْلِ والنشو   ]والبعث  َوَرُسولِِه  بُوِر  ابهلل  واإلميان  واحلياة.  واملوت  والنار  واجلنة  واحلساب[  ر 

َوَعلِّمُ  اإِلحسان  إىل  ذلك  بعد  دلوهم  مث  مؤمنون،  مسلمون  فهم  به  َوأَقَ رُّوا  َذِلَك  فَ َعُلوا  فَِإَذا  ]َأنَّ[ َولِْلُمْؤِمِننَي َكافًَّة.  وُهْم 
َُيِْسُنو اإْلِ  َأْن  وبني هللاْحَساَن  بينهم  ِفيَما  َخْلِقِه  ا  ِإىَل  ُرُسِلِه  َوَعْهِد  ُرُسِلِه،  ِإىَل  الَِّذي َعِهَدهُ  َوَعْهِدِه  اأْلََمانَِة،  َأَداِء  يف  تعاىل،   

  ، ُمْسِلِمنَي َكَما يبتغي لنفسهَتِغَي لَِبِقيَِّة الْ َأْو َيٍد، َوَأْن يَ ب ْ َوأَئِمَِّة اْلُمْؤِمِننَي، َوالتَّْسِليِم َوَساَلَمِة اْلُمْسِلِمنَي ِمْن ُكلِّ غَائَِلِة ِلَساٍن  
ومعاينته  ولقائه  الرب  ملواعيد  يَ ْوٍم    ،والتصديق  اْسِتيَفاِء ُكلِّ  ِعْنَد  لِلن َّْفِس  َواْلُمَحاَسَبِة  َساَعٍة،  يف ُكلِّ  نْ يَا  الدُّ ِمَن  َواْلَوَداِع 

َلٍة، َوتَ َزوٍُّد ِمَن اللَّ  رِّ َواْلَعاَلنَِيِة، فَِإَذا فَ َعُلوا ذلك فهم مسلمون  لت ََّعاُهِد ِلَما فَ رَ ْيِل َوالن ََّهاِر، َواَولَي ْ ِإلَْيِه يف السِّ ُ تَِْديَ َتهُ  َض اَّللَّ
املوبقات،   هي  الكبائر  فإن  الكبائر،  يف  اهللكة  من  وخّوِفوهم  عليهم  ودلوهم  الكبائر.  هلم  انعتوا  مث  حمسنون،  مؤمنون 

:    وأوالهن: ْرُك اِبَّللَِّ َ اَل يَ غْ الشِّ ْحُر، َوَما لِلسَّاِحِر }ِمْن َخاَلٍق{ َوَقِطيَعةُ الرَِّحِم )لََعنَهُم هللا( }ِإنَّ اَّللَّ  ،ِفُر َأْن ُيْشَرَك بِِه{ َوالسِّ
{ والغلول }َيَِْت ِِبَا َغلَّ يَ ْوَم اْلِقيَاَمةِ  ِس املؤمنة  ُهْم، َوقَ ْتُل الن َّفْ { َفاَل يُ ْقَبُل ِمن ْ والفرار يف الزحف }فَ َقْد اَبَء ِبَغَضٍب ِمَن اَّللَِّ

}َيَُْكُلوَن   اْلَيِتيِم  َماِل  َوَأْكُل  َواآْلِخَرِة{  الدُّنْ يَا  يف  }لُِعُنوا  اْلُمْحَصَنِة  َوَقْذُف  َجَهنَُّم{  َوَسَيْصَلْوَن  }َفَجَزاُؤهُ  اَنرًا  بُطُوَِّنِْم  يف 



208 

 

حِبَرْ  }فَْأَذنُوا  الراب  وكل  َوَرسُ َسِعريًا{  اَّللَِّ  ِمَن  ُمت َُّقوَن،    ولِِه{.ٍب  حُمِْسنُوَن  ُمْؤِمنُوَن  ُمْسِلُموَن  فَ ُهْم  اْلَكبَائِِر  َعِن  انْ ت ََهْوا  فإذا 
وال واإلانبة  والسجود  والركوع  ]واخلضوع[  واخلشوع  والقيام  الصيام  َواْلِعبَاَدةُ  اْلِعبَاَدِة،  ِإىَل  َذِلَك  ِِبِْثِل    ،يقني فَاْدُعوُهْم 

َوا واإِلخ َوالت َّْهِليُل  َوالتَّْحمِ بات  والدعاء  لتَّْسبِيُح  واملواساة،  والسكون  والتواضع  الزََّكاِة،  بَ ْعَد  َوالصََّدقَةُ  َوالتَّْكِبرُي،  يُد 
مسلم مؤمنون  فهم  َذِلَك  فَ َعُلوا  فَِإَذا  الصَّاِلِح،  اْلَعَمِل  ِمَن  ِبا َكثُ َر  واالستقالل  والعبودية  ابمللك  واإلقرار  ون  والتضرع 

ُمت َّقُ  َوَقدِ حُمِْسُنوَن  ِفيَما رَغَّب َُهمُ   وَن َعاِبُدوَن،  َورَغُِّبوُهْم  هَلُْم،  َوبَ يُِّنوهُ  اجْلَِهاِد  َذِلَك ِإىَل  فَاْدُعوُهْم ِعْنَد  ُ اْسَتْكَمُلوا اْلِعبَاَدَة،  اَّللَّ  
وادعوه فبايعوهم  انتدبوا  فإن  هللا،  وثوابه عند  اجْلَِهاِد  َفِضيَلِة  ِمْن  سُ ِفيِه  ِإىَل  تبايعوهم  حَّت  َوُسنَّ م  اَّللَِّ  َرُسوِلِه َعَلْيُكْم نَِّة  ِة 

ُ َكِفيل  على الوفاء سبع مرات-َعْهُد اَّللَِّ َوِذمَُّتهُ َسْبُع َكَفااَلٍت   ُقُضوَن َأْمَر    -يَ ْعيِن اَّللَّ َعٍة، َواَل تَ ن ْ ال تنكثون أَْيِدَيُكْم ِمْن بَ ي ْ
اْلُمْسِلِمنِي. ُواَلِة  ِمْن  هبَِ   َواٍل  أَقَ رُّوا  وافَِإَذا  فَ بَاِيُعوُهْم  هلل عز َذا  هللا غضبًا  َسِبيِل  يف  يُ َقاتُِلوَن  َخَرُجوا  فَِإَذا  هَلُْم،   َ اَّللَّ سغفروا 

كتاب هللا ِبجابته مث إسالمه وإميانه وإحسانه    وجّل ونصًرا لدينه، فمن َلُقوا ِمَن النَّاِس فَ ْلَيْدُعوُهْم ِإىَل َما ُدعوا إليه، من
وجهاده،  وعبادته  املستح  وتقواه  فهو  اتبعهم  َما فمن  َلهُ  اْلُمَجاِهُد  اْلَعاِبُد  املتقي  احملسن  املؤمن  ]املسلم[  املستكثر  ث. 

ة هللا وأعطيتموه ذمَلُكْم َوَعَلْيِه َما َعَلْيُكْم، َوَمْن َأََب َهَذا َعَلْيُكْم فَ َقاتُِلوُهْم َحَّتَّ يفيء إىل أمر هللا وإىل دينه ومن عاهدُت  
هِبَا ْعطَاُكُم الرَِّضا فَ ُهَو ِمْنُكْم َوأَنْ ُتْم ِمْنُه، َوَمْن قَاتَ َلُكْم َعَلى َهَذا من بعد ما ْسعتموه له، فاقتلوه،  ، َوَمْن َأْسَلَم َوأَ ففوا لَهُ 

ومن غَ  له  فامجعوا  َلُكْم  َوَمْن مَجََع  َفَكاِيُدوُه.  َوَمْن َكاَيدَُكْم  َفَحارِبُوُه.  بكم  أَ ومن صال  فَِغيُلوهُ  فَاْخدَ اَلُكْم  َخاَدَعُكْم  ُعوهُ  ْو 
فَأُولَِئَك َما َعَلْيِهْم    ِمْن َغرْيِ أن تعتدوا أو ماكركم فَاْمُكُروا ِبِه ِمْن َغرْيِ َأْن تَ ْعَتُدوا ِسرًّا أو عالنية، فإنه من انتصر بعد ظلمه

َمَعُكْم يَ َراُكْم َوي َ   َ َ وَُكونُوا َعَلى َحَذٍر. فإَّنا هذه ْعَلُم َما َتْصن َُعونَ َرى َأْعَماَلُكْم َوي َ ِمْن َسِبيٍل َواْعَلُموا َأنَّ اَّللَّ هُ ُكلَّهُ فَات َُّقوا اَّللَّ
بَ لَ  َمْن  هِبَا َعَلى  اْحَتجَّ  ِمْنهُ  َوُحجًَّة  ِإلَْيِهْم،  ِمْنهُ  ُعْذرًا  أُبَ لُِّغَها ِعبَاَدهُ  َها  َريبِّ َعَلي ْ أمنين  اخلأمانة  الكتاب من  هذا  لق مجيًعا  َغهُ 

ِفيِه اْهَتَدى، َوَمْن َخاَصَم ِبِه أَف َْلَح، َوَمْن قاتل به نصر ومن تركه ضل حَّت يراجعه،   فيه جنا، ومن اتبع ِبا  فمن عمل ِبا
ِشَفاء  ِلَما يف فتعلموا ما فيه، واْسعوا آذانكم، وأوعوه أجوافكم، واستحفظوه قُ ُلوَبُكْم فَِإنَّهُ نُوُر اأْلَْبَصاِر َورَبِيُع اْلُقُلوِب، وَ 

ِفيِه، ِكتَاُب حممَّد ا آِمًرا َوُمْعَتَْبًا َوزَاِجًرا َوِعظًَة َوَداِعيًا ِإىَل اَّللَِّ ]َوَرُسولِِه[، فَ َهَذا ُهَو اخْلرَْيُ الَِّذي اَل َشرَّ  ُدوِر، وََكَفى هِبَذَ الصُّ 
مره أن يدعوا إىل ما فيه من  اَّللَِّ َوَرُسوِلِه، َي َرْيِن يَْدُعو ِإىَل  عبد هللا ورسوله ونبيه للعالء بن احلضرمي حني بَ َعَثهُ ِإىَل اْلَبحْ 

، ِكتَاب  أئَتَمن َهى َعمَّا ِفيِه ِمْن ِغيٍّ َعَلْيِه نِبُّ اَّللَِّ العالَء   حالل، وينهى عما ِفيِه ِمْن َحرَاٍم، َوَيُدلَّ َعَلى َما ِفيِه ِمْن َرَشٍد، َويَ ن ْ
ْد َأْعَذَر ِإلَْيِهَما يف اْلَوِصيَِّة ِِبَا يف َهَذا الكتاب ]و[ إىل َمْن َمَعُهَما ِمَن ْبَن اْلَولِيِد، َوقَ  َسْيَف اَّللَِّ َخاِلدَ َوَخِليَفَتهُ  ْبَن احلضرمي

اْلُمت ََوىلَّ  َواَل  اْلُواَلِة  ِمْنُه، اَل  َشْيٍء  ِإَضاَعِة  ُهْم ُعْذرًا يف  ِمن ْ أِلََحٍد  ََيَْعْل  َومَلْ  ب َ اْلُمْسِلِمنَي،  َفَمْن  َهَذا اْلِكتَا َعَلْيِهْم،  ُب ِمَن  َلَغهُ 
يًعا َفاَل ُعْذَر َلهُ َواَل ُحجََّة َواَل يُ ُعْذُر ِِبََهاَلِة َشْيٍء ِمَّا يف َهَذا اْلِكتَاِب. ُكِتَب َهذَ  ا اْلِكتَاُب لَِثاَلٍث من ذي القعدة، اخْلَْلِق مجَِ

 .  ِإالَّ َشْهَرْينِ ألربع سنني مضني ِمْن ُمَهاَجِر َنِبِّ اَّللَِّ 
اَّللَِّ   َرُسوَل  َعْنهُ   ُ اَّللَّ َرِضَي  عفان[  ]بن  عثمان  عليه  مُيِلُّهُ  ُسْفيَاَن  َأيِب  اْبُن  يَ ْوَم َكت ََبهُ  اْلِكتَاَب  َوَسلََّم  َشِهَد  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى 

[ املختار ْبُن قَ ْيٍس اْلُقَرِشيُّ، َوأَبُو َذرٍّ اْلِغَفاِريُّ وَ  احلمريي، وشبيب    العبسي وقصي بن أيب عمرُحَذيْ َفةُ بن اليمان  ]َجاِلس 
اجْلَُهيِنُّ، َوَسْعُد ْبُن َماِلٍك اأْلَْنَصاِريُّ، َوَسْعُد ْبُن    بن أيب مرثد الغساين واملستنري ابن أيب صعصعة اخلزاعي، وعوانة بن ُشاخ

نَ عبادة األنصاري، وزيد بن عمري، والنقباء ]و[ رجل ِمْن قُ َرْيٍش   ألنصار حَّت َدفَ َعهُ َرُسوُل  َة َوَأْربَ َعة  ِمَن اَورَُجل  ِمْن ُجَهي ْ
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -اَّللَِّ    إىل العالء بن احلضرمي، وسيف هللا خالد بن الوليد رضي هللا عنهم".  -َصلَّى اَّللَّ
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بهذا    ديث الح:  المحقق[ ]داود بن المحبررواه الحارث بن أبي أسامة بسند ضعيف لجهالة التابعي وكذب  ]البوصيري:    #  
ا  [ اإلسناد ضعيف جدا
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 الْقَضَاءُ وَالشَّهَادَاتُ(   -  22) 
اَلفَِة َواإْلَِمارَةِ  َم َكِثري  ِمْنهُ يف ِكتَاِب اخلِْ  تَ َقدَّ
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 بَابُ مَا يُخْشَى عَلَى مَنْ قَضَى بِغَيْرِ حَقٍّ(   -  1) 
بَقِ [  1]   -  2172 َأْخَْباََن  ِإْسَحاُق  اْلَولِيدِ قَاَل  ْبُن  َثيِن يَّةُ  َحدَّ السَّْكَسِكيُّ   ،  َعْمرٍو  ْبُن  َثيِن َصْفَواُن  َحدَّ ُعب َْيٍد    ،  ْبُن  ُشَرْيُح 

 يف  َي لِي َْنِزلُ ِإنَّ اْلَقاضِ "  : َعَلْيِه َوَسلََّم قَالَ َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ ، َعْن  ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل َرِضَي هللا َعْنهُ ، َعْن  َوُمَرْيُح ْبُن َمْسُروقٍ 
 " َمْنزِلَِتِه يف َجَهنََّم أَبْ َعَد ِمْن َعَدنٍ 

ثَ نَاَوقَاَل َعْبدُ [  2]   -  2172 الرَّمْحَِن ْبِن ُجَبرْيٍ َومَلْ  ُشَرْيِح ْبِن ُعب َْيٍد َوَعْبِد  ، َعْن  بَِقيَّةُ َلِكْن قَالَ ، ثنا  يَزِيُد ْبُن َهارُونَ   : َحدَّ
 وقٍ َيْذُكْر ُمَرْيَح ْبَن َمْسرُ 

 بَِقيََّة بِهِ ، َعْن ُسَوْيِد ْبِن َسِعيدٍ ، َعْن وََكَذا َأْخَرَجهُ أَبُو يَ ْعَلى[ 3]  - 2172
:  المحقق]  [في إسناده بقية بن الوليد, مدلس تدليس تسوية، وقد عنعن.  سند ضعيف::  (108في المنتخب )  ]العدوي   #  

 [ الحديث بهذا اإلسناد ضعيف
 

يَزِيَد ْبِن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َمْوَهٍب قَاَل ، َعْن  أَبُو ِسنَانَ ، ثنا  مَحَّاُد ْبُن َسَلَمةَ ، ثنا  أَبُو اْلَولِيدِ   ثَ نَادَّ : حَ َوقَاَل َعْبدُ   [1]   -  2173
ُهَماِإن   هللا َعن ْ َرِضَي  اِلْبِن ُعَمَر  َرِضَي هللا َعْنهُ قَاَل  ْبَن َعفَّاَن  َبنْيَ النَّاسِ   :ُعْثَماَن  أَ   :فَ َقالَ   ،اْقِض  وال    ْقِضياَل  رجلني  َبنْيَ 

ُ  فَِإْن َأْشَكَل َعَليْ   ،َكاَن َأيِب يَ ْقِضي  :قَالَ   ،ضيقفَِإنَّ َأاَبَك َرِضَي هللا َعْنه كان ي  :قَالَ   ،مهماؤ أ ِه َشْيء  َسَأَل النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوسَ  ،َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َوِإيّنِ   ،َوأاَن اَل َأِجُد ِمْن َأْسأَلُهُ  ،لََّم َسَأَل ِجْْبِيَل َعَلْيِه الصَّاَلةُ َوالسَّاَلمُ َوِإْن َأْشَكَل َعَلى النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ

فَ َقَضى   ،َورَُجل  َتَكلََّف اْلَقَضاءَ   ،فَ ُهَو يف النَّارِ   ،َفَماَل ِبِه َهًوى  ،رَُجل  َخافَ   :بَ َلَغيِن َأنَّ اْلُقَضاَة َثاَلثَة    َوِإنَّهُ   ،َلْسُت ِمْثَل َأيِب 
ُ َعَلْيِه َوَهْل ْسَِ   ،َفَذاَك يَ ْنُجو َكَفافًا اَل َلهُ َواَل َعَلْيهِ   ،فََأَصابَ   ،َورَُجل  اْجت ََهدَ   ،فَ ُهَو يف النَّارِ   ،ِِبَْهلٍ  ْعَت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

اَل    :َوقَالَ   ،فََأْعَفاهُ   ، فَِإيّنِ َأُعوذُ اِبَّللَِّ ِمْنَك َأْن جَتَْعَليِن قَاِضيًا  : قَالَ   ،بَ َلى  :قَالَ   "فَ َقْد َعاَذ ِِبََعاذٍ   ،َمْن َعاَذ اِبَّللَِّ "  يَ ُقوُل:َوَسلََّم  
 . َُتِْْبَنَّ َأَحًدا 

 
يَ ْعَلى   [2]   -  2173 أَبُو  َحدَّثَ نَاَوقَاَل  ْبُن    :  َوأَُميَّةُ  بَاُن  َوَهَذاَشي ْ فَ رَّقَ ُهَما  قَااَل   ِبْسطَاٍَم  أَُميََّة  ثنا  َلْفُظ  بْ ُمْعتَ ،  ُسَلْيَماَن ِمُر  ُن 

يَلَة   ْعُت َعْبَد اْلَمِلِك ْبَن َأيِب مجَِ ثُ قَاَل ْسَِ اِلْبِن ُعَمَر    :َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َمْوَهٍب قَالَ ، َعْن  يَ َتَحدَّ ِإن ُعْثَماَن َرِضَي هللا َعْنهُ قَاَل 
ُهَما أو تعفيين    :قال   ،فَاْقِض َبنْيَ الناس  ،اْذَهبْ   :قَالَ   ،ُمْؤِمِننيَ أو يعفيين َأِمرُي الْ   :قال  ،َفُكْن قاضياً   ،اْذَهبْ   :َرِضَي هللا َعن ْ

َأِمريَ  اْلُمْؤِمِننيَ اَي  َذَهْبتَ   :قَالَ   ،  ِإالَّ  َعَلْيَك  َوَسلََّم   :قَالَ   ، فَ َقَضْيتَ   ،َعَزْمُت  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّ  َرُسوَل  ْعُت  ْسَِ تَ ْعَجْل  اَل 
َوَقْد َكاَن أَبُوَك   ،َوَما مَيْن َُعكَ   :قَالَ   ،ِإيّنِ َأُعوذُ اِبَّللَِّ َأْن َأُكوَن قَاِضيًا   :قَالَ   ،نَ َعمْ  :قَالَ   "فَ َقْد َعاَذ ِِبََعاذٍ   ،َمْن َعاَذ اِبَّللَِّ "   يَ ُقوُل:
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم    :قَالَ   ،قَاِضيًا ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َمْن  وَ   ،َكاَن ِمْن َأْهِل النَّارِ   ا يَ ْقِضي ِِبَْورٍ َمْن َكاَن قَاِضيً "  يَ ُقوُل:أِلَيّنِ ْسَِ

 " فَ َقَضى حِبَقٍّ َأْو بَِعْدٍل َسَأَل َأْن يَنَفِلَت َكَفافًا ،َوَمْن َكاَن قَاِضيًا َعاِلًما ،َكاَن قَاِضيًا يَ ْقَتِضي ِِبَْهٍل َكاَن ِمْن َأْهِل النَّارِ 
ِْمِذيُّ بَ ْعَضهُ َوقَ  :قُ ْلتُ *   اَل: ِإنَّ ِفيِه اْنِقطَاًعا. َأْخَرَج الرتِّ
الحديث ضعيف ولكن الجزء المرفوع منه له شواهد يرتفع بها إلى درجة  :  المحقق]  [ضعيف:  (48في المنتخب )  ]العدوي   #  

 [ الصحة.
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د    -  2175 ُمَسدَّ َحدَّثَ نَاَوقَاَل  َداُودَ   :  ْبُن  اَّللَِّ  ثنا  َعْبُد  َحْرَمَلةَ ،  ْبِن  ل  الذَّايَّ قَالَ   ،َفطَر  َعِن  خُمَْيَمَرَة  ْبِن  اْلَقاِسِم  قَاَل    :َعِن 
َوَسلَّمَ  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّ  النَّاسِ "  :َرُسوُل  َعَلى  َويلَ  يَ ْوَم    ،َمْن  منه  هللا  احتجب  َوَحاَجِتِهْم  فَ ْقرِِهْم  ِعْنَد  ُهْم  َعن ْ فَاْحَتَجَب 

 ." اْلِقيَاَمةِ 
 

أَبُو َداُوَد ِمْن    * ُمَعاِويََة َأيِب َمْرمَيَ اأْلَْزِديِّ أَنَّهُ قَاَل: لِ ، َعْن  مَيَ، َعِن اْلَقاِسِم ْبِن خُمَْيِمَرَة، طَرِيِق َأيِب َبْكِر ْبِن َأيِب َمرْ قُ ْلُت: َرَواهُ 
احْلَِديثَ  َهَذا  َفذََكَر   ... يَ ُقوُل  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّ  َرُسوَل  ْعُت  ْسَِ َعْنهُ  هللا   َرِضَي 

ِْمِذيُّ: ِإنَّ َأاَب َمْرمَيَ َهَذا اأْلَْزِديُّ اْْسُهُ َعْمُرو ْبُن ُمرَّةَ   . قَاَل الرتِّ
بإسناد حسنرواه مسد د  ]البوصيري:    #   بن حنبل  وأحمد  وعبد بن حميد،  وأبو يعلى،  بمجموع  :  المحقق[ ]مرسًلا  صحيح 

 [طرقه
 

 يْنِ وَعَنِ الْمُخَاصَمَةِ بِغَيْرِ حَقٍّ( بَابُ الزَّجْرِ عَنْ إِكْرَامِ أَحَدِ الْخَصْمَ   -  2) 
فَ ن ََزَل َعَلى َعِليٍّ    ،َجاَء رَُجل    :ِإْْسَاِعيَل ْبِن ُمْسِلٍم َعِن احْلََسِن قَالَ ، َعْن  قَاَل ِإْسَحاُق َأْخَْباََن حُمَمَُّد ْبُن اْلَفْضلِ   -  2181

هللا َعْنهُ  َرِضَي َعْنهُ   ،ُأَخاِصمَ   ِإيّنِ أُرِيُد َأنْ   :فَ َقالَ   ،فََأَضافَهُ   ،َرِضَي  َعِليٌّ  َوَسلَّ   ،حَتَوَّلْ   :فَ َقاَل َلهُ  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ النَِّبَّ َصلَّى  َم  فَِإنَّ 
 . ََّنَااَن َأْن ُنَضيََّف اخْلَْصَم ِإالَّ َوَمَعهُ َخْصُمهُ 

 [ حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف: المحقق] # 
 

احْلَاِرثُ   -  2182 ثَ نَاَوقَاَل  َحدَّ ُعَمرَ   مَّدُ حمَُ   :  ثنا  ْبُن  نُ َعْيمٍ ،  ْبُن  َعْن  حُمَمَُّد  قَالَ ،  َعْنهُ    :أَبِيِه  هللا  َرِضَي  ُهَريْ َرَة  أاََب  َشِهْدُت 
احْلََكمِ   ،يَ ْقِضي  ْبُن  احْلَاِرُث  َها  ،َفَجاَء  َعَلي ْ يَ تَِّكُئ  الَّيِت  ِوَساَدتِِه  َعَلى  َجا  :قَالَ   ،َفَجَلَس  أَنَّهُ  ُهَريْ َرَة  أَبُو  َغرْيِ َفَظنَّ  حِلَاَجٍة  َء 
فَ َقاَل   ،اْستَْأَدى َعَلى احْلَاِرثِ   :فقال له مالك قَالَ   ، يََدْي َأيِب ُهَريْ َرَة َرِضَي هللا َعْنهُ َفَجَلَس َبنْيَ   ،َفَجاَء رَُجل    :قَالَ   ،احْلُْكمِ 

َا ُسنَّةُ َأيِب اْلَقا ،فَاْجِلْس َمَع َخْصِمكَ  ،قُمْ :َلهُ أَبُو ُهَريْ َرَة  ُ َعَلْيِه َوسَ فَِإَّنَّ  .لَّمَ ِسِم َصلَّى اَّللَّ
ا: المحقق[ ]وهو ضعيف الواقديرواه الحارث عن ]البوصيري:  #   [ األثر بهذا اإلسناد ضعيف جدا

 
ِإنَّ َرُسوَل اَّللَِّ    :الَ َعِن اْلُمطَِّلِب قَ   ،َعْمرِو ْبِن َأيِب َعْمرٍو، َعْن  لَْيُث ْبُن َسْعدٍ ، ثنا  َشبَابَةُ   : َحدَّثَ نَاَوقَاَل أَبُو َبْكرٍ   -  2183

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَالَ   " َمْن َشدَّ َعَلى َغْفَلٍة خُمَاِصم  بَِغرْيِ ِعْلٍم ِِبُُصوَمِتِه مَلْ يَ َزْل يف َسَخِط اَّللَِّ تَ َعاىَل َحَّتَّ يَ ْنزِعَ " :َصلَّى اَّللَّ
مرسل بوصيري:  ال ]  #   غير  :  المحقق]  [ إسناده  ثقات  رجاله  أ  "عمرو الحديث  الحديث، بن  حسن  صدوق  فهو  عمرو"  بي 

 [.والحديث له شواهد  ولكنه مرسل.
 

 بَابُ ذَمِّ الرِّشْوَةِ(   -  4)  
َخَلٍف  ُعَمَر ْبِن حُمَمَِّد ْبِن  ، َعْن  َعْبِد امللك بن معن اْلُمَجاِشِعيِّ ، َعْن  قَاَل َأمْحَُد ْبُن َمِنيٍع حدثنا َعبَّاُد ْبُن اْلَعوَّامِ   -  2185
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  :َعْن رَُجٍل ِمَن املهاجرين قال ،الطلحي  ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  " الرَّاِشي َواْلُمْرَتِشي يف النَّارِ " يَ ُقوُل:ْسَِ

 [ الحديث بهذا اإلسناد ضعيف وفي إسناده ثًلثة رواة ال يعرفون.: المحقق] # 
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 يَمنِيِ مَعَ الشَّاهِدِ( الْقَضَاءِ بِالْبَيِّنَةِ وَالْ بَابُ    -  5)  
ثَ نَاَوقَاَل أَبُو َبْكرٍ  [1]  - 2189  حُمَمَُّد ْبُن ِبْشرٍ  : َحدَّ
، َعْن  مُحَْيِد ْبِن ِهاَللٍ ، َعْن َحجَّاُج ْبُن َأيِب ُعْثَماَن الصَّوَّافُ ، ثنا  َوقَاَل إسحاق َأْخَْباََن َرْوُح ْبُن ُعبَاَدَة قَااَل  [2]  - 2189

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم أَنَّهُ َقَضى ِإَذا مَلْ َيُكْن لِلطَّاِلِب بَ يَِّنة ، فَ َعَلى اْلَمطُْلوبِ ، َعْن هُ  َرِضَي هللا َعنْ زَْيِد ْبِن ََثِبتٍ   َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 . َلْفُظ ِإْسَحاقَ   .اْلَيِمنيُ 

 . اِبْلَيِمنيِ َب طلبة بغري شهود فَاْلَمطُْلوُب ُهَو أَْوىَل  َمْن طَلَ  :َوقَاَل اآْلَخرُ 
ْسنَاِد ِمث َْلهُ  :َوقَاَل ِإْسَحاقُ  [3]  - 2189  َوَحدَّثَ نَا أَبُو ُمَعاِويََة َعِن احْلَجَّاِج هِبََذا اإْلِ

 [ الحديث رجاله ثقات وإسناده صحيح: المحقق] # 
 

 الشَّاهِدِ( بَابُ الْيَمِنيِ مَعَ    -  6)  
َعِن النَِّبِّ َصلَّى   ،أَبِيِه َرِضَي هللا َعْنهُ ، َعْن َجْعَفِر ْبِن حُمَمَّدٍ ، َعْن  اْلَعزِيِز ْبُن حُمَمَّدٍ َوقَاَل ِإْسَحاُق َأْخَْباََن َعْبُد    [1]   - 2191

الشَّاِهدِ  َمَع  اِبْلَيِمنِي  َقَضى  َوَسلََّم أَنَّهُ  َعَلْيِه   ُ َأيِب     اَّللَّ َرِضَي هللا َعْنهُ َقَضى ِبِه َبنْيَ   :قَاَل  َأنَّ َعِليًّا  َأْظُهرُِكمْ َوَأْشَهُد  قَاَل َعْبُد    .  
َبةَ اْلَعزِيِز يَ ُقولُهُ حُمَمَُّد ْبُن َعِليٍّ لِْلَحَكِم ْبنِ   .  ُعت َي ْ

د    [2]  -  2191 ُمَسدَّ َحدَّثَ نَاَوقَاَل  َعْن  ََيََْي   :  قَالَ ،  حُمَمٍَّد  ْبِن  َفذََكَرهُ   :َجْعَفِر  َبَة  ُعت َي ْ ْبِن  لِْلَحَكِم  يَ ُقوُل  َأيِب  ْعُت   ْسَِ
ِْمِذيُّ َوَأخْ   َعِليٍّ َرِضَي هللا َعْنهُ َجاِبٍر َوَأَشاَر ِإىَل َحِديِث ، َعْن حُمَمَِّد ْبِن َعِليٍّ ، َعْن َرَجهُ الرتِّ
 [الحديث صحيح بشواهده: المحقق] # 

 

 بَابُ مَنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ وَتُرَدُّ(   -  7)  
ثَ نَاَوقَاَل أَبُو َداُودَ  - 2194 َعمَّاٍر َرِضَي هللا ، َعْن حُمَمَِّد ْبِن َعمَّارٍ ، َعْن رَُجل  ِمْن آِل َسْهِل ْبِن ُحن َْيفٍ  َثيِن دَّ ، حَ ُشْعَبةُ  : َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  :َعْنهُ قَالَ   " اَل َيْدُخُل اجْلَنََّة َديُّوث  "  :قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

الحديث بهذا اإلسناد ضعيف وفيه مجهوالن. لكن يشهد له حديث  : المحقق] [إسناده ضعيف، وله شاهدبوصيري: ال] # 
ُ َعْنهُ عبد هللا بن   [ ماُعَمَر َرِضَي َّللاَّ

 
د    -  2195 ُمَسدَّ ثَ نَاَوقَاَل  َحدَّ َعْن  َحْفص    :  اْلُقَرِشيِّ ،  زَْيٍد  ْبِن  َعْن  حُمَمَِّد  قَالَ ،  َعْوٍف  ْبِن  اَّللَِّ  َعْبِد  ْبِن  النَِّبَّ   :طَْلَحَة    ِإنَّ 

اَّللَُّ  ُمنَاِدايً   َصلَّى  َأَمَر  َوَسلََّم  فَ َقالَ   ،َعَلْيِه  الثَّنِيَِّة  ِإىَل  انْ ت ََهى  ِحنَي  ظنني "  :فَ نَاَدى  َواَل  َخْصٍم  َشَهاَدةُ  جَتُوُز  واليمني على   ،اَل 
 " املدعى عليه

 َرَواهُ أبو داود يف املراسيل. * 
، وكذا أبورواه مسد د ]البوصيري:  #   [ حسن بمجموع طرقه.: المحقق [ ]داود في المراسيل والبيهقي مرسًلا

 
قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى    :َعِن احْلََسِن َرِضَي هللا َعْنهُ قَالَ   ،قَ تَاَدةَ ، َعْن  َسِعيِد ْبِن َأيِب َعُروبَةَ ، َعْن  َحدَّثَ نَا ِإْْسَاِعيلُ   -  2197

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   " َوَشَهاَدةُ اْلَعْبِد َعَلى اْلَعْبِد َجائَِزة   ،الصَِّبِّ  َشَهاَدةُ الصَِّبِّ َعَلى" :اَّللَّ
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 [ الحديث رجاله ثقات، ولكنه ضعيف: المحقق] # 
 

ثَ نَا أبو معاوية عمر ْبِن رَاِشدٍ   -  2198 ُ َعَليْ   :َأيِب َسَلَمَة َرِضَي هللا َعْنهُ قَالَ ، َعْن  ََيََْي ، َعْن  َحدَّ ِه قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   ،اَل تَِرُث ِملٍَّة ِملَّةً "  :َوَسلَّمَ  فَِإنَّ َشَهاَدََتُْم جَتُوُز َعَلى َمْن    ،َواَل جَتُوُز َشَهاَدةُ ِملٍَّة َعَلى ِملَِّة إاِلَّ أُمََّة حُمَمٍَّد َصلَّى اَّللَّ

 " . ِسَواُهمْ 
[  هقي مرفوعااراشد، ومن طريقه رواه الحاكم، وعنه البي   رواه مسد د مرسًلا بسند ضعيف لضعف عمر بن]البوصيري:    #  

 [ الحديث بهذا اإلسناد ضعيف: المحقق]
 

َبَة قَاَل ِإنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَُّ   -  2199 ثَ نَا ُمْعَتِمر  أان َعْبُد اَّللَِّ ْبُن اْلُمبَاَرِك عن معمر عم ُموَسى ْبِن َشي ْ  َعَلْيِه َوَسلََّم رَدَّ َحدَّ
 . َة رَُجٍل يف َكْذبَةٍ َشَهادَ 

شيبة مرسًلا وموسى روى معمر عنه مناكير ,  ن رواية موسى بن  م:  (3/168)  العراقي في تخريج إحياء علوم الدين]  #  
 [ الحديث بهذا اإلسناد ضعيف: المحقق ] [قاله أحمد بن حنبل

 

 بَابُ كَرَاهِيَةِ تَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ فِيمَا يُكْرَهُ فِعْلُهُ(   -  8) 
ثَ نَاَوقَاَل َعْبدُ   -  2202 ُهَما قَالَ   ،ِعْكرَِمةَ ، َعْن  َأيِب ، ثنا  ِإبْ َراِهيُم ْبُن احْلََكمِ   : َحدَّ َجاَء رَُجل     :َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي هللا َعن ْ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َوَلد  لَهُ   ،ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ رِيُد َأْن َتْشَهَد ِبَصَدَقٍة أََتَصدَُّق هِبَا َعَلى اْبيِن   ِإيّنِ أُ اَي َرُسوَل اَّللَِّ   :فَ َقاَل َلهُ   ،َوَمَعهُ 
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   ،َهَذا  ِمْثَل َهَذا    :قَالَ   ،نَ َعمْ   :قَالَ   ؟"أَلَك َوَلد  َغرْيُهُ "  :فَ َقاَل َصلَّى اَّللَّ َتهُ  ُ َعَليْ   ، اَل :َ قَال فََأْعطَي ْ ِه قَاَل َصلَّى اَّللَّ

 " اَل َأْشَهدُ فَ "َوَسلََّم 
الحديث بهذا اإلسناد ضعيف؛ لضعف  :  المحقق[ ]رواه عبد بن حميد عن إبراهيم بن الحكم وهو ضعيف]البوصيري:    #  

 [ وللحديث شواهد. إبراهيم بن الحكم.
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 كِتَابُ اللِّبَاسِ وَالزِّينَةِ(   -  23) 
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 الْبُيُوتِ(   الْأَمْرِ بِتَنْظِيفِ بَابُ    -  2) 
ثَ نَاقَاَل أَبُو يَ ْعَلى  -  2207 َعاِمِر ْبِن  ، َعْن  َخاِلِد ْبِن ِإْليَاسَ ، َعْن  َعْبُد اَّللَِّ ْبُن اَنِفعٍ ، ثنا  حُمَمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق اْلُمَسيَِّبُّ   : َحدَّ

ُ َعَليْ أَبِيِه َرِضَي هللا َعْنهُ قَاَل إنَّ  ، َعْن  َسْعدٍ  تَ َعاىَل طَيِّب  َيُِبُّ الطَّيِّبَ "  :ِه َوَسلََّم قَالَ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ  َ َنِظيف  َيُِبُّ   ،ِإنَّ اَّللَّ
   ."ا ِفيهِ َمُع اأْلَْكبَاَء يف ُدورِهَ َواَل َتَشب َُّهوا اِبْلي َُهوِد الَّيِت جتَْ  ، فَ َنظُِّفوا أَْفِني ََتُكمْ  ،َجَواد  َيُِبُّ اجْلُودَ  ،َكرمي  َيُِبُّ اْلَكِرميَ   ،النَّظَافَةَ 

 . َخاِلد  َضِعيف  * 
ا، من أجل حال "خالد بن إياس"، وهو متروك  :  المحقق]  [سنده ضعيفبوصيري:  ال]  #   الحديث بهذا اإلسناد ضعيف جدا

 [الحديث.
 

 بَابُ النَّدْبِ إِلَى الْعِمَامَةِ(   -  3) 
ثَ نَاالطَّيَاِلِسيُّ قَاَل  [  1]   - 2208 َعِليٍّ َرِضَي ، َعْن  َأيِب رَاِشٍد احْلُْْبَاينِّ ، َعْن َعْبُد اَّللَِّ ْبُن بُْسرٍ ا  ثن،  اأْلَْشَعُث ْبُن َسِعيدٍ  : َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ْوَم َغِديِر ُخمٍّ ِبِعَماَمٍة َسَدهَلَا َخْلِفي   :هللا َعْنهُ قَالَ  تَ َعاىَل أَ "  :قَالَ ، مثَّ  َعمَّيِن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  َ يََّدين  ِإنَّ اَّللَّ
َبْدٍر   اْلِعَماَمةَ يَ ْوَم  َهِذِه  يَ ْعَتمُّوَن  ِِبَاَلِئَكٍة  اْلِعمَ   :َوقَالَ   ،" َوُحَننْيٍ  ميَاِن  ِإنَّ  َواإْلِ اْلُكْفِر  َبنْيَ  َحاِجَزة   احْلَِديثَ اَمَة   ... 

يًعا [ 2]  - 2208 َأيِب  ، َعْن َعْبُد اَّللَِّ ، ثنا َأْشَعَث ْبِن َسِعيدٍ ، َعْن  هشامَعِليُّ ْبنُ  : َحدَّثَ نَاَوقَاَل أَبُو َبْكِر َوَأمْحَُد ْبُن َمِنيٍع مجَِ
َرِضَي   ْعُت َعِليًّا  قَاَل ْسَِ َبنْيَ رَاِشٍد  َحاِجَزة   َوقَاَل  َمْنِكِب  َها َعَلى  َفَسَدَل طَْرفَ ي ْ أَنَّهُ قَاَل  ِإالَّ  َفذََكَرهُ  يَ ُقوُل َعمَّيِن ...    هللا َعْنهُ 

 رِِكنيَ اْلُمْسِلِمنَي َواْلُمشْ 
 [ الحديث بهذا اإلسناد ضعيف: المحقق] # 

 

 وَجَرِّهِ مِنَ الْخُيَلَاءِ إِلَّا لِضَرُورَةٍ( بَابُ الزَّجْرِ عَنْ لُبْسِ الثَّوْبِ    -  4) 
ثَ نَاَوقَاَل أَبُو َبْكرٍ  - 2211 بَانُ ، ثنا ُمَعاِويَةُ ْبُن ِهَشامٍ  : َحدَّ َع  ْن ، عَ ََيََْي ْبِن َأيِب َكِثريٍ ، َعْن َشي ْ حُمَمَِّد ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن أَنَّهُ ْسَِ

ُهَما َعْبَد اَّللَِّ ْبَن َعْمرِو ْبِن اْلَعاصِ  ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  يَ ُقوُل: َرِضَي هللا َعن ْ ُ تَ َعاىَل ِإىَل الَِّذي " :قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ اَل يَ ْنظُُر اَّللَّ
 " ََيُرُّ ِإزَارَهُ 

 [ والمحفوظ من حديث عبد هللا بن عمر بن الخطاب  ،الحديث بهذا اإلسناد شاذ: المحقق] [له شاهدري: بوصيال] # 
 

ثَ نَاَوقَاَل َأمْحَُد ْبُن َمِنيعٍ  - 2214 اَنِفٍع  ، َعْن ِإبْ َراِهيَم َمْوىَل َبيِن َهاِشمٍ ، َعْن اْلَعاَلءُ ْبُن اْلُمَسيَّبِ ، ثنا َعِبيَدةُ ْبُن مُحَْيدٍ  : َحدَّ
ُهَما قَالَ ُعَمَر َرِضَي هللا  ِن اْبنِ عَ  ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  :َعن ْ َك َوَجرَّ  "َفذََكَر احْلَِديَث َويف آِخرِِه   ...َجاَء َأْعَرايِبٌّ ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ َوِإايَّ

زَارِ  زَاِر ِمَن اْلَمِخيَلةِ  ،اإْلِ    "فَِإنَّ َجرَّ اإْلِ
ُهمَ قُ ْلُت: َحِديُث اْبِن عُ *   .  الصَِّحيِح ِبَغرْيِ َهَذا اللَّْفظِ ا يف َمَر َرِضَي هللا َعن ْ
ثقات ]البوصيري:    #   ورواته  صحيح  بسند  والحميدي  أجل حال  :  المحقق[ ]رواه مسد د  ضعيف من  اإلسناد  بهذا  الحديث 

 [ .إبراهيم مولى بني هاشم، ولكن يشهد له وروده من طرق أخرى عن ابن عمر بأسانيد صحيحة
 

 ُهَشْيم  )ح( [ َحدَّثَ نَا 1]  - 2216
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َبةَ 2]  -  2216 َسِعيٍد  ، َعْن  َأيِب احْلَجَّاجِ ، َعْن  ُحَصنْيٍ ، َعْن  حُمَمَُّد ْبُن ُفَضْيٍل ِكاَلمُهَا   : َحدَّثَ نَا[ َوقَاَل أَبُو َبْكِر ْبُن َأيِب َشي ْ

ُ  رَُجٍل ِمْن قَ ْوِمِه قَاَل إنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّ ، َعْن  الث ََّقِفيِّ  فَِإنَّ   ،اْرَفْع ِإزَاَركَ "  :فَ َقاَل َلهُ   ،َعَلْيِه َوَسلََّم أَْبَصَر رَُجاًل ََيُرُّ ِإزَارَهُ ى اَّللَّ
َ اَل َيُِبُّ اْلُمْسَتْكِْبَ   " َذِلَك أَق َْبُح ِمَّا ِبَساِقكَ " :قَالَ  ،اَي َرُسوَل اَّللَِّ ِإنَّ ِبَساِقي مُحُوَشةً   :قَالَ  "اَّللَّ

ويشهد له حديث الشريد بن سويد الثقفي، وعبد هللا بن مسعود، وعمرو بن   اإلسناد ضعيف،هذا  يث بالحد:  المحقق]  #  
 [ فًلن، وأبي أمامة.

 

 بَابُ اسْتِحْبَابِ إِظْهَارِ النِّعْمَةِ إِذَا مل يكن سرف وال مَخِيلَةٍ(   -  5) 
َبةَ   : َحدَّثَ نَاَوقَاَل احْلَاِرثُ   -  2218 َقرِيِّ ، َعْن  ُسْفيَاُن الث َّْورِيُّ ، ثنا  احْلََسُن ْبُن قُ ت َي ْ زَُهرْيِ ْبِن َأيِب َعْلَقَمَة قَاَل  ، َعْن  َأْسَلَم اْلِمن ْ

َئةِ :   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم رَُجاًل َسيَِّئ اهْلَي ْ  َعَلْيِه  قَاَل َصلَّى اَّللَُّ   ،َواِع اْلَمالِ نَ َعْم ِمْن أَن ْ   :قَالَ   ؟أََلَك َمال    :فَ َقالَ   ،رََأى النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ
َ تَ َعاىَل َيُِبُّ َأْن يَ َرى أَثَ َر النِّْعَمِة َعَلى َعْبِدهِ  ،فَ ْلرُيَ أَثَ ُرهُ َعَلْيكَ " :لَّمَ َوسَ   ". َوَيْكَرهُ اْلبُ ْؤَس َوالت َّبَاُؤسَ  ،فَِإنَّ اَّللَّ
ِهٌد ِفي ُمْسَنِد َأْحَمَد ْبِن َحْنَبٍل ِمْن َحِديِث َأِبي ُهَرْيَرَة   َشاَوَلهُ   اْلَحَسِن ْبِن ُقَتْيَبَة َوُهَو َضِعيٌف. َرَواُه اْلَحاِرُث َعِن بوصيري: ال] # 

 [بشواهدهصحيح : المحقق] [َوِعْمَراَن ْبِن حصين َوَرَواُه اْبُن ِحبَّاَن ِفي َصِحيِحِه ِمْن َحِديِث َعْبِد َّللاَِّ ْبِن َمْسُعوٍد.
 

 رَفُّهِ( بَابُ اسْتِحْبَابِ تَرْكِ التَّنَعُّمِ وَالتَّ   -6) 
د    [1]   -  2221 ُ  ، َعْن  ُمْسِلم  اأْلَْعَورُ ، ثنا  َخاِلد    : َحدَّثَ نَاَوقَاَل ُمَسدَّ أََنٍس َرِضَي هللا َعْنهُ قَاَل َكاَن ِلَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

  .ُقْطٍن َقِصرُي الطُّوِل َقِصرُي اْلُكمَّنْيِ َعَلْيِه َوَسلََّم َقِميص 
ثَ نَاْبد  َوقَاَل عَ  [2]  - 2221  َخاِلد  بِهِ ، ثنا َحبَّاُن ْبُن ِهاَللٍ  : َحدَّ
ثَ نَاَوقَاَل َأمْحَُد ْبُن َمِنيعٍ  [3]  - 2221  ُمْسِلٍم ِبهِ ، َعْن َعِليُّ ْبُن َعاِصمٍ  : َحدَّ

لحديث  ا: المحقق] [فيه مسلم األعور: ضعيف، ولبعضه شواهد صحيحة. سند ضعيف:: (1230في المنتخب ) ]العدوي  # 
 [ .حسن هع طرقبمجمو 

 

 بَابُ النَّهْيِ عَنْ تَسْترِيِ الْجُدُرِ(   -  7)  
ثَ نَاَوقَاَل أَبُو َبْكرٍ  - 2224 ُدِعَي َعْبُد   :حُمَمَِّد ْبِن َكْعٍب قَالَ ، َعْن َجْعَفٍر اخْلَْطِميِّ َأيِب ، َعْن مَحَّاُد ْبُن َسَلَمةَ ، ثنا َعفَّانُ  : َحدَّ

فَ َقاَل َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ   ؟َوَما يُ ْبِكيكَ   :فَِقيَل َلهُ   ،فَ َقَعَد َخارًِجا َوَبَكى  ، رََأى اْلب َْيَت ُمَنجًَّدا  ،فَ َلمَّا َجاءَ   ،اَّللَِّ ْبُن يَزِيَد ِإىَل طََعامٍ 
عَ   ُ اَّللَّ قَالَ َصلَّى  احْلَِديَث  َفذََكَر   ... َوَسلََّم  َلهُ   :َلْيِه  بُ ْرَدًة  رََقَع  َوَقْد  يَ ْوٍم  َذاَت  رَُجاًل  فَ ْروٍ   فَ َرَأى  َمطَْلَع    ،بِِقْطَعِة  فَاْست َْقَبَل 

نْ يَا َأْي أَق ْب ََلْت َحَّتَّ ظَن َنَّا َأْن  َوَصَف مَحَّاد  بَِيَدْيِه بِبَاِطِن اْلَكفَّنْيِ َوَمدَّ َيَدْيِه َتطَا  .َوقَاَل َهَكَذا بَِيِدهِ   ،الشَّْمسِ  لََعْت َعَلْيُكُم الدُّ
نَا ويغدو َأَحدُُكْم يف   . ُحلٍَّة َويَ ُروُح يف ُأْخَرى َوَتْسرُتُوَن بُ ُيوَتُكْم َكَما َتْسرُتُوَن اْلَكْعَبةُ يَ َقُع َعَلي ْ

 َتْسرُتُوَن اْلَكْعَبةَ  اُتُكْم تسرتون بيوتكم كمقَاَل َعْبُد اَّللَِّ ْبُن يَزِيَد َكْيَف اَل أَْبِكي َوَقْد رَأَي ْ 
 [ اإلسناد صحيح.بهذا  الحديث : المحقق] [...هذا إسناد رواته ثقات بوصيري: ال] # 
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 بَابُ نَهْيِ الْمَرْأَةِ أَنْ تَلْبَسَ مَا يَصِفُ عَظْمَهَا(   -  8) 
د    [1]   -  2225 ثَ نَاقَاَل ُمَسدَّ ُهَما  ، َعْن  ِبْشُر ْبُن اْلُمَفضَّلِ   : َحدَّ َعْبِد اَّللَِّ ْبِن حُمَمَِّد ْبِن َعِقيٍل َعِن اْبِن ُعَمَر َرِضَي هللا َعن ْ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُحلَّة  َوثَ ْوب  َشاِميٌّ النَِّبَّ أََتِت    :قَالَ  فَ ُرْحُت يف   ،فكساين احللة وكسى ُأَساَمَة َرِضَي هللا َعْنهُ الث َّْوبَ   ، َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم أِلَُساَمةَ  ،ُحلَّيِت  ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ،َرَأِت َكَسْوتُهُ امْ   :قَالَ  "؟َما َصن َْعَت بِثَ ْوِبكَ " :َوقَاَل َصلَّى اَّللَّ َفُمْرَها " :قَاَل َصلَّى اَّللَّ

 ". َتهُ ثَ ْواًب َشِفيًفا اَل َيِصُف َحْجَم ِعظَاِمَها لِلّرَِجالِ تَ ْلَبْس حتَْ 
 أَبِيهِ ْن عَ ، َعْبِد اَّللَِّ ْبِن حُمَمَِّد ْبِن َعِقيٍل َعِن اْبِن ُأَساَمةَ ، َعْن َورََواهُ زَُهرْيُ ْبُن حُمَمَّدٍ  [2]  - 2225 

 [ الحديث بهذا اإلسناد حسن: المحقق] [عقيل مسد د بسند فيه عبد هللا بن محمَّد بن رواه بوصيري: ال] # 
 

 بَابُ النَّقْشِ لِلْمَرْأَةِ خَضْبُ يَدِهَا(   -  9) 
د    -  2226 ثَ نَاقَاَل ُمَسدَّ َثيِن ِإْْسَاِعيُل ْبُن رَاِفعٍ ، ثنا  ِعيَسى   : َحدَّ تِِه َرِضَي هللا  ، َعْن  أَبِيهِ ، َعْن  ْيمٍ  َبيِن ُسلَ رَُجل  ِمنْ   ، َحدَّ َجدَّ

َها  قَاَلْت:َعْنِها   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َدَخَل َعَلي ْ َعَلى ظَْهِر َكفِِّه    "َهالَّ اَي أُمَّ ُفاَلٍن َهَكَذا"  :فَ َقالَ   ،َوِهَي ََتَْتِضبُ   ،ِإنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ
 . يَ ْعيِن الن َّْقشَ 

ا: المحقق[ ]لجهالة بعض رواتهرواه مسد د بسند ضعيف  صيري:]البو  #   [ الحديث بهذا اإلسناد ضعيف جدا
 

 بَابُ كَرَاهِيَةِ الْخَلُوقِ وَإِبَاحَتِهِ لِلْمُتَزَوِّجِ(   -  10) 
ثَ نَاَوقَاَل اْبُن َأيِب ُعَمرَ   -  2229 َع رَ ، َعْن  ُسْفيَانُ   : َحدَّ يَاَن أَنَّهُ ْسَِ ْعُت َأاَب ُهَريْ َرَة    :َحِنيَفَة قَالَ ُجاًل ِمْن َبيِن  ِعْمَراَن ْبِن ظَب ْ ْسَِ

هللا َعْنهُ   نُ َقاعٍ   يَ ُقوُل:َرِضَي  قَ ي ْ َبيِن  يَ ُهوِد  ِإىَل  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ اَّللَِّ َصلَّى  َرُسوِل  َمَع  ُمَتَخلًِّقا  ،َذَهْبُت  رَُجاًل  فَ َقَبَض    ،فَأَْبَصَر 
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ، َعُروس  َلَعلَّهُ  :اَّللَِّ  فَ ُقْلُت اَي َرُسولَ  ،َيَدهُ  ْكهُ ، مثَّ َوِإْن اْذَهْب فَاْغِسْلهُ " :قَاَل َصلَّى اَّللَّ ْكهُ ، مثَّ اْغِسْلهُ ، مثَّ َأَّنِْ ، َأَّنِْ
ْكهُ ، مثَّ  اْغِسْلهُ مثَّ   ." َأَّنِْ
يسم]البوصيري:    #   لم  فيه راو  بسند  أبي عمر  بن  يحيى  بن  ضعيفلحديث  ا :  محققلا[ ]رواه محمَّد  اإلسناد  وله  بهذا   ،

 [ شواهد.
 

 بَابُ الْمُعَصْفَرِ لِلصِّبْيَانِ وَغَيْرِهِمْ(   -  11) 
هُ أََنٍس َرِضَي هللا َعنْ ، َعْن زاَِيٍد النَُّمرْيِيِّ ، َعْن ُعَمارَةُ ْبُن زَاَذانَ ، ثنا َحَسُن ْبُن ُموَسى : َحدَّثَ نَاَوقَاَل َأمْحَُد ْبُن َمِنيعٍ  - 2234

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوَعَلْيِه ِمْلَحَفة  ُمَعْصَفَرة    :قَالَ  ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   ،إنَّ َشاابًّ أََتى النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ لْو َكاَن َهَذا  "  :فَ َقاَل الَرُسوُل َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َقالَ النَِّبِّ صَ   فَ َغَدا َعَلى  ،َفَذَهَب اْلَفََّت   ،"حَتَْت ِقْدِر َأْهِلَك َكاَن َخرْيًا َلكَ  قَاَل    ،؟" َما َصن َْعَت بِثَ ْوِبكَ "  :لَّى اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ،َصن َْعُت َما َأَمْرَتيِن بِهِ  َتهُ َعَلى بَ ْعِض ِنَساِئكَ  ،َما ِبَذِلَك أََمْرُتكَ "  :فَ َقاَل َصلَّى اَّللَّ  ." فَ َهالَّ أَْلَقي ْ
ويشهد له في النهي عن الثوب المعصفر حديثان َعْن َعْبِد َّللاَِّ ْبِن َعْمِرو ْبِن  ،  ناد ضعيفهذا اإلسالحديث ب:  المحقق]  #  

 [ اْلَعاِص، وحديث علي بن أبي طالب 
 



219 

 

 بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْجُلُوسِ عَلَى جُلُودِ السِّبَاعِ(   -  13)  
احْلَاِرثُ   -  2236 ثَ نَا:  قَاَل  الشَّي ْ   َحدَّ ْبُن  ثنا  بَاينُّ اخْلَِليُل  الشَِّهيدِ ،  ابن  ثنا  َحِبيُب  احْلََسنِ ،  َأيِب  ْبُن  ْبِن ، َعْن  احْلََسُن  َْسَُرَة 

بَاعِ  :ُجْنُدٍب َرِضَي هللا َعْنهُ قَالَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ََّنَى َأْن يُ ْفَرَش ُمُسوُك السِّ  . ِإنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 . اجْلُُلودُ  -يِم  اْلمِ ِبَفْتحِ -مَجُْع َمْسٍك املُسوك، 

ضعيف]البوصيري:    #   وهو  زكريا  بن  الخليل  الحارث عن  , ألن في :  المحقق[ ]رواه  ا  ضعيف جدا اإلسناد  بهذا  الحديث 
المليح بن أسامة، عن  وقد ثبت النهي عن جلود السباع من حديث أبي    إسناده "الخليل بن زكريا الشيباني"، وهو متروك.

 [ ن معدي كرب.أبيه، وحديث المقدام ب
 

 بَابُ تَحْرِيمِ الْحَرِيرِ عَلَى الرِّجَالِ وَإِبَاحَتِهِ لِلنِّسَاءِ وَجَوَازِ بَيْعِهِ لِمَنْ يَجُوزُ لَهُ لُبْسُهُ(   -  14) 
ثَ نَاقَاَل أَبُو يَ ْعَلى   -  2237 قَ ْيِس ْبِن الن ُّْعَماِن وََكاَن َجارًا يل    ، َعنْ أَبِيهِ ، َعْن  اَّللَِّ ْبُن ِإاَيدٍ   ُعب َْيدُ ، ثنا  َجْعَفُر ْبُن مُحَْيدٍ   : َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   :قَالَ   ،َخَتَم اْلُقْرآَن َعَلى َعْهِد ُعَمَر َرِضَي هللا َعْنهُ  َفَسِمَع هِبَا ُأَكْيِدُر ُدوَمَة    ،َخَرَجْت َخْيل  ِلَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
احْلَِديثَ فَ  ُأكَ   :قَالَ   ،ذََكَر  ِإنَّ  َأْخَرجَ مثَّ  َيْكُسوُهمْ   ْيِدَر  ِمَّا َكاَن ِكْسَرى  َهِب  اِبلذَّ َمْنُسوًجا  اَّللَُّ   ،قُ بَاًء  النَِّبُّ َصلَّى   َعَلْيِه فَ َقاَل 

نْ يَا ِإالَّ ُحرِمَ   ،ِبُقبَاكَ   اْرِجعْ "  :َوَسلَّمَ  َمْنزِلَهُ َوَجَد يف نَ ْفِسِه َأْن  ا أََتى  فَ َلمَّ   ،فَ َرَجَع بِهِ   "هُ يف اآْلِخَرةِ فَ َلْيَس َأَحد  يَ ْلَبُس َهَذا يف الدُّ
َهِدي ََّتهُ  َعَلْيِه  اَّللَِّ   :فَ َقالَ   ،فَ َرَجعَ   ،يَ ُردَّ  َرُسوَل  َهِدي َّتُ نَا  ،اَي  يُ َردَّ  َأْن  نَا  َعَلي ْ َيُشقُّ  بَ ْيٍت  َأْهُل  َهِديَّيِت   ،ِإانَّ  ِمينِّ    : فَ َقالَ   ،فَاق َْبْل 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِفيهِ   "فَاْدفَ ْعهُ ِإىَل ُعَمرَ   ،اْنطَِلقْ " َع َما قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ فَ َبَكى َوَدِمَعْت    ،َوَقْد َكاَن ُعَمُر َرِضَي هللا َعْنهُ ْسَِ
نَاهُ  َشَقاء    ،َعي ْ حَلَِقهُ  َقْد  َأْن  َوَسلَّمَ   ، َوَظنَّ  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّ  َرُسوِل  ِإىَل  َشْيء    :فَ َقالَ   ،فَاْنطََلَق  يفَّ  َهَذا    ؟َأَحَدَث  يف  قُ ْلُت 

ْعتُ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َحَّتَّ َوَضَع َيَدهُ َعَلى ِفيهِ َفَضِحَك َرُسوُل ا  ،بَ َعْثَت ِبِه ِإيَلَّ ، مثَّ  اْلَقبَاِء َما ْسَِ ُ  ، مثَّ  َّللَِّ َصلَّى اَّللَّ قَاَل َصلَّى اَّللَّ
 ". فَ َتْسَتِعنَي بَِثَمِنهِ  ،َوَلِكْن تَِبيُعهُ  ،لَْيَك لِت َْلَبَسهُ َما بَ َعْثُت ِبِه إِ " :َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

 [ الحديث بهذا اإلسناد صحيح.: المحقق[ ]رواه أبو يعلى بسند صحيح]البوصيري:  # 
 

ثَ نَاَوقَاَل الطَّيَاِلِسيُّ  - 2239 بَاَن َأْخَْبَْتيِن أُمُّ اْلُمِغريَِة َمْواَلةُ  : َحدَّ َسأَْلُت َعاِئَشَة َرِضَي هللا   قَاَلْت: اأْلَْنَصاِر اأْلَْسَوُد ْبُن َشي ْ
َها َعِن احْلَرِيِر يلبسه النَِّساءُ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ثيااب  قَاَلْت:َعن ْ رَيَاءُ   ُكنَّا نُْكَسى َعَلى َعْهِد َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  . يقال هَلَا السِّ

صار، ويشهد لمعناه األحاديث الواردة في إباحة  ة أم المغيرة موالة األنالحديث بهذا اإلسناد ضعيف لجهال: المحقق] # 
 [الحرير للنساء

 

 بَابُ إِبَاحَةِ لُبْسِ الْحَرِيرِ لِعُذْرٍ وَالْإِشَارَةِ إِلَى كَرَاهِيَتِهِ لِلصِّبْيَانِ(   -  15)  
َأيِب َسَلَمَة ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن ، َعْن  أَبِيهِ ، َعْن  َجنَاٍب اْلَكْلِبِّ َأيِب  ْن  عَ ،  ِإْسَحاُق اأْلَْزَرقُ   : َحدَّثَ نَاَوقَاَل َأمْحَُد ْبُن َمِنيعٍ   -  2245

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكث َْرَة اْلَقْملِ   :قَالَ  تََْذُن اَي َرُسوَل اَّللَِّ أَ   :فَ َقالَ   ،َشَكى َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن َعْوٍف َرِضَي هللا َعْنهُ ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوأَبُو َبْكٍر َرِضَي هللا َعْنهُ   ،فََأِذَن َلهُ   ، َأْن أَْلَبَس َقِميًصا ِمْن َحرِيرٍ يل  َ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َوقَاَم ُعَمُر    ،فَ َلمَّا تُ ُويفِّ

َقِميص   َوَعَلْيِه  َسَلَمَة  َوَأيِب  اِبْبِنِه  َأََتهُ  هللا َعْنهُ  َحرِي  َرِضَي  هللا َعْنهُ   ،رٍ ِمْن  َرِضَي  َهَذا   :فَ َقاَل ُعَمُر  َجيِب ، مثَّ  َما  يف  بَِيِدِه  قَاَل 
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ُ َعلَ  :فَ َقاَل لَهُ َعْبُد الرَّمْحَِن َرِضَي هللا َعْنهُ  ،َفَشقَّهُ ِإىَل َأْسَفِلهِ  ،اْلَقِميصِ   ،مَ ْيِه َوَسلَّ َأَما َعِلْمَت أَنَّهُ َأَحلَّهُ يل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َا َأَحلَّهُ َلَك أِلَنََّك َشَكْوَت اْلَقْملَ  :قَالَ   . فَأَمَّا َغرْيَُك َفاَل  ،ِإَّنَّ
ضعيف]البوصيري:    #   وهو  الكلبي  منيع من طريق أبي جناب  بن  أحمد  ضعيف:  المحقق[ ]رواه  اإلسناد  بهذا  ،  الحديث 

ُ َعْنهُ والحديث أصله في الصحيحين من حديث َأَنِس ْبِن َماِلٍك   [ .َرِضَي َّللاَّ
 

 بَابُ حِلْيَةِ الذَّهَبِ(   -  19) 
َبْكرٍ   -  2254 أَبُو  َحدَّثَ نَاَوقَاَل  ِإْدرِيسَ   :  ْبُن  اَّللَِّ  َعْن  َعْبُد  ُعَمارَةَ ،  ْبِن  َعْن  حُمَمَِّد  َجاِبٍر  ،  ْبِن  نُ ب َْيِط  بِْنِت    قَاَلْت: زَيْ َنَب 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِِبُمِّي َوَخاَليِت َة َرِضَي هللا َعْنهُ ِإىَل َرُسوِل اَّللَِّ  َأْوَصى أَبُو أَُماَمَة َأْسَعُد ْبُن زُرَارَ  فََأََتهُ ُحِليٌّ ِفيِه َذَهب    ،َصلَّى اَّللَّ
ُهنَّ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ  ،َولُْؤلُؤ  يُ َقاُل َلهُ الّرَِعاثُ   . ْدرَْكُت َذِلَك احْلُِليَّ ِعْنَد َأْهِليأَ فَ  ،َعَلْيِه َوَسلََّم ِمْن تِْلَك الّرَِعاثِ  َفَحالَّ

 [ الحديث بهذا اإلسناد ضعيف: المحقق] # 
 

 بَابُ حَفِّ الشَّارِبِ وَتَوْفرِيِ اللِّحْيَةِ(   -  20) 
احْلَاِرثُ   -  2255 ثَ نَاقَاَل  َحدَّ َأاَبنَ   :  ْبُن  اْلَعزِيِز  ثنا  َعْبُد  َعْن  ِهَشام  ،  قَا،  َأيِب َكِثرٍي  ْبِن  اْلَعَجِم    :لَ ََيََْي  ِمَن  رَُجل   أََتى 

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   ،َوَقْد َوف ََّر َشارِبَهُ َوَجزَّ حِلْي ََتهُ   ،اْلَمْسِجدَ  ِإنَّ َريبِّ    :قَالَ   ؟"َذاَما مَحََلَك َعَلى هَ "  :فَ َقاَل َلهُ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َ تَ َعاىَل َأَمَرين َأْن أَُوفَِّر حِلَْييِت َوُأْحِفَي َشاِريِب " : َعَلْيِه َوَسلَّمَ فَ َقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ  ،َأَمَرين هِبََذا  ." ِإنَّ اَّللَّ

االحديث : المحقق[ ]رواه الحارث بن محمد بن أبي أسامة]البوصيري:  #   [بهذا اإلسناد ضعيف جدا
 

 بَابُ خِضَابِ شَعْرِ اللِّحْيَةِ(   -  22)  
ابْ   [1]  -  2257 َأيِب  قَاَل  ثَ نَاُعَمرَ ُن  َحدَّ ثنا  اْلُمْقِري   :  َوةُ ،  ثنا  َحي ْ قَالَ ،  اَّللَِّ    :أَبُو َعِقيٍل  َرُسوِل  َشْعِر  ِمْن  َشْعًرا  رََأى  ِإنَّهُ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َمْصبُوغًا اِبحْلِنَّاءِ  ُضهُ اِبْلَماءِ   :قَالَ  ،َصلَّى اَّللَّ  . َوَنْشَرُب َذِلَك اْلَماءَ  ،ُكنَّا َُنَضِّ
 

َوَة َأْخَْبين اْلَولِيُد أَبُو  [2] - 2257 ُ   :َأيِب َماِلٍك قَالَ ، َعْن ُعْثَمانَ َوِبِه ِإىَل َحي ْ ِإنَّهُ رََأى َشْعًرا ِمْن َشْعِر َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 . هُ اِبْلَماءِ ا نَ ْغِسلُ وَُكلُّنَ  :َولَْيَس ِبَشِديَد احْلُْمَرِة قَالَ  ،َعَلْيِه َوَسلََّم َمْصبُوغًا اِبحْلِنَّاءِ 

األثر باإلسناد األول، صحيح، وأما اإلسناد الثاني ففيه "أبو مالك" لم أعرفه، ويقية رجاله ثقات، ويشهد له  : المحقق] # 
 [ األثر األول

 
ثَ نَاَوقَاَل احْلَاِرثُ   -  2260 َعْمرِو ، َعْن  ُعب َْيِد اَّللَِّ حُمَمَُّد ْبُن  ، ثنا  َمْهِديِّ حُمَمَُّد ْبُن ُمْسِلٍم ُمَؤدُِّب الْ ، ثنا  حُمَمَُّد ْبُن َبكَّارٍ   : َحدَّ

ُهَما قَالَ ، َعْن  أَبِيهِ ، َعْن  ْبِن ُشَعْيبٍ  ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   :َجدِِّه َرِضَي هللا َعن ْ َمْن َغريََّ اْلب َيَاَض َسَواًدا مَلْ "  :قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ تَ َعاىَل إِ   ." لَْيِه يَ ْوَم اْلِقيَاَمةِ يَ ْنظُِر اَّللَّ

ا *     .حُمَمَُّد ْبُن ُعب َْيِد اَّللَِّ ُهَو اْلَعْزرَِميُّ َضِعيف  ِجدًّ
ا، من أجل حال "محمَّد بن عبيد هللا  : المحقق[ ]رواه الحارث بن أبي أسامة]البوصيري:  #  الحديث بهذا اإلسناد "ضعيف جدا

 [ العزرمي"، فإنه متروك



221 

 

 
الطَّ   -  2261 ثَ نَا:  يَاِلِسيُّ َوقَاَل  َعِطيَّةَ   َحدَّ ْبُن  اجْلَِليِل  َعْن  َعْبُد  َحْوَشبٍ ،  ْبِن  َعْن  َشْهِر  َحِديَث ،  َيْذُكُر  َعَبَسَة  ْبِن  َعْمرِو 

ُْم ُيَصفُِّروَن َوَُيِْضبُوَن اِبحْلِنَّ  :فَ ُقْلُت ِلَشْهرٍ  .الشَّْيُب نُور  َوزَاَد ِإالَّ َمْن َخَضب ََها َأْو نَ ت ََفَها   . َأَجْل َكأَنَّهُ يَ ْعيِن السََّوادَ  :قَالَ  ،اءِ ِإَّنَّ
 [ الحديث بهذا اإلسناد ضعيف: المحقق] # 

 

 بَابُ فَضْلِ مَنْ شَابَ فِي اإلسالم ومل خيضب(   -  23) 
ِإْسَحاَق ْبِن َعْبِد  ، َعْن  و ِغيَاثٍ َسامل  أَبُ ، ثنا  َعْبِد الصََّمدِ ، َعْن  ِإْسَحاُق ْبُن َأيِب ِإْسَرائِيلَ   : َحدَّثَ نَاقَاَل أَبُو يَ ْعَلى  -  2262

َها  ، َعْن  اَّللَِّ ْبِن َأيِب طَْلَحةَ  ُ َعَلْيِه َوَسلَّ   قَاَلْت:َجدَّتِِه أُمِّ ُسَلْيٍم َرِضَي هللا َعن ْ َبًة  "  :مَ قَاَل يل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َمْن َشاَب َشي ْ
ْساَلِم َكاَنْت لَهُ نُورًا َما مَلْ ي ُ  َْهايف اإْلِ  ." َغريِّ

أول الحديث صحيح بدون زيادة "ما لم  :  المحقق[ ]رواه أبو يعلى بسند ضعيف لضعف سالم أبي غياث ]البوصيري:    #  
 [ .يغيرها" فهي ضعيفة

 

 بَابُ الْكُحْلِ(   -  24) 
،  أَبِيهِ ، َعْن  حُمَمَِّد ْبِن َعِليٍّ ، َعْن  ِن َخاِلدٍ و بْ َعْمرِ ، َعْن  َسِعيُد ْبُن زَْيدٍ ، ثنا  ََيََْي ْبُن ِإْسَحاقَ   : َحدَّثَ نَااحْلَاِرثُ َوقَاَل    -  2264

 . َعِليٍّ َرِضَي هللا َعْنهُ ، َعْن َجدِّهِ َعْن 
 

ُهَما قَالَ اَنِفٍع َعِن  ، َعْن  َوَعْن َحِبيِب ْبِن َأيِب ََثِبتٍ   -  2265 ُ َعَلْيهِ   :اْبِن ُعَمَر َرِضَي هللا َعن ْ  َوَسلََّم انْ َتظَْراَن النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ
رََمَضا يف  نَا  إِلَي ْ َُيُْرَج  َها  ،نَ َأْن  َعن ْ هللا  َرِضَي  َسَلَمَة  أُمِّ  بَ ْيِت  ِمْن  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  َوَمَْلَ   ،َفَخَرَج  َنهُ  َوَقْد َكحََّلْتهُ  َعي ْ ْت 

 . ُكْحاًل 
 . َعْمُرو ْبُن َخاِلٍد َواهٍ  *

وعليه، فالحديث   وهو متروك، وُرمي بالكذب، والوضع.  داره على "عمرو بن خالد"،الحديث بهذين اإلسنادين م: المحقق]  #  
ا إن لم يكن موضوعاا  [ .ضعيف جدا

 

 بَابُ الْخَاتَمِ(   -  25) 
ِإْسَحاُق    -  2266 اْلَمَدينُّ قَاَل  فَُدْيٍك  َأيِب  ْبِن  ِإْْسَاِعيَل  ْبُن  حُمَمَُّد  ثَ نَاَأْخَْباََن  َحدَّ َأيِب    :  ابن  َعْن  مُحَْيدٍ مَحَّاُد  ْبِن ،  يَ ْعُقوَب 

َعْن  مُحَْيدٍ  ثَِقةٍ ،  َمكََّة  َأْهِل  ِمْن  َعْن  رَُجٍل  مَيِيِنهِ ،  يف  ََتَتََّم  أَنَّهُ  َعْنهُ  هللا  َرِضَي  َعَلْيِه  :َ َوقَال  ،َعِقيِل   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّ  َرُسوُل  ََتَتََّم   
 . َوَسلََّم يف اْلَيْمََن 

 [اسناد ضعيف جدا الحديث بهذا اإل: المحقق] # 
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قَ َتَل َعِقيل  َرِضَي هللا َعْنهُ يَ ْوَم ُمْؤَتةَ    :حُمَمَِّد ْبِن َعِقيٍل قَالَ ، َعْن  َجاِبرٍ ، َعْن  َأيِب مَحَْزةَ ، َعْن  َأْخَْباََن َأمْحَُد ْبُن أَيُّوبَ  -  2267
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   ،فََأَخَذ َخاََتَهُ َوَجارِيًَة َكاَنْت َمَعهُ   ،رَُجاًل ِمَن اْلُمْشرِِكنيَ  َفَجَعَلهُ يف   ،فََأَخَذ اخْلَاُتََ   ،فَأََتى هِبَِما َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 . فَ ن ََفَل َعِقياًل َرِضَي هللا َعْنهُ َخاََتَهُ َوَجارِيَ َتهُ  :قَالَ  ؟"لَْواَل َهَذا التِّْمثَالُ " :قَالَ ، مثَّ ِإْصَبِعهِ 
مدار الحديث على "جابر بن يزيد الجعفي" وهو  : المحقق[ ]سنده جابر الجعفيراهويه، وفي  رواه إسحاق بن]البوصيري:  # 

ا  [ متروك، فالحديث ضعيف جدا
 

ثَ نَااحْلَاِرثُ َوقَاَل  - 2270  َرِضَي هللا َجاِبِر ْبِن َعْبِد اَّللَِّ ، َعْن َأيِب َعِتيقٍ ، َعْن َحَراِم ْبِن ُعْثَمانَ ، َعْن حُمَمَُّد ْبُن ِإْْسَاِعيلَ  : َحدَّ
ُهَما  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ْلَبُس َخاََتًا يف َكفِِّه اْلُيْمََن   :قَالَ َعن ْ  . َكاَن النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ

ا: المحقق] #   [الحديث بهذا اإلسناد ضعيف جدا
 

ثَ نَا ُسْفيَانُ  - 2275 ُ َعَلْيِه َوَسلَّ  ِإنَّ النَِّبَّ َصلَّى  :طَاُوٍس قَالَ ، َعْن َعْمرٍو، َعْن َحدَّ َوَعَلْيِه َخاُتَ  ِمْن   ،َم َكاَن َعَلى اْلِمْنْبَِ اَّللَّ
 ." إِلَْيُكْم نَْظَرة  َوِإلَْيِه نَْظَرة  فَ َرَمى ِبهِ "  :فَ َقاَل لِلنَّاسِ  ،َذَهبٍ 

 [ .اإلسناد رجاله ثقات إال أنه مرسلاألثر بهذا : المحقق[ ] رواه مسد د مرسًلا بسند الصحيح]البوصيري:  # 
 

ََّنَى    :َعِن اْبِن ُعَمَر قَالَ   ،يَزِيُد ْبُن َأيِب زاَِيٍد َعِن احْلََسِن ْبِن ُسَهْيلٍ ، ثنا  َعِليُّ ْبُن ُمْسِهرٍ   : َحدَّثَ نَاَوقَاَل أَبُو َبْكرٍ   -  2276
يَّ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعِن اْلَقسِّ هَ َوَعْن َخا  ،َواْلِميثَ َرةِ   ،ةِ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ مِ   ،بِ ُتَِ الذَّ ما    :فَ ُقْلُت لِْلَحَسنِ   :قَاَل يَزِيدُ   .َوَعِن اْلُمَفدَّ

يَّةُ     .ملعصفراباْلُمَشب ََّعةُ  :قَالَ ؟ َفَما اْلُمْفَدمُ  :قُ ْلتُ  .رأيتها ثِيَاب  ُمَضلََّعة  حِبَرِيٍر تصنع ِبصر قد :قَالَ  ؟اْلَقسِّ
  الحديث بهذا اإلسناد ضعيف، : المحقق[ ]ح، وعنه ابن ماجه مختصراارواه أبو بكر بن أبي شيبة بسند صحيالبوصيري: ] # 

ُ َعْنهُ  [ ويشهد له َحِديُث َعِليِ  ْبِن َأِبي َطاِلٍب َرِضَي َّللاَّ
 

 بَابُ النِّعَالِ(   -  26)  
د   - 2278 ثَ نَاقَاَل ُمَسدَّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُمَعقََّبًة هَلَا   َرُسوِل صَ رأيت نَ ْعلَ  :رَُجل  قَالَ  ، َحدََّثيِن أَبِيِه قَالَ ، َعْن ُمْعَتِمر   : َحدَّ لَّى اَّللَّ

 . ِقبَااَلنِ 
البز ار]البوصيري:    #   رواه  هريرة،  أبي  حديث  من  شاهد  وله  به،  معتمر  عن  مسد د  ]رواه  اإلسناد  :  المحقق[  بهذا  األثر 

.ضعيف ألن في إسناده   [ رجًلا مجهوالا
 

ثَ نَاَوقَاَل احْلَاِرثُ   -  2279 َوَعَليَّ    ،َدَخْلنَا َعَلى َشْيٍخ يُ َقاُل َلهُ ُمَهاِجر    :زاَِيد  أَبُو ُعَمَر قَالَ ، ثنا  َأْشَهُل ُهَو اْبُن َحاُتٍِ   : َحدَّ
ِقبَااَلنِ  لَهُ  ِلُشْهَرتِهِ   :قَالَ   ،نَ ْعل   َهَذا   :فَ َقالَ   ،َوَقْد ُكْنُت تَ رَْكُتهُ  ِلُشْهَرتِهِ   :فَ ُقْلتُ   ؟َما  نَ ْعَل    :لَ فَ َقا  ،َأرَْدُت تَ رَْكهُ  اَل َترْتُْكهُ فَِإنَّ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَنْت َهَكَذا  . َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
في  ]البوصيري:    #   وأصله  أسامة  أبي  بن  الحارث  أنس"رواه  حديث  من  البخاري  ]صحيح  اإلسناد  :  المحقق[  بهذا  األثر 

 [ حسن
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اًء اِبْلَمِديَنةِ   :قَالَ اْبُن َعْوٍن  ، ثنا  َحدَّثَ نَا َأْشَهلُ   -  2280   ، ِإْن ِشْئَت َحَذْوَُتَا َهَكَذا  :فَ َقالَ   ،اْحُذ نَ ْعِلي  :فَ ُقْلتُ   ،أَتَ ْيُت َحذَّ
َوَسلَّمَ  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّ  َرُسوِل  رَأَْيُت  َحَذْوَُتَا َكَما  ِشْئَت  َصلَّ   :فَ ُقْلتُ   ،َوِإْن  اَّللَِّ  َرُسوِل  نَ ْعَل  رَأَْيَت  َعَلْيِه َوأَْنَت   ُ اَّللَّ ى 

َها  :قَالَ   ،َوَسلَّمَ  ُتهُ قَاَل يف بَ ْيِت فَاِطَمَة بِْنِت ُعب َْيِد اَّللَِّ ْبِن َعبَّاسٍ   :قَالَ   ،رَأَيْ تُ َها يف بَ ْيِت فَاِطَمَة َرِضَي هللا َعن ْ قُ ْلُت   .َحِسب ْ
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   . َوَقِدْمُت َوَقْد َأَخَذَها اْبُن ِسريِينَ  :فَ َقالَ  ،َفَحَذاَها هَلَا ِقبَااَلنِ  :قَالَ  ،اْحُذَها َكَما رَأَْيَت نَ ْعَل النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ

 [ األثر بهذا اإلسناد حسن: المحقق] # 

 
 بَابُ النَّهْيِ عَنْ حِلْيَةِ السُّيُوفِ(   -  27) 

َأيِب أَُماَمَة  ، َعْن  َخاِلدٍ ، َعْن  َكِثريٍ ََيََْي ْبِن َأيِب  ، َعْن  َشامٍ هِ ، َعْن  َعْبُد اْلَعزِيِز ْبُن أاََبنَ   : َحدَّثَ نَاقَاَل احْلَاِرثُ   [1]   -  2281
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأْن َُيَلَّى السَّْيُف اِبْلِفضَّةِ   :َرِضَي هللا َعْنهُ قَالَ  ْعَت    :قَاَل َخاِلد  َرِضَي هللا َعْنهُ   ،ََّنَى َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ أَْنَت ْسَِ

ْعتُهُ ِمَّْن مَلْ َيْكِذْب َأْو َيْكِذْبيِن  :قَالَ  ،َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ  َهَذا ِمنْ   . ْسَِ
يُْذَكرْ ، ثنا  حُمَمَُّد ْبُن يَزِيَد اْلَواِسِطيُّ قَالَ   : َحدَّثَ نَاَوقَاَل َأمْحَُد ْبُن َمِنيعٍ   [2]   -  2281 ْستُ َواِئيُّ بِِه َومَلْ   َخاِلًدا يف  ِهَشام  الدَّ

ْسنَاِد َوقَ   . اَل َأْن حُتَلَّى السُّيُوفُ اإْلِ
له]البوصيري:    #   واللفظ  ُأَساَمَة،  َأِبي  ْبُن  َواْلَحاِرُث  َمِنيٍع،  ْبُن  َأْحَمُد  ا  :  المحقق[ ]رواه  ضعيف جدا األول  باإلسناد  الحديث 

 [ وعلته أن في إسناده "عبد العزيز بن أبان"، وهو متروك.
 

 وَالْإِخْصَاءِ( لدَّوَابِّ   وَسْمِ ا بَابُ   -  28) 
َلى  : َحدَّثَ نَاَوقَاَل أَبُو َبْكرٍ   -  2283 َأيِب َسِعيٍد  ، َعْن  َعِطيَّةَ ، َعْن  َعِليُّ ْبُن ُمْسِهٍر َوَعِليُّ ْبُن َهاِشٍم فَ رَّقَ ُهَما َعِن اْبِن َأيِب لَي ْ

ن َْيهِ  َعَلْيِه َوَسلََّم مِحَارًا َموْ رََأى َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ   :َرِضَي هللا َعْنهُ قَالَ    .َوقَاَل ِفيِه قَ ْواًل َشِديًدا   ،َفَكرَِه َذِلكَ   ،ُسوًما َبنْيَ َعي ْ
 . َلْفُظ اْبِن ُمْسِهٍر َوزَاَد َوََّنَى َعْن َأْن ُيْضَرَب اْلَوْجهُ َأْو يُوَسَم اْلَوْجهُ 

بل بسند فيه  ومحمد بن أبي ليلى، ورواه أحمد بن حن أبو يعلى بسند ضعيف لضعف عطية العوفي،رواه ]البوصيري:  # 
 [ ولكن يشهد له حديث جابر، وابن عباس، وأبى هريرة الحديث بهذا اإلسناد ضعيف،: المحقق[ ]عطية
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 كِتَابُ الْأُضْحِيَّةِ(   -  24) 
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ثَ نَاَوقَاَل أَبُو َبْكرٍ  [1]  - 2288 َلى َعِن احْلََكمِ ْسِهٍر َعِن اْبنِ َعِليُّ ْبُن مُ  : َحدَّ أَبِيِه  ، َعْن الدرداءُعَمارََة ْبِن َأيِب  ، َعْن  َأيِب لَي ْ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكْبَشاِن َجَذَعاِن أَْملَ  قَاَل:َرِضَي هللا َعْنهُ     .َفَضحَّى هِبَِما ،َحانِ أُْهِدَي ِلَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 أَبُو َبْكٍر ِبهِ  : َحدَّثَ نَاىبُو يَ ْعلَ َوقَاَل أَ  [2]  - 2288
الحديث بهذا  : المحقق[ ] مدار أسانيدهم إما على الحجاج بن أرطاة، أو محمَّد بن أبي ليلى، وهما ضعيفان]البوصيري:  # 

 [ اإلسناد ضعيف
 

ثَ نَا: َوقَاَل اْبُن َأيِب ُعَمرَ  - 2290 ُعبَاَدَة ْبِن نَُسيٍّ َرِضَي هللا ، َعْن  ْبِن َأيِب َنْصرٍ ُتِِ َحا، َعْن ِهَشاُم ْبُن َسْعدٍ ، ثنا وَِكيع   َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  قَاَل:َعْنهُ   " َوَخرْيُ اأْلُْضِحيَِّة اْلَكْبُش اأْلَق َْرنُ  ،َخرْيُ اْلَكَفِن احْلُلَّةُ "  :قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

طان، والذهبي مجهول، وذكره ابن حب ان  ده حاتم بن أبي نصر قال ابن القرواه ابن أبي عمر مرسًلا وفي سن]البوصيري:  # 
]الحديث في سنن أبي داود عن عبداه بن   [الحديث بهذا اإلسناد ضعيف:  المحقق[ ]في الثقات، وباقي رجال اإلسناد ثقات 

 ([ 3156الصامت )
 

َسأَْلُت اْبَن ُعَمَر َرِضَي هللا َعْنهُ َعِن البقرة والبعري    قَاَل:َعاِمٍر  ، َعْن  ِلدٍ جُمَا، َعْن  اْبُن َُّنرَْيٍ   : َحدَّثَ نَاَوقَاَل أَبُو َبْكرٍ   -  2293
َعةٍ  َسب ْ َعْن  أَنْ ُفسٍ   َقاَل:ف َ   ،َيزيء  َعةُ  َسب ْ َأَوهَلَا  اِبْلُكوَفِة    :قُ ْلتُ   ؟وََكْيَف  الَِّذيَن  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  حُمَمٍَّد  َأْصَحاَب  ِإنَّ 

ُهَما  ،مْ نَ عَ   :فَ َقاَل اْلَقْومُ   ،أَف ْت َْوين  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوأَبُو َبْكٍر َوُعَمُر َرِضَي هللا َعن ْ فَ َقاَل اْبُن    ،َقْد قَاَل َذِلَك َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 . َما َشَعْرتُ  :ُعَمَر َرِضَي هللا َعْنهُ 

األثر بهذا اإلسناد ضعيف،  :  المحقق[ ]جالد بن سعيدرواه أبو بكر بن أبي شيبة بسند ضعيف، لضعف م]البوصيري:    #  
 [لضعف مجالد بن سعيد كما قال البوصيري.

 
ثَ نَاَوقَاَل أَبُو َبْكرٍ  - 2295 َلى، ثنا َعِليُّ ْبُن َهاِشمٍ  : َحدَّ ِإَذا  "  :َجاِبٍر َرِضَي هللا َعْنهُ رَفَ َعهُ ، َعْن َأيِب الزَُّبرْيِ ، َعْن اْبُن َأيِب لَي ْ

 "  يف اأْلَْضَحى َأْجَزاَك اجْلَذَُع ِمَن الضَّْأنِ َعَلْيكَ َعُسَر "
ْحَمِن ْبِن َأِبي ِلَيَلى]البوصيري:    #   الحديث  :  المحقق[ ]رواه أبو بكر بن أبي شيبة بسند ضعيف لضعف محمَّد ْبُن َعْبِد الرَّ

 [ بهذا اإلسناد ضعيف
 

ثَ نَايًعا مُحَْيٍد مجَِ َوقَاَل َأمْحَُد بن منيع وعيد ْبُن    -  2299 ، َعْن يَزِيُد ْبُن َهارُوَن أان َسِعيُد ْبُن زَْيٍد َأُخو مَحَّاِد ْبِن زَْيدٍ   : َحدَّ
َخاِلدٍ  ْبِن  بِهِ ، َعْن  َعْمرِو  َأْخَْباََن  بن علي عمن  هللا َعْنهُ  ، َعْن  حُمَمَِّد  َرِضَي  وَ   قَاَل:َعِليٍّ  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ قَاِإنَّ النَِّبَّ َصلَّى  َل  َسلََّم 

َهاِلَفاِطمَ    ،َأَما ِإنَّ َلِك ِبَِوَِّل َقْطَرٍة تَ ْقطُُر ِمْن َدِمَها َمْغِفَرًة ِلُكلِّ َذْنبٍ  ،فَاْشَهِدي ُأْضِحي ََّتكِ  ،قَ ْوِمي اَي فَاِطَمةُ " :َة َرِضَي هللا َعن ْ
 :ْنهُ قَاَل أَبُو َسِعيٍد اخْلُْدرِيُّ َرِضَي هللا عَ   "يُوَضُع يف ِميزَاِنكِ ، مثَّ  ْعًفا َأَما ِإنَّهُ َُيَاءُ هِبَا يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة بُِلُحوِمَها َوِدَمائَِها َسْبِعنَي ضِ 

َخرْيٍ  ِمْن  ِبِه  ُخصُّوا  ِلَما  َأْهل   فَ ُهْم  َخاصًَّة  حُمَمٍَّد  آِلِل  َعامَّة  ،َأَهِذِه  َولِلنَّاِس  حُمَمٍَّد  آِلِل  َولِلنَّاِس  "   قَاَل:  ،؟ً أَْم  حُمَمٍَّد  آِلِل  َبْل 
 " َعامَّةً 

[  ضعيف لضعف عمرو بن خالد القرشيرواه أحمد بن منيع، وعبد بن حميد، والبيهقي في الكبرى بسند  ]البوصيري:    #  
ا" إن لم يكن موضوعاا، إذ إن مداره على "عمرو بن خالد القرشي" وهو متروك،  :  المحقق] الحديث بهذا اإلسناد "ضعيف جدا

 [م أحمد ووكيع، وابن معين وغيرهم.ورماه غير واحد بالكذب والوضع كاإلما
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 الذَّبَائِحِ( أَبْوَابُ    -  25) 
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 بَابُ الذَّبَائِحِ(   -  2) 
اجْلَُهيِنِّ   ِن َوْهبٍ زَْيِد بْ ، َعْن  َأيِب ُعب َْيَدةَ ، َعْن  َجاِبٍر ُهَو اجْلُْعِفيُّ ، َعْن  َأيِب مَحَْزةَ ، َعْن  َوقَاَل ِإْسَحاُق َأمْحَُد ْبُن أَيُّوبَ   - 2314

اَبِئِح ف َ   قَاَل:َرِضَي هللا َعْنهُ   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم إذا اْلتَاَثْت   َقاَل:َسأَْلُت َأاَب َذرٍّ َرِضَي هللا َعْنهُ َعِن الذَّ ُكنَّا َمَع رسول هللا َصلَّى اَّللَّ
 . رَاِحَلةُ َأَحِداَن طََعَن اِبلسَّْيِف يف ُصْدِغَها

ا؛ من أجل حال جابر الجعفي فإنه "متروك" ديث الح: المحقق] #   [ بهذا اإلسناد ضعيف جدا
 

 بَابُ التَّسْمِيَةِ(   -  3) 
احْلَاِرثُ   -  2317 َحدَّثَ نَاَوقَاَل  ُموَسى  :  يُوُنَس  ، ثنا  احْلََكُم ْبُن  ْبُن  َحِكيمٍ اأْلَْحَوِص  َعِن  ِعيَسى  َسْعٍد  ، َعْن  ْبِن  ْبِن  رَاِشِد 

َعْنهُ   هللا  َوَسلََّم    َل:قَاَرِضَي  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّ  َرُسوُل  َحاَلل  " قَاَل  اْلُمْسِلِم  يَ ت ََعمَّدْ   ،َذبِيَحةُ  مَلْ  َما  ُيَسمِّ  مَلْ  َوالَعْبُد    ،َوِإْن 
 " َكَذِلكَ 

، واألحوص ضعيف]البوصيري:  #   [ الحديث بهذا اإلسناد ضعيف  :المحقق[ ]رواه األحوص مرسًلا
 

مُ   -  2318 د  َوقَاَل  َحدَّثَ نَاَسدَّ َداُودَ   :  ْبُن  اَّللَِّ  هللا َعْنهُ  ، َعْن  َعْبُد  َرِضَي  الصَّْلِت  يَزِيَد َعِن  اَّللَِّ    قَاَل:ثَ ْوِر ْبِن  َرُسوُل  قَاَل 
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   " َوإِنَّهُ ِإْن ذََكَر مَلْ َيْذُكْر ِإالَّ اْسَم اَّللَِّ  ،َذبِيَحةُ اْلُمْسِلِم َحاَلل  ذََكَر اْسَم اَّللَِّ تَ َعاىَل َأْو مَلْ َيْذُكْرهُ " :َصلَّى اَّللَّ

، وأبو داود في ]البوصيري:  #  الحديث بهذا  : المحقق [ ]المراسيل، والبيهقي في الكبرى مرسًلا ورواته ثقات رواه مسد د مرسًلا
 [ اإلسناد ضعيف

 

 بَابُ حِلِّ مَا لَيْسَ لَهُ نَابٌ(   -  4) 
ثَ نَا :َوقَاَل احْلَاِرثُ  - 2326 َعِن اْلَْبَاِء ْبِن َعاِزٍب َرِضَي هللا َعْنهُ  ،زَْيِد ْبِن َوْهبٍ ، َعْن َعْبُد اْلَوهَّاِب ان ُشْعَبةُ َعِن احْلََكمِ  َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِبَضبٍّ  قَاَل:  " أُمَّة  ُمِسَختْ " َقاَل:ف َ  ،ُأِتَ النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ
 [الحديث بهذا اإلسناد حسن: المحقق] [قات إسناده رواته ثبوصيري: ال] # 

 
ثَ نَا َعْبُد    -  2327 ثنا  اْلَوهَّابِ َحدَّ ِإاَيسَ ،  َسِعيُد ْبُن  اْلَعاَلِء  ، َعْن  اجْلَُرْيِريُّ  اَّللَِّ    قَاَل:َأيِب  َرُسوِل  َمائَِدِة  الضَّبُّ َعَلى  ُأِكَل 

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   . َه َعْنهُ  يَ نْ َوملَْ  ،َومَلْ َيَُْكْلهُ  ،َصلَّى اَّللَّ
بهذا  :  المحقق]  [له شاهدبوصيري:  ال ]  #   ضعيفالحديث  ميمونة   ...اإلسناد  له حديث  يشهد  اْبِن    لكن  له حديث  ويشهد 

ُ َعْنُهَما  [ ُعَمَر َرِضَي َّللاَّ
 

 بَابُ مَا يُكْرَهُ أَكْلُهُ(   -  10) 
ثَ نَاَأْخَْباََن النَّْضُر ْبُن ُُشَْيلٍ   -  2340 رَأَْيُت َعمَّاَر ْبَن    قَاَل:رَُجٍل َْسَّاهُ  ، َعْن  مَهَّاِم ْبِن ُسَهْيلٍ ، َعْن  اِفاَلينُّ مٍَّد اْلقَ أَبُو حمَُ   : َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم اْلب َْيَضاِء َوُهَو   هللا     رسولِإيّنِ َرُسولُ   َقاَل:ف َ   ؟أَْيَن اللَّحَّاُمونَ   يَ ُقوُل:اَيِسٍر َعَلى بَ ْغَلِة َرُسوِل رسول اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم إليكم  ،َهُؤاَلءِ   َقالُوا:ف َ   ؟أَْيَن السَّمَّاُكونَ   قَاَل:مثَّ    -يَ ْعيِن الطَِّحالَ   : قَاَل النَّْضرُ   -اَل تَُْكُلوا احْلََشا    ،َصلَّى اَّللَّ
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لَّْوَر وال األنقليس  ،ِه َوَسلََّم إليكم َعَليْ   ِإيّنِ َرُسوُل رسول هللا َصلَّى اَّللَُّ   َقاَل:ف َ   ،َفَساَر َحَّتَّ َوَقَف َعَلْيِهمْ    ، أال تكلوا من الصِّ
   .مرماهي  :اآلخرو  ،اجلري :َأَحُدمُهَا  :قال النضر

الحديث في إسناده رجل لم يسم وآخران لم أجد من ترجمهما، ثم هو  :  المحقق[ ] رواه إسحاق بن راهويه]البوصيري:    #  
 [ وقوفااا وممرفوعا مخالف لما ثبت من حديث ابن عمر 

 
يًعا  -  2342  ُعَمَر ْبِن َحْرَمَلَة َعِن  ، َعْن  َعِليُّ ْبُن زَْيِد ْبِن ُجْدَعانَ ، َعْن  ُسْفيَانُ   : َحدَّثَ نَاَوقَاَل احْلَُمْيِديُّ َواْبُن َأيِب ُعَمَر مجَِ

ُهَما  َها َعَلْيِه َوَسلََّم َعَلى َخاَليِت َدَخْلُت َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ  قَاَل:اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي هللا َعن ْ فَ َقاَلْت  ،َمْيُمونََة َرِضَي هللا َعن ْ
ئًا َأْهَدْتهُ لَنَا َحِفيُد أُ  :َلهُ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِبِضبَاٍب َمْشوِيَّةٍ  ،مِّ َعِتيقٍ َأاَل نُ َقدُِّم َلَك َشي ْ َمرَّاٍت   فَ َلمَّا رَآَها َتِفَل َثاَلثَ  ،فَأَتَ ْتهُ َصلَّى اَّللَّ

هَ   َفذََكَر احْلَِديثَ  .ا َوَأَمَراَن َأْن َنَُْكَل ...  َومَلْ َيَُْكْل ِمن ْ
 َوَغرْيمُُهَا ِمْن طُُرٍق َعْن َعِليِّ ْبِن زَْيٍد ُدوَن َهِذِه الّزاَِيَدةِ َوَقْد َأْخَرَجهُ َأمْحَُد َوأَبُو َداُوَد  *

ى علي بن زيد بن جدعان  عمر بلفظ واحد، ومدار إسناديهما عل  رواه الحميدي،ومحمد بن يحيي ابن أبي]البوصيري:    #  
والل اليوم  في  والنسائي  والترمذي،  داود،  وأبو   , صحيحه  في  مسلم  ورواه  ضعيف،  وابن  وهو  خالد،  وقصة  مختصراا،  يلة 

بن سعد الصحيحين من حديث سهل  ضعيف:  المحقق[ ]عباس في  اإلسناد  بهذا  ثابت في   ...الحديث  القصة  لكن أصل 
 [ باسالصحيحين من حديث ابن ع

 
ثَ نَاَوقَاَل أَبُو َبْكرٍ   -  2343 َأيِب أَُماَمَة َرِضَي هللا ، َعْن  اْلَقاِسُم َوَمْكُحول  ، ثنا  َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن يَزِيدَ ، َعْن  أَبُو ُأَساَمةَ   : َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ي َ  قَاَل:َعْنهُ  بَاعِ  ،ْوَم َخْيَْبَ َعْن َأْكِل احْلَِماِر اأْلَْهِليِّ ََّنَى َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  . َوَعْن ُكلِّ ِذي اَنٍب ِمَن السِّ
ا:  المحقق]  #   ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -غير أن نهي النبي  ،  ضعيف جدا الحمر األهلية، وعن كل ذي َيْوَم َخْيَبَر َعْن لحوم    -َصلَّى َّللاَّ

 [ .كثيرة ناب من السباع، قد ثبت في أحاديث صحيحة
 

ثَ نَا ََيََْي ْبُن َواِضحٍ  - 2344 رَُجٍل ِمْن َبيِن  ، َعْن َسْلَمى بِْنِت َنْصرٍ ، َعْن َعاِصِم ْبِن ُعَمرَ ، َعْن حُمَمَِّد ْبِن ِإْسَحاقَ ، َعْن َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ ُقْلتُ أَتَ ْيُت َرُسوَل اَّللَِّ  قَاَل:ُمرََّة  َهاَّللَِّ ِإنَّ جُ اَي َرُسوَل ا : َصلَّى اَّللَّ قَاَل َصلَّى  ؟لَّ َمايل يف احْلُُمِر أَفَُأِصيُب ِمن ْ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َها فََأِصْب " قَاَل: ،بَ َلى :قُ ْلتُ  ؟"أَلَْيَس تَ ْرَعى اْلَفاَلَة َوتَُْكُل الشََّجرَ "  :اَّللَّ  ". ِمن ْ
ضعيف من    الحديث بهذا اإلسناد:  المحقق[ ] إسحاقرواه أبو بكر بن أبي شيبة بسند ضعيف لتدليس ابن  ]البوصيري:    #  

 [ ةابن إسحاق. وهو مدلس من الثالثة، ثم إنه مخالف لما صح من األحاديث في تحريم الحمر األهلي أجل عنعنة
 

ثَ نَاَوقَاَل اْبُن َأيِب ُعَمرَ  - 2346 قَ ْوِمِه رَُجٍل ِمْن ، َعْن ْلُمَزينِّ ْبِد اَّللَِّ اَبْكِر ْبِن عَ ، َعْن َخاِلدٍ ، َعْن َعْبُد الرَّزَّاِق أان َمْعَمر   : َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن حُلُوِم احْلُُمِر اأْلَْهِليَّةِ  ئًا ،أَنَّهُ َسَأَل َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  . فَ َرخََّص هَلُْم ِفيَها  ،َفذََكَر هَلُْم ِمْن َأْمرِِهْم َشي ْ

الحديث رجاله ثقات رجال الصحيح، لكن فيه ضعف من جهة  :  المحقق[ ]بن أبي عمر  رواه محمَّد بن يحيي]البوصيري:    #  
فيه نظر كما في ترجمته، ولم   -سوى الزهري، وابن طاووس-أن معمر يرويه عن"خالد الحذاء"، وحديث معمر عن العراقيين 

 [ أجد ما يشهد له، وعلى فرض صحته فهو شاذ مخالف لألحاديث الصحيحة
 

ََّنَى َرُسوُل    قَاَل:َجاِبٍر َرِضَي هللا َعْنهُ  ، َعْن  َأيِب الزَُّبرْيِ ، َعْن  ُمِغريََة ْبِن ُمْسِلمٍ ، َعْن  َشبَابَةُ   نَا: َحدَّث َ  أَبُو َبْكرٍ َوقَالَ   -  2347
لَِة َأْن يُ ؤَْكَل حَلُْمَها َوَأْن ُيْشَرَب لَب َنُ َها ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعِن اجْلالَّ  .اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
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، وله شواهد  الحديث بهذا اإلسناد ضعيف من أجل عنعنة أبي الزبير المكي:  المحقق]  [إسناده رجاله ثقات بوصيري:  ال]  #  
 [ من حديث عدد من الصحابة.

 
َعَلْيِه َوَسلََّم   َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ   رَُجل  ِمَن اأْلَْنَصاِر َأنَّ   ، َحدََّثيِن َحدَّثَ نَا َعْبُد اَّللَِّ ْبُن ََيََْي ْبِن َأيِب َكِثرٍي َعْن أَبِيهِ   -  2349

 . ََّنَى َعْن َأْكِل أُُذينَِ اْلَقْلبِ 
إسناده "رجل من  :  المحقق]  #   وفي  صدوق،  َكِثيٍر فهو  َأِبي  ْبِن  َيْحَيى  ْبُن  َعْبُد َّللاَِّ  إالَّ  ثقات،  رجاله  اإلسناد  الحديث بهذا 

رواه  :  البوصيري [ ].ث ضعيف ا ويحتمل غير ذلك، وعليه فهو مجهول، والحدياألنصار"، ولم أعرفه ويحتمل أن يكون صحابيا 
 [مسد د، ورجاله ثقات 

 
ثَ نَا ََيََْي   - 2352 لَةِ   قَاَل:ِعْكرَِمَة  ، َعْن  َبسَّامٍ ، َعْن  َحدَّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ََّنَى َعْن َلَبِ الشَّاِة اجْلالَّ َأيِّ   ،إنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 . تَُْكُل اْلَعِذرَةَ  الَّيِت 
ثقات ]البوصيري:    #   ورجاله  اإلسنادمرسل  الحديث  :  المحقق[ ]رواه مسد د مرسًلا  الحديث موصوالا من ،  حسن  روي  وقد 

 [ ِعْكِرَمَة َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي َّللاَُّ طريق 
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 كِتَابُ الصَّيْدِ(   -  26) 
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 بَابُ حِلِّ أَكْلِ مَا أُصِيدَ بِالْقَوْسِ وَالْكَلْبِ وَغَيْرِ ذَلِكَ(   -  2)  
َثيِن قَاَل ِإْسَحاُق َأْخَْباََن بَِقيَّةُ   - 2358 ِإنَّ رَُجاًل ِمَن اأْلَْنَصاِر  قَاَل:َعْمرِو ْبِن ُشَعْيٍب ، َعْن الزَُّبرْيُ ْبُن حُمَمَِّد ْبِن اْلَولِيدِ  ، َحدَّ

الرَّمْحَِن  َأْحسَ  َعْبَد  قَ ْوِسي  قَاَل:ُبهُ  طُيُورًا   ،َأَخْذُت  ذََكاَتهُ   ، فَاْصَطَدْمُت  َأْدرَْكُت  َما  أُْدِركْ   ،َفِفيَها  مَلْ  َما  اْبَن   ،َوِفيَها  فَ َلِقيُت 
ََثِبتٍ   ، َمْسُعودٍ  ْبَن  هللاذ وح  ،َوزَْيَد  َرِضَي  اْلَيَماِن  ْبَن  ُهمْ يفة  َعن ْ الذَّ   ،   َأْعِزُل  َهَذا   َقالُوا:ف َ   ،ِكيَّ َوَجَعْلُت  َما    :فَ ُقْلتُ   ؟َما  َهَذا 

ذََكاتَهُ  أُْدرِْكهُ   ،َأْدرَْكُت  َما مَلْ  يًعا   ،َوَهَذا  َوَسلََّم    قَالُوا:وَ   ،َفَخَلطُوهُ مجَِ َعَلْيِه   ُ اَّللَّ اَّللَِّ َصلَّى  َرُسوَل  ْعنَا  رَدَّْت ُكْل َما  "   يَ ُقوُل:ْسَِ
 "َعَلْيَك قَ ْوُسكَ 

 اإلسناد ضعيف، من أجل أن فيه من ال ُيعرف. [ ث بهذا  : الحديالمحقق] # 
 

ثَ نَاقال أَبُو َبْكرٍ   -  2359 ، َعْن  َأاَبُن ْبُن َصاِلٍح َعِن اْلَقْعَقاِع ْبِن َحِكيمٍ ، ثنا  ُموَسى ْبُن ُعب َْيَدةَ ، ثنا  زَْيُد ْبُن احْلُبَابِ   : َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  قَاَل:َعْنهُ َأيِب رَاِفٍع َرِضَي هللا ، َعْن َسْلَمى أُمِّ رَاِفعٍ  ذََكَر ، مثَّ ِإَذا َأْرَسَل الرَُّجُل َصْيَدهُ " :قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 ." اْسَم اَّللَِّ تَ َعاىَل فَ ْليَْأُكْل َما مَلْ َيَُْكلْ 
 ([ 2329) حديث طويل تقدم الكًلم على تخريجه والحكم عليه في الحديث رقم: هو جزء من المحقق] # 

 

 بَابُ تَسْمِيَةِ الشَّاةِ بَرَكَةً(   -  5) 
ثَ نَاقَاَل الطَّيَاِلِسيُّ   -  2368 َها  ، َعْن  أُمِّ َساملٍِ ، َعْن  َجْعَفُر ْبُن بُ ْردٍ   : َحدَّ قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى    قَاَلْت:َعاِئَشَة َرِضَي هللا َعن ْ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِلَرُجلٍ   . يَ ْعيِن الشَّاةَ  "؟ ْن بَ رََكةٍ ْيِتَك مِ َكْم يف ب َ "  :اَّللَّ
لكن يشهد له في تسمية الغنم    : الحديث بهذا اإلسناد ضعيف من أجل حال "أم سالم الراسبية" فإنها مجهولة.المحقق]  #  

 بركة حديث أم هاني رضي هللا عنها[ 
 

 بَابُ الْجَرَادِ(   -  6)  
َغَزْواَن   قَاَل:َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َأيِب َأْوىَف َرِضَي هللا َعْنهُ  ، َعْن  فَاِئد  أَبُو اْلَوْرقَاءِ ، ثنا  انُ ْروَ مَ   : َحدَّثَ نَاقال َأمْحَُد ْبُن َمِنيعٍ   -  2370

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َغْزَوًة نَِفَذْت ِفيَها َأْزَواُدانَ   . قَ َفْلنَا ِمْن َغْزِوانَ فَ َلْم يكن طعام َنكل ِإالَّ اجْلََراَد َحَّتَّ   ،َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َسْبَع َغَزَواتٍ ُهوَ  :قُ ْلتُ  *  َنَُْكُل اجْلََرادَ   يف الصَِّحيَحنْيِ َوَغرْيِمِهَا بَِلْفِظ َغَزْواَن َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ا، من أجل حال "فائد أبو الورقاء"المحقق]  #   صحيح  لكنه،    ، فإنه متروك كما في ترجمته. : الحكم بهذا اإلسناد ضعيف جدا
 عن عبد هللا بن أبي أوفى من الطرق األخرى[

 

 بَابُ ذَكَاةِ مَا لَا يُقْدَرُ عَلَى ذَبْحِهِ(   -  7) 
أَبِيِهَما َجاِبٍر َرِضَي هللا َعْنهُ    نْ ، عَ أَبُو ُمَعاِويََة َحدَّثَ نَا َحَراُم ْبُن ُعْثَماَن َعِن اْبيَنْ َجاِبرٍ   : َحدَّثَ نَاقَاَل َأمْحَُد ْبُن َمِنيعٍ   -  2376

َفُسِئَل النَِّبُّ َصلَّى   ،فَ رَِكَبْت رَْدَعَها  ،َوفَ ْوَق َمْرِجِع اْلَكِتفِ   ،َفَضَرهَبَا َأْسَفَل ِمَن اْلُعُنقِ   ،َفَخَرَج رَُجل    ،تَ َوحََّشْت بَ َقَرة  لَنَا   قَاَل:
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ف َ   " يََّة ِإَذا نَ َزَلْت َمْنزِلََة اْلَوْحِشيَِّة َيُِلَُّها َما َيُِلُّ اْلَوْحِشيَّةَ  اإْلِْنسِ اْلب ََقَرةُ "  َقاَل:اَّللَّ
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ا من أجل أن مداره على  : الحديث بهذا اإلسناد ضعيف المحقق] [ضعيف جداا : (362األلباني في ضعيف الجامع )] #  جدا
 حرام بن عثمان وهو متروك.[ 
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 عِمَةِ وَالْأَشْرِبَةِ( ابُ الْأَطْ كِتَ   -  27) 
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 بَابُ فَضْلِ إِطْعَامِ الطَّعَامِ(   -  1) 
َلى ، َعْن َحِبيِب ْبِن زَْيدٍ ، َعْن َشرِيك  ، ثنا َحدَّثَ نَا ِإْسَحاقُ  - 2384 ُ َعَلْيِه َوَسلََّم   قَاَلْت:لَي ْ نَا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َدَخَل َعَلي ْ

ِبطَ  ُتهُ  َوسَ فَأَتَ ي ْ َعَلْيِه   ُ اَّللَّ النَِّبُّ َصلَّى  فَ َقاَل  مُثِِّه  بَ ْعض  ِمْن  فَاْعت ََزَل  اَبهُلُمْ "لََّم  َعاٍم  َعَلْيهِ   ،ِصيَام    قَاَل:  "َما   ُ اَّللَّ  قَاَل النَِّبُّ َصلَّى 
 " َما ِمْن ُمْسِلٍم يُ ؤَْكُل ِعْنَدهُ ِإالَّ َصلَّْت َعَلْيِه اْلَماَلِئَكةُ "َوَسلََّم 

.[ ]لب]ا  #   وعليه فالحديث   -وهللا أعلم-: مدار الحديث على "ليلي"، وهي مجهولة  المحققوصيري: رواه أبو يعلى مرسًلا
التابعين، وأما ما ذكر في الحديث من أن ليلى هي أتت ضعيف، وُيضاف إلى ذلك أنه مرسل، إذ أن الصواب أن "ليلي" من  

 بالطعام فلعله من أوهام شريك.[ 
 

 وَمَا جَاءَ فِي كُلِّ كَبِدٍ حَرَّى أَجْرٌ( رَى الضَّيْفِ  بَابُ قِ   -  4)  
وَِكيع    -  2386 َأْخَْباََن  ِإْسَحاُق  ثنا  قَاَل  ِسنَانٍ ،  ْبُن  يُوُنسَ   ،يَزِيُد  َأيِب  َعْنهُ   ،َعِن  هللا  َرِضَي  اْلِمْقَداِد  َعْن  َعِن  اَّللَِّ  ،  َرُسوِل 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم   " َفَحقٌّ َعَلى اْلُمْسِلِمنَي ُنْصَرتُهُ َحَّتَّ َيَُْخُذوا ِقَراهُ ِمْن َزْرِعِه أَْو َضْرِعهِ  ،ضَّْيُف حَمُْروًما َت ال ِإَذا ابَ " قَاَل:َصلَّى اَّللَّ
 َذا َأْخَرَجهُ يف ُمْسَنِد اْلِمْقَداِد ْبِن اأْلَْسَوِد َوَأْصُلهُ َمْعُروف  ِمْن َحِديِث اْلِمْقَداِد ْبِن َمْعِدي َكِربَ َهكَ * 
  - 2 في إسناده "يزيد بن سنان" وهو ضعيف كما في ترجمته. - 1 : الحديث بهذا اإلسناد ضعيف وفيه علتان:المحقق] # 

 من حديث المقدام بن معدي كرب[ -كما قال المصنف-والحديث ثابت ومعروف  يونس" وهو مجهول.وفي إسناده "أبو  
 

 بَابُ آدَابِ الْأَكْلِ(   -  6) 
ََّنَى َرُسوُل   قَاَل:أَبُو َبْكِر ْبُن َعْمرِو ْبِن َحْزٍم ، ثنا  ِإْسَحاُق ْبُن ََيََْي ، ثنا َسِعيُد ْبُن ُسَلْيَمانَ  : َحدَّثَ نَاثُ َوقَاَل احْلَارِ  - 2392

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأْن يُ َقشََّر الرُّطََبةُ   . اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
في إسناده "إسحاق بن يحيي"  - 1 له علتان:اإلسناد ضعيف و : الحديث بهذا المحقق]البوصيري: رواه الحارث مرسًل[ ] # 

 أنه مرسل.[  - 2ضعيف.
 

د   - 2395 ثَ نَاَوقَاَل ُمَسدَّ َما َأَكَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى  قَاَل:جُمَاِهٍد ، َعْن َعْبُد اْلَعزِيِز ْبُن رُفَ ْيعٍ ، ثنا ُفَضْيُل ْبُن ِعيَاضٍ  : َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم   " َأاَن َعْبُد اَّللَِّ َوَرُسولُهُ "  َقاَل:َجَلَس ف َ ، مثَّ ُمتَِّكئًا ِإالَّ َمرًَّة َواِحَدةً اَّللَّ

 َعْبِد اْلَعزِيِز ِمث َْلهُ ، َعْن زََكرايَّ ، َعْن َوَحدَّثَ نَا ََيََْي ُهَو اْبُن َسِعيدٍ  قَاَل:
 # [ ]."  [ وله شاهد صحيح يح إلى مجاهد لكنه مرسل: األثر بهذا اإلسناد صحالمحقق]البوصيري: رواه مسد د مرسًلا

 

ثَ نَاَوقَاَل احْلَاِرثُ  - 2396   قَاَل:أَبِيِه ، َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َسْعدٍ ، َعْن َهاِشُم ْبُن َعاِمٍر اأْلَْسَلِميُّ ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن ُعَمرَ  : َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلَّ   . فَ َرأَيْ ُتهُ َيَُْكُل ُمتَِّكئًا ،َم ِمَن اْلَعْرِج ِإىَل اْلَمِديَنةِ ُكْنُت َدلِيَل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

  #  [ ضعيف[  وهو  الواقدي  عن  الحارث  رواه  علل:المحقق]البوصيري:  ثًلث  وفيه  ا  جدا ضعيف  اإلسناد  بهذا  الحديث   : 
متروك.   في  -  1 وهو  الواقدي"  عمر  بن  "محمَّد  أ  -  2  إسناده  لم  األسلمي"  "هاشم  كذلك  مخالف    -  3  عرفه.وفيه  أنه 

 كان ال يأكل متكئاا.[  -صلى هللا عليه وسلم-لألحاديث الصحيحة الثانية في أن النبي 
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ثَ نَاَوقَاَل احْلَُمْيِديُّ  - 2397 قَاَل   قَاَل:ِعْمَراَن ْبِن ُحَصنْيٍ َرِضَي هللا َعْنهُ ، َعْن ُجْدَعاَن َعِن احْلََسنِ اْبُن ، ثنا ُسْفيَانُ  : َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:ُل اَّللَِّ َرُسو   " َأمَّا أاََن َفاَل آُكُل ُمتَِّكئًا "  َصلَّى اَّللَّ

  -  1  بهذا اإلسناد ضعيف وله علتان:الحديث   : المحقق]البوصيري: رواه الحميدي وفي سنده علي بن زيد بن جدعان[ ]  #  
ترجمته. وهو ضعيف كما في  زيد بن جدعان"  إسناده "علي بن  الحاإلنقط  -  2  في  بن  اع فإن  يسمع من عمران  لم  سن 

 [ شاهد صحيح لكن لقوله: "أما أنا فًل آكل متكئاا". حصين
 

د   - 2398 ثَ نَاَوقَاَل ُمَسدَّ ُ َعَلْيِه  قَاَل:َأيِب ََيََْي ، َعْن َعْبُد اَّللَِّ ْبُن ِدينَارٍ ، ثنا قَ َزَعةُ ْبُن ُسَوْيدٍ  : َحدَّ قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 " أَْبرُِدوا الطََّعاَم فَِإنَّ احْلَارَّ اَل بَ رََكَة ِفيهِ " َسلََّم:وَ 

  #  [ سويد[  بن  قزعة  عن  مسد د  رواه  بهذا  المحقق]البوصيري:  الحديث  علتان::  وله  ضعيف   اإلسناد 
الثقة، أم    في إسناده "عبد هللا بن دينار" وال يدرى أهو مولى ابن عمر  -  2  في إسناده "قزعة بن سويد" وهو ضعيف.  -  1

 أنها إذا ثردت غطته حتى يذهب فوره[ البهراني الضعيف ويشهد له حديث أسماء بنت أبي بكر 
 

ثَ نَا ُمْعَتِمر   - 2399 ُ َعَلْيهِ ، َعْن ْعُت َأيِب َُيَدِّثُ ْسَِ  قَاَل:َحدَّ   َشْيٍخ يف جَمِْلِس َأيِب ُعْثَماَن رََفَع احْلَِديَث ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ
 " َأْن تَُْكَل ِمْن بَِعرِيَك َوُهَو يَ ْنظُُر ِإلَْيكَ "  قَاَل: ؟َوَسلََّم أَنَّهُ ُسِئَل َأيُّ الطََّعاِم َأْحَرُم َأْو َأْخَبثُ 

 [ .: الحديث بهذا اإلسناد ضعيفالمحقق] [إسناده ضعيفبوصيري: ال] # 
 

ثَ نَاَوقَاَل احْلَاِرثُ   -  2404 َلىنا  ، ثََيََْي ْبُن َهاِشمٍ   : َحدَّ َكاَن   :َعاِئَشَة َرِضَي هللا َعْنِها قَاَلتْ ، َعْن  َعطَاءٍ ، َعْن  اْبُن َأيِب لَي ْ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيَُْكُل قَائًِما َوقَاِعًدا   احْلَِديثَ ... َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ْبنِ   #   ْحَمِن  الرَّ ْبُن َعْبِد  لضعف محمَّد  ضعيف  بسند  الحارث  رواه  ]]البوصيري:  ِلَيَلى[  َأِبي  اإلسناد  المحقق  بهذا  الحديث   :
ثًلث   وفيه  منكر،  بل  ا،  جدًّ مناكير    -  1  علل:ضعيف  وأحاديثه  متروك،  وهو  السمسار"،  هاشم  بن  "يحيي  إسناده:  في 

ْحَمِن ْبِن َأِبي ِلَيَلى"، وهو ضعيف سيِ ئ  - 2 وموضوعات ومسروقات. ا.وفي إسناده كذلك: "محمَّد ْبُن َعْبِد الرَّ  - 3 الحفظ جدا
 فيه مخالفة في متنه لما ثبت من طريق الثقات[ 

 

أََنِس ْبِن َماِلٍك َرِضَي هللا ، َعْن  َعْبِد اْلَعزِيِز ْبِن ُصَهْيبٍ ، َعْن  مَحَّاد  ، ثنا  َداُوُد ْبُن اْلُمَحْبَِّ   : َحدَّثَ نَاحْلَاِرثُ َوقَاَل ا  -  2407
 "أُرِيُد َأْن ُأَصلَِّي فَأَتَ َوضَّأُ "  :فقال   ؟َأاَل تتوضأ   :َفِقيَل لَهُ   ،فََأَكلَ   ، ِمَن اخْلَاَلءِ  َعَلْيِه َوَسلََّم َخَرجَ إنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَُّ   قَاَل:َعْنهُ  

]البوصيري: رواه الحارث عن داود بن المحبر وهو ضعيف لكن له شاهد من حديث أبي هريرة، رواه ابن ماجه بإسناد    #   
ا، من أجل حال داود بن المحب ر  اإلسناد ضعيف جدا   :المحقق[ ] سمذي، والنسائي من حديث ابن عباحسن، وأبو داود، والتر 

                                                                فإنه متروك واتهم بالوضع[
 

 بَابُ الْخَلِّ(   -  7) 
ثَ نَاَوقَاَل َأمْحَُد ْبُن َمِنيعٍ   -  2412 ُ َعَلْيِه    قَاَل:أََنٍس َرِضَي هللا َعْنهُ  ، َعْن  َأاَبنَ   نْ ، عَ يُوُسفُ   : َحدَّ َأَكَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 . َخلَّ ََخْرٍ -َوَسلََّم 
ا، وإسناده مظلم إذ أن فيه "يوسف بن عطية الصفار وأبان ابن أبي عياش" وكل منهما  المحقق]  #   : الحديث ضعيف جدا

 متروك، وهللا أعلم.[ 
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 ( ب اجلب با   -  8) 
د    -  2413 ثَ نَاقَاَل ُمَسدَّ ُهَما  ، ثنا  ِعيَسى ْبُن يُوُنسَ   : َحدَّ  قَاَل:َعْمُرو ْبُن َمْنُصوٍر َعِن الشَّْعِبِّ َعِن اْبِن ُعَمَر َرِضَي هللا َعن ْ

َنةٍ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُأِتَ ِِبُب ْ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم    ،ن َُعهُ اْلَمُجوسُ فَِقيَل ِإنَّ هذه طََعام  َتصْ   ،إنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ اذُْكُروا اْسَم  " فَ َقاَل َصلَّى اَّللَّ
   "اَّللَِّ َعَلْيِه وَُكُلوا

ْسنَاِد بَِلْفٍظ آَخرَ  :قُ ْلتُ *   َأْخَرَجهُ أَبُو َداُوَد ِمْن طَرِيِق َعْمرِو ْبِن َمْنُصوٍر هِبََذا اإْلِ
: الحديث بهذا اإلسناد حسن، من أجل حال "عمرو بن  المحققسناد[ ]: حسن اإل(3819في سنن أبي داود )  ]األلباني  #  

 منصور" فإنه صدوق وجميع طرق الحديث تدور عليه[ 
 

 بَابُ الزَّيْتِ(   -  9)  
ثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن ُعَمرَ  - 2417 ْعُت َعاِئَشَة  قَاَل:أَبِيِه  ، َعنْ َمَة ْبِن َأيِب َسَلَمةَ َسلَ ، َعْن أَبُو َحْزرََة يَ ْعُقوُب ْبُن جُمَاِهدٍ ، ثنا َحدَّ ْسَِ

َها تَ ُقوُل َوذُِكَر ِعْنَدَها الزَّْيُت ف َ  َهَن ِبِه وَ   َقاَلْت:َرِضَي هللا َعن ْ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيَُْمُر َأْن يُ ؤَْكَل َويُدَّ   يَ ُقوُل:َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َا َشَجَرة  ُمبَارََكة  "  " ِإَّنَّ

ا، من أجل حال: "محمَّد  المحققعن الواقدي، وهو ضعيف[ ]  رواه الحارث ]البوصيري:    #   : الحديث بهذا اإلسناد ضعيف جدا
 عمر الواقدي"، فإنه متروك[ بن 

 

 بَابُ الْخِرْبِزَ بِالرُّطَبِ(   -  10) 
ثَ نَاقَاَل الطَّيَاِلِسيُّ  -  2418 اِبرٍ  ، َعنْ حُمَمَِّد ْبِن َأيِب ُسَلْيَمانَ ، َعْن زَْمَعةُ  : َحدَّ َحاِب ج  َ ْن بَ ْعِض َأص  ْ هُ ، ع  َ َي هللا َعن  ْ اِبٍر َرض  ِ ج  َ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن َيَُْكُل اخْلِْرِبَز اِبلرَُّطِب وَ  قَاَل:  "مُهَا طَيِّبَانِ " يَ ُقوُل:إنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ا ديث ض: الحالمحقق[ ]رواه الطيالسي بسند ضعيف لجهالة التابعي]البوصيري:    #    بهذا اإلسناد فيه علل ثًلث:و   عيف جدا

وفي إسناده "محمَّد بن عبد هللا بن أبي سليمان العزرمي" وهو    -  2  "زمعة بن صالح الجندي" وهو ضعيف.في إسناده    -  1
 الجهالة في الراوي عن "جابر رضي هللا عنه".[  - 3 متروك.

 

 بَابُ الْخَبِيصِ(   -  13) 
ثَ نَا :َوقَاَل احْلَاِرثُ  - 2421 َثُم ْبُن ِعْمَرانَ ، ثنا َداُوُد ْبُن ُرَشْيدٍ  َحدَّ َثيِن اهْلَي ْ َصَنَع   قَاَل:َجدِّي َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َأيِب َعْبِد اَّللَِّ  ، َحدَّ

ِإىَل  َقْصَعٍة  يف  ِبِه  فَأََتى  َواْلُْبِّ  َوالسَّْمِن  اِبْلَعَسِل  َخِبيًصا  َعْنهُ  هللا  َرِضَي  َعفَّاَن  ْبُن  َعَليْ ُعْثَماُن   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّ  َرُسوِل  َوَسلََّم   ِه 
يِه اخْلَِبيصَ  قَاَل: "َما َهَذا "  َقاَل:ف َ   . فََأَكلَ  قَاَل: ،َهَذا اَي َنِبَّ اَّللَِّ َشْيء  َتْصن َُعهُ اأْلََعاِجُم ِمَن اْلُْبِّ َواْلَعَسِل َوالسَّْمِن ُتَسمِّ

منقطع[    #   بإسناد  الحارث  رواه  لغيرهالمحقق ]]البوصيري:  حسن  ضعيف،  و   :  علل:اإلسناد  ثًلث   وفيه 
االنقطاع بين "عبد هللا بن    -  3  جهالة العين في "عبد هللا بن أبي عبد هللا".  -  2  جهالة الحال في "الهيثم بن عمران".  -  1

 أبي عبد هللا"، وعثمان بن عفان[ 
 

 احَدٍ مَعَهُ فَلْيَسْتَأْذِنْ( بَابُ مِنْ دُعِيَ إِلَى طَعَامٍ فَأَرَادَ إِحْضَارَ وَ   -  14) 
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د    -  2422 ُ   قَاَل:َأيِب َمْيَسَرَة  ، َعْن  أَبُو ِإْسَحاقَ   ، َحدََّثيِن ُشْعَبةُ ، ثنا  ََيََْي   : َحدَّثَ نَاقَاَل ُمَسدَّ إنَّ رَُجاًل َصَنَع لِلنَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ
َصَنَع ، مثَّ  فََأِذَن لَهُ   ،َأتََْذُن يل يف َسْعدٍ   َقاَل:َصَنَع طََعاًما ف َ ، مثَّ  َن َلهُ يف َسْعٍد فََأذِ َأتََْذُن يل    َقاَل:َعَلْيِه َوَسلََّم طََعاًما َفَدَعاهُ ف َ 

 . تََْذُن يف َسْعٍد فَِإنَّهُ َصاِحُبُكمْ  َقاَل:طََعاًما ف َ 
.ا : المحقق] #   [ لحديث بهذا اإلسناد رجاله ثقات، وإنما الذي يشكل عليه كونه مرسًلا

 

 لِلصَّائِمِ الْمُتَطَوِّعِ إِذَا دُعِيَ( بَابُ الْفِطْرِ    -  16) 
الطَّيَاِلِسيُّ   1-  2424 َحدَّثَ نَاقَاَل  ْبُن َأيِب مُحَْيدٍ   :  رِفَاَعةَ ، َعْن  حُمَمَُّد  ْبِن  َرِضَي هللا َعْنهُ  ، َعْن  ِإبْ َراِهيَم ْبِن ُعب َْيِد  َسِعيٍد  َأيِب 

َقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى ف َ   ،رَُجل  ِإيّنِ َصائِم    َقاَل: َعَلْيِه َوَسلََّم َوَأْصَحابَهُ ف َ ا َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َصَنَع رَُجل  طََعاًما َوَدعَ   قَاَل:
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:    "واقضي يوماً َمَكانَهُ  ،افطر ،ودعاك ،َأُخوَك َصَنَع طََعاًما"  اَّللَّ

ثَ نَاَوقَاَل َأمْحَُد ْبُن َمِنيعٍ  2- 2424  إِبْ َراِهيَم ْبِن ُعب َْيٍد ََنَْوهُ ، َعْن حُمَمًَّد ْبُن َأيِب مُحَْيدٍ ، ثنا مَحَّاُد ْبُن َخاِلدٍ  : َحدَّ
الحديث  :  المحقق]البوصيري: رواه أبو داود الطيالسي، وأحمد بن منيع بسند فيه محمَّد بن أبي حميد وهو ضعيف[ ]  #  

 [ "حماد"، وهو ضعيف منكر الحديث  على "محمَّد بن أبي حميد"، الملقَّب بيبإسناد الطيالسي وأحمد بن منيع، مداره 
 

 بَابُ كَرَاهَةِ الْأَكْلِ فِي الْأَسْوَاقِ(   -  17) 
ثَ نَاقَاَل َعْبد    - 2425 ، اأْلَْنَصاِريِّ   رَّمْحَنِ َعْبِد ال، َعْن  َسِعيُد ْبُن لُْقَمانَ   َحدََّثيِن ،  حُمَمَُّد ْبُن اْلُفَراتِ ، ثنا  يُوُنُس ْبُن حُمَمَّدٍ  : َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  قَاَل:َأيِب ُهَريْ َرَة َرِضَي هللا َعْنهُ َعْن  ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  " اأْلَْكُل يف األسواق َداَنَءة  " يَ ُقوُل:ْسَِ
يث بهذا اإلسناد "موضوع" حدال:  المحقق[ ]حميد بسند ضعيف، وابن الجوزي في الموضوعات رواه عبد بن  ]البوصيري:    #  

 [ وآفته "محمَّد بن الفرات"، فإن مداره عليه، وهو كذاب وضاع كما في ترجمته.
 

 بَابُ آدَابِ الشُّرْبِ(   -  19)  
ثَ نَاَوقَاَل اْبُن َأيِب ُعَمرَ  - 2430 َولِيِد ْبِن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َأيِب  ِإبْ َراِهيُم ْبُن يَزِيَد َعِن بن َأيِب ملكية َوالْ ، ثنا ِبْشُر ْبُن السَِّريِّ  : َحدَّ

َها ، َعْن ُمِغيثٍ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم لَي َتَِّقي َأْن َيْشَربَ  قَاَلْت:َعاِئَشَة َرِضَي هللا َعن ْ  .  يف اإْلِاَنِء اْلَضارِيِإْن َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ا؛ ألن في إ: المحقق] #   [ ك كما في ترجمته.سناده "إبراهيم بن يزيد الخوزي"، وهو مترو الحديث بهذا اإلسناد ضعيف جدًّ

 

َبةَ   -  2431 ،  َصاِلِح ْبِن َكْيَسانَ ، َعْن  ِإبْ َراِهيَم ْبِن ِإْْسَاِعيلَ ، َعْن  ُعب َْيُد اَّللَِّ ْبُن ُموَسى   : َحدَّثَ نَاَوقَاَل أَبُو َبْكِر ابن َأيِب َشي ْ
اَنِء اْلَمْخنُوثِ  :َعِن اْبِن َعبَّاٍس قال  ،ُعب َْيِد اَّللَِّ ْبِن َعْبِد اَّللَِّ َعْن  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأْن يشرب ِمَن اإْلِ  . َّنى رسول اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

  اإلسناد ضعيف، من أجل حال "إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع" فإنه ضعيف كما في ترجمته.: الحديث بهذا  المحقق] # 
 [.لكن يشهد له حديث أبي سعيد الخدري 

 

د    -  2432 ثَ نَاَوقَاَل ُمَسدَّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإىَل اأْلَْنَصاِر أَتَ َقاَضى رَُجاًل    قَاَل:ِْسَاٍك  ، َعْن  أَبُو َعَوانَةَ   : َحدَّ بَ َعَثيِن َعمِّي َصلَّى اَّللَّ
ُهمْ  يف ِإاَنءٍ   ،ِمن ْ ِبَشَراٍب  ُهْم  ِمن ْ رَُجل   ِفيهِ   ،فَأََتى  َأَحُدُهْم  تَ ْفَعلْ   :اآْلَخرُ   فَ َقالَ   ،فَ ن ََفَخ  َوَسلََّم    ،اَل  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َرُسوَل َصلَّى  فَِإنَّ 

َهى َعْن َذِلكَ   . َكاَن يَ ن ْ
 . َصِحيح  * 
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 لحديث ضعيف، لكن يشهد له حديث ابن عباس، وحديث أبي سعيد الخدري.[ا: المحقق] [له شاهدبوصيري: ال] # 
 

رَأَْيُت   قَاَل:َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي هللا َعْنهُ    ،ِعْكرَِمةَ ، َعْن  َأيِب ، ثنا  َكِم ْبِن َأاَبنَ  ْبُن احلَْ ِإبْ َراِهيمُ   : َحدَّثَ نَاَوقَاَل َعْبد    -  2433
يَ ْوًما  َيْشَرُب  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّ  أَنْ َفاسٍ   ،َرُسوَل  َثاَلثَِة  يف  ا  :فَ ُقْلتُ   ،َفَشِرَب  َشرِْبَت  اَّللَِّ  َرُسوَل  َثاَلثَِة  اَي  يف  ْلَماَء 

ُ عَ  ،أَنْ َفاسٍ   " نَ َعْم ُهَو َأْشَفى َوأَْمَرأُ َوأَبْ َرأُ "َلْيِه َوَسلََّم فَ َقاَل َصلَّى اَّللَّ
ويشهد    : الحديث بهذا اإلسناد ضعيف، من أجل حال "إبراهيم بن الحكم بن أبان" فإنه ضعيف، كما في ترجمته. المحقق]  #  

ُ َعْنُه[ له حديث َأَنِس ْبِن َماِلٍك رَ   ِضَي َّللاَّ
 

ثَ نَاَوقَاَل احْلَاِرثُ   [1] -  2434 َجاِبٍر َرِضَي  ، َعْن  َعطَاءٍ ، َعْن  لَْيثٍ ، َعْن  ُعب َْيُد اَّللَِّ ْبُن َعْمرٍو ، ثنا  َخاِلُد ْبُن اْلَقاِسمِ   : َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ََّنَى َأْن َيشْ   قَاَل:هللا َعْنهُ  َقاءِ َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ  . َرَب الرَُّجُل ِمْن َفِم السِّ

 
ثَ نَاَوقَاَل أَبُو َبْكرٍ  [2]- 2434  َجاِبٍر َرِضَي هللا َعْنهُ ََنَْوهُ ، َعْن أَبُو ُمَعاِويََة َعِن اأْلَْعَمِش َعِن احْلََسنِ  : َحدَّ

صحيح مسلم من حديث أبي    اه أبو بكر بن أبي شيبة ورجاله ثقات، والحارث بن أبي أسامة، وأصله في ]البوصيري: رو   #  
ا، لكن يشهد له حديثالمحققسعيد الخدري[ ] اْبِن َعبَّاٍس  و    أبي سعيد الخدري   ي: إسناد الحارث بن أبي أسامة ضعيف جدا

ُ َعْنهُ   [ مَرِضَي َّللاَّ
 

أَبُو    -  2435 ثَ نَايَ ْعَلى َوقَاَل  َحدَّ ثنا  اْلَقَوارِيِريُّ   :  َخاِلدٍ ،  ْبُن  ثنا  يُوُسُف  ُعثْ َعْمُرو  ،  َعْن  َمانَ ْبُن  َعِن  ،  َعْلَقَمَة  ْبِن  حَمُْفوِظ 
ْضَرِميِّ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم    ،احلَْ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم زََجَر َعِن الن َّْفِخ    قَاَل:وََكاَن ِمْن َأْصَحاِب َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِإنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُفُخ يف الشَّرَابِ رَُجاًل ي َ َورََأى  قَاَل:يف الشََّراِب   " ِإِن اْسَتطَْعَت َأْن َتِقيَئهُ َفِقْئهُ "  َقاَل:ف َ  ،َشِرَب قَائًِما ، مثَّ ن ْ
ا.[: المحقق] [له شاهدبوصيري: ال] #   الحديث بهذا األسناد ضعيف جدا

 

 بَابُ فَضْلِ سَقْيِ الْمَاءِ(   -  20) 
ثَ نَاقَاَل الطَّيَاِلِسيُّ   -  2436 َّ ُمْنُذ ََخِْسنَي َسَنًة    قَاَل:َأيِب ِإْسَحاَق  ، َعْن  ةُ ُشْعبَ   : َحدَّ ْعُت ُكَديْ َر الضَِّبِّ ْعُت    قَاَل:ْسَِ ُشْعَبةُ َوْسَِ

ْعُتهُ َأاَن ِمْن ُشْعَبَة ُمْنُذ ََخٍْس َأْو ِستٍّ َوَأْربَِعنيَ   قَاَل:َأاَن ِمْن َأيِب ِإْسَحاَق ُمْنْذ أْربَِعنَي َسَنًة   أََتى رَُجل     قَاَل: َسَنًة  أَبُو َداُوَد َوْسَِ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم    َقاَل:ُسوَل اَّللَِّ ف َ رَ    قَاَل:   "َوَأْعِط اْلَفْضلَ   ،ُقِل اْلَعْدلَ "اَي َرُسوَل اَّللَِّ َأْخِْبْين ِبَعَمٍل يدخلنا اجْلَنََّة قَاَل َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَلْيِه وَ  ُأِطْق َذِلَك قَاَل َصلَّى اَّللَّ ُأِطْق َذِلَك َأْو أستطيع َذِلكَ   قَاَل:  "َوأَْفِش السَّاَلمَ   ،فََأْطِعِم الطََّعامَ "َسلََّم  فَِإْن مَلْ    ، فَِإْن مَلْ 
َوَسلََّم   َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  إِِبلٍ "قَاَل  ِمْن  َلَك  َوِسَقاءً "  قَاَل:نَ َعْم    قَاَل:  "؟ َهْل  إِبِِلَك  ِمْن  بَِعريًا  ب َ   ،فَاْنظُْر  َأْهَل  اَل  َواْنظُْر  ْيٍت 

 " َواَل يَ ْنَخِرُق ِسَقاُؤَك َحَّتَّ جتََِب َلَك اجْلَنَّةُ  ،فَِإنََّك لََعلََّك اَل يَ ْهِلُك بَِعريُكَ  ،فَاْسِقِهمْ  ،الَّ ِغبًّااْلَماَء إِ  َيْشَربُونَ 
: الحديث  ققمحال]البوصيري: رواه أبو داود الطيالسي مرسًلا بسند صحيح، ورواه ابن خزيمة، والطبراني، والبيهقي[ ]  #  

اإلسناد   علتان:بهذا  وله  ترجمته.  -  1  ضعيف  في  كما  ضعيف  وهو  الضبي"  "كدير  إسناده  أن    -  2  في  إذ  مرسل  أنه 
 الصواب أن "كدير" ليس بصحابي.[ 

 

 بَابُ كَثْرَةِ شُرْبِ الْكَافِرِ لِكَوْنِهِ لَا يَذْكُرُ اسْمَ اللَّهَ تَعَالَى(   -  22) 
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  قَاَل: َسِعيِد ْبِن َيَساٍر ، َعْن َعْمرِو ْبِن ََيََْي ، َعْن مَحَّاد  ُهَو اْبُن َسَلَمةَ ، ثنا ِإبْ َراِهيُم السَّاِميُّ  : َحدَّثَ نَاىقَاَل أَبُو يَ ْعلَ  - 2438
َنَة مَلْ َأْر رَُجاًل َقطُّ َأْعظََم ِمْنهُ َواَل َأْطَوَل  ُ َعَليْ أَتَ ْيُت النَِّبَّ َصلَّى  قَاَل: رَأَْيُت رَُجاًل ِمْن ُجَهي ْ ِه َوَسلََّم يف َأْزَمٍة َأْو َأْزَلٍة َأَصاَبِت اَّللَّ

الصحابة  ،النَّاسَ  َعَلْيِه َوَسلََّم   ُ َوالرَُّجُل َيَُْخُذ بَِيِد    ،َفَكاَن الرَُّجُل َيَُْخُذ بَِيِد الرَُّجلِ   "تَ َوزَُّعوُهمْ "   :فَ َقاَل رسول هللا َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم بَِيِدي   ، يِن ِلَما يَ َرْوَن ِمْن طُويل َوِعظَِمي يَ َتَحاُمونَ َفَكاَن اْلَقْومُ   ،الرَُّجَلنْيِ  َفَذَهَب يِب   ،فََأَخَذ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ًعا  َفَشرِْبُت لَب َن ََها َحَّتَّ َحَلَب يل سَ   ،َحَلَب ُأْخَرى، مثَّ  َفَشرِْبُت لَب َن ََها  ،َفَحَلَب َشاةً   ،ِإىَل َمْنزِلِهِ  َفَذَهْبُت فَ َلمَّا َكاَن ِمَن    قَاَل:ب ْ
َواَل َرِويُت    ،َواَّللَِّ اَي َرُسوَل اَّللَِّ َما َشِبْعُت َقطُّ   :فَ ُقْلتُ   ،َفَشِبْعُت َوَرِويتُ   ،َفَحَلَب يل َشاًة َواِحَدةً   ،ِجْئتُ ، مثَّ  اْلَغِد َأْسَلْمتُ 

الْ  اَّللَُّ ف َ   ،ي َْومِ قَ ْبَل  َصلَّى  اَّللَِّ  َرُسوُل  َوَسلََّم:َقاَل  َعَلْيِه  َواِحدٍ "    ِمًعى  يف  َيْشَرُب  َأْمَعاءٍ   ،اْلُمْؤِمُن  َعِة  َسب ْ يف   " َواْلَكاِفُر 
 َهَذا َحِديث  َصِحيح  َأْخَرَجهُ َأمْحَُد ِمْن َهَذا اْلَوْجِه اأْلَِخرِي ِمْنهُ ُدوَن اْلِقصَِّة ِبطُوهِلَا  *

: الحديث بهذا اإلسناد رجاله ثقات  المحققبن حنبل بسند رجاله ثقات[ ]  ]البوصيري: رواه أبو يعلى الموصلي، وأحمد  #  
 وهو صحيح كما قال الحافظ ابن حجر.[ 

َبْكرِ   -  2439 أَبُو  َحدَّثَ نَاَوقَاَل  احْلُبَابِ   :  ْبُن  ثنا  زَْيُد  ُعب َْيَدةَ ،  ْبُن  ثنا  ُموَسى  َعْن  اأْلََغرُّ ُعب َْيد   ،  َيَسارٍ ،  ْبِن  َعْن َعطَاِء   ،
ْساَلمَ   قَاَل:ِغَفاِريِّ َرِضَي هللا َعْنهُ  اٍه الْ َجْهجَ  ُ َعَلْيِه    ،إنَّهُ َقِدَم يف نَ َفٍر ِمْن قَ ْوِمِه يُرِيُدوَن اإْلِ فحضروا مع رسول اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم   يف اْلَمْسِجدِ فَ َلْم يَ ْبَق    ،َيَُْخْذ ُكلُّ رَُجٍل بَِيِد َجِليِسهِ   قَاَل:فَ َلمَّا َسلََّم    ، َوَسلََّم اْلَمْغِربَ  َغرْيُ َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َأَحد   يَ ْقَدُم َعَليَّ  اَل  رَُجاًل طَوِياًل  وَُكْنُت  َعلَ   ،َوَغرْيِي   ُ اَّللَّ اَّللَِّ َصلَّى  رسول  ِإىَل َمْنزِِلهِ فذهب يب  َوَسلََّم  ًزا   ،ْيِه  يل َعن ْ  ،َفَحَلَب 

َها حَ  َعةَ فَأَتَ ْيُت َعَلي ْ َها  ،َأْعُنزٍ   َّتَّ َحَلَب يل َسب ْ َها  ،أُتِيُت ِبَصنِيِع بُ ْرَمةٍ ، مثَّ  فأتيت َعَلي ْ فَ َقاَلْت أم أمين َرِضَي هللا    ،فَأَتَ ْيُت َعَلي ْ
ُ َمْن َأَجاَع رَ   :َعْنها َلةَ َأَجاَع اَّللَّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َهِذِه اللَّي ْ ُ  فَ َقاَل َصلَّ   ،ُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َمْه اَي أُمَّ َأمْيََن َأَكَل  "َعَلْيِه َوَسلََّم  ى اَّللَّ
  : فقال جهجهاه  ،ن أتوا إليهَفَجَعَل الرجل ُيْب ِب  ،فَاْجَتَمَع ُهَو َوَأْصَحابُهُ   ،فََأْصَبُحوا قُ ُعوًدا  "َورِْزقُ نَا على هللا تعاىل   ،رِْزَقهُ 

َأْعُنزٍ  َعةُ  َها  ،فحلب يل َسب ْ َها  ،ة   بُ ْرمَ َوُصِنعَ   ،فأتيت َعَلي ْ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم اْلَمْغِرَب    ،فَأَتَ ْيُت َعلَي ْ َفَصلُّوا َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم وغري فَ َلْم يَ ْبقَ   "لِيَْأُخْذ ُكلُّ ِمْنُكْم بَِيِد َجِليِسهِ "  َقاَل:ف َ  وكنت عظيما   ،ي يف اْلَمْسِجِد َغرْيُ َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َأَحد   َعَليَّ  يَ ْقَدُم  اَل  َمْنزِِلهِ   ،طَوِياًل  ِإىَل  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّ  َرُسوُل  يِب  ًزا  ،َفَذَهَب  َعن ْ يل  َوَشِبْعتُ   ،َفَحَلَب   ، فَ َرِويُت 
هللا َعْنها َرِضَي  امين  أم  َفنَا   :فَ َقاَلْت  َهَذا َضي ْ أَلَْيَس  اَّللَِّ  َوَسلَّمَ   ،بلى  َقاَل:ف َ   ؟ َرُسوَل  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ رسول هلل َصلَّى  ِإنَّهُ  "   :فقال 

َلةَ  َعِة أَْمَعاءٍ َوالْ   ،َكاِفرٍ   معيَوَأَكَل قَ ْبَل َذِلَك يف    ،َأَكَل يف معي ُمْؤِمٍن اللَّي ْ  " َواِحدٍ   معيَواْلُمْؤِمُن َيَُْكُل يف    ،َكاِفُر َيَُْكُل يف َسب ْ
 زَْيُد ْبُن احْلُبَاِب َفذََكَر اْلَمْْتَ ُدوَن اْلِقصَّةِ ، ثنا أَبُو َبْكٍر َوأَبُو ُكَرْيٍب قَااَل  : َحدَّثَ نَاَوقَاَل أَبُو يَ ْعَلى

: الحديث بهذا اإلسناد ضعيف إذ أن  المحققبن عبيدة الربذي وهو ضعيف[ ]]البوصيري: مدار إسنادهما على موسى  # 
(، وهو  2438يف كما في ترجمته، ولكن يشهد له الحديث السابق برقم )مداره على "موسى بن عبيدة الربذي" وهو ضع

 قدم، وله شواهد أخرى في الصحيحين[ صحيح كما ت
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 بَابُ الْأَمْرِ بِالتَّدَاوِي(   -  1) 
ثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن ُعب َْيٍد، َحدَّ   -  2440 ُهَما قَ قَاَل َعْبُد ْبُن مُحَْيٍد: َحدَّ اَل:  ثَ نَا طَْلَحُة، َعْن َعطَاٍء، َعْن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي هللا َعن ْ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: َ تَ َعاىَل مَلْ َُيُْلْق َداًء ِإالَّ َوَقْد َخَلَق َلهُ ِشَفاًء ِإالَّ  أَي َُّها ا: "  قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ السَّاَم لنَّاُس َتَداَوْوا، فَِإنَّ اَّللَّ
 "، َوالسَّاُم: اْلَمْوُت. 

اْلُبَخاِري ِمنْ *   َوَمْتِنِه، َأْخَرَجهُ  ، َوَقْد َخاَلَف يف َسَنِدهِ  رَِوايَِة َعْمِر ْبِن سعيد بن َأيِب   قُ ْلُت: طَْلَحةُ ُهَو اْبُن َعْمرٍو: َضِعيف 
ُ تَ َعاىَل َداًء ِإالَّ أَنْ َزَل َلهُ ِشَفاًء "، َومَلْ  ُحَسنْيِ ، َعْن َعطَاٍء، قَاَل: َعْن َأيِب هريرة َرِضَي هللا َعْنه ول  فظه اْلَمْْتِ: " َما أَنْ َزَل اَّللَّ

 َلهُ َواَل آِخَرُه. َيْذُكْر َأوَّ 
ا فيه طلحة بن عمرو  المحققلضعف طلحة بن عمرو بن عثمان الحضرمي[ ]]البوصيري: ضعيف    #   : إسناده ضعيف جدا

 وغيرهما[ في الصحيحين الحديث أصله و  الحضرمي وهو متروك.
 

 بَابُ الْقِسْطِ(   -  2) 
ثَ نَا أَبُو ُمَعاِويََة، َعِن اأْلَْعَمِش، َعْن َأيِب ُسْفيَاَن، َعْن َجاِبٍر َرِضَي هللا َعْنهُ قَا  -  2441 َل: َدَخَل النَِّبُّ قَاَل أَبُو َبْكٍر: َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعَلى أُمِّ َسَلَمَة رَ  َبعِ َصلَّى اَّللَّ َها َوِعْنَدَها َصِبٌّ يَ ن ْ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  ِضَي هللا َعن ْ ُث َمْنِخرَاهُ َدًما، فَ َقاَل النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:   "َما َهَذا؟ " َا َيْكفِ "قَالُوا: بِِه اْلُعْذرَُة، فقال النِب َصلَّى اَّللَّ ي ِإْحَداُكنَّ َأْن تَُْخَذ ِقْسطًا  عالم تُ َعذِّْبَن َأْواَلدَُكنَّ، ِإَّنَّ

هُ ، مثَّ ، فَ َتُحكَّهُ ِِبَاٍء َسْبَع َمرَّاتٍ ِهْنِدايًّ   قَاَل: فَ َفَعُلوا َفَْبََأ.  ."تُوِجَرهُ ِإايَّ
 ِإْسنَاُدهُ َحَسن . * 
نه    : هذا إسناد حسن من أجل أبي سفيان فهو صدوق.المحقق ]البوصيري: رواه ابن أبي شيبة بإسناد حسن[ ]  #   وحس 

 الحافظ هنا في المطالب[
 

 بَابُ الْمَاءِ الْبَارِدِ لِلْحُمَّى(   -  5) 
َثِم،   -  2443 ثَ نَا َأمْحَُد ْبُن ِإْسَحاَق، َحدَّثَ نَا َجرِيُر ْبُن اهْلَي ْ ََيََْي ْبُن َعْمرٍو النَّاِجيُّ، َعْن َعْلَقَمَة   ، َحدََّثيِن قَاَل احْلَاِرُث: َحدَّ

اْبِن َعْبِد اَّللَِّ   النَِّبِّ َصلَّى  ، َعِن  قَاَل:  اْلُمَزينِّ َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اْلَوْردُ " َّللَّ ِمْنُكْم َأَخَذهُ  َأَحٍد  َا  اَبرِدٍ   ،َأميُّ َماٍء  َجرَّةَ  ،  "فَ ْلَيُصبَّ َعَلْيِه 
ْضَرِميُّ: اْلَوْرُد: احْلُمَّى.   قَاَل احلَْ

  #  [ ]. األولى: جرير بن الهيثم لم    : هذا إسناد ضعيف فيه علتان:محققلا ]البوصيري: رواه الحارث بن أبي أسامة مرسًلا
له ترجمة. ترجمة.  أجد  له  أجد  لم  يحيى بن عمرو الناجي  ترجمته  الثانية:  تقدم في  .  وهو مرسل؛ ألن علقمة تابعي كما 

 ويشهد لمعناه أحاديث[
 

 بَابُ التَّلْبِينَةِ(   -  6) 
حُمَمَّ   -  2445 ثَ نَا  َحدَّ احْلَاِرُث:  ِإْْسَاِعيقَاَل  ثَ نَا  َحدَّ َجْعَفٍر،  ْبُن  َعْن ُد  َمْعَمٍر،  الرَّمْحَِن  َعْبِد  ْبِن  اَّللَِّ  َعْبِد  َعْن  َعيَّاٍش،  ْبُن  ُل 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل:   . " ْلِبيَنِة ِشَفاء  ِمْن ُكلِّ َداءٍ يف الت َّ " ِإْسَحاَق ابن َأيِب طَْلَحَة، َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ
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: هذا إسناد ضعيف. رواه ِإْسَماِعيُل ْبُن َعيَّاٍش، َعْن َعْبِد َّللاَِّ  المحقق[ ]ضعيف:  (3995في ضعيف الجامع )  لبانياأل ]  #  
ْحَمِن ْبِن معمر وهو مدني ورواية إسماعيل عن غير الشاميين ضعيفة عًلوة على أنه مدلس ال يقبل حديثه إالَّ   ْبِن َعْبِد الرَّ

ا بالسماع وقد عن  عن، وهو مرسل[ مصرحا
 

 بَابُ الرِّجْلَةِ(   -  8) 
ثَ نَا ِإبْ َراِهيُم ْبُن  - 2447 ثَ نَا َعْبُد الرَِّحيِم ْبُن َواِقٍد، َحدَّثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن َخاِلٍد، َحدَّ حُمَمٍَّد اأْلَْسَلِميُّ، َعْن ثَ ْوٍر قَاَل احْلَاِرُث: َحدَّ

َعَلْيهِ   ُ اَّللَّ َصلَّى  النَِّبُّ  َمرَّ  رِْجِلهِ قَاَل:  َويف  اِبلّرِْجَلِة،  َوَسلََّم  َوَسلََّم:    َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  النَِّبُّ  فَ َقاَل  َفَْبَِأْت،  هِبَا  َفَداَواَها  قُ ْرَحة    
ُ ِفيِك انْ ُبيِت َحْيُث ِشْئيِت، فَأَْنِت ِشَفاء  ِمْن َسْبِعنَي َداًء أَْداَنهُ الصَُّداعُ "  . "اَبَرَك اَّللَّ

: هذا إسناد تالف فيه أربع  المحققالرحيم بن واقد وهو ضعيف[ ]حارث بن أبي أسامة، عن عبد : رواه ال]البوصيري  # 
الثالثة: إبراهيم بن محمد األسلمي فهو   الثانية: جهالة محمد بن خالد القرشي. األولى: ضعف عبد الرحيم بن واقد. علل:

 الرابعة: ثور لم أميزه.[  متهم.
 

 وَالصَّعْتَرِ( وَالْمُرِّ    بَابُ اللُّبَانِ   -  9) 
ثَ نَا اْلَولِيُد، َعِن اْبِن هَلِيَعَة، َعْن ُعب َْيِد اَّللَِّ ْبنِ  - 2448 ثَ نَا َداُوُد ْبُن ُرَشْيٍد، َحدَّ  َأيِب َجْعَفٍر، َعْن َأاَبَن ْبِن قَاَل أَبُو يَ ْعَلى: َحدَّ

َرُسوُل   قَاَل  قَاَل:  َعْنهُ  هللا  َرِضَي  أََنٍس  َعْن  َصلَّ َصاِلٍح،  َوَسلََّم:  اَّللَِّ  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َواْلُمرِّ،  "ى  اِبللُّبَاِن،  بُ يُوِتُكْم  يف  تَ َبخَُّروا 
 . " َوالصَّْعرتَِ 

: هذا إسناد ضعيف فيه  المحقق]البوصيري: رواه أبو يعلى بسند ضعيف لضعف ابن لهيعة، وعنعنة الوليد بن مسلم[ ]  #  
 الثانية: ضعف ابن لهيعة.[  هو ُمدلس.علتان: األولى: عنعنة الوليد بن مسلم و 

 

 بَابُ دَهْنِ السِّمْسِمِ(   -  11) 
َجاِبٍر    -  2450 َعْن  وَِكيع ،  َأْخَْباََن  ِإْسَحاُق:  اجْلُْعِفيُّ    -قَاَل  َجْعَفٍر  -ُهَو  َأيِب  َعْن  حُمَمَُّد    -،  اْلبَاِقُر  ْبِن  ُهَو  َعِليِّ  ْبُن 

ْمِسِم. احْلَُسنْيِ، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َسْعَرَط اِبلسِّ  ى اَّللَّ
جابر  :  المحقق]  #   ضعف  الثاني:  النبو ة.  زمن  يدرك  لم  علي  بن  محمد  فإن  إرساله،  أحدهما:  ألمرين:  ضعيف  الحديث 

 الجعفي. [
 

 يْهِ لِيَزْدَادَ أَجْرًا( كَفَّارَاتِ الْمَرَضِ وَثَوَابِ الْمَرِيضِ وَأَنَّ الْمُؤْمِنَ يُشَدَّدُ عَلَ بَابُ    -  12) 
اَّللَِّ    قَالَ     1-  2451 َعْبِد  ْبِن  َعْوِن  َعْن  مُحَْيٍد،  َأيِب  ْبُن  حُمَمَُّد  َحدَّثَ نَا  اْلَعَقِديُّ،  َعاِمٍر  أَبُو  َأْخَْباََن  ْبِن  ِإْسَحاُق:  َبَة  ُعت ْ ْبِن 

هللا َرِضَي  َمْسُعوٍد  ْبِن  اَّللَِّ  َعْبِد  َعْن  أَبِيِه،  َعْن  رَ   َمْسُعوٍد،  ِعْنَد  َجاِلًسا  قَاَل: ُكْنُت  َوَسلََّم  َعْنهُ  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّ  ُسوِل 
 السََّقِم أَلََحبَّ   لَهُ يف َعِجْبُت لِْلُمْؤِمِن َوَجَزِعِه ِمَن السََّقِم، َوَلْو يَ ْعَلُم َما  "فَ ت ََبسََّم، فَ ُقْلنَا: اَي َرُسوَل اَّللَِّ ِممَّ تَ َبسَّْمَت؟ قَاَل:  

َها، فَ َقالُوا: ِممَّ تَ َبسَّْمَت اَي َرُسو "بَّهُ ا َحَّتَّ يَ ْلَقى رَ َأْن َيُكوَن َسِقيمً  ؟  . مثَّ تَ َبسََّم الثَّانَِيَة، َورََفَع رَْأَسهُ ِإىَل السََّماِء فَ َنظََر ِإلَي ْ َل اَّللَِّ
هُ الَِّذي َكاَن ُيَصلِّ َعِجْبُت ِلَمَلَكنْيِ نَ َزاَل ِمَن السََّماِء يَ ْلَتِمَساِن ُمْؤمِ "قَاَل:  ي ِفيِه فَ َلْم َيََِداُه، فَ َعَرَجا ِإىَل اَّللَِّ تَ َعاىَل،  نًا يف ُمَصالَّ

! ِإنَّ َعْبَدَك ُفاَلن ، ُكنَّا َنْكُتُب لَهُ ِمَن اْلَعَمِل يف ُكلِّ يَ ْوٍم َكَذا وََكَذا، َوإِنََّك حَ   اْلَمَرَض، َبْسَتهُ يف ِحبَاِلَك، يَ ْعيِن فَ َقااَل: اَي َربِّ
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ُ تَ َعاىَل هلَُ  ئًا، فَ َلهُ َأْجُر َما َعِمَل َعلَ فَ َقاَل اَّللَّ َلٍة َواَل تُ ْنِقَصاهُ َشي ْ   ى َأْجٍر َما َحَبْسُتُه.َما: اْكتُ بَا ِلَعْبِدي ِمْثَل َما يَ ْعَمُل ُكلِّ يَ ْوٍم َولَي ْ
 " 

 
  مُحَْيٍد، بِِه.  َوقَاَل الطَّيَاِلِسيُّ: َحدَّثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن َأيِب  2- 2451

ْسنَاِد. َهَذا َحِديث  َضعِ *   يُف اإْلِ
  #  [ وهو ضعيف[  أبي حميد،  ابن مسعود هذا على محمد بن  مدار حديث  لغيرهالمحقق]البوصيري:  إسناد  :  : حسن  هذا 

 ضعيف عل ته محمد بن أبي حميد، فهو ضعيف[ 
 

ُمَعاِويََة،  1-  2452 أَبُو  َأْخَْباََن  ِإْسَحاُق:  َجب َلَ   َوقَاَل  َأْرطَاَة، َعْن  اْبُن  ُهَو  احْلَجَّاُج  ثَ نَا  ْبِن  َحدَّ اَّللَِّ  ُسَحْيٍم، َعْن َعْبِد  ْبِن  َة 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل:   رََجةُ ِعْنَد اَّللَِّ تَ َعاىَل ِإنَّ ا" َمْسُعوٍد َرِضَي هللا َعْنهُ َعْن َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُلُغَها  ،لرَُّجَل لََتُكوُن لَهُ الدَّ َفَما يَ ب ْ

ُلُغَها ِبَذِلَك اْلَباَلءِ  ت ََلى يف َجَسِدِه، فَ ي َب ْ  . "ِبَعَمٍل َحَّتَّ يُ ب ْ
 * .  َهَذا ِإْسنَاد  َضِعيف 
 

ثَ نَا أَبُو ُمَعاوِيََة،  2- 2452  َوزَاَد َبنْيَ َجب ََلَة َواْبِن َمْسُعوٍد َعمَّْن َأْخَْبَُه. َوقَاَل أَبُو َبْكٍر: َحدَّ
ا راٍو لم يسم[ ]  صيري:]البو   #   : حسن  المحققرواه إسحاق بن راهويه، وأبو بكر بن أبي شيبة بسند ضعيف، وفيه أيضا

 بين جبلة وابن مسعود.[  الثانية: جهالة الواسطة األولى: عنعنة الحجاج بن أرطاة. اإلسناد ضعيف، فيه علتان:وهذا  لغيره
 

د : َحدَّثَ نَا أَبُو اأْلَ   -  2453 ثَ نَا َأْشَعُث ْبُن ُسَلْيٍم،َوقَاَل ُمَسدَّ َعْن َأيِب بُ ْرَدَة، َعْن بَ ْعِض أُمََّهاِت املؤمنني َرِضَي   ْحَوِص، َحدَّ
فَاشْ  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّ  َرُسوُل  اْشَتَكى  قال:  َعْنهن  فَ َعلَ هللا  ِإْحَدااَن  َأنَّ  َلْو  قُ ْلُت:  أَفَاَق  فَ َلمَّا  َعَلْيِه،  َهَذا َتدَّ  ْت 

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َها، فَ َقاَل َصلَّى اَّللَّ ُد َعَلْيِه ِمْن َوَجِعِه لُِيَحطَّ َعْنهُ ِمْن " :َخِشيُت َعَلي ْ  " َخطَااَيُه؟َأَواَل تَ ْعَلِمنَي َأنَّ اْلُمْؤِمَن ُيَشدَّ
 : هذا إسناد صحيح.[ المحقق] # 

 

احْلََكمُ   -  2458 َحدَّثَ نَا  احْلَاِرُث:  ْبُن َعبَّادٍ   َوقَاَل  ثَ نَا َعبَّاُد  َحدَّ ُموَسى،  زَْيٍد، َعْن  ْبُن  ْبِن  زاَِيٍد، َعْن َعِليِّ  ِهَشاِم ْبِن  ، َعْن 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّ  هُ بَ ْعَد َأْربَِعنَي َما ِمْن ُمْسِلٍم ُيَصاُب ِِبُِصيَبٍة، فَ َيْذُكُر ُمِصيب َتَ "ى اَّللَّ

ُ ِمَن اأْلَْجِر ِعْنَد َذِلَك ِمث َْلَما أُْعِطَي يَ ْوَم ُأِصيبَ َسَنًة، فَ ُيْحِدُث هَلَا اْسرِتَْجا  . " ًعا ِإالَّ َأْعطَاهُ اَّللَّ
ا فيه علتان:المحقق]  [مرسل بسند فيه علي بن زيد بن جدعان، وله شاهدبوصيري:  ال]  #   ى:  األول  : هذا إسناد ضعيف جدا

 الثانية: علي بن زيد فهو ضعيف.[  ام بن زياد فهو متروك.هش
 

 بَابُ ذَمِّ مَنْ لَا يَمْرَضُ(   -  14) 
اَل:  َمْوىَل الزَّرَِقيِّنَي قَ   قَاَل ِإْسَحاُق: َأْخَْباََن أَبُو َعاِمٍر اْلَعَقِديُّ، َحدَّثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن َأيِب مُحَْيٍد، َعْن ُمْسِلِم ْبِن َعِقيلٍ   1-  2465

َأاَب َعِقيٍل! اَي  فَ َقاَل:  فَاِطَمَة  َأيِب  ْبِن  ِإاَيِس  ْبِن  اَّللَِّ  َعْبِد  َثيِن َدَخْلُت َعَلى  َحدَّ اَّللَِّ   ،  َرُسوُل  َنَما  بَ ي ْ فَ َقاَل:  َأْخَْبَهُ  َأاَبهُ  َأنَّ  َأيِب، 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َجاِلس  ِإْذ قَاَل:  ! فَ َقاَل:  :فَابْ َتَدْراَنهُ فَ ُقْلنَا ،" ؟ ْن اَل َيْسَقمَ َمْن ِمْنُكْم َيُِبُّ أَ "َصلَّى اَّللَّ َأحتُِبُّوَن  "ََنُْن اَي َرُسوَل اَّللَِّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َحَّتَّ رَأَيْ نَا يف َوْجِهِه   ،" الصيَّالَّةِ َأْن َتُكونُوا ِمْثَل احْلُُمِر  ُ   َرُسوُل امثَّ قَالَ  الت ََّغريَُّ،َوتَ َغريََّ النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ َّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
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َوسَ  وََكفَّارَاتٍ "   :لَّمَ َعَلْيِه  َباَلٍء  َأْصَحاَب  َتُكونُوا  َأْن  حتُِبُّوَن  َوَسلََّم: " َأاَل  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  قَاَل   ! اَّللَِّ َرُسوَل  اَي  بَ َلى  فَ َقالُوا:  ؟ 
ت ََلى" ت ََلى اِبْلَباَلِء َحَّتَّ يَ نَاَل ِفْيِه َمْنزَِلةً  اِبْلَباَلِء َوَذِلَك ِمْن َكَراَمِتِه َعَلى    َوالَِّذي نَ ْفِسي بَِيِدِه ِإنَّ اْلُمْؤِمَن لَيُ ب ْ هللا تعاىل، َوِإنَّهُ لَيُ ب ْ

ت ََلى ِبَذِلَك فيبلغه هللا تعاىل تِْلَك اْلَمْنزَِلَة.  "  ِعْنَد اَّللَِّ تَ َعاىَل يَ نَاهُلَا ُدوَن َأْن يُ ب ْ
.   مُحَْيٍد:حُمَمَُّد ْبُن َأيِب *   َضِعيف 

ثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن ِإبْ َراِهيَم ُهَو اْبُن َأيِب مُحَْيٍد، بِِه بَِنْحوِ َوقَاَل أَبُو  2- 2465 ثَ نَا ُمْصَعُب ْبُن اْلِمْقَداِم، َحدَّ  ُه. َبْكٍر: َحدَّ
ضعيف.]البوصيري:    #   وهو  حميد  أبي  بن  محمد  على  إسناده  ]مدار  فيهالمحقق[  ضعيف  إسناد  هذ  علل:  :   أربع 

الرابعة: إياس بن أبي   الثالثة: جهالة عبد هللا بن إياس. لثانية: جهالة مسلم بن عقيل.ا  ضعف محمد بن أبي حميد.األولى:  
 [ولكن الجزاءه شواهد صحيحة فاطمة لم أجد له ترجمة.

 

ثَ نَاَوقَاَل    -  2467 َحدَّ اْلَوا  احْلَاِرُث:  َعْبُد  حدثنا  ِإْسَحاَق،  ْبُن  اأْلَْحَوِل،ََيََْي  َعاِصٍم  َعْن  زاَِيٍد،  ْبُن  ُعْثَماَن    ِحِد  َأيِب  َعْن 
النَِّبُّ صَ  َلهُ  فقال  جسمان عظيم،  ُذو  َجِسيم ،  َأْعَرايِبٌّ  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ النَِّبِّ َصلَّى  َدَخَل َعَلى  َعَلْيهِ قَاَل:   ُ اَّللَّ َوَسلََّم: لَّى   

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   :لَ اقَ   "؟ َمََّت َعْهُدَك اِبحْلُمَّى" ُ   :قَالَ   "؟ فَالصَُّداعُ "  :اَل َأْعرِفُ َها، قَاَل َصلَّى اَّللَّ اَل َأْدِري َما ُهَو، قال َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  "؟فأصبت ِبالك"َعَلْيِه َوَسلََّم  ُ َعَلْيِه  َل النَِّبِّ َصلَّ قَاَل: اَل، فَ َقا "؟ فَ ُرزِْئَت ِبَوَلِدكَ " قَاَل: اَل، قَاَل َصلَّى اَّللَّ ى اَّللَّ

َ يُ ْبِغُض اْلِعْفرِيَت، النِّْفرِيَت، الَِّذي اَل يرزأ يف ولده، َواَل ُيَصاُب يف َمالِهِ " :َوَسلَّمَ   . "ِإنَّ اَّللَّ
بي بن  ويشهد له أحاديث عن أبي هريرة، وأنس، وأ هذا إسناد حسن من أجل يحيى بن إسحاق إالَّ أنه مرسل.  :  المحقق]  #  

 كعب رضي هللا عنهم وزيد بن أسلم.[ 
 

 بَابُ فَضْلِ كِتْمَانِ الْمُصِيبَةِ(   -  15) 
 ْبُن ُسَلْيَماَن، َعْن َعْبِد اْلَعزِيِز ْبِن َأيِب َروَّاٍد، َعْن اَنِفٍع،  قَاَل أَبُو يَ ْعَلى: َحدَّثَ نَا أَبُو ُموَسى اهْلََرِويُّ، َحدَّثَ نَا زَاِفرُ   -  2468

ُ َعَلْيِه َوَسلَّ َعِن اْبِن  ُهَما قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  . " ِمْن ََتَاِم اْلِْبِّ ِكْتَماُن اْلَمَصاِئبِ " َم: ُعَمَر َرِضَي هللا َعن ْ
 ضعيف علته زافر بن سليمان.[ : هذا إسناد  المحقق] # 

 

 بَابُ فَضْلِ عِيَادَةِ الْمَرِيضِ(   -  16) 
ثَ نَا ِإْسحَ  - 2471 َأْخَْبين اْبُن هَلِيَعَة، َعْن يَزِيَد ْبِن َأيِب َحِبيٍب، َعِن اْلَولِيِد ْبِن  َوْهٍب،ئِيَل، َحدَّثَ نَا اْبُن اُق ْبُن َأيِب ِإْسَرا َحدَّ

َع َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى ا ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل:  قَ ْيٍس قَاَل: ِإنَّ َأاَب َسِعيٍد اخْلُْدِريَّ َرِضَي هللا َعْنُه، َأْخَْبَُه، أَنَّهُ ْسَِ َم  َمْن َواَفَق ِصيَا"َّللَّ
 . "يَ ْوِم اجْلُُمَعِة، َوَعاَد َمرِيًضا َوَشِهَد َجنَازًَة، َوَأْعَتَق رَقَ َبًة: َوَجَبْت َلهُ اجْلَنَّةُ 

 هذا إسناد ضعيف علته ابن لهيعة.[ حسن لغيره، و : المحقق[ ]صحيح: (3252في صحيح الجامع ) األلباني] # 
 

ثَ نَا َخاِلُد ْبُن خَمَْلٍد، - 2472 يًعا: َحدَّ َثيِن قَاَل أَبُو َبْكٍر، َوَعْبُد ْبُن مُحَْيٍد مجَِ ْعُت َعْبَد اَّللَِّ ْبَن  ُعَمارََة،قَ ْيس  أَبُو  ، َحدَّ قَاَل ْسَِ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: لنَّ َعْن َجدِِّه َرِضَي هللا َعْنُه، َعِن ا  ،َعْن أَبِيهِ   َُيَدِّثُ َأيِب َبْكِر ْبِن َحْزٍم   َمْن َعاَد َمرِيًضا اَل يَ َزاُل "ِبِّ َصلَّى اَّللَّ

َقَع ِفيَها   . " مثَّ ِإَذا رََجَع اَل يَ َزاُل َُيُوُض ِفيَها َحَّتَّ يَ ْرِجَع ِمْن َحْيُث َجاءَ "زَاَد َعْبد : . " َُيُوُض يف الرَّمْحَِة، َحَّتَّ ِإَذا قَ َعَد اْست َن ْ
 هذا إسناد ضعيف[ ، و سن لغيره ح: المحقق] [ضعيف : (288في المنتخب ) ي العدو ] # 
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 بَابُ الزَّجْرِ عَنِ الدُّخُولِ إِلَى أَرْضٍ وَقَعَ بِهَا الطَّاعُونُ(   -  17)  
ثَ نَا ُعَمُر ْبُن َسِعيٍد الدَِّمْشِقيُّ، َحدَّثَ نَا َسِعيُد ْبُن َعْبِد اْلَعزِيِز،    -  2476 َعْن َمْكُحوٍل، َعْن أُمِّ أمَْيََن َرِضَي َوقَاَل َعْبد : َحدَّ

َعْت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ  َا ْسَِ َها قَاَلْت: ِإَّنَّ َوِإْن َأَصاَب النَّاَس ُمْوََتن  َوأَْنَت  " َض َأْهِلِه فَ َقاَل:  َعَلْيِه َوَسلََّم يُوِصي بَ عْ   هللا َعن ْ
 . " ِفيِهْم فَاثْ ُبتْ 

َقِطع  *   احْلَِديُث ُمن ْ
لمكحول سماعا من أم أيمن. وسعيد بن عبد العزيز تغير  :  (1592في المنتخب )  ]العدوي   #   في إسناده كًلم: ال نعرف 

 ثابت[طرقه المتن بمجموع إسناد ضعيف جدا، و : المحقق] [حفظه.
 

 بَابُ النُّقْلَةِ مِنَ الْبَلَدِ الْوَبِيَّةِ(   -  18) 
ثَ نَا  -  2477 ُهْم أَنَّهُ قَاَل: اَي    ُسْفيَاُن، َعْن َمْعَمٍر، َعْن رَُجٍل ِمنْ   قَاَل اْبُن َأيِب ُعَمَر: َحدَّ آِل حبَِرِي ْبِن رَْيَساَن، َعْن رَُجٍل ِمن ْ

  ، َدُعوَها" َعَلْيِه َوَسلََّم:  َوِهَي َوبِيَّة ، فَ َقاَل َصلَّى اَّللَُّ   ،َورِيِفنَا   ، َأْرًضا ِمْن َأْرِضنَا يُ َقاُل هَلَا: أَْبنَيُ، ِهَي َأْرُض ِمريَتِنَاَرُسوَل اَّللَِّ ِإنَّ  
 . "فَِإنَّ ِمَن اْلَقَرِف الت ََّلفَ 

 ْبِن ُمَسْيٍك َرِضَي هللا َعْنُه. قُ ْلُت: ُهَو ِعْنَد َأيِب َداُوَد ِمْن َحِديِث فَ ْرَوَة * 
  #  [ التابعي.[  لجهالة  بسند ضعيف  بن عمر  يحيى  بن  رواه محمد  ضعيف علته  المحقق]البوصيري:  إسناد  جهالة  : هذا 

 بن بحير.[   يحيى بن عبد هللا
 

 بَابُ الرُّقَى(   -  19) 
َفَة، َعِن السَّاِئِب    شابُوَر،حُمَمَُّد ْبُن ُشَعْيِب ْبِن    َأْخَْبانَ   - 2479 َعْن ِإْسَحاَق ْبِن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َأيِب فَ ْرَوَة، َعْن يَزِيَد ْبِن ُخَصي ْ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ،ْبِن يَزِيَد قَاَل: اْشَتَكْيُت َشْكَوى ُفُث َعَليَّ ِبِه. فَ بَ  ،َفَحَمُلوين ِإىَل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  اَت يَ ْرِقييِن اِبْلُقْرآِن، َويَ ن ْ
ْسنَادِ  *  َهَذا َحِديث  َضِعيُف اإْلِ

نفث فيها ثابتتين في  ، على أن الرقية بالقرآن، وال   ]البوصيري: إسناده ضعيف لضعف إسحاق بن عبد هللا بن أبي فروة.  #  
ا، علته المحقق[ ] . الصحيحين  إسحاق بن أبي فروة، وَضع فه الحافظ هنا.[ : هذا إسناد ضعيف جدا

 

د : َحدَّثَ نَا اْلُمْعَتِمُر، َعْن راََبِح ْبِن    - 2480  َعَلْيِه َوَسلََّم  َعْن َمْعَمٍر، َعِن الزُّْهِريِّ قَاَل: إنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَُّ   زَْيٍد، َوقَاَل ُمَسدَّ
 نَ َفَث يف َيَدْيِه مثَّ رَدَّمُهَا َعَلى َوْجِهِه.  ،َكاَن ِإَذا اْشَتَكى

 : رجاله ثقات، إالَّ أنه مرسل أو معضل.[ المحقق] # 
 

د : َحدَّثَ نَا مُحَْيُد ْبُن اأْلَْسَوِد، َحدَّثَ نَا اْبُن أَُميََّة، - 2484 َثيِن  َوقَاَل ُمَسدَّ َرِضَي هللا َعْنهُ نَّ َعْبَد الرَّمْحَِن ْبَن َعْوٍف ُة، أَ الثِّقَ  َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ َقالُوا   فَ َقاَل: اَل تَ ُقولُوا َهَكَذا، َوَلِكْن قُولُوا    -ذََكَر َكاَلًما    -َعاَد َمرِيًضا ِمْن َأْصَحاِب َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَذا عَ  َكَما َكاَن يَ ُقوُل َرُسوُل اَّللَِّ  َتهُ  ،اللَُّهمَّ َأْذِهْب َعْنهُ َما َيَِدُ "اَد َمرِيًضا: َصلَّى اَّللَّ  . " َوآِجْرهُ ِفيَما ابْ ت ََلي ْ
ْحَمِن ْبِن  المحقق]البوصيري: رواه مسد د بسند ضعيف لجهالة بعض رواته.[ ]  #  : إسناده ضعيف لجهالة الراوي َعْن َعْبِد الرَّ

 ِضَي َّللاَُّ عنه.[ َعْوٍف رَ 
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 نَفْيِ الْعَدْوَى وَالْفِرَارِ مِنَ الْمَجْذُومِ وَالزَّجْرِ عَنِ الطِّيَرَةِ( بَابُ    -  21) 
رَ   -  2488 أَُماَمَة  َأيِب  يَزِيَد، َعِن اْلَقاِسِم، َعْن  ْبِن  الرَّمْحَِن  أَبُو ُأَساَمَة، َعْن َعْبِد  ثَ نَا  َحدَّ أَبُو َبْكٍر:  هللا  قَاَل  َعْنُه، َعِن ِضَي 

 " اَل َعْدَوى َواَل ِطرَيََة، َمْن َأْعَدى اأْلَوََّل؟" َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: النَِّبِّ َصلَّى اَّللَُّ 
حسن :  المحقق]البوصيري: رواه أبو بكر بن أبي شيبة، وله شاهد من حديث أنس وأصله في الصحيح ال عدوى.[ ]  #  

 [ .هذا اإلسناد ضعيفاا النقطاعهلغيره، و 
 

، َحدَّثَ نَا َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َعْوٍن، َعْن اَنِفٍع، َعِن اْبِن عُ   -  2489 ثَ نَا اخْلَِليُل ْبُن زََكرايَّ ُهَما،  َوقَاَل احْلَاِرُث: َحدَّ َمَر َرِضَي هللا َعن ْ
فَِإَذا جَمُْذوم ، بُِعْسَفاَن  َوَسلََّم َمرَّ  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ اَّللَِّ َصلَّى  َرُسوَل  َوقَاَل:  فَأَ   َأنَّ  السَّرْيَ،  يُ ْعِدي "ْسرََع  اأْلَْدَواِء  َشْيء  ِمَن   ،ِإْن َكاَن 

 . " فَ ُهَو َهَذا
ا علته الخليل بن زكريا.[ المحقق]البوصيري: رواه الحارث، عن الخليل بن زكريا وهو ضعيف.[ ] #   : هذا إسناد ضعيف جدا

 

ثَ نَا أَبُو َعاِصٍم، حدثنا ابن جريح، َعنْ   -  2490 اَل َعْدَوى، َواَل  " َعَلْيِه َوَسلََّم:   َعطَاٍء قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َحدَّ
. قُ ْلُت: َفَما الصََّفُر؟ قَاَل: يَ ُقوُل النَّاُس:  " ِطرَيََة، َواَل َصَفَر، َواَل َهاَمةَ  َوَجع  َيَُْخُذ ". قُ ْلُت: َعمَّْن؟ قَاَل: َحِديث  ُمْسَتِفيض 

 . " اْلَبْطنِ 
هذا إسناد ضعيف علته: عنعنة ابن جريج وهو معدود ضمن أصحاب المرتبة الثالثة من مراتب  حسن لغيره، و :  المحقق]  #  

ا بالسماع، وهو مرسل.[المدلسين الذين ال يقبل حد  يثهم إالَّ مصرحا
 

ثَ نَا َعبَّاد ، َحدَّ  - 2494 ، َعِن اْلَقاِسِم، َعْن َأيِب أَُماَمَة َرِضَي هللا َعْنهُ قَاَل:  َوقَاَل أَبُو يَ ْعَلى: َحدَّثَ نَا أَبُو الرَّبِيِع، َحدَّ ثَ نَا َجْعَفر 
ُ قَا َا الطِّرَيَةُ َما رَدََّك َأْو أَْمَضاكَ " :َعَلْيِه َوَسلَّمَ َل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  . " ِإَّنَّ

 ع الشواهد إلى الحسن لغيره[ جمو بم الحديث يرتقي متن و  : هذا إسناد واه علته جعفر بن الزبير.المحقق] # 
 

ثَ نَا    -  2496 ثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن َبكَّاٍر، َحدَّ ِه أُمِّ َعْلَقَمَة َوقَاَل أَبُو يَ ْعَلى: َحدَّ اْبُن َأيِب الّزاَِنِد، َعْن َعْلَقَمَة ْبِن َأيِب َعْلَقَمَة، َعْن أُمِّ
َها الصَِّبُّ َمْواَلِة َعاِئَشَة. قَاَلْت: أَتَ ْيُت َعاِئَشَة ِبُغاَل  َها  فَ َرَأْت َعاِئَشةُ َرِضَي هللا عَ   ،ٍم َصِبٍّ َتْدُعو لَُه، فَ َرفَ ُعوا ِوَساَدًة َكاَن َعَلي ْ ن ْ

َها فَ رَ   :حَتْت ََها ُموًسى، فَ َقاَلْت: َما َهِذِه؟ قَاَل: جَنَْعُلَها ِمَن اجلِْنِّ َواْلَفزَِع، قَالَ  َمْت هِبَا، َوقَاَلْت:  فََأَخَذَْتَا َعاِئَشةُ َرِضَي هللا َعن ْ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن يُ ْبِغُض الطِّرَيََة وَ ِإنَّ َرُسوَل اَّللَِّ صَ   َيْكَرُهَها. لَّى اَّللَّ

هذا إسناد ضعيف رواه محمد بن بكار، عن ابن أبي الزناد، ومحمد بن بكار بغدادي، فيظهر أنه  حسن لغيره، و : المحقق] # 
 ناد ببغداد، وتقدم أن حديث ابن أبي الزناد ببغداد بعد التلقين.[ سمع الحديث من ابن أبي الز 

 

 بَابُ الْكَيِّ(   -  28)  
اْشتَ   -  2504 قَاَل:  َعْنُه،  هللا  َرِضَي  َجاِبٍر  َعْن  عامر،  َعْن  جُمَاِلد ،  ثَ نَا  َحدَّ َُّنرَْيٍ،  اْبُن  َحدَّثَ نَا  َبْكٍر:  أَبُو  ِمنَّا  قَاَل  رَُجل   َكى 

َشِديَدًة،   َيْكُووهُ َشْكَوى  َأْن  َأْهُلهُ  فََأرَاَد   ، اِبْلَكيِّ ِإالَّ  َيْْبَأُ  اَل  اأْلَِطبَّاُء:  اَّللَِّ فَ َقاَل  َرُسوَل  َنْستَْأِمَر  َحَّتَّ  اَل،  بَ ْعُضُهْم:  فَ َقاَل   ،
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فَاْستَْأَمُروهُ فَ َقاَل:  ُ َعَلْيِه وَ ، َفَْبَأَ الرَُّجُل، فَ َلمَّا رَآهُ رَ "اَل "َصلَّى اَّللَّ َهَذا َصاِحُب "َسلََّم قَاَل: ُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
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َوَسلَّمَ   "ُفاَلٍن؟ َبيِن   َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّ  َرُسوُل  قَاَل  نَ َعْم،  اْلَكيُّ "  :قَالُوا:  أَبْ َرأَهُ  َا  ِإَّنَّ النَّاُس:  َلَقاَل  َلْو ُكِوَي  َهَذا   . "ِإنَّ 
 جُمَاِلد  َضِعيف  * 
  #  [ بسند ضعيف لضعف مجالد.[  أبي شيبة  أبو بكر بن  رواه  إسنالمحقق ]البوصيري:  بن  : هذا  اد ضعيف علته مجالد 

 [زيرتقي الحديث بشواهده إلى الحسن لغيره. سعيد، وبي ن الحافظ ابن حجر ضعفه هنا في المطالب.
 

ْبُن َعْبِد    احْلَاِرُث:قَاَل    -  2505 اْلَعبَّاُس  اْلَعاَلِء ْبِن    ِم،اْلَعِظيَحدَّثَ نَا  ُسَوْيٍد، َعِن  ْبُن  ِإْسَحاُق  َحدَّثَ نَا  اْلَواِرِث  َحدَّثَ نَا َعْبُد 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم اِبْبٍن هَلَا َقْد ُسِقَي َبْطُنهُ فَ َقالَ  ! ِإنَّ اْبيِن َأصَ زاَِيٍد قَاَل: ِإنَّ اْمَرأًَة أََتِت النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ هُ َما تَ َرى،  ابَ ْت: اَي َرُسوَل اَّللَِّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:    -أَْو لََبطَهُ  -، فََأمْجََعْت َعَلى َأْن اَل َتْكوِيِه، فَ َعثَ َر ِبِه بَِعري  َفَخَبطَهُ "اَل َتْكِوي ابْ َنكِ "أَفََأْكوِيِه؟ فَ َقاَل َصلَّى اَّللَّ
، اْستَْأَذنْ ُتَك يف اْبيِن ى اَفَْبََأ، فَ َرَجْعُت ِإىَل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّ   ،فَ َفَقأَ َبْطَنهُ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َقاَلْت: ِبَِيِب َوأُمِّي أَْنَت اَي َرُسوَل اَّللَِّ َّللَّ
َتيِن، َفَمرَّ ِبِه بَِعري  َفَخَبطَهُ    ،َأْن َتْكوِيَهِ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:    -أَْو لََبطَهُ    -فَ ن ََهي ْ َما ِإيّنِ لَْو َأِذْنُت َلِك  أَ "فَ َفَقأَ َوبَ َرَأ، فَ َقاَل َصلَّى اَّللَّ

 . " َلَزَعْمِت َأنَّ النَّاَر ِهَي الَّيِت َشَفْتهُ 
 # [ ].  : هذا إسناد صحيح إالَّ أنه مرسل.[ المحقق]البوصيري: رواه الحارث بن أبي أسامة مرسًلا

 

ثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن    -  2507 ثَ نَا اْبُن َُّنرَْيٍ، َحدَّ ِإْسَحاَق، َعْن يَزِيَد ْبِن َأيِب َحِبيٍب، َعْن رَُجٍل ِمَن اأْلَْنَصاِر ِمْن َوقَاَل أَبُو َبْكٍر: َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  َبيِن  َشْيٍء ِمَّا تُ َعاجِلُوَن ِشَفاء ، َفِفي َشْرطَِة حِمَْجٍم، َأْو َشْربَِة   ِإْن َيُكْن يف " َسَلَمَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 " . ، أَْو َلْدَغٍة ِمْن اَنٍر ُتِصيُب أََلًما، َوَما ُأِحبُّ َأْن َأْكَتِويَ َعَسلٍ 
  علتان: : هذا إسناد ضعيف فيه  المحقق]البوصيري: رواه أبو بكر بن أبي شيبة بسند ضعيف لعنعنة ابن إسحاق.[ ]   #  

 ال ُتعرف له رواية عن أحد من الصحابة.[ الثانيْه: االنقطاع بين يزيد واألنصاري المبهم، فيزيد   األولى: عنعنة ابن إسحاق.
 

أُْدرِْكُه، قَاَل: َدَخْل  -  2508 ُت َمَع َعْبِد َوقَاَل الطَّيَاِلِسيُّ: َحدَّثَ نَا شعبة، بن عمرو َعْن ُمرََّة، َعْن َشْيٍخ، َعْن َشْيٍخ لَنَا مَلْ 
! أََما َعِلْمَت َأانَّ قَ  اَّللَِّ ْبِن َمْسُعوٍد َرِضَي هللا َعْنُه، َعَلى َخبَّاٍب َرِضَي هللا ْد َُّنِينَا َعْن  َعْنُه، َوَقِد اْكت ََوى، فَ َقاَل: اَي َأاَب َعْبِد اَّللَِّ
: ما كنت  دَّ اْلَباَلُء، َوقَاَل اأْلَِطبَّاُء: اَل َدَواَء َلَك ِإالَّ َهَذا، قَاَل عبد هللا َهَذا، وَُكرَِه لَنَا َهَذا، فَ َقاَل َخبَّاب  َرِضَي هللا َعْنُه: اْشتَ 

 َأَخاُفَك َعَلى َهَذا. 
: هذا إسناد ضعيف لجهالة اثنين من  المحقق]البوصيري: رواه أبو داود والطيالسي بسند ضعيف لجهالة بعض رواته.[ ] # 

 رواته.[ 
 

 الْحَجْمِ( بَابُ    -  29) 
ثَ نَا َعْبُد اَّللَِّ ْبُن داود، عن حنطلة، َعْن طاووس ق  -  2509 د : َحدَّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم اْحَتَجَم  قَاَل ُمَسدَّ ال: َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ

 اَم َأْجَرُه. َوَأْعَطى احْلَجَّ 
 # [ ].  نه مرسل.[ : هذا إسناد صحيح إالَّ أالمحقق]البوصيري: رواه مسد د مرسًلا
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ثَ نَا اْبُن َأيِب   -  2510 ثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن ُعَمَر، َحدَّ َعْن    َحْزٍم، طَُوالََة، َعْن َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َأيِب َبْكِر ْبِن حُمَمَِّد ْبِن  َوقَاَل احْلَاِرُث: َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل:  َلمَّا ُعرَِج يِب ِإىَل السماء أمر ِبالء ِمَن  "َعْمرِو ْبِن ُسَلْيٍم، َعْن َأيِب َسِعيٍد َرِضَي هللا َعْنهُ َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ

 " َجاَمةِ ِئَكِة ِإالَّ قَالُوا: َعَلْيَك اَي حُمَمَُّد اِبحلِْ اْلَماَل 
ر   #   ]]البوصيري:  ضعيف.[  وهو  الواقدي  شيخه  عن  الحارث  علتان:المحققواه  فيه  ا  جدا ضعيف  إسناد  هذا   : 

وع الشواهد متن الحديث ثابت بمجمو   الثانية: ابن أبي طوالة لم أجد له ترجمة.  األولى: محمد بن عمر الواقدي فهو متروك.
 الضعيفة[ 

 

َها قَاَلْت: ُسِئَل النَِّبُّ َصلَّى   َهاِشٍم،َوَحدَّثَ نَا ََيََْي ْبُن   -  2511 َحدَّثَ نَا ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة، َعْن أَبِيِه، َعْن َعاِئَشَة َرِضَي هللا َعن ْ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعِن ااِلْسِتْحَجامِ   . " ُهَو َصاِلح  " :فَ َقالَ  ،اَّللَّ

: هذا إسناد تالف علته  المحققالحارث بن أبي أسامة عن يحيى بن ]هاشم[ السمسار وهو ضعيف[ ]]البوصيري: رواه   #
 يحيى بن هاشم الغساني فهو متهم.[ 

 

َأنَّ   -  2513 قَاَل:  ُهَما  هللا َعن ْ َرِضَي  اْبِن َعبَّاٍس  طَْلَحُة، َعْن َعطَاٍء، َعِن  ثَ نَا  َحدَّ َداُوَد:  أَبُو  َعَلْيِه   النَِّبَّ َصلَّى   َوقَاَل   ُ اَّللَّ
 َوَسلََّم اْحَتَجَم َوَسَط رَْأِسِه، َوَْسَّاهُ اْلُمْنِقَذ. 

]المحقق]  #   متروك.[  عمرو، فهو  بن  طلحة  علته  ا  جدا ضعيف  إسناد  هذا  بن  البوصيري :  طلحة  عن  الطيالسي،  رواه   :
 عمرو، وهو ضعيف[ 

 

بَاُن، َعْن َجابِرٍ   -  2514 ثَ نَا َشي ْ ، َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َجْعَفٍر َرِضَي هللا َعْنهُ قَاَل: إنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى  َعْن حُمَمَِّد بْ   َحدَّ ِن َعِليٍّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم اْحَتَجَم َعَلى قَ ْرنِِه بَ ْعَد َما ُسمَّ.   اَّللَّ

  #  [ الجعفي.[  جابر  فيه  بسند  الطيالسي  داود  أبو  رواه  إسناد    :المحقق]البوصيري:  الجعفي.هذا  جابر  علته    ضعيف 
 حسن لغيره دون بيان موضع االحتجام.[  والحديث 
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 كِتَابُ الْبِرِّ وَالصِّلَةِ(   -  29) 
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 بَابُ فَضْلِ صِلَةِ الرَّحِمِ(   -  1) 
ثَ نَا َأيِب،    -  2519 : َحدَّثَ نَا ِإْسَحاُق ْبُن َسِعيٍد، َحدَّ فََأََتهُ رَُجل     ،قَاَل: ُكْنُت ِعْنَد اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي هللا َعْنهُ َوقَاَل الطَّيَاِلِسيُّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:    ،َفَسأََلهُ َمْن أَْنَت؟ َفَمتَّ َلهُ ِبَرِحٍم بَِعيَدٍة، فََأاَلَن َلهُ اْلَقْولَ  أَْنَساَبُكْم  اْعرِفُوا  "َوقَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
فَِإنَّهُ َتِصُلوا   قُِطَعتْ َأْرَحاَمُكْم،  ِإَذا  لِلرَِّحِم  قُ ْرَب  اَل  ُوِصَلتْ   ،  ِإَذا  هَلَا  بُ ْعَد  َواَل  قُ َريْ َبًة،  بَِعيَدةً   ،َوِإْن َكاَنْت   "   .َوِإْن َكاَنْت 

 َصِحيح  * 
 .[وصححه الحافظ هنا في المطالب : هذا إسناد صحيح المحقق[ ]صحيح: (1051في صحيح الجامع ) لباني]األ  # 

 

 بَابُ التَّرْهِيبِ مِنْ قَطِيعَةِ الرَّحِمِ(   -  2) 

ثَ نَا َحْفُص ْبُن ِغيَاٍث، َعْن َأيِب ِإَداٍم   1- 2520 ،َوقَاَل أَبُو َبْكٍر: َحدَّ ْعُت    اأْلَْزِديِّ َعِن اْبِن َأيِب أَْوىَف َرِضَي هللا َعْنهُ قَاَل: ْسَِ
ُ َعَلْيِه َوَسلَّ   . " اَل تَ ْنِزُل اْلَماَلِئَكةُ َعَلى قَ ْوٍم فيهم قاطع رحم "َم يَ ُقوُل: َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 

ث َ     2-  2520 َحدَّ ُمَعاِويَُة،  أَبُو  َحدَّثَ نَا  َمِنيٍع:  ْبُن  َأمْحَُد  قَاَل َوقَاَل  قَاَل:  أَْوىَف  َأيِب  ْبِن  اَّللَِّ  َعْبِد  َعْن  اأْلَْزِديُّ،  ِإَداٍم  أَبُو  نَا 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى  ! يل "اَل تَ ْنِزُل الرَّمْحَةُ َعَلى قَ ْوٍم ِفيِهْم قَاِطُع رَِحمٍ "اَّللَّ   . فَ َقاَل رَُجل  ِمْن ُجْلَسانِِه: اَي َرُسوَل اَّللَِّ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َها" :َخاَلة  مَلْ ُأَكلِّْمَها، فَ َقاَل َصلَّى اَّللَّ  . "َفَكلِّْمَها ،قُْم ِإلَي ْ
 اْلُمْفَرِد.  ُت: أَبُو ِإَداٍم اْْسُهُ ُسَلْيَماُن ْبُن يَزِيَد اْلُمَحاِريِبُّ، َوَهَذا احْلَِديَث َأْخَرَجهُ اْلُبَخاِريُّ يف اأْلََدبِ ْلق ُ  *

لى أبي إدام وهو  ]البوصيري: رواه َأُبو َبْكِر ْبُن َأِبي َشْيَبَة، َوَأْحَمُد ْبُن منع، والبخاري في األدب المفرد ومدار أسانيدهم ع # 
ا علته أبو إدام، فهو متروك.[ المحققضعيف، واسمه سليمان بن زيد المحاربي األزدي.[ ]  : هذا إسناده ضعيف جدا

ثَ نَا َعْبُد اَّللَِّ ْبُن اْلُمبَاَرِك َعْن جُمَمَّ   -  2521 ثَ نَا إِبْ َراِهيم  ُهَو اْبُن احْلَجَّاِج، َحدَّ ،ِن ََيََْي  ِع بْ َوقَاَل أَبُو يَ ْعَلى: َحدَّ  اأْلَْنَصاِريِّ
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   . " بُ لُّوا َأْرَحاَمُكْم َولَْو اِبلسَّاَلمِ " : َعْن ُسَوْيِد ْبِن َعاِمٍر قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 ِإْسنَاُدهُ َحَسن  ِإالَّ أَنَّهُ ُمْرَسل .  *
  [ َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِفيِه اْلَبَراُء ْبُن َعْبِد َّللاَِّ ْبِن َيِزيَد اْلَغَنِويُّ َوُهَو َضِعيٌف.ال:  ذكره موصوال من حديث ابن عباس، وق:  الهيثمي]  #  

وهو المحقق] المطالب،  في  هنا  الحافظ  وحسنه  صدوق.  فهو  األنصاري،  يحيى  بن  مجمع  أجل  من  حسن  إسناده  هذا   :
 مرسل.[ 

 

زَيْ   -  2522 َحدَّثَ نَا  َبْكٍر:  أَبُو  ْبنُ َوقَاَل  ُموَسى  َحدَّثَ نَا  احْلُبَاِب،  ْبُن  ْبِن   ُد  نَ ْوَفِل  َعْن  َجْهٍم،  ْبُن  اْلُمْنِذُر  ثَ نَا  َحدَّ ُعب َْيَدَة، 
ُ َعَليْ  َها قَاَلْت: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِة الرَّمْحَِن تُ نَاِشُدهُ الرَِّحُم ُشْجَنة  حِبُْجزَ "ِه َوَسلََّم: ُمَساِحٍق، َعْن أُمِّ َسَلَمَة َرِضَي هللا َعن ْ

وَ  َوَصَليِن،  فَ َقْد  َوَصَلِك  َوَمْن  َقطََعِك،  َمْن  َوأَْقطََع  َوَصَلِك  َمْن  َأِصَل  َأْن  تَ ْرَضنْيَ  َأاَل  فَ ي َُقوُل:  فَ َقْد  َحقََّها،  َقطََعِك  َمْن 
 . " َقطََعيِن 

  وهذا،  سن لغيرهح:  المحققربذي.[ ] بكر بن أبي شيبة بسند ضعيف لضعف موسى بن عبيدة ال]البوصيري: رواه أبو    #  
 إسناد ضعيف[ 

 

 بَابُ حَقِّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ(   -  3) 
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ثَ نَا ِعيَسى ْبُن يُوُنَس.  1- 2524 د : َحدَّ  قَاَل ُمَسدَّ
 

ثَ نَا اأْلَْفرِيِقيُّ َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن زاَِيِد  َوقَاَل ِإْسَحاُق: َأْخَْباََن َعْبُد اَّللَِّ ْبُن يَزِيَد املقرىء، َويَ ْعَلى ْبُن ُعب َْيٍد قَالُ   2- 2524 وا َحدَّ
ْعُت َأيِب  يف اْلَبْحِر َوَمرَْكِب َأيِب أَيُّوَب اأْلَْنَصارِيِّ َرِضَي هللا َعْنُه   يَ ُقوُل: ِإنَّهُ مَجََعُهْم يف َمَراِسيِهْم يف َمْغزَاُهْم  ْبِن أَنْ َعَم، قَاَل ْسَِ

َحَضرَ  فَ َلمَّا  َمرْكَ قَاَل:  َوَأْهِل  َعْنهُ  هللا  َرِضَي  اأْلَْنَصاِريِّ  أَيُّوَب  َأيِب  ِإىَل  َأْرَسْلنَا  َغَداُؤاَن  إِنَُّكْم    فَ َقاَل:  أَيُّوَب،  أَبُو  فََأََتاَن  ِبِه، 
ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ َدَعْوَُتُوين  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل:    َوَأاَن َصائِم ، وََكاَن َعَليَّ ِمَن احْلَقِّ َأْن ُأِجيَبُكْم، ِإيّنِ ْسَِ لِْلُمْسِلِم َعَلى "  َصلَّى اَّللَّ

أِلَ  َواِجبًا  َحقًّا  تَ َرَك  َخْصَلًة  َها  ِمن ْ َفَمْن تَ َرَك  َواِجَبٍة،  ِخَصاٍل  ِستُّ  َوُيَسلَِّم َعَلْيِه ِإَذا  اْلُمْسِلِم  َدَعاُه،  ِإَذا  َيُِيَبهُ  َأْن  ِخيِه َعَلْيِه: 
تَ  َوُيَشمِّ إِ َلِقَيُه،  َويَ ْنَصَحهُ  َماَت،  ِإَذا  َجنَازََتهُ  َوُيَشيَِّع  َمِرَض،  ِإَذا  َويَ ُعوَدهُ  َعَطَس،  ِإَذا  اْست َْنَصَحهُ هُ  ٍد.  "َذا  ُمَسدَّ  َلْفُظ 

 هُ َشاِهد  يف َصِحيِح ُمْسِلٍم ِمْن َحِديِث َأيِب ُهَريْ َرَة َرِضَي هللا َعْنهُ َهَذا َحِديث  َحَسن ، َولَ * 
 

َورَُجل  يَِلي اِرُث: َحدَّثَ نَا َعْبُد الرَّمْحَِن اْلُمْقِري بِِه بَِنْحَوهُ َفذََكَر احْلَِديَث قَاَل: وََكاَن ِفينَا رَُجل  َمزَّاح   َل احلَْ َوقَا  3-  2524
 نَ َفَقاتِنَا. 

 

الرَّمحَْ   4-  2524 َعْبِد  ُمَعاِويََة، َعْن  ْبُن  َمْرَواُن  ثَ نَا  َحدَّ َمِنيٍع:  ْبُن  َأمْحَُد  ُمَعاِويَةَ  َوقَاَل  مع  اْلَبْحَر  َغَزْواَن  قَاَل:  أَبِيِه  َعْن  ِن، 
فَ َقاَل: َفذََكَر    ، هللا َعْنه، فَ َلمَّا َحَضَر َغذاُؤاَن َأْرَسْلنَا إِلَْيِه فَأَََتانَ مَّ َمرَْكبُ نَا ِإىَل َمرَْكٍب ِفيِه أَبُو أَيُّوَب َرِضيَ َرِضَي هللا َعْنه، فَاْنضَ 

ُ َخرْيًا وشرًّا، فَِإَذا َأْكثَ َر َعَلْيِه َجَعلَ َكاَن َمَعنَا رَُجل  َمزَّاح ، فَكاَن احْلَِديَث. قَاَل: وَ   يَ ُقوُل ِلَصاِحِب طََعاِمنَا: اَي ُفاَلُن َجَزاَك اَّللَّ
ُ خَ  َفَشَتَميِن؟ فَ َقاَل أَبُو أَيُّوَب: أْقِلْت    ،رْيًا َوشرًّا يَ ْغَضبُه َوَيْشُتَمُه، فَ َقاَل: اْلَمزَّاُح: َما تَ ُقوُل َأاَب أَيُّوَب ِإَذا َأاَن قُ ْلُت َجَزاَك اَّللَّ

، ف َ  ُ َشرًّا َوَعرًّا، َفَضِحَك َوَرِضَي َوقَاَل:  َلُه؟ فَِإانَّ ُكنَّا نَ ُقوُل: َمْن مَلْ ُيْصِلْحهُ اخْلرَْيُ، َأْصَلَحهُ الشَّرُّ َقاَل اْلَمزَّاُح لِلرَُّجِل: َجَزاَك اَّللَّ
ُ َأاَب أَيُّوَب َخرْيًا َقْد قَاَل يل. اَل َتَدَعنَّ َبطَالَ   َتَك َعَلى َحاٍل، فَ َقاَل اْلَمزَّاُح: َجَزا اَّللَّ

منيع، والحارث، ومدار أسانيدهم على األفريقي وهو ضعيف.[    ]البوصيري: رواه مسد د، وإسحاق بن راهويه، وأحمد بن  #  
هذا إسناد ضعيف علته عبد الرحمن بن  ، وهذا  ى على ضعفهاسن لغيره دون الزيادة الواردة عند ابن منيع فتبقح:  المحقق]

 زياد بن أنعُم.[ 
 

َعِن    1-  2525 ُمْسِلٍم،  ْبُن  اْلَولِيُد  َأْخَْباََن  ِإْسَحاُق:  ُحن َْيٍف  َوقَاَل  ْبِن  َسْهِل  ْبِن  أَُماَمَة  َأيِب  َعْن   ، الزُّْهِريِّ َعِن   ، اأْلَْوزَاِعيِّ
رَ  قَاَل: َكاَن  َعْنهُ  هللا  َوَيْشَهدُ َرِضَي  َمْرَضاُهْم،  َويَ ُعوُد  اْلُمْسِلِمنَي،  ُضَعَفاَء  َيَِْت  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّ   َجنَائَِزُهْم.  ُسوُل 

 
، عَ   2-  2525 الزُّْهِريِّ يَ ْعيِن َعِن  َيْذُكُر  ُحَسنْيٍ أَنَّهُ َكاَن  ْبِن  ُسْفيَاَن  لَنَا َعْن  َوذُِكَر  ِإْسَحاُق:  أَبِيِه  َوقَاَل  أَُماَمَة، َعْن  َأيِب  ْن 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِمث َْلُه.   َرِضَي هللا َعْنُه، َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ
، َلكِ   قُ ْلُت: طَرِيُق ُسْفيَانَ *   نَّهُ يَ ْقَوى ِبرَِوايَِة  ْبِن ُحَسنْيٍ َأْسَنَدَها أَبُو يَ ْعَلى َوالطََّْبَاينُّ، َوُسْفيَاُن يف َحِديثُهُ َعِن الزُّْهِريِّ َضْعف 

 .  اْلَولِيِد، َعِن اأْلَْوزَاِعيِّ
 [ إسناده ضعيف: المحقق]البوصيري: رواه إسحاق بن راهويه، والطبراني، وأبو يعلى بإسناد صحيح.[ ] # 
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ْن َجاِبٍر َرِضَي هللا  ْن حُمَمَِّد ْبِن اْلُمْنَكِدِر، عَ َعْن ِإْْسَاِعيَل ْبِن ُمْسِلٍم، عَ  اْلِْبِْنِد،َوقَاَل ِإْسَحاُق: َأْخَْباََن َعْرَعَرةُ ْبُن   - 2526
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل:  ُ يف الدُّنْ يَا َواآْلِخَرِة، َوَمْن  مَ " َعْنُه، َعِن َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ْن َنَصَر َأَخاهُ اْلُمْسِلَم ِبظَْهِر اْلغَْيِب َنَصَرهُ اَّللَّ

ُ يف الدُّنْ يَا َواآْلِخَرةِ َسرَتَ َأَخاهُ اْلُمسْ   . " ِلَم َسرَتَهُ اَّللَّ
 [.حسن لغيره: المحقق ]البوصيري: رواه إسحاق بن راهويه بسند فيه لين.[ ]  # 

 

ثَ نَا ََيََْي ْبُن ُمْسِلٍم، َعْن َأيِب الزَُّبرْيِ، َعْن َجاِبِر بِن َعْبِد اَّللَِّ   - 2527  َرِضَي هللا َعْنُه، َعْن َرُسوِل َأْخَْباََن بَِقيَّةُ ْبُن اْلَولِيِد، َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل:  َ َعزَّ َوَجلَّ  ،اْلُمْسِلمَ َمْن َأْكَرَم َأَخاهُ "اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َا يُْكرُِم اَّللَّ  . " فَِإَّنَّ

  عنعنة أبي الزبير[و  جهالة يحيى بن مسلمحسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف فيه علتان: : المحقق] #  
 

َمْوىَل   1-  2530 اْلُمَسيَِّب، َعْن ِإبْ َراِهيَم  ْبِن  اْلَعاَلِء  ْبُن مُحَْيٍد، َعِن  ثَ نَا َعِبيَدةُ  َحدَّ َأمْحَُد ْبُن َمِنيٍع:  َهاِشٍم، َعْن َوقَاَل  َبيِن   
!   َعلَ اَنِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر َرِضَي هللا َعْنه، قَاَل: َجاَء إْعَرايِبٌّ ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى اَّللَُّ  ْيِه َوَسلََّم فاحتىب َبنْيَ َيَدْيِه فَ َقاَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:   ئًا، َوَلْو َأْن "َعلِّْميِن فَِإيّنِ َأْعَرايِبٌّ َجاٍف، فَ َقاَل َلهُ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َ، َواَل حَتِْقَرنَّ ِمَن اْلَمْعُروِف َشي ْ اتَِّق اَّللَّ

َبِسط  ِإلَْيِه ِبَوْجِهكَ َتُصبَّ مِ   . احْلَِديِث .  " .ْن ِإاَنِئَك يف ِإاَنِء َصاِحِبَك، َوَلْو َأْن تَ ْلَقى َأَخاَك َوأَْنَت ُمن ْ
ثَ نَا ُعب َْيَدةُ ْبُن مُحَْيٍد هِبََذا َوزَاَد:    2-  2530 ثَ نَا ُسَرْيج  ُهَو اْبُن يُوُنَس ، َحدَّ ََك  َوِإِن ا "وقَاَل أَبُو يَ ْعَلى: َحدَّ ْمُرؤ  َشَتَمَك فَ َعريَّ

ْهُ ِبَِْمٍر تَ ْعَلُمهُ ِمْنُه، فَِإنَّهُ َيُكوُن َواَبُل َذِلَك َعَلْيِه َوآخُرهُ   . " َلكَ  ِِبَا ُهَو يَ ْعَلُمهُ ِمْنَك َفاَل تُ َعريِّ
 وهذا إسناد ضعيف علته إبراهيم مولى بني هاشم فهو ضعيف.[ حسن لغيره، : المحقق] # 

 

 بِرِّ الْوَالِدَيْنِ( ابُ  بَ   -  4) 
ثَ نَا َسِعيُد ْبُن َعْبِد اْلَعزِيِز الت َُّنوِخيُّ، َعْن  - 2532 َمْكُحوٍل، َعْن أُمِّ َأمْيََن َوقَاَل َعْبد : َحدَّثَ نَا ُعَمُر ْبُن َسِعيٍد الدَِّمْشِقيُّ، َحدَّ

َعْت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّ  َا ْسَِ َها قَاَلْت: إَّنَّ َوَأِطْع َواِلَدْيَك َوِإْن أََمَراَك َأْن " َعَلْيِه َوَسلََّم يُوِصي بَ ْعَض َأْهِلِه قَاَل:  ى اَّللَُّ َرِضَي هللا َعن ْ
 احْلَِديِث.  " ...  ََتُْرَج ِمْن ُمْلِككَ 

 
: اْلُموَصى هِبَِذِه اْلَوِصيَِّة ثَ ْواَبُن َرضِ  1- 2533 ثَ نَا َسِعيد ، َعِن الزُّْهِريِّ  هللا َعْنُه. َي َحدَّثَ نَا ُعَمُر، َحدَّ

 
 ْلَعزِيِز ... . احلديث. َوقَاَل أَبُو يَ ْعَلى: َحدَّثَ نَا أَبُو َبْكِر ْبُن َزجْنَُوْيِه، َحدَّثَ نَا أَبُو ُمْسِهٍر، َحدَّثَ نَا َسِعيُد ْبُن َعْبِد ا  2- 2533

لمكحول سماعا من أم أيمن.    :(1592في المنتخب )  العدوي ]  #   د بن عبد العزيز تغير  عيوسفي إسناده كًلم: ال نعرف 
ا[ المحقق][ حفظه.  : إسناد ضعيف جدا

 

، َعْن    1-  2537 وِس ْبُن َحبِيٍب الدَِّمْشِقيُّ ِعْكرَِمَة، َعِن َوقَاَل اْبُن َأيِب ُعَمَر: َحدَّثَ نَا احْلََكُم ْبُن اْلَقاِسِم، حدثنا َعْبُد اْلُقدُّ
قَالَ  قَاَل:  ُهَما  هللا َعن ْ َرِضَي  َوَسلََّم:  اْبِن َعبَّاٍس  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ اَّللَِّ َصلَّى  َرُسوُل  ِإالَّ  َما  "  رَاِضيَاِن  َعْنهُ  َوَواِلَداهُ  ُيْصِبُح  ُمْسِلٍم  ِمْن 

َكاَن لَهُ اَباَبِن ِمَن النَّاِر،    طَاِن ِإالَّ َكاَن لَهُ اَباَبِن ِمَن اجْلَنَِّة، َوِإْن َكاَن َواِحًدا فَ َواِحد  َوَما ِمْن ُمْسِلٍم ُيْصِبُح َوَواِلَداهُ َعَلْيِه َساخِ 
 . " فَ َواِحد  َوِإْن َكاَن َواِحًدا 
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ثَ نَا َشبَابَُة، َحدَّثَ نَا اْلُمِغريَةُ ُهَو اْبُن ُمْسِلٍم، َعْن َعطَاٍء،    2- 2537 َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي  َوقَاَل أَبُو يَ ْعَلى: َحدَّثَ نَا زَُهرْي ، َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفذََكرَ هللا َعْنهُ قَاَل: قَاَل   ! فَِإْن ظََلَماُه؟ قَاَل  َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ هُ َوزَاَد يف آِخرِِه: فَ َقاَل أُرَاهُ رَُجاًل اَي َرُسوَل اَّللَِّ
َوَسلَّمَ  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ ظََلَماهُ "  :َصلَّى  َوِإْن  ظََلَماُه،  َوِإْن  ظََلَماُه،  َمرَّاتٍ   "َوِإْن   . َثاَلَث 

 فًا ِإْسنَاُد َأيِب يَ ْعَلى َحَسن ، َوَقْد رُِوَي َمْوقُو * 
 

، َعْن َسْعِد ْبِن َمْسُعوٍد قَاَل: قُ ْلُت اِلْبِن َعبَّا 3- 2537 ثَ نَا ََيََْي، َعْن ُسَلْيَماَن الت َّْيِميِّ د : َحدَّ ٍس َرِضَي هللا َعْنُه  َوقَاَل ُمَسدَّ
اجْلَِهادِ  َعَلى  َحرِيص   رَُجل   حلََِق    ِإيّنِ  َقْد  ِإالَّ  َأَحد   قَ ْوِمي  ِمْن  َأْهِلي َولَْيَس  َغرْيُ  قَاَل:  َأْو  َواِلِدي  َغرْيُ  اِبجْلَِهاِد  َأْو  اِبأْلَْمَصاِر 

َح َلهُ اَبب  ِإىَل اجْلَنَِّة، َواَل   فُتِ وأبوي، َأْو قَاَل: َأيِب َكارِه  ِلَذِلَك، فَ َنظََر ِإيَلَّ فَ َقاَل: اَل َيُكوُن ِلَرُجٍل أَبَ َواِن فَ ُيْصِبُح حُمِْسنًا ِإالَّ 
ان واحد فأصبحاً حُمِْسنًا  ُهَو حُمِْسن  ِإالَّ فُِتَح َلهُ اَباَبِن ِمْن أَبْ َواِب اجْلَنَِّة، قَاَل: قُ ْلُت حُمِْسن  ِإلَْيِهَما؟ قَاَل: نَ َعْم، فإن كمُيِْسي وَ 

هللا َعْنه َحَّتَّ يَ ْرَضى. قُ ْلُت: َوِإْن َكاَن َلهُ   ُط َعَلْيِه َأَحُدمُهَا َأْو واحد منهما فريَِضيَ فُِتَح َلهُ اَبب  ِمْن أَبْ َواِب اجْلَنَِّة، َواَل َيْسخَ 
 ظَاِلًما؟ قَاَل: َوِإْن َكاَن لَهُ ظَاِلًما. 

:  المحققوإسناد مسد د ضعيف فيه سعد بن مسعود مستور.[ ]  ]البوصيري: رواه أبو يعلى الموصلي بسند رواته ثقات.  #  
ا علته عبد القدوس بن حبيب  اد ابإسن بينما إسناد أبي يعلى حسن من أجل المغيرة بن    الدمشقي.ن أبي عمر ضعيف جدا

 مسلم فهو صدوق.[ 
 

، َعْن رَُجٍل ِمَن اأْلَْنصَ  - 2538 َلى، َعِن الشَّْعِبِّ ثَ نَا وَِكيع ، َحدَّثَ نَا اْبُن َأيِب لَي ْ أَنَّهُ َجاَء ِإىَل النَِّبِّ اِر،  َوقَاَل اْبُن َأيِب ُعَمَر: َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َقاَل: ِإنَّ َأيِب َغَصَبيِن َمااًل، قَاَل:    . " َوَماُلَك أِلَبِيكَ أَْنَت "َصلَّى اَّللَّ

ْحَمِن ْبِن َأِبي ِلَيَلى.[ ]  #   :  محققلا]البوصيري: رواه محمد بن يحيى بن أبي عمر بسند ضعيف لضعف ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد الرَّ
 هذا إسناد ضعيف علته ابن أبي ليلى.[ حسن لغيره و 

 

، َعْن َأيِب َصاِلٍح، َعْن َجاِبٍر َرِضَي هللا َعْنُه، َعْن َرسُ  َوقَالَ  - 2539 ثَ نَا مَحَّاد ، َعِن اْلَكْلِبِّ وِل اَّللَِّ َصلَّى  َأمْحَُد ْبُن َمِنيٍع: َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل:  َ  ِإنَّ ا" اَّللَّ  . "تَ َعاىَل يَزِيُد يف ُعْمِر الرَُّجِل ِبِْبِِّه والده َّللَّ

 اْلَكْلِبُّ: َمرْتُوك  * 
  تالفمتن حديث الباب له أصل إالَّ أن إسناده  :  المحقق[ ]رواه أحمد بن منيع بسند ضعيف لضعف الكلبي.]البوصيري:    #  

 صالح.[  الثانية: ضعف أبي األولى: الكلبي فهو متهم بالكذب. فيه علتان:
 

ُ  َوقَاَل اْبُن َمِنيٍع أَْيًضا: َحدَّثَ نَا ُهَشْيم ، َأْخَْباََن َعِليُّ ْبُن زَْيٍد َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب قَاَل: إنَّ  - 2540  َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
نْ يَاَعَلْيِه َوَسلََّم َصِعَد اْلِمْنَْبَ َذاَت يَ ْوٍم فَ َلمَّا َوَضَع رجله على درجة   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم " آِمنيَ "، قَاَل: الدُّ ، مثَّ َوَضَع رِْجَلهُ َصلَّى اَّللَّ

رََجِة الثَّالَِثِة، فَ َقاَل:    ،" آِمنيَ "َعَلى الثَّانَِيِة، فَ َقاَل:   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعَلى الدَّ ، فَ َلمَّا فَ رََغ َصلَّى "آِمنيَ "مثَّ َوَضَع رِْجَلهُ َصلَّى اَّللَّ
َعَلْيهِ  َعلَ اَّللَُّ   ُ فَ َقاَل َصلَّى اَّللَّ وََكَذا،  فَ َعْلَت َكَذا  َرُسوَل اَّللَِّ  قَالُوا: اَي  َونَ َزَل،  ُخطَْبِتِه  َوَسلََّم ِمْن  ِجْْبِيَل َعَلْيِه  "َوَسلََّم:    ْيِه  ِإنَّ 

نْ يَا فَ َقاَل:   رََجِة الدُّ حُمَمَُّد! َمْن َأْدَرَك َواِلَدْيِه َأْو َأَحَدمُهَا فَ َلْم يَ ْغِفْر لَُه، َفَماَت  اَي  السَّاَلُم أَََتين ِحنَي َوَضْعُت رِْجَليَّ َعَلى الدَّ
ُ، ُقْل: آِمنَي، قُ ْلُت: آِمنيَ   .   "َفَدَخَل النَّاَر فَأَبْ َعَدهُ اَّللَّ
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بن جدعان.بوصيري:  ال]  #   زيد  بن  بسند ضعيف لضعف علي  منيع مرسًلا  أحمد بن  إسناد  :  المحقق]  [رواه  مرسل  هذا 
 [ ضعيف علته علي بن زيد.

 

ْرغَاَمَة ب  ْنِ  -  2542 ْن ض  ِ ثَ نَا قُ رَّةُ ْبُن َخاِلٍد، ع  َ ثَ نَا َعْبُد اْلَمِلِك ْبُن َعْمرٍو، َحدَّ ب  ََة ب  ِْن َوقَاَل َعْبُد ْبُن مُحَْيٍد: َحدَّ  َحْرَمل  ََة، ُعَلي ْ
ُت ا ُه، ق َ اَل: أَتَ ي  ْ َي هللا َعن  ْ دِِّه َرض  ِ ْن ج  َ اَلَة َنظ َ َر يف َعْن أَبِي  ِه، ع  َ ى الص  َّ ا َقض  َ ُه، فَ َلم  َّ لَّْيُت َمع  َ لََّم َفص  َ ِه َوس  َ ُ َعَلي  ْ لَّى اَّللَّ لن  َِّبَّ ص  َ

وَل اَّللَِّ  ُت: اَي َرس  ُ ا قَ ُرب  ُْت اْرحت  َََل، قُ ل  ْ يِن ... ف َ ذََكَر ُوُجوِه اْلَقْوِم َما َكاَد يستبني وجوههم بعدما ُقِضَيِت الصَّاَلُة، فَ َلم  َّ ! َأْوص  ِ
ٍع فََأجْ احل  َْ  َر َأْوط  َأَ َمْوض  ِ ِزِل َنظ  َ اَن يف اْلَمن  ْ اَن ِإَذا ك  َ َة، ك  َ رًّا ِِبَبِي  ِه َحْرَمل  َ َة ب   َ ب  َ اَن َأيِب ُعَلي ْ ٍم ِديَث وَك  َ َر َعظ  ْ َر َأْوف   َ هُ ِفي  ِه، َوَنظ  َ َلس  َ

ُه، َوِإَذا َكاَن يف اْلَمِسرِي َنظََر َأْوطَأَ بَِعرٍي ِمنْ  ،َوَأْطي ََبهُ   فَ َيْحِمُلهُ َعَلْيِه، َفَكاَن َهَذا ِبرُّهُ ِبِه. ، َرَواِحِلهِ فََأْعطَاهُ ِإايَّ
جهالة ُعليبة بن حرملة بن عبد   - 1 : هذا إسناد ضعيف فيه علتان:المحقق]البوصيري: رواه عبد بإسناد صحيح.[ ] # 

 جهالة ابنه ضرغامة بن عليبة.[  - 2 هللا التميمي.
 

! َمْن دَّثَ نَا َعْوُن ْبُن ُعَمارََة، َحدَّ َوقَاَل احْلَاِرُث أَْيًضا: حَ   - 2544 ثَ نَا ِهَشام ، َعِن احْلََسِن قَاَل: َأنَّ رَُجاًل قَاَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّ
؟ قَاَل:   قَاَل: مثَّ َمْن؟    "، اَنكَ دْ أَ "، قَاَل: مثَّ َمْن؟ قَاَل:  " مثَّ أاََبكَ " ، قَاَل مثَّ َمْن؟ قَاَل:  " أُمَّكَ "، قَاَل مثَّ َمْن؟ قَاَل:  " أُمَّكَ " أَبَ رُّ

 . " اأْلَق َْرَب فَاأْلَق َْربَ "قَاَل: 
  #  [ عمارة.[  بن  عون  لضعف  ضعيف،  بسند  مرسًلا  الحارث  رواه  و :  المحقق]البوصيري:  لغيره،  مرسل  حسن  إسناد  هذا 

 ضعيف[ 
 

َبَة: َحدَّثَ نَا َخاِلُد ْبُن خَمَْلٍد،    -  2551 ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، قَاَل: ُكْنُت  َوقَاَل أَبُو َبْكِر ْبُن َأيِب َشي ْ ثَ نَا َكِثرُي ْبُن َعْبِد اَّللَِّ َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َجاِلًسا فَ َقاَل: عِ  ُهمْ َحِليُف اْلَقْوِم مِ "ْنَد النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ ُهْم، َواْبُن ُأْخِت اْلَقْوِم ِمن ْ  . " ن ْ

  : هذا إسناد تالف فيه علتان:المحقق] بسند فيه كثير بن عبد هللا وهو ضعيف.[]البوصيري: رواه أبو بكر بن أبي شيبة   # 
صلى هللا  -الرسول هللا  قول  و   الثانية: عبد هللا والد كثير مجهول العين والحال.   األولى: كثير بن عبد هللا فهو متهم بالكذب.

 "ابن أخت القوم منهم" ثابت في الصحيحين وغيرهما.[ -عليه وسلم
 

 ضْلِ الِإحْسَانِ إِلَى الْيَتِيمِ( ابُ فَ بَ   -  7) 
َثيِن َصْفَواُن ْبُن ُسَلْيٍم، َعِن اْمَرأٍَة يُ َقاُل هَلَا أُنَ يْ   1- 2558 ثَ نَا ُسْفيَاُن، َحدَّ َسُة، َعْن أُمِّ َسِعيٍد بِْنِت ُمرََّة َوقَاَل احْلَُمْيِديُّ: َحدَّ

، َعْن أَبِيَها َرِضَي هللا َعْنُه، قَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: قَاَل: اْلِفْهِريِّ أاََن وََكاِفُل اْلَيتِيِم لَهُ أَْو ِلَغرْيِِه يف اجْلَنَِّة  "اَل : إنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َعْيِه. ، َوَأَشاَر " َكَهاَتنْيِ   ُسْفيَاُن ِبِِْصب َ

 
ثَ نَا احْلَُمْيِديُّ َعْبُد اَّللَِّ بْ  2- 2558  ُن الزَُّبرْيِ هِبََذا. َوقَاَل احْلَاِرُث: َحدَّ

 
َ َعزَّ َوَجلَّ.  3- 2558 ثَ نَا ُسْفيَاُن هِبََذا َوزَاَد ِإِن ات ََّقى اَّللَّ د : َحدَّ  َوقَاَل ُمَسدَّ

 الصحيحين وغيرهما أما سنده فهو باٍق على ضعفه لجهالة بعض رواته.[ حديث ثابت في ال: متن المحقق] # 
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ثَ نَا ِإْسَْ قَاَل احْلَُمْيِديُّ: َوَحدَّ   - 2559 ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: ثَ نَا ُسْفيَاُن،َ َحدَّ اِعيُل ْبُن أَُميََّة قَاَل: نُ بِّْئُت َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َ تَ َعاىلَ أاََن وََكاِفُل ا" َعْيِه. ، َوَأَشاَر احْلَُمْيِديُّ ِبِِ "ْليَِتيِم لَهُ َأْو ِلَغرْيِِه يف اجلنة إذا ات ََّقى اَّللَّ  ْصب َ

 هذا إسناد رجاله ثقات إالَّ أنه منقطع[حسن لغيره، و : المحقق] # 
 

ِد اَّللَِّ ْبِن َأيِب َأْوىَف َرِضَي  َوقَاَل َأمْحَُد ْبُن َمِنيٍع: َحدَّثَ نَا َمْرَواُن ْبُن ُمَعاوِيََة، َعْن فَاِئٍد اْلَعْبِديِّ َأيِب اْلَوْرقَاِء، َعْن َعبْ  1- 2560
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ هللا َعْنهُ  ! ُغاَلم  يَِتيم     ، قَاَل: ُكنَّا ُجُلوًسا ِعْنَد َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ فََأََتهُ ُغاَلم  َمَعهُ ُأْخت  َلُه، فَ َقاَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّ

ُ َعزَّ َوَجلَّ، َأْعطَاَك ا  يَتِيَمة ، َأْطِعْمنَا ِمَّا َأْطَعَمَك اَّللَّ ُ َعَليْ َوُأْخت  َلهُ  ِمْن ِعْنِدِه َحَّتَّ تَ ْرَضى، فَ َقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  ُ ِه َّللَّ
، فَأَََتهُ ِباَلل  َرِضَي هللا "َما َأْحَسَن َما قُ ْلَت اَي ُغاَلُم! اَي ِباَلُل اْذَهْب ِإىَل َأْهِلنَا، فَْأتِنَا ِِبَا َوَجْدَت ِعْنَدُهْم ِمْن طََعامٍ " َوَسلََّم:  

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم بَِيِدهِ ِإىَل ِفيِه، فَ َرأَيْ نَا أَنَّهُ يَْدُعو،  قَاَل: فَ َوَضَعَها يف َكفِِّه فََأَشاَر َرُسو ُه، ِبِِْحَدى َوِعْشرِيَن ََتَْرًة،  َعنْ  ُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:   ًعا أِلُمَِّك.  "فَ َقاَل َصلَّى اَّللَّ ًعا َلَك َوَسب ْ ًعا أِلُْخِتَك، تَ َغدَّ بِتَ َسب ْ ِمْن أَبْ نَاِء   ، وََكاَن اْلُغاَلمُ " ْمَرٍة َوتَ َعشَّ بَِتْمَرةٍ َوَسب ْ

ُ يُ ْتَمَك اَي ُغاَلُم!  اْلُمَهاِجرِيَن، فَ َلمَّا قَاَم تَِبَعهُ ُمَعاذ  َرِضَي هللا َعْنُه، فَ َوَضَع يََدهُ َعَلى رَْأِسِه َفَمَسَحُه، َوقَاَل: َجْبََ  َوَجَعَلَك  اَّللَّ
ُ َعَلْيِه وَ  ! َرمْحًَة َلُه، فَ َقاَل  " َقْد رَأَيْ ُتَك َوَما َصن َْعتَ "َسلََّم:  َخَلًفا ِمْن أَبِيَك، فَ َقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ، فَ َقاَل اَي َرُسوَل اَّللَِّ

َوَسلَّمَ  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ رَجُ ":  َصلَّى  َيُضمُّ  اَل  بَِيِدِه  نَ ْفِسي  ِواَليَ َتهُ َوالَِّذي  فَ ُيْحِسُن  يَِتيًما  مثَّ  ل   رَْأِسِه  ،  َعَلى  َيَدهُ  ُ َيَضُع  اَّللَّ ِإالَّ َكَتَب 
 . "ٍة َدرََجةً تَ بَاَرَك َوتَ َعاىَل َلهُ ِبُكلِّ َشْعَرٍة َحَسَنًة وََكفََّر َعْنهُ ِبُكلِّ َشْعَرٍة َسيَِّئًة، َورََفَع َلهُ ِبُكلِّ َشْعرَ 

 
ثَ نَا يَزِيدُ َوقَاَل احْلَا 2- 2560 ثَ نَا فَائُِد ْبُن َعْبِد اِرُث: َحدَّ  لرَّمْحَِن َفذََكَرُه.  ْبُن َهارُوَن، َحدَّ

 
ثَ نَا يَزِيُد َفذََكَر بَ ْعَض َهَذا احلَْ   3-  2560 ِديِث، قَاَل َعْبُد َوقَاَل َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َأمْحََد يف اْلُمْسَنِد َوَجْدُت يف ِكتَاِب َأيِب، َحدَّ

 َكاَن ِعْنَدهُ َمرْتُوَك.: َومَلْ َُيَدِّْث بِِه َأيِب أِلَنَّهُ مَلْ يَ ْرَض َحِديَث فَاِئٍد، وَ اَّللَِّ 
ُأَساَمَة، ومدار إسناديهما على فايد بن عبد الرحمن وهو ضعيف.[    #   َأِبي  ْبُن  َواْلَحاِرُث  َمِنيٍع،  ]البوصيري: رواه َأْحَمُد ْبُن 

بقية متن حديث  المسح على رأس اليتيم يرتقي بالشواهد إلى الحسن لغيره، أما و   ائد العبدي.هذا إسناد واٍه علته ف:  المحقق]
 [ فائد فًل شاهد له وإسناده باٍق على ضعفه الشديد.

 

ثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن ُمطَرٍِّف، َعْن زَْيِد ْبِن َأْسَلَم قَاَل: قَالَ   -  2561 ثَ نَا يَزِيُد، َحدَّ ُ َعَلْيِه    َوقَاَل احْلَاِرُث: َحدَّ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 . "ْلَيِتيِم يف اجْلَنَِّة َكَهاَتنْيِ، َوَأَشاَر ابلسبابة والوسطيأاََن وََكاِفُل ا "َوَسلََّم: 

 ا ُمْرَسل . ذه* 
 : هذا إسناد صحيح ولكنه مرسل، وله شواهدالمحقق]البوصيري: رواه الحارث بن أبي أسامة مرسًلا بسند صحيح.[ ]  #  

 كثيرة[ 
 

مَ   -  2563 ِدينَاٍر  ْبِن  َسِعيِد  ْبِن  ََيََْي  َعْن  الّزاَِنِد،  َأيِب  اْبُن  َحدَّثَ نَا  َزمْحََوْيُه،  ثَ نَا  َحدَّ يَ ْعَلى:  أَبُو  قَاَل:  َوقَاَل  الزَُّبرْيِ  آِل  ْوىَل 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل:  . " ِمْن بَ ْيِت َمَلٍك َواَل َنِبٍّ َأْكَرَم ِمْن بَ ْيٍت ِفيِه يَِتيم  َما  " َأْخَْبين الثَِّقُة، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

الثانية: جهالة شيخ يحيى بن    األولى: يحيى بن سعيد بن دينار لم أعرفه.  : هذا إسناد ضعيف فيه علتان:المحقق]  #  
 سعيد.[
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ثَ نَا أَبُو ُمعَ  - 2566 ثَ نَا أَبُو ُموَسى اهْلََرِويُّ، َحدَّ  ِباَلٍل َرِضَي هللا َعْنهُ  اوِيََة، َعِن احْلَجَّاِج، َعْن َعْبِد اْلَمِلِك ْبِن َرزِيٍن، َعنْ َحدَّ
 ! ُ َعَلْيِه َوَسلََّم رَُجل  فَ َقاَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّ ْضِرُب ِمْنهُ  نَ َعْم، ِمَا تَ " ِإنَّ يف ِحْجِري يَِتيًما أَفََأْضرِبُُه؟ قَاَل: قَاَل: أََتى النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ

 . " َوَلَدكَ 
  األولى: عنعنة الحجاج بن أرطاة.  فيه علتان:  هذا إسناد ضعيف حسن لغيره، و :  المحقق]  [ إسناده ضعيفبوصيري:  ال]  #  

 الثانية: جهالة عبد الملك بن رزين.[ 
 

 حُسْنِ الْخُلُقِ( بَابُ    -  8) 
ثَ نَا هُ   -  2570 ثَ نَا اْلَكْوثَ ُر ُهَو اْبُن َحِكيٍم، َعْن انَ َحدَّثَ نَا َعْبُد اَّللَِّ ْبُن ُمِطيٍع، َحدَّ ِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر َرِضَي هللا َشْيم ، َحدَّ

أُمَّ َعبْ  اَي  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ اَّللَِّ َصلَّى  َرُسوُل  قَاَل  قَاَل:  َمنْ َهْل  " ٍد!  َعْنهُ  ِإميَاانً   َتْدِري  اْلُمْؤِمِننَي  ُ    قَاَلْت:  ،" أَْفَضُل  هُ  َوَرُسولُ اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:   ميَاِن َحَّتَّ َيُِبَّ لِلنَّاِس َما   َأَحاِسنُ ُهْم َأْخاَلقًا اْلُمَوطَُّئونَ "َأْعَلُم. قَاَل َصلَّى اَّللَّ ُلُغ َعْبد  َحِقيَقَة اإْلِ َأْكنَافًا، اَل يَ ب ْ

 . " َيُِبُّ لِن َْفِسِه َوَحَّتَّ َيََْمَن َجارُهُ بَ َوائَِقهُ 
حديث أصله ثابت، لكن سنده ال يتقوى ال:  المحققواه أبو يعلى بسند ضعيف لضعف كوثر بن حكيم.[ ]يري: ر ]البوص  #  

 الشديد.[ لضعفه 
 

ْعُت َأاَب جِمَْلٍز يَ ُقوُل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّ   -  2573 ثَ نَا ََيََْي، َعْن َأيِب َمِكنٍي قَاَل: ْسَِ د : َحدَّ ُ َعلَ َوقَاَل ُمَسدَّ ْيِه َوَسلََّم: ى اَّللَّ
َها َأيُّ َأْزَواِجِك ََتْتَارِ  َْت َأْْسَاءُ بِْنُت ُعَمْيٍس َرِضَي هللا َعن ْ َها وََكاَن َأْحَسنُ ُهْم ُخُلًقا،  ُخريِّ يَن؟ قَاَلْت: َأْختَاُر ُفاَلاًن، اْلُمت ََوىفَّ َعن ْ

َها اثْ نَاِن.   َوَقْد َكاَن قُِتَل َعن ْ
 # .  : إسناد حسن مرسل.[ المحقق[ ]]البوصيري: رواه مسد د مرسًلا

 

يًعا: َحدَّثَ نَا أَبُو اأْلَْحَوِص، حدثنا أبو إٍ سحاق، َعْن رَُجٍل  1- 2574 َبَة مجَِ د ، َوأَبُو َبْكِر ْبُن َأيِب َشي ْ َنَة َوقَاَل ُمَسدَّ ِمْن ُجَهي ْ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:   ُخُلق  َحَسن ، َوَشرُّ َما أُْعِطَي الرَُّجُل قَ ْلُب ُسوٍء ُجُل اْلُمْؤِمُن  ْعِطَي الرَّ َخرْيُ َما أُ "قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 . "يف ُصورٍَة َحَسَنةٍ 
 

ِمث ْلَ   2-  2574 ْعُت َأاَب ِإْسَحاَق  قَاَل: ْسَِ ُشْعَبةُ  ثَ نَا  َحدَّ حُمَمَّد ،  ثَ نَا  َحدَّ بُ ْنَدار ،  ثَ نَا  َحدَّ أَبُو يَ ْعَلى:  َوزَادَ َوقَاَل  َما  ":  هُ  َواْنظُْر 
 . " يَ َراهُ النَّاُس يف بَ ْيِتِك ِإَذا َعِمْلَتهُ َفاَل تَ ْعَمْلهُ  َيْكَرهُ َأنْ 

 : هذا إسناد ضعيف، علته عنعنة أبي إسحاق السبيعي.[ المحقق] [ضعيف: (2933األلباني في ضعيف الجامع )] # 
 

، عَ   -  2575 ! َما أَْفَضُل َما أُوِتَ  ْن َأيِب ِإْسَحاَق، َعْن رَُجٍل ِمْن ُمَزيْ َنَة ِقيَل: اَي  َوقَاَل َعْبُد الرَّزَّاِق: َأْخَْباََن َمْعَمر  َرُسوَل اَّللَِّ
ي ِإَذا َكرِْهَت َأْن يُ َرى َعَلْيَك َشْيء  يف اَندِ "قَاَل:    ، قَاَل: َفَما َشرُّ َما أُوِتَ اْلُمْسِلُم؟"اخْلُُلُق احْلََسنُ "الرَُّجُل اْلُمْسِلُم؟ قَاَل:  

 . " اْلَقْوِم َفاَل تَ ْفَعْلهُ ِإَذا َخَلْوتَ 
أبي إسحاق السبيعي فهو    : هذا إسناد ضعيف علته عنعنةالمحقق]  [ضعيف:  (1606األلباني في ضعيف الترغيب )]  #  

 مدلس ولم يصرح بالتحديث.[ 
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، َعْن َخَلِف ْبِن َحْوَشٍب، َعْن    1-  2576 َها َوقَاَل أَبُو َبْكٍر: َحدَّثَ نَا َشرِيك  ْرَداِء َرِضَي هللا َعن ْ َمْيُموٍن قَاَل: َسأَْلُت أُمَّ الدَّ
ْعِت ِمنْ  ُ َعَلْيِه  َهْل ْسَِ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل:   َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ئًا؟ قَاَلْت: نَ َعْم، ْسَِ َأوَُّل " َوَسلََّم َشي ْ
 . " ِميزَاِن اخْلُُلُق احْلََسنُ َما يُوَضُع يف الْ 

 
َبَة هِبََذا.  2- 2576 َثيِن اْبُن َأيِب َشي ْ  َوقَاَل َعْبد : َحدَّ

 
ق ُ   2-  2576 قَاَل:  الشَّاِم،  َأْهِل  ِمْن  رَُجٍل  َعْن  َحْوَشٍب،  ْبِن  َخَلِف  َعْن  بَْدٍر،  أَبُو  َحدَّثَ نَا  َمنِيٍع:  ْبُن  َأمْحَُد  أِلُمِّ َوقَاَل  ْلنَا 

ْرَدا َوسَ الدَّ َعَلْيِه   ُ اَّللَّ اَّللَِّ َصلَّى  َرُسوِل  ِمْن  ْعِتيِه  ْسَِ ِبَشْيٍء  َحدِّثِينَا  َها،  َعن ْ هللا  َرِضَي  َغرْيِِه ِء  ِمْن  ْعِتيِه  ْسَِ ِبَشْيٍء  حُتَدِّثِينَا  َواَل  لََّم 
فِ  اْختُِلَف  َهَكَذا  َفذََكَرُه،   .  .  ... يَ ُقوُل  ْعُتهُ  ْسَِ َها،  َعن ْ هللا  َرِضَي  َرَواهُ  فَ َقاَلْت  َما  َواْلَمْحُفوُظ  َحْوَشٍب،  ْبِن  َخَلِف  َعَلى  يِه 

ْردَ  َها، َعْن َأيِب َعطَاء  اْلَكْيَخارَاينُّ َعْن أُمِّ الدَّ ْرَداِء،اِء َرِضَي هللا َعن ْ  َكَذِلَك َأْخَرَجهُ َأْصَحاُب السَُّنِن َواْبُن ِحبَّاَن َوَغرْيُُهْم.   الدَّ
 : هذا إسناد ضعيف النقطاعه[ المحقق ] [ضعيف.: (3352يفة )األلباني في السلسلة الضع] # 

 

ثَ نَا ِإْْسَاِعيُل ُهَو اْبُن َعيَّاٍش ، َعْن َعْبِد اْلَعزِيِز    1-  2577 ثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن َجْعَفٍر، َحدَّ ْبِن ُعب َْيِد اَّللَِّ ، َعْن َوقَاَل احْلَاِرُث: َحدَّ
رَ  ، َعْن َعِليٍّ  ْبِن َعِليٍّ احُمَمَِّد  اَّللَِّ َصلَّى  َرُسوُل  قَاَل  قَاَل:  هللا َعْنُه،  َوَسلََّم:  ِضَي  َعَلْيِه   ُ الصَّائِِم  "َّللَّ َدرََجَة  لَُيْدِرُك  الرَُّجَل  ِإنَّ 

 . "اْلَقائِِم اِبخْلُُلِق احْلََسِن، َوإِنَّهُ لَُيْكَتُب َجبَّارًا َوَما مَيِْلُك ِإالَّ َأْهَل بَ ْيِتهِ 
 

َثُم ْبُن َخارَِجةَ ُد ْبُن مَ َوقَاَل َأمحَْ  2- 2577 ثَ نَا اهْلَي ْ ثَ نَا ِإْْسَاِعيُل ْبُن َعيَّاٍش بِِه. ِنيٍع: َحدَّ  ، َحدَّ
]البوصيري: رواه أحمد بن منيع، وأبو الشيخ بن حيان في كتاب الثواب. ومدار اإلسناد على عبد العزيز بن عبيد هللا    #  

العزيز بن عبد  ضعف عبد    -  1  : هذا إسناد ضعيف فيه علتان: محققلاوهو ضعيف، وكذا رواه الحارث بن أبي أسامة.[ ]
والشطر األول حسن    عنعنة إسماعيل بن عياش، وهو معدود ضمن أصحاب المرتبة الثالثة من مراتب المدلسين.   -  2  هللا.

 [ لغيره.
 

ثَ نَا َسِعيُد    -  2579 ثَ نَا أَبُو َبْدٍر، َحدَّ ِد ْبِن ُمَهاِجٍر، َعْن ُسَلْيَماَن  ْبُن َعْبِد اجْلَبَّاِر، َعْن َعْبِد احْلَِمي َوقَاَل َأمْحَُد ْبُن َمِنيٍع: َحدَّ
النَِّبُّ َصلَّ  ُسِئَل  قَاَل:  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ النَِّبِّ َصلَّى  َأْصَحاِب  بَ ْعِض  أَبِيِه، َعْن  َحِبيٍب، َعْن  ِإَماِم ْبِن  َوَسلََّم َعْن  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ ى 

 . " احْلََسُن اخْلُُلقِ ُهَو التَِّقيُّ "ِقنِي، قَاَل:  اْلُمتَّ 
الثانية: عبد الحميد بن مهاجر لم    األولى: ضعف سعيد بن عبد الجبار. : هذا إسناد ضعيف فيه ثًلث علل:المحقق] # 

 الثالثة: حبيب والد سليمان لم أجد له ترجمة.[  أجد له ترجمة.
 

ثَ نَا    -  2580 َحدَّ احْلَاِرُث:  َحدَّثَ نَا  َوقَاَل  اْلُمَحْبَِّ،  َرِضَي هللا َعْنُه،  َداُوُد ْبُن  ْعُت اْبَن ُعَمَر  قَاَل: ْسَِ ِسَراٍج،  َأيِب  ْبُن  ِسكِّنُي 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:   . "َكَما يُ ْفِسُد اخْلَلُّ اْلَعَسلَ ُسوءُ اخْلُُلِق يُ ْفِسُد اْلَعَمَل  "يَ ُقوُل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

داود   - 1 : هذا إسناد تالف فيه علتان:المحقق]البوصيري: رواه عبد بن حميد، عن داود بن المحبر وهو ضعيف.[ ] # 
 سكين بن أبي سراج فهو متهم.[  - 2 بن المحبر فهو متروك.

 



258 

 

هللا  -  2581 َرِضَي  طَْلَحُة، َعْن َعطَاٍء، َعِن اْبِن َعبَّاٍس  َحدَّثَ نَا  نُ َعْيٍم،  ثَ نَا أَبُو  َوَسلََّم َحدَّ َعَلْيِه   ُ اَّللَّ النِب َصلَّى   َعْنُه، عن 
 . "ِإنَّ ِخيَارَُكْم َأَحاِسُنُكْم َأْخاَلقًا "قال: 

ا، علته طلحة بن  المحقق]  #   حديث ثابت في الصحيحين  المتن  و   عمرو الحضرمي، فهو متروك.: هذا إسناد ضعيف جدا
 وغيرهما[

 

ثَ نَا احْلَُلْبُس احْلَْنظَلِ  - 2582 ث َ َحدَّ ، َعْن َأيِب  يُّ التَِّميِميُّ اْلَبْصِريُّ، َحدَّ ٍم اخْلَُرَساينِّ ٍم َأْو اِبِن َسالَّ نَا َحْفُص ْبُن ُعَمَر، َعْن َسالَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: ُهَريْ َرَة َرِضَي هللا عَ  َب نَ ْفسَ " ْنُه، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َبَدنَُه،   ُه، َوَأْكثَ َر مَهَُّه، َوَأْسَقمَ َمْن َساَء ُخُلُقهُ َعذَّ

 . "اَمتُهُ َوَسَقَطْت ُمُروَءتُهُ َوَمْن اَلَحى الّرَِجاَل َذَهَبْت َكرَ 
ا[ ]ضعيف : (5613في ضعيف الجامع ) لباني]اال  #  ا فيه ثًلث علل: المحققجدا األول: الحلبس   : هذا إسناد ضعيف جدا

 الحنظلي لم أعرفه. 
 الثالثة: االنقطاع بين سًلم وأبي هريرة[ اساني فهو متروك.الثانية: سًلم الخر 

 

ثَ نَا    -  2583 َحدَّ َأاَبَن،  ْبُن  اْلَعزِيِز  اخْلَِليِل، َعْن َحدَّثَ نَا َعْبُد  َأيِب  ََثِبٍت، َعْن َصاِلٍح  َأيِب  ْبِن  َحِبيِب  ِمْغَوٍل، َعْن  ْبُن  َماِلُك 
ريِ  خِّ ميَاِن أَْفَضُل؟ ُمطَرِِّف ْبِن َعِبْد اَّللَِّ ْبِن الشِّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم رَُجل  فَ َقاَل: َأيُّ اإْلِ خْلُُلُق ا" قَاَل:    ، قَاَل: أََتى َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َعَدهُ ، فََأَعاَد َعَلْيِه الثَّالَِثَة َأِو الرَّاِبَعةَ فَِإمَّا أَقَا" اخْلُُلُق احْلََسنُ " ، فََأَعاَد َعَلْيِه، فَ َقاَل:  " احْلََسنُ  َوِإمَّا أَق ْ ُ َعَلْيِه    ،َمهُ  قَاَل َصلَّى اَّللَّ
ُن اخْلُُلَق احْلََسَن َويَ ُقوُل:  ، قَاَل: مثَّ "َأْن تَ ْلَقى َأَخاَك َوأَْنَت طَِليق  "َوَسلََّم:   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َُيَسِّ ُهَو " َما زَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ن َْيِه َواْنتِ "، مثَّ قَاَل: "ُهَو ِمَن الشَّْيطَانِ ": َء َويَ ُقولُ ُلَق السُّو َويُ َقبُِّح اخلُْ  "ِمَن اَّللَِّ   . " َفاِخ َأْوَداِجهِ َأاَل تَ ْنظُُروَن ِإىَل مُحَْرِة َعي ْ

 # [ ] ا، فيه علتان:المحقق]البوصيري: رواه الحارث بن أبي أسامة مرسًلا األولى: عبد   : حديث مرسل، إسناده ضعيف جدا
 الثانية: عنعنة حبيب بن أبي ثابت[  أبان، فهو متروك. العزيز بن 
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 كِتَابُ الْأَدَبِ(   -  30) 
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 بَابُ النَّهْيِ عَنْ دُخُولِ النِّسَاءِ الْحَمَّامَاتِ(   -  2)  
ثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن ََيََْي، َحدَّثَ نَا أَبُو َمْعَمٍر، َحدَّ قَاَل اْبُن ِشريََوْيهٍ  - 2585  ثَ نَا َعْبُد اْلَواِرِث، َحدَّثَ نَا رَُجل  يُ َقاُل لَهُ َعطَاءُ ْبنُ : َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: َعْجاَلَن، َعْن َأيِب الزَُّبرْيِ َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اَّللَِّ َرِضَي هللا َعْنهُ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّ  َمْن َكاَن يُ ْؤِمُن  " ى اَّللَّ
 . "َفاَل َيْدُخَلنَّ َمَع َحِليَلِتِه احْلَمَّامَ  ،ي َْوِم اآْلِخرِ اِبَّللَِّ َوالْ 

 َعطَاءُ ْبُن َعْجاَلَن َبْصرِيٌّ َنَسَبهُ َعْبُد اْلَواِرِث، ُمْنَكُر احْلَِديِث.  :قَاَل اْلُبَخاِريُّ 
  ِديِث اْبِن هَلِيَعَة، َعْن َأيِب الزَُّبرْيِ بَِلْفِظ " َفاَل َيْدُخُل حِبَِليَلِتهِ قُ ْلُت: َأْخَرْجُتهُ ِلَغَرابَِة لَْفِظِه، َوِإالَّ فَ َقْد َأْخَرَجهُ َأمْحَُد ِمْن حَ  *

 احْلَمَّاَم " َوَمْعََن اْلَمْْتِ الَِّذي َأْورَْداَنهُ يُ ْعِطي َغرْيَ َمْعََن َهَذا. 
 فظ.[ ، إذ لم يوافق أحٌد ابن شيرويه بهذا اللغريب لفظ حديث الباب ، و : إسناده تالفالمحقق] # 

 

 بَابُ الِاعْتِذَارِ(   -  4)  
ثَ نَا َسْيُف    -  2587 َعِن احْلََسِن ْبِن ُعَمارََة، َعْن َأيِب الزَُّبرْيِ، َعْن َجاِبٍر   حُمَمٍَّد،قَاَل احْلَاِرُث: َحدَّثَ نَا َحْفُص ْبُن مَحَْزَة، َحدَّ

َعلَ   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّ  َرُسوُل  قَاَل  قَاَل:  َعْنُه،  هللا  َوَسلََّم:  َرِضَي  إِ "ْيِه  اْعَتَذَر  يَ ْوَم  َمِن  َجاَء  ُعْذرَهُ  يَ ْقَبْل  فَ َلْم  اْلُمْسِلُم  َأُخوهُ  لَْيِه 
 . يَ ْعيِن اْلَعشَّاَر. "َصاِحِب َمْكسٍ  َوَعَلْيِه ِمْثُل َما َعَلىاْلِقيَاَمِة 

إسناد تالفالمحقق]  #   و :  الباب له أصل.  )  [ .متن حديث  الهيثمي  "8/84]ذكره  بلفظ  يعِذْر أو   فلم أخيهإلى   اعَتَذر َمن  ( 
 [ .فيه إبراهيم بن أعين وهو ضعيف" وقال :  َمْكسٍ  صاحبِ  خطيئةِ  مثلُ  كان عليه عذَره يقَبلْ  لم

 

 بَابُ أَدَبِ النَّوْمِ(   -  6) 
ثَ نَا اْلُمْقِري، َعِن اأْلَْفرِيِقيِّ، َحدَّ  - 2590 َا َسأََلْت  ُغَراٍب قَ ُن َثيِن ُعَمارَةُ بْ قَاَل اْبُن َأيِب ُعَمَر: َحدَّ ثَ ْتهُ َأَّنَّ اَل: ِإنَّ َعمًَّة َلهُ َحدَّ

ُ َعلَ  َها َفذََكَرِت احْلَِديَث قَاَلْت: َسْوَف ُأْخِْبُِك َما َصَنَع َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َليِت َعاِئَشَة َرِضَي هللا َعن ْ َا َكاَنْت لَي ْ ْيِه َوَسلََّم، ِإَّنَّ
ئً ِمْنُه، َفَطَحْنُت شَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَذا َأرَاَد أَ ي ْ اْلبَاَب وََكاَن َصلَّى اَّللَّ ْن يَ نَاَم َأْغَلَق  ا ِمْن َشِعرٍي، َوَجَعْلُت لَهُ قُ ْرًصا، فَ َرَجَع فَ َردَّ 

َراَج، فَانْ َتظَْرتُ  السِّ اْلَقَدَح َوالصَّْحَفَة، َوَأْطَفأَ  اْلِقْربََة، َوَأْكَفأَ  أَ اْلبَاَب، َوَأوَْكأَ  اْلُقْرَص، فَ َلْم   ،ْن يَ ْنَصِرَف ِمْن َمْسِجِدهِ هُ  فَُأْطِعُمهُ 
ُ    ،فَ َقِلْقتُ   :اْجرَتََّْتَا قَالَ ، مثَّ  يَ ْنَصِرْف َحَّتَّ غََلَبيِن الن َّْوُم، فَأَق ْب ََلْت َشاة  جِلَارَتِنَا َداِجَنة  فََأَخَذَْتَا  َقَظ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ فَاْست َي ْ

 . " َواَل تُ ْؤِذي َجاَرِك يف َشاتِهِ  ،ُخِذي َما َأْدرَْكِت ِمْن قُ ْرِصكِ "فَ َقاَل:   ،فَ بَاَدْرَُتَا ِإىَل اْلبَابِ  ،لَّمَ َوسَ َعَلْيِه 
الثانية: جهالة عمارة    األولى: ضعف األفريقي.  : هذا إسناد ضعيف فيه ثًلث علل:المحقق]  [إسناد ضعيفبوصيري:  ال]  #  

 لم أعرفها.[ رة  عماالثالثة: عمة  بن غراب.
 

 بَابُ الشِّعْرِ(   -  11) 
ُدخَ   -  2600 ْبِن  َسِعيِد  ْبِن  حُمَمَِّد  اْلبَاِهِليُّ، َعْن  َمْسُعوٍد  ْبُن  ُهَذْيُل  ثَ نَا  َحدَّ اْلَفْضِل،  اْلَعبَّاُس ْبُن  ثَ نَا  ِمْن  َحدَّ رَُجٍل  اٍن، َعْن 

  ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّ  َرُسوَل  َأنَّ  أَبِيِه:  َعْن  قَاَل:  ُهَذْيٍل،  َوَسلََّم  ا" َعَلْيِه  َهَذا  السَّاِئُل،  ِإنَّ  بِِه  يُ ْعَطى  اْلَعَرِب  ِمْن َكاَلِم  َجْزل   ْعَر  لشِّ
ُلُغ اْلَقْوُم يف اَنِديِهمْ   . "َويُْكظَُم بِِه اْلَغْيُظ، َوبِِه يَ ب ْ
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ا[ المحقق]البوصيري: رواه الحارث بسند ضعيف لجهالة بعض رواته.[ ] #   : إسناد ضعيف جدا
 

 الشَّاعِرِ( بَابُ إِعْطَاءِ    -  12) 
د : َحدَّثَ نَا َعْبُد اْلَواِرِث، َعْن حُمَمَِّد ْبِن ُجَحاَدَة، َعْن حُمَمَِّد ْبِن َعِليٍّ قَاَل: ِإنَّ رَجُ   -  2607 َ تَ َعاىَل،  َوقَاَل ُمَسدَّ اًل َمَدَح اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فََأعْ  َ َعزَّ َوَجلَّ الَِّذي َخَلَقُه، َومَلْ يُ ْعِطِه  طَاهُ َرُسوُل اَّللَِّ صَ َوَمَدَح َرُسوَلهُ َصلَّى اَّللَّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِلَمْدِحِه اَّللَّ لَّى اَّللَّ
 ِلَمْدِحِه نَ ْفَسُه. 

 : هذا حديث مرسل إسناده صحيح.[ المحقق] # 
 

ثَ نَا  -  2608 ثَ نَا ََيََْي ْبُن آَدَم، َحدَّ ْبِد الرَّمْحَِن ْبِن مَحَّاُد ْبُن زَْيٍد، َعْن َعِليِّ ْبِن زَْيِد ْبِن ُجْدَعاَن، َعْن عَ   َوقَاَل أَبُو َبْكٍر: َحدَّ
ِإيّنِ َمدَ   ! َرُسوَل اَّللَِّ قَاَل: اَي  أَنَّهُ  َسرِيٍع  ْبِن  َعلَ َأيِب َبْكَرَة، َعِن اأْلَْسَوِد   ُ اَّللَّ قَاَل َصلَّى  َوَمَدْحُتَك ُأْخَرى،  ِمْدَحًة،   َ اَّللَّ ْيِه  ْحُت 

 . "َهاِت َواْبَدْأ ِِبِْدَحِة اَّللَِّ تَ َعاىلَ "َوَسلََّم: 
]البوصيري: رواه مسد د، وأبو بكر بن أبي شيبة، والنسائي في الكبرى، ومدار أسانيدهم على علي بن زيد بن جدعان    #  

 : هذا إسناد ضعيف.[ ققالمحوهو ضعيف.[ ]
 

 بَابُ الزَّجْرِ عَنِ الْغَضَبِ(   -  15) 
ثَ نَا َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن زاَِيٍد، َعِن اأْلَْعَمِش، َعْن َأيِب َصاِلٍح، َعْن َأيِب َسِعيٍد َرِضَي هللا َعْنهُ  اَل ُمَسدَّ قَ   -  2611 قَاَل:  د : َحدَّ

! َعلِّْميِن َعَماًل أَ َجاَء رَُجل  ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َقاَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّ ُ َعَلْيِه    ،ْدُخُل ِبِه اجْلَنََّة َوأَْقِللْ اَّللَّ قَاَل َصلَّى اَّللَّ
 . " اَل تَ ْغَضبْ "َوَسلََّم: 

فَِإنَّ    * َشاذٌّ،  َلِكنَّهُ  الصَِّحيِح  رَِجاُل  رَِجالُهُ  يف قُ ْلُت:  ُهَو  هللا َعْنهُ َكَذا  َرِضَي  َسِعيٍد  َأيِب  اَل َعْن  ُهَريْ َرَة،  َأيِب  اْلَمْحُفوَظ َعْن 
 يِح. الصَّحِ 

 : المتن ثابت في الصحيح إالَّ أن سنده شاذ كما بين الحافظ.[ المحقق] [له شاهد بوصيري:ال] # 
 

 بَابُ الْحَثِّ عَلَى شُكْرِ النِّعَمِ(   -  16) 
ثَ نَا ََيََْي، َعِن السَّاِئِب ْبِن ُعَمَر، َعْن ََيََْي ْبِن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َصيْ   -  2613 د : َحدَّ ِفيٍّ قَاَل: ِإنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى قَاَل ُمَسدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل:   فَ ْلُيْظِهِر الث َّنَاَء، فَِإْن    ،َزى هِبَا، فَِإْن مَلْ َيُكْن ِعْنَدهُ َجزَاُؤَها فَ َعَلْيِه َأْن َيُْ   ،َمْن أُزَِلْت ِإلَْيِه نِْعَمة  ِمَن احْلَقِّ " اَّللَّ
 . " مَلْ يَ ْفَعْل فَ َقْد َكَفرَ 

 [ إسناده معضل، ورواته ثقات ]البوصيري:  # 
 

َثيِن رَُجل  ِمْن قَ ْوِمي، َعْن َجاِبٍر َرِضَي هللا َعْنُه، قَاَل: قَاَل َرُسولُ   1-  2614 ، َحدَّثَ نَا ُعَمارَُة، َحدَّ  اَّللَِّ َصلَّى َحدَّثَ نَا ِبْشر 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:   فَ َقْد    ،فَ َقْد َشَكَرُه، َوَمْن َكَتَمهُ   ،َيْجِز ِبِه، فَِإْن مَلْ َيَِْد فَ ْليُ ْثِن ِبِه، َفَمْن أَْثََن ِبهِ ْلف َ   ،َمْن أُْعِطَي َعطَاًء فَ َوَجدَ "اَّللَّ

 َوَحرََّك ِبْشر  السَّبَّابَِة َواْلُوْسَطى. . " َكَفَرُه، َوَمْن حَتَلَّ ِِبَا مَلْ يُ ْعَط َكاَن َكاَلِبِس ثَ ْويَبْ زُورٍ 
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ثَ نَا ِإبْ َراِهيُم ْبُن طَْهَماَن، َعْن ُعَمارََة ْبِن َغزِيََّة، َعْن  اَوقَاَل احلَْ   2-  2614 َسِعيٍد َمْوىَل  ِرُث: َحدَّثَ نَا َعْبُد اْلَعزِيِز ْبُن َأاَبَن، َحدَّ

 اأْلَْنَصاِر، َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اَّللَِّ ِبِه بَِنْحِوُه. 
ضعيف علته شرحبيل بن   هإسناد  مسدد:  المحققبعض رواته.[ ]ة  ال]البوصيري: رواه مسد د والحارث بسند ضعيف، لجه  #  

ا فيه علتان:  سعد. الثانية: سعيد مولى األنصار: لم    األولى: عبد العزيز بن أبان: فهو متروك.  وإسناد الحارث ضعيف جدا
 أعرفه وإن كان هو شرحبيل فهو ضعيف.[ 

 

 الْإِخْوَانِ( بَابُ فَضْلِ زِيَارَةِ    -  18) 
ي َ َوقَ   -  2620 أَبُو  يَ اَل  َعْن  ذَْكَواَن،  ْبِن  اَّللَِّ  َعْبِد  َعْن  زَاِئَدَة،  َعْن   ، َعِليٍّ ْبُن  ُحَسنْيُ  ثَ نَا  َحدَّ َبْكٍر،  أَبُو  ثَ نَا  َحدَّ زِيَد  ْعَلى: 

ُ َعَلْيِه وَ  ، َعْن أََنٍس َرِضَي هللا َعْنهُ َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ ُ َعزَّ َوَجلَّ يف َعْونِِه َما    َعْوِن َأِخيِه،َمْن َكاَن يف  " َسلََّم:  الرَّقَاِشيِّ َكاَن اَّللَّ
ُ َعْنهُ يَ ْوَم اْلِقيَاَمةِ   . " َكاَن يف َعْوِن َأِخيِه، َوَمْن َفكَّ َحْلَقًة َفكَّ اَّللَّ

 ضعيف علته يزيد الرقاشي.[ إسناد وهذا  سن لغيرهح:  المحقق]  [في سنده يزيد الرقاشي وهو ضعيفبوصيري: ال] # 
 

 بَابُ فَضْلِ الْحَيَاءِ(   -  19) 
َثيِن قَ ْيس  قَاَل: َكاَن ُعييَنةُ ْبُن اْلمُ   -  2623 د : َحدَّثَ نَا ََيََْي، َعْن ِإْْسَاِعيَل ْبِن َأيِب َخاِلٍد، َحدَّ ْنِذِر َرِضَي هللا َعْنُه،  قَاَل ُمَسدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َومَ َجاِلًسا َمَع َرُسوِل اَّللَِّ   فَُأِتَ ِبَشرَاٍب،    ،َسائِِه، فَاْسَتْسَقى َذِلَك الرَُّجلُ َعهُ رَُجل  آَخُر َوِعْنَدهُ بَ ْعُض نِ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيِه   ! َما َهَذا؟ فَ َقاَل َصلَّى اَّللَّ َنُة: اَي َرُسوَل اَّللَِّ  تَ َعاىَل  َهِذِه ِخلَّة  آََتَها اَّللَُّ "  :َوَسلَّمَ فَ َلمَّا َأَخَذ َيْشَرُب َسرَتُوُه، فَ َقاَل ُعي َي ْ

 . " َوَمن ََعُكُموَها َهَذا احْلَيَاءُ  ،قَ ْوًما
 َهَذا ُمْرَسل  رَِجالُهُ رَِجاُل الصَِّحيِح.  *

 : هذا إسناد صحيح إالَّ أنه مرسل.[ المحقق] # 
 

ثَ نَا طَْلَحُة، َعْن  - 2624 : َحدَّ َها، قَوقَاَل الطَّيَاِلِسيُّ ُ َعلَ َعطَاٍء، َعْن َعاِئَشَة َرِضَي هللا َعن ْ ْيِه  الت: ِإنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 . "اَي َعاِئَشُة! ِإنَّ اْلُفْحَش َلْو َكاَن رَُجاًل َلَكاَن رَُجَل ُسوءٍ ": َوَسلََّم قَاَل هَلَا

 احْلَيَاءُ رَُجاًل َلَكاَن رَُجاًل َصاحِلًا. َرَواهُ أَبُو الشَّْيِخ َوزَاَد: َوَلْو َكاَن 
ا من أجل طلحة بن عمرو.[ المحقق( وضع فه[ ]4841في ضعيف الجامع )ه ذكر : لباني]األ  #   : هذا إسناد ضعيف جدا

 

ْعُت أاََب    - 2626 ثَ نَا قَ َزَعةُ ْبُن ُسَوْيٍد، َعْن َداُوَد ْبِن َأيِب ِهْنٍد قَاَل: َمَرْرُت َعَلى َأْعَرايِبٍّ فَ َقاَل: ْسَِ ُهَريْ َرَة َرِضَي هللا َعْنُه،  َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  يَ ُقوُل: ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َ تَ َعاىلَ َأوَُّل َما يُ رْ "  يَ ُقوُل:ْسَِ ميَاُن، َفَسُلومُهَا اَّللَّ  . " َفُع ِمْن َهِذِه اأْلُمَِّة احْلَيَاءُ َواإْلِ

 : إسناد ضعيف[ المحقق ]البوصيري: رواه مسد د بسند فيه راٍو لم ُيَسم [ ] # 
 

ثَ نَا َداُوُد ُهَو ابْ اَل أَبُو ي َ َوقَ   -  2627 يَنَة، َحدَّثَ نَا ََيََْي ْبُن محاد، حدثنا أبو عوانة، َحدَّ ثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن َأيِب ْسَِ ُن َعْبِد ْعَلى: َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ْن َأْصَحاى رَُجٍل مِ َعْن مُحَْيِد ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن قَاَل: َدَخْلُت َأاَن َوَصاِحب  يل َعلَ   اأْلَْوِديُّ،اَّللَِّ   ِب النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:    . "احْلَيَاءُ اَل َيَِْت ِإالَّ ِِبَرْيٍ "يُ َقاُل َلهُ ُأَسرْي  فَ َقاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
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: صحيح  المحققين[ ]ن حديث عمران بن حصالصحيحين وغيرهما م]البوصيري: رواه أبو يعلى الموصلي، وله شاهد في  # 
 إسناد حسن من أجل محمد بن يحيى بن أبي سمينة فهو صدوق.[ وهذا  لغيره

 

 بَابُ التَّخَصُّرِ(   -  22) 
ثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن ُعَمَر، َحدَّثَ نَا اْلَولِيُد ْبُن َكِثرٍي، َعْن ُموَسى بْ   - 2634 ٍت، َعْن أَبِيِه،  زَْيِد ْبِن ََثبِ ِن نُ َعْيٍم َمْوىَل قَاَل احْلَاِرُث: َحدَّ

بِ  يَ َتَخصَُّر  َوَسلََّم َكاَن  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ اَّللَِّ َصلَّى  َرُسوَل  ِإنَّ  قَاَل:  هللا َعْنهُ  َرِضَي  ََثِبٍت  ْبِن  زَْيِد  زَْيد  عن  وََكاَن  اْبِن طَاٍب،  ُعْرُجوِن 
 َواِلِه. َويف َذَهاِبِه ِإىَل أَمْ  ،يَ َتَخصَُّر ِبِه يف َدارِهِ 

ا[ المحقق] [إسناده ضعيفبوصيري: ال] #   : إسناد ضعيف جدا
 

 بَابُ أَدَبِ الرُّكُوبِ(   -  23) 
ْبِن    -  2635 اْلَولِيِد  َعِن  ََتِيٍم،  ْبِن  َبَة  َعْن ُعت ْ ِإْْسَاِعيُل،  ثَ نَا  َحدَّ حُمَمَّد ،  ثَ نَا  َحدَّ احْلَاِرُث:  ُمَعتٍِّب قَاَل  ْبِن  ُعْرَوَة  َعْن  َعاِمٍر، 

ابَِّة َأَحقُّ ِبَصْدرَِها.  ِضَي هللا َعْنُه، قَاَل: إنَّ النَِّبَّ رَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقَضى َأنَّ َصاِحَب الدَّ  َصلَّى اَّللَّ
 َهَذا ُمْرَسل  َضِعيف  َلِكْن َلهُ َشَواِهُد.  *

 [ وهو مرسل ضعيف  اإلسناد: و : حسن لغيرهالمحقق] # 
 

د : َحدَّ   1-  2636 ثَ نَا َداوُ َوقَاَل ُمَسدَّ ، ثَ نَا َخاِلد ، َحدَّ ُد ْبُن َأيِب ِهْنٍد، َعْن ُمَورٍِّق، َعْن َمْوىًل هَلُْم قَاَل: ِإنَّ احْلَُسنْيَ ْبَن َعِليٍّ
ُهَما: اْست َْقَباَل النَِّبَّ َصلَّ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفَجَعَل صَ َوَعْبَد اَّللَِّ ْبَن َجْعَفٍر َرِضَي هللا َعن ْ َواِحًدا َبنْيَ َيَدْيِه    ، َعَلْيِه َوَسلَّمَ اَّللَُّ   لَّىى اَّللَّ

 َواآْلَخَر َخْلَفُه. 
 

ثَ نَا َمْسَلَمةُ ْبُن َعْلَقَمَة، َعْن َداُوَد، َعْن ُمَورٍِّق، َعْن َمْوىًل لَِبيِن َهاِشٍم قَاَل: َقِدَم َرُسوُل اَّللَِّ  2- 2636 ُ َعَلْيِه  َوَحدَّ  َصلَّى اَّللَّ
ُهَماٍر فَاْست َْقب ََلهُ َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َجعْ َوَسلََّم ِمْن َسفَ  ُ عَ   ،َفٍر، َواحْلَُسنْيُ ْبُن َعِليٍّ َرِضَي هللا َعن ْ   َلْيِه َوَسلََّم َأْكَْبمَُهَا َفَجَعَل َصلَّى اَّللَّ

 يََدْيِه. َخْلَفُه، َومَحََل َأْصَغَرمُهَا َبنْيَ 
َوَخالَ  ِهْنٍد،  َأيِب  ْبُن  َداُوُد  َرَواهُ  ُمَورٍِّق، َعْن َعبْ َهَكَذا  َعْن  فَ َرَواهُ  َعاِصم   َأيِب َفهُ  اْبُن  َأْخَرَجهُ  هللا َعْنُه،  َرِضَي  َجْعَفٍر  ْبِن  اَّللَِّ  ِد 

َبَة َوَغرْيُُه.   َشي ْ
 : إسناد ضعيف فيه راٍو لم ُيَسم، وهو شاذ[المحقق] # 

 

ث َ  - 2638 ِميُّ، َحدَّ َثيِن ُعب َْيُد اَّللَِّ َوقَاَل أَبُو يَ ْعَلى: َحدَّثَ نَا اْلُمَقدَّ ثَ نَا فَاِئد ، َحدَّ  ْبُن َعِليِّ ْبِن َأيِب رَاِفٍع، َعْن َأيِب  نَا ُفَضْيل ، َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلَّ  َها َم يَ ْوًما ِمْن َخْيَْبَ َقْد َأْرَدَف َصِفيََّة بِْنَت ُحيَ رَاِفٍع َرِضَي هللا َعْنُه، قَاَل: أَق َْبَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ يٍّ َرِضَي هللا َعن ْ

َوامحِْْل َعَلْيِه اَي َأاَب رَاِفٍع! اْنِزْل َعِن اجْلََمِل  "َرِضَي هللا َعْنُه، َعَلى مَجٍَل، فَ َلمَّا َدنَ ْواَن ِمَن اْلَمِديَنِة قَاَل: َعَلى َحِقيَبِتِه َوأَبُو رَاِفٍع  
َفِجَر الصُّْبُح قَ بْ   ، قَاَل: َفَساَر أَبُو رَاِفٍع َحَّتَّ َأْدَخَلَها اْلَمِديَنَة. "َل َأْن َنْدُخَل اْلَمِديَنةَ َصِفيََّة، فَِإيّنِ َأْخَشى َأْن يَ ن ْ

 : إسناد ضعيف عل ته فضيل بن سليمان فهو صدوق له أخطاء كثيرة[ المحقق] # 
 



264 

 

ثًا َُيَدُِّث، َعْن عَ   -  2639 ْعُت لَي ْ ، قَاَل: ْسَِ ثَ نَا ُمْعَتِمر  د : َحدَّ ْرَداِء َرِضَي هللا َعْنُه، رََأى رَُجاًل  َوقَاَل ُمَسدَّ ، َأنَّ أاََب الدَّ ْبِد اَّللَِّ
ِإْنَسان ، فَ َقاَل: اَي ُفاَلُن! َلْو مَحَْلَت َهَذا َخْلَفَك، قَا  رَاِكبًا َيْسَعى ُل َهَذا اْلِعْلَج َخْلِفي! قَاَل: فَ َلْو  َخْلَفهُ  َل: َوأاََن ُكْنُت َأمحِْ

َحْيثُ  ِإىَل  َتهُ  فَ عَ   بَ َعث ْ َما  قَاَل:  ِمْنُه،  َأَخفَّ  اْست َْبَدْلَت  فَ َلِو  قَاَل:  فَ َعْلُت،  َما  قَاَل:  اَّللَِّ  تُرِيُد،  َرُسوَل  ْعُت  ْسَِ فَِإيّنِ  قَاَل:  ْلُت، 
ُ َعَلْيِه َوَسلَّ   . "ِإالَّ بُ ْعًدا  َمْن َسَعى َخْلَفهُ ِإْنَسان  َوُهَو رَاِكب  مَلْ يَزِْدهُ اَّللَِّ تَ َعاىَل "َم يَ ُقوُل:  َصلَّى اَّللَّ

 : هذا إسناد ضعيف علته ليث بن أبي سليم فهو ضعيف.[المحقق] # 
 

 بَابُ الِاصْلَاحِ بَيْنَ النَّاسِ(   -  24)  
، َعْن أَبِيِه، َعْن َأيِب  1- 2641 ، َعْن َعْبِد اْلَعزِيِز الشَّاِميِّ : َحدَّثَ نَا أَبُو الصَّبَّاِح الشَّاِميُّ يُّوَب َرِضَي هللا َعْنهُ أَ  قَاَل الطَّيَاِلِسيُّ

َلُه:   قَاَل  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّ  َرُسوَل  إنَّ  أَيُّوَب!"قَاَل:  َأاَب  بَ َوْضِعَها؟    اَي  َوَرُسولُهُ   َ اَّللَّ تُ ْرِضي  َصَدَقٍة  َعَلى  َأُدلَُّك  َأاَل 
ن َُهْم ِإَذا تَ بَاَعُدوافَ َقاَل: بَ َلى! قَاَل: ُتْصِلُح َبنْيَ النَّاِس ِإَذا تَ َفاَسدُ   . " وا َوتُ َقرُِّب بَ ي ْ

 [ ضعيف جداحديث حسناا، إالَّ أن إسناده ال: بمجموع المتابعات والشواهد يكون متن المحقق] # 
 

َبَة: َحدَّثَ نَا ُعب َْيُد اَّللَِّ ْبُن ُموَسى، َعْن ُموَسى ْبِن ُعب َْيَدَة، َعْن ُعبَاَدةَ   2-  2641  ْبِن ُعَمَر ْبِن ُعبَاَدَة ْبِن  َوقَاَل اْبُن َأيِب َشي ْ
أَبُ  قَاَل  قَاَل:  َوَسلََّم:  َعْوٍف  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ اَّللَِّ َصلَّى  َرُسوُل  يل  قَاَل  َعْنهُ  هللا  َرِضَي  أَيُّوَب  ُ " و  اَّللَّ َيُِب َُّها  َصَدَقٍة  َعَلى  َأُدلَُّك  َأاَل 

ُ َعَلْيهِ   . " تَ َفاَسُدواَوَسلََّم؟ ُتْصِلُح َبنْيَ النَّاِس ِإَذا تَ بَاَغُضوا وَ  تَ بَاَرَك َوتَ َعاىَل َوَرُسولُهُ َصلَّى اَّللَّ
 

ثَ نَا أَبُو َبْكٍر هِبََذا.  3- 2641  َوقَاَل َعْبُد ْبُن مُحَْيٍد: َحدَّ
)  ]العدوي   #   المنتخب  ضعيف::  (232في  ضعيف.   سند  عبيدة،  بن  موسى  ضعيفالمحقق]  [فيه  إسناد  علتان:   :    فيه 

 ُعَباَدَة ْبِن َعْوٍف لم أعرفه.[ الثانية: ُعَباَدَة ْبِن ُعَمَر ْبِن و   بن عبيدة الربذياألولى: ضعف موسى 
 

 باب التسمية على كل شيء(   -  25) 
ثَ نَا َحَراُم ْبُن ُعْثَماَن، َعِن ابْ   -  2643 ثَ نَا ََيََْي ْبُن أَيُّوَب َحدَّ ثَ نَا ََيََْي ْبُن ِإْسَحاَق، َحدَّ َجاِبٍر، َعْن أَبِيِهَما يَنْ  قَاَل َعْبُد: َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:   الَِّذي  ِإَذا أَتَ "َرِضَي هللا َعْنهُ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ى َأَحدُُكْم اَبَب ُحْجَرتِِه فَ ْلُيَسمِّ فَِإنَّهُ يَ ْرِجُع َقرِينُهُ 
ُحْجَرَتُكْم   َدَخْلُتْم  فَِإَذا  الشَّْيطَاِن،  ِمَن  ِحْلٍس  َمَعهُ  َأوَِّل  َعَلى  َفَسمُّوا  رََحْلُتْم  فَِإَذا  الشَّيَاِطنِي،  ِمَن  َساِكنُ َها  َُيْرُْج  َفَسمُّوا 

 اَل ُيْشرَِكُكْم  َسمُّوا َحَّتَّ َوابُِّكْم، اَل ُيْشرُِكُكُم الشَّْيطَاُن يف َمرَْكِبَها، فَِإَذا أَنْ ُتْم مَلْ تَ ْفَعُلوا َشرََكُكْم، َوِإَذا َأَكْلُتْم فَ َتَضُعونَهُ َعَلى دَ 
الْ  تُ ب َيُِّتوا  َواَل  طََعاِمُكْم،  يف  ِشرِْكُكْم  تَ ْفَعُلوا  مَلْ  ِإْن  فَِإنَُّكْم  طََعاِمُكْم،  تُ ب َيُِّتوا يف  َواَل  َمْقَعُدُه،  َا  فَِإَّنَّ ُحَجرُِكْم  يف  َمَعُكْم  ُقَماَمَة 

َا َمْضَجُعُه، َواَل تَ فْ  ، َواَل َتْسُكُنوا بُ يُوًَت َغرْيَ ُمْغَلَقٍة، َواَل    ُشوا اْلَواَلاَي الَّيِت َعلىرتَِ اْلِمْنِديَل يف بُ ُيوِتُكْم فَِإَّنَّ َوابِّ تَِبيُتوا ظُُهوَر الدَّ
فَِإنَّهُ   ، فَاْسَتِعيُذوا اِبَّللَِّ احْلَِماِر  َوََّنِيَق  اْلَكْلِب  ْعُتْم نُ بَاَح  ْسَِ فَِإَذا  حُمَوٍَّط،  ُسطُوٍح َغرْيَ  َهُق    َعَلى  يَ ن ْ ِإالَّ  اَل  َبُح َكْلب   َواَل يَ ن ْ مِحَار  

 . " ِحنَي يَ َراهُ 
ا، علته حرام بن عثمان فإ المحقق] #  : ضعيف  (1841في السلسلة الضعيفة )ي أللباننه متروك.[ ]ا: هذا إسناد ضعيف جدا

ا[  جدا
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 بَابُ الِاسْتِئْذَانِ(   -  27) 
َمْنُصورٍ   -  2647 َنَة، َعْن  ْبُن ُعي َي ْ ُسْفيَاُن  ثَ نَا  َرُسوُل اَّللَِّ صَ َحدَّ قَاَل: ََّنَى  َيَساٍف  ِهاَلِل ْبِن  َأْن  ، َعْن  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ لَّى اَّللَّ

ْقِبُل اْلبَاِب.   َيْستَْأِذَن ُمْست َ
 : إسناد صحيح إالَّ أنه مرسل.[ المحقق] [رواته ثقات  ،مرسلبوصيري: ال] # 

 

ثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن    -  2648 ثَ نَا يَ ْعُقوُب ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َأيِب َوقَاَل احْلَاِرُث: َحدَّ  َصْعَصَعَة، َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َعْبِد اَّللَِّ ُعَمَر، َحدَّ
ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ    ْبِن َأيِب َصْعَصَعَة، َعِن احْلَاِرِث ْبِن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َكْعٍب، َعْن أُمِّ ُعَمارَةَ  ُ َعَلْيِه َرِضَي هللا َعْنُه، قَاَل: ْسَِ َصلَّى اَّللَّ

 . "اَل َتْطُرقُوا النَِّساَء بَ ْعَد َصاَلِة اْلِعَشاءِ "َمْقَدَمنَا ِمْن َخْيَْبَ َوُهَو يَ ُقوُل: َوَسلََّم َوُهَو اِبجْلُْرِف 
  #  [ ضعيف[  وهو  الواقدي  سنده  في  أصل  المحقق]البوصيري:  إسناد:  أنه  إالَّ  وغيرهما،  الصحيحين  في  ثابت    هالحديث 

 ا[ ف جدا ضعي
 

 بَابُ التَّسْلِيمِ(   -  28) 
ثَ نَا ُسْفيَاُن َعْن َجْعَفُر ْبُن حُمَمٍَّد، َعْن أَبِيِه قَاَل: كَ   -  2650 َجارِيَةً  اَنْت أُمُّ َأمْيََن  قَاَل ِإْسَحاُق: َأْخَْباََن قَِبيَصةُ ْبُن ُعْقَبَة َحدَّ

ُ عَ  ُ َعَلْيِه  ،َلْيِه َوَسلَّمَ أِلُمِّ ِإبْ َراِهيَم َوَلِد النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ َفَكاَنْت ِإَذا َدَخَلْت قَاَلْت: َساَلم  اَل َعَلْيُكْم، فَ َرخََّص هَلَا النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ
 َوَسلََّم َأْن تَ ُقوَل: السَّاَلُم َعَلْيُكْم. 

 إسناده مرسل، ورجاله بين صدوق وثقة.[ : المحقق] # 
 

  مِنْهُمْ( كُفَّارِ بِإِكْرَامِ الْأَكَابِرِ بَابُ السَّلَامِ عَلَى الْ   -  29) 
ثَ نَا َعْبُد  1- 2652 ،َحدَّ ُ َعَلْيِه  َعْن َعْمرِو ْبِن ُعْثَماَن ْبِن َمْوَهٍب، َعْن َأيِب بُ ْرَدَة َرِضَي هللا َعْنهُ قَاَل: إنَّ النَِّبَّ صَ  اَّللَِّ لَّى اَّللَّ

ِدينِ  رَُجٍل َعَلى َغرْيِ  ِإىَل  اَّللَُّ   َوَسلََّم َكَتَب  ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى  َفَكَتَب  أَنْ ُتْم،  َسْلم   ْساَلِم:  َفَكَتَب النَِّبُّ اإْلِ َوَسلََّم اِبلسَّاَلِم،   َعَلْيِه 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يف آِخِر اْلِكتَاِب ُيَسلِّ   ُم َعَلْيِه. َصلَّى اَّللَّ

 

ُسْفيَاَن، َعْن َعمْ   1-  2652 ََيََْي، َعْن  ثَ نَا  أاََب بُ رْ َوَحدَّ ْعُت  ْسَِ قَاَل:  ِمَن رِو ْبِن ُعْثَماَن  رَُجاًل  ِإنَّ  يَ ُقوُل:  َرِضَي هللا َعْنهُ  َدَة 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم اِبلسَّاَل  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُردُّ اْلُمْشرِِكنَي َكَتَب ِإىَل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  َعَلْيِه السَّاَلَم.  ِم، َفَكَتَب َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 : رواه مسد د، ورواته ثقات[البوصيري : إسناد صحيح إالَّ أنه مرسل[ ]المحقق] # 
 

ثَ نَا َحسَّاُن ْبُن    -  2655   َأيِب ََيََْي اْلِكْنِديُّ، َعْن َشْيٍخ ِمْن ِكْنَده قَاَل: ُكنَّا ُجُلوًساَوقَاَل اْبِن َأيِب ُعَمَر: َحدَّثَ نَا َمْرَواُن، َحدَّ
لَُه، فَ َقاَل لَهُ رَُجل : أَتُوِسُع هِلََذا النَّْصَراينِّ اَي َأِمرَي اْلُمْؤِمِننَي؟ فَ َقاَل َرِضَي    ِعْنَد َعِليٍّ َرِضَي هللا َعْنهُ فََأََتهُ َأْسُقفُّ جَنَْراَن فََأْوَسعَ 

ُ هللا ُْم َكانُوا ِإَذا أَتَ ْوا َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  َعَلْيِه َوَسلََّم َأْوَسَع هَلُْم.  َعْنُه: ِإَّنَّ
  #  [ ُيسم[  لم  راو  فيه  بسند  عمر  أبي  بن  يحيى  بن  محمد  رواه  علتان: المحقق]البوصيري:  فيه  ضعيف  إسناد  هذا   : 

 الثانية: الشيخ الكندي لم أعرفه[  األولى: جهالة حال حسان بن أبي يحيى الكندي.
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 بَابُ حُسْنِ الوجه(   -  31) 
ثَ نَا مَهَّام ، َعْن ََيََْي ْبِن َأيِب َكِثرٍي، َعْن َأيِب َسَلَمَة، عَ   اْبنُ قال    -  2658 ، َحدَّ ثَ نَا ِبْشُر ْبُن السَِّريِّ ْضَرِميِّ  َأيِب ُعَمَر: َحدَّ ِن احلَْ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل:   . " فَأَْبرُِدوهُ َحَسَن اْلَوْجِه َحَسِن ااِلْسمِ  ، بَرِيًدا ُتُْ ِإَذا أَبْ َردْ "ْبِن اَلِحٍق َرِضَي هللا َعْنهُ قَاَل: ِإنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ
 مرسل[   ههذا إسناد حسن من أجل الحضرمي بن الحق فهو ال بأس به، إالَّ أنو  : حسن لغيرهالمحقق] # 

 

ِ،ِن ْبِن َوقَاَل َعْبُد: َحدَّثَ نَا يَزِيُد ْبُن َهارُوَن، َأْخَْباََن حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد الرَّمحَْ  - 2659 َعْن اَنِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر َرِضَي هللا  اْلُمَجْبِّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:    . "  ِعْنَد ِحَساِن الوجوهاطْلُُبوا اخْلرَْيَ "َعْنهُ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

هذا إسناد ضعيف    :المحققر[ ]]البوصيري: رواه عبد بن حميد بسند ضعيف لضعف محمد بن عبد الرحمن بن المجب   #  
ا علته محمد بن عبد الرحمن بن المجبر. وقال الحافظ ابن حجر في لسان الميزان: حكم أئمة الحديث بأن هذا المتن    جدا

 باطل.[ 
 

ثَ نَا َعبَّاُد ْبُن َعبَّاٍد، َعْن ِهَشاِم ْبِن زاَِيٍد، َعِن احْلَجَّ   -  2661 َعْن أَبِيِه َرِضَي هللا َعْنهُ    يَزِيَد،اِج ْبِن  َوقَاَل َأمْحَُد ْبُن َمنِيٍع: َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  تُُم احْلَاَجاتِ " قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  . "فَاطْلُُبوَها ِإىَل ِحَساِن اْلُوُجوهِ  ِإَذا طََلب ْ

  #  [ ضعيف[  والحجاج  منيع،  بن  أحمد  رواه  ضعيف  المحقق]البوصيري:  إسناد  هذا  علل:  ثًلث  فيه  ا   : جدا
متروك. فهو  زياد  بن  هشام  يزيد.  األولى:  بن  الحجاج  ضعف  غير    الثانية:  كان  إن  الحجاج  والد  يزيد  جهالة  الثالثة: 

 صحابي.[ 
 

 بَابُ ذَمِّ النَّمِيمَةِ(   -  33) 
ْبُن اْلَولِيِد قَاَل: َوَجْدُت يف ِكتَايِب، َعْن َحِبيِب ْبنِ   -  2664  جنَِيٍح، َعْن بَ ْعِض َأْهِل اْلَمِديَنِة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس  َأْخَْباََن بَِقيَّةُ 

ُهَما قَالَ  ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّ َرِضَي هللا َعن ْ ْعُت ُعَمَر ْبَن اخْلَطَّاِب يَ ُقوُل: ْسَِ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل:  : ْسَِ ُ "ى اَّللَّ َثاَلثَة  يَ ْلَعنُ ُهُم اَّللَّ
اْلقِ  يَ ْوَم  َسعَ تَ َعاىَل  َوآَخُر  َواِلَدْيِه،  َعْن  رَِغَب  رَُجل   َسَعى  يَاَمِة:  َوآَخُر  بَ ْعَدُه،  َها  َعَلي ْ لَِيَخُلَف  َواْمَرأٍَة  رَُجٍل  َبنْيَ  تَ ْفرِيٍق  يف  ى 

 . "ُمْؤِمِننَي لِي َت ََعاَدْوا َويَ ت َبَاَغُضوا اِبأْلََحاِديِث َبنْيَ الْ 
ر   #   فيه  بسند  راهويه  بن  إسحاق  رواه  ]]البوصيري:  ُيسم[  لم  علل: المحققاو  ثًلث  فيه  ضعيف  إسناد  هذا   : 

 الثالثة: جهالة الراوي عن ابن عباس.[  الثانية: جهالة حبيب بن نجيح.  األولى: بقية: لم يصرح بالتحديث وهو ُمدلس.
 

 بَابُ الْغِيبَةِ(   -  34) 
َعاِصٍم، َعنِ   -  2667 ْبُن  ثَ نَا َعِليُّ  َحدَّ َمِنيٍع:  ْبُن  َأمْحَُد  أَبِيِه،    قَاَل  ُشَعْيٍب، َعْن  ْبِن  الصَّبَّاِح، َعْن َعْمرِو  ْبُن  َعْن  اْلُمَثَنَّ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم رَُجل  َفِقيَل: َما َأْعَجَزُه، فَ َقاَل النَِّبِّ  َجدِِّه، َعْن ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل َرِضَي هللا َعْنُه، قَاَل: ذُِكَر ِعْنَد النَِّبِّ   َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  َصلَّى   ُتْم َأَخاُكمْ "اَّللَّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  " اْغت َب ْ ! قُ ْلنَا َما ِفيِه، قَاَل َصلَّى اَّللَّ ْيَس  ِإْن قُ ْلُتْم َما لَ "، قَالُوا: اَي َرُسوَل اَّللَِّ

 . " فَ َقْد هَبَتُُّموهُ  ،ِفيهِ 
هذا إسناد ضعيف  و   : حسن لغيرهالمحققلصباح[ ] ]البوصيري: رواه أحمد بن منيع بسند ضعيف لضعف المثنى بن ا  #  

 لضعف المثنى بن الصباح[ 
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ثَ نَا مَهَّام ، َعْن َأيِب الزَُّبرْيِ، َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َهَضاٍض، َعْن َأيِب ُهَريْ رَ  - 2668 َة َرِضَي هللا َعْنُه، قَاَل:  َوقَاَل أَبُو َداُوَد: َحدَّ
ِه قَاَل: فَأََتى َعَلْيِه رَُجاَلِن  َجاَء َماِعُز ْبُن َماِلٍك   ُ َعَلْيهِ   فَ َقااَل: اَي ُخْيبَ َفذََكَر احْلَِديَث يف َرمجِْ فَ َلْم َيْسرُتْ َعَلى  ،  َهَذا، َسرَتَ اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعَلى ِجيَفٍة ف َ   ،فَأُِهيَج َكَما أُِهيَج اْلَكْلبُ   ،نَ ْفِسهِ  ، فَ َقااَل: اَي  " اَّْنََسا ِمْن َهِذِه اجْلِيَفةِ " َقاَل:  فَأََتى النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ
َوَسلََّم:   َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  فَ َقاَل  َنْسَتِطيُعَها،  اَل  اجْلِيَفةُ  َهِذِه   ! اَّللَِّ اجْلِيَفةِ "َرُسوَل  َهِذِه  ِمْن  أَْنَْتُ  َأِخيُكَما  ِمْن  ُتَما  َأَصب ْ  ." َما 

 ْبُن ِحبَّاَن ِمْن طَرِيِقِه.  ا َة، َعْن َأيِب الزَُّبرْيِ َأْخَرَجهُ ََتبَ َعهُ زَْيُد ْبُن َأيِب أُنَ ْيسَ 
علتان: المحقق]  #   فيه  ضعيف  إسناد  هذا  الهضاض.  :  بن  الرحمن  جهالة عبد  وهو    األولى:  الزبير  أبي  عنعنة  الثانية: 

 ُمدلس من الثالثة.[ 
 

 بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الْغِيبَةِ وَكَفَّارَاتُهَا(   -  35) 
ْن أَ   -  2672 ثَ نَا َخاِلُد ب  ُْن يَزِي  َد، ع  َ َبَسةُ ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن، َحدَّ ثَ نَا َعن ْ ثَ نَا رَُجل ، َحدَّ ُه، َوقَاَل احْلَاِرُث: َحدَّ َي هللا َعن  ْ ن َ ٍس َرض  ِ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  َتهُ ْغفِ ت َ َكفَّارَةُ ااِلْغِتيَاِب َأْن َتسْ "قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  ."َر ِلَمِن اْغت َب ْ
 األولى: داود بن المحبر فهو متهم بالوضع.  : هذا إسناد تالف فيه ثًلث علل:المحقق ]  [إسناده ضعيف  ]البوصيري:  #  

 الثالثة: خالد بن يزيد لم أجد له ترجمة.[  الثانية: عنبسة بن عبد الرحمن فهو متروك.
 

 وَاضُعِ( وَمَدْحِ التَّ بَابُ ذَمِّ الْكِبْرِ    -  36) 
ثَ نَا أَبُو َخاِلٍد اأْلَمْحَُر، َعْن ُموَسى ْبِن ُعب َْيَدَة، َعْن زَْيِد ْبِن أَ   1-  2673 َبَة: َحدَّ ْسَلَم، َعْن َجاِبٍر قَاَل أَبُو َبْكِر ْبُن َأيِب َشي ْ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّ  ُ "ُكْم َما َعلََّم نُوح  ابْ َنهُ َعلِّمُ َأاَل أُ " َم:  َرِضَي هللا َعْنهُ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ؟ قَالُوا: بَ َلى! قَاَل َصلَّى اَّللَّ
ئًا فَِإنَّهُ "َعَلْيِه َوَسلََّم:   فَ َقْد  َّللَِّ شيئاً   َمْن ُيْشِرْك ابِ اَي ُبيَنَّ، ِإيّنِ آُمُرَك ِِبَْمَرْيِن، َوَأَّْنَاَك َعْن َأْمَرْيِن: أََّْنَاَك َأْن اَل ُتْشِرَك اِبَّللَِّ َشي ْ

ُ َعَلْيِه اجْلَنَُّة. َوَأَّْنَاَك َعِن اْلِكْْبِ، فَِإنَّهُ اَل َيْدُخُل اجْلَنََّة َمْن َكاَن يف قَ ْلِبِه َحبَّةُ َحرَّمَ  َخْرَدٍل ِمْن ِكْْبٍ. َوآُمُرَك ِبَقْوِل: اَل ِإَلَه ِإالَّ  اَّللَّ
اْلمُ  لَهُ  َلُه،  َشرِيَك  اَل  َوْحَدهُ   ُ َوَلهُ  اَّللَّ َوهُ ْلُك،  َها.  احْلَْمُد  َقَصَمت ْ َحْلَقة   َلْو َكاَنْت  السََّمَواِت  فَِإنَّ   ، َقِدير  َشْيٍء  َعَلى ُكلِّ  َو 

َا  : أَِمَن اْلِكْْبِ َأْن ، فَ َقاَل رَُجل  اَي َرُسوَل اَّللَِّ " َوَتْسِبيُح اخْلَْلِق َوهِبَا يُ ْرَزُق اخْلَْلقُ  َصاَلةُ اخْلَْلقِ َوآُمُرَك ِبُسْبَحاَن اَّللَِّ َوحِبَْمِدِه، فَِإَّنَّ
ابَّة  يَ رَْكبُ َها، أَِو الث َّْوُب يَ ْلَبْسُه، َأْو الطََعاُم َيْدُعو َعَلْيِه َأْصَحابَُه؟ قَاَل َصلَّى اَيُكونَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:   لِلََّرُجِل الدَّ اَل، َوَلِكنَّ  "َّللَّ

ُيَسفِّ  َأْن  النَّاَس،  اْلِكْْبَ  َويَ ْغِمَص  احْلَقَّ  َمْن كُ َه  ِِبَْمٍس  الصُّوِف، َوَسأُنَ بُِّئُكْم  َولُْبُس  الشَّاِة،  اْعِتَقاُل  ًا:  ُمَتَكْبِّ فَ َلْيَس  ِفيِه  نَّ 
 . "َورُُكوُب احْلَِماِر، َوجُمَاَلَسةُ فُ َقَراِء اْلُمُؤِمِننَي، َوَأْن َيَُْكَل الرَُّجُل َمَع ِعيَاِلهِ 

 
ثَ نَا ُعب َْيدُ  2- 2673  وَسى ْبُن ُعب َْيَدَة، بِِه. اَّللَِّ ْبُن ُموَسى ، َحدَّثَ نَا مُ  َوقَاَل َعْبد : َحدَّ

هُ *  ، َخاَلَفهُ الصَّْقَعُب ْبُن زَُهرْيٍ فَ َرَواهُ َعْن زَْيِد ْبِن َأْسَلَم، َعِن اْبِن ُعَمَر َرِضَي هللا َعن ْ  َما  ُموَسى: َضِعيف 
وله شاهدفيه  بوصيري:  ال]  #   ضعيف،  وهو  الربذي  بن عبيدة  فيه علتان:األولى:  المحقق]  [موسى  ضعيف  إسناد  : هذا 

 الثانية: االنقطاع بين زيد بن أسلم وجابر، فزيد لم يسمع من جابر[  ضعف موسى بن عبيدة.
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ثَ نَا ِإْْسَاِعيُل ْبُن َعيَّاٍش، َعْن َعْبِد اْلعَ   -  2676 ثَُم ْبُن َخارَِجَة، َحدَّ ثَ نَا اهْلَي ْ ، َعْن قَاَل َأمْحَُد ْبُن َمِنيٍع: َحدَّ زِيِز ْبِن ُعب َْيِد اَّللَِّ
َصلَّى اَّللَِّ  َرُسوُل  قَاَل  قَاَل:  َعْنهُ  هللا  َرِضَي  َعِليٍّ  َعْن   ، َعِليٍّ ْبِن  َوَسلََّم:    حُمَمَِّد  َعَلْيِه   ُ الصَّائِِم  "اَّللَّ َدرََجَة  لَُيْدِرُك  الرَُّجَل  ِإنَّ 

 . "َوَما مَيِْلُك ِإالَّ َأْهَل بَ ْيِتهِ  اْلَقائِِم اِبحْلِْلِم َوإِنَّهُ لَُيْكَتُب َجبَّارًا
إسماعيل بن عياش، وهو معدود ضمن أصحاب المرتبة الثالثة    األولى: عنعنة  : هذا إسناد ضعيف فيه علتان:المحقق]  #  

 [ ضعيف:  (1453في ضعيف الجامع ) أللباني]ا  ضعيف.[ الثانية: عبد العزيز بن عبيد هللا من مراتب المدلسين. 
 

ثَ نَا يَزِيُد ْبُن َهارُوَن، َأْخَْباََن َساملُ ْبُن ُعب َْيٍد، َعْن َأيِب اَل َعْبدُ َوقَ  - 2677 َلى قَاَل:   : َحدَّ ، َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َأيِب لَي ْ َعْبِد اَّللَِّ
ُهَما، يَ ُقوُل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ  َع اْبَن َعبَّاٍس َرِضَي هللا َعن ْ َما َعَلى اأْلَْرِض رَُجل  مَيُوُت َويف قَ ْلِبِه  " َعَلْيِه َوَسلََّم:  ِإنَّهُ ْسَِ

ُ يف النَّارِ ِمَن اْلِكْْبِ ِمث ْ  ! ِإيّنِ ُأِحبُّ اجْلََماَل حِبَْمالةُ  " َقاُل َحبٍَّة ِمْن َخْرَدٍل ِإالَّ َجَعَلهُ اَّللَّ . فَ َقاَل رَُجل  ِمَن اأْلَْنَصاِر: اَي َرُسوَل اَّللَِّ
فَ َقاَل:  َسْيفِ  َوالنَِّعاُل،  َوحِبُْسِن الشَّرَاِك  َرِن،  الدَّ َوبِْغَسُل ثِيَايِب ِمَن  َوَغِمَص    لَْيسَ "ي،  احْلَقَّ،  َسفََّه  َمْن  اْلِكْْبُ  َا  ، ِإَّنَّ َأِعينِّ َذِلَك 

، َوَغْمُص النَّاِس؟ فَ قَ " النَّاسَ  ! َوَما السََّفهُ َعِن احْلَقِّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: . فَ َقاَل: اَي َنِبَّ اَّللَِّ السََّفهُ َعِن احْلَقِّ َأْن َيُكوَن  "اَل َصلَّى اَّللَّ
فَ يَأْ  اَّللَِّ  بِت َْقَوى  رَُجل   فَ يَْأُمُرهُ  َشْيء   َعَلْيِه  لَْيَس  َأْن  َويَ ْزُعُم  َذِلَك،  فَ يُ ْنِكُر  َمال   رَُجٍل  َعَلى  الَِّذي  َلَك  فَ ُهَو  اْلَغْمُص  َوَأمَّا  ََب، 

ضُ   سَ النَّاَيَِيءُ   رََأى  َوِإَذا  ِِبَْنِفِه،  الَِّذي  َشاخِمًا  َفَذِلَك  هَلُْم،  حَمَْقَرًة  ِإلَْيِهْم  ََيِْلْس  َومَلْ  َعَلْيِهْم،  ُيَسلِّْم  مَلْ  َوفُ َقَراَءُهْم  النَّاِس  َعَفاَء 
النَّاسَ  َوَسلََّم:  "يَ ْغِمُص  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  النَِّبُّ  فَ َقاَل  ثَ ْوبَ ".  رََقَع  نَ ْعلَ َمْن  َوَخَصَف  احْلَِماُه،  َورَِكَب  ِإَذا  ُه،  اْلَمْمُلوَك  َوَعاَد  َر، 

 . " َمِرَض، َوَحَلَب الشاة فقد برىء ِمَن اْلَعظََمةِ 
ُ تَ َعاىَل بَِقيَّةُ َهَذا احْلَِديِث يف اْلَفَضاِئِل يف تَ ْرمَجَِة َعْبِد اَّللَِّ ْبِن قَ ْيسٍ   اِريِّ َرِضَي هللا َعْنُه. اأْلَْنصَ  َوَسيَْأِت ِإْن َشاَء اَّللَّ

إسناد ضعيف فيه ثًلث  وهذا إلى الحسن لغيره. الشواهد يرتقي: شطره األول بمجموع المحقق] [له شاهدبوصيري: ال] # 
 الثالثة: أبو عبد هللا لم أميزه.[  الثانية: سالم بن عبيد لم أجد له ترجمة. األولى: ضعف عبد الرحمن بن أبي ليلى.  علل:

 

اٍد َرِضَي هللا َعْنُه، قَاَل:  َحدَّثَ نَا َعْبُد    -  2680 ثَ نَا ِإْسَرائِيُل، َعْن ِْسَاٍك، َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َشدَّ اْستَْأَذَن  اْلَعزِيِز ْبُن أاََبَن، َحدَّ
الن ُّ  َلَرِديِف  اْئَذْن  فَ َقاَل:  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ اَّللَِّ َصلَّى  َرُسوِل  اْلمُ رَُجل  َعَلى َعْهِد  ْبِن  ُ   ،ْنِذرِ ْعَماِن  اَّللَّ اَّللَِّ َصلَّى  َرُسوُل  فَ َقاَل 

فَ َقاَل: ِإنَّ مَحِْدي زَْين   ،. قَاَل: فَاْستَْأَذَن رَُجل  " َلُعظََماؤُكْم َأْهَوُن َعَلى اَّللَِّ ِمَن اجْلِْعاَلِن الَّيِت َتْدَفُع اخْلُْرَء ِِباَنِفَها"َعَلْيِه َوَسلََّم: 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  فَ َقاَل َصلَّى ،َوَذمِّي َشنْي   ُ تَ بَاَرَك َوتَ َعاىَل :"اَّللَّ  . "َكَذْبَت، َذاَك اَّللَّ

ا علته عبد العزيز بن أبان[ المحقق] #   : هذا إسناد ضعيف جدا
 

ث َ  - 2681 ثَ نَا ُمْعَتِمُر ْبُن ُسَلْيَماَن، َحدَّ ثَ نَا اْلُمَقدَِّميُّ، َحدَّ َعبَّاُد ْبُن َعبَّاِد ْبِن َعْلَقَمَة، َعْن َأيِب جِمَْلٍز َأنَّ  نَا قَاَل أَبُو يَ ْعَلى: َحدَّ
ْم فَِقيَل لَُه: َأْمُرُهْم َكَذا وََكَذا،  َأْصَحاَب اْبَن َمْسُعوٍد قَ َرَصُهُم اْلَْبُْد َفَجَعُلوا َيْسَتْحيُوَن َأْن َيَِيُئوا يف اْلَعَشاِش َواْلَعبَاِء، فَ َفَقَدهُ 

َجاَء اْلي َْوُم الثَّاِلُث، فَ َلمَّا  ، مثَّ  َجاَء اْلي َْوُم الثَّاين ، مثَّ  ِد الرَّمْحَِن يف َعبَاَءٍة، فَ َقالُوا: َأْصَبَح اْبُن َمْسُعوٍد يف َعبَاَءةٍ َعبْ   فََأْصَبَح أَبُو
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقالَ رََأْوهُ يف العباءة جاؤوا يف َأْكِسَيِتِهْم َمًعا، فَ َعَرَف ُوُجوًها َقْد َكاَن فَ َقَدَها، ف َ  ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ : ِإيّنِ ْسَِ

َقاُل َخْرَدَلٍة ِمْن ِكْْبٍ يَ ُقوُل: "   ". َذرَّة  ِمْن ِكْْبٍ  "َأْو قَاَل:   "اَل َيْدُخُل اجْلَنََّة َأَحد  يف قَ ْلِبِه ِمث ْ
: إسناد أبي يعلى ضعيف النقطاعه فأبو مجلز َلْم  المحقق]  [أبو عبد هللا المقدمي ولم أقف له على ترجمةبوصيري:  ال]  #  

ُ َعْنُه،  لكن المرفوع منه ثابت بطرق صحيحة.[  ُيْدِرِك اْبَن َمْسُعوٍد َرِضَي َّللاَّ
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 بَابُ قَطْعِ الْجَرَسِ مِنَ الدَّوَابِّ(   -  39) 
اْلمُ   -  2685 ُحَسنْيٍ  َعْن  اْلَواِرِث،  َعْبُد  ثَ نَا  َحدَّ د :  ُمَسدَّ َحوطُ قَاَل  َثيِن  َحدَّ قَاَل:  بُ َرْيَدَة  ْبِن  اَّللَِّ  َعْبِد  َعْن  َعْبِد  َعلِِّم،  ْبُن   

َقًة أَق ْب ََلْت ِمْن ُمَضَر ِفيَها َجَرس   ُ َعلَ   ،اْلَعزَّى قَاَل: َأنَّ رُف ْ   ، ْيِه َوَسلََّم َأْن يَ ْقطَُعوُه، َفِمْن مثََّة ُكرَِه اجْلََرسُ فَأََمَر النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ
َقًة ِفيَها َجَرس  "َوقَاَل:   . "ِإنَّ اْلَماَلِئَكَة اَل َتْصَحُب رُف ْ

: هذا إسناد رجاله ثقات إالَّ أن حوطاا مختلف في صحبته فإن كان صحابياا فالحديث صحيح. واأل فهو مرسل  المحقق]  #  
 إسناده صحيح.[ 

 

 بَابُ السَّلَامِ(   -  44) 
َثُكْم ُموَسى ْبُن ُعب َ قَاَل ِإْسَحاُق: قُ ْلُت أِلَيِب    1-  2691 ْيَدَة الرَّبَِذيُّ، َعْن يَ ْعُقوَب ْبِن زَْيٍد، َعْن َأيِب أَُماَمَة ْبِن ُأَساَمَة: َأَحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّ  ُكِتَب لَهُ َعْشُر   ،َمْن قَاَل: السَّاَلُم َعَلْيُكمْ "َم:  َسْهِل ْبِن ُحن َْيٍف َرِضَي هللا َعْنُه، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
عَ  السَّاَلُم  قَاَل:  َوَمْن   ، َحَسَنًة  ِعْشُروَن  َلهُ  اَّللَِّ ُكِتَب  َوَرمْحَةُ  َعَلْيُكْم  السَّاَلُم  قَاَل  َوَمْن  َوبَ رََكاتُهُ  َحَسنَاٍت،  اَّللَِّ  َوَرمْحَةُ  َلْيُكْم 

 فَأَقَ رَّ ِبِه َوقَاَل: نَ َعْم.  "؟ ةً ُكِتَب َلهُ َثاَلثُوَن َحَسنَ 
 

ثَ نَا أَبُو ُأَساَمَة، َعْن ُموَسى ِبِه.  2- 2691  َوقَاَل أَبُو َبْكٍر: َحدَّ
]البوصيري: رواه أبو بكر بن أبي شيبة، وعنه عبد بن حميد ورواه إسحاق بن راهويه، ومدار اإِلسناد على موسى بن    #  

 بذي وهو ضعيف.[ إسناد ضعيف عل ته موسى بن عبيدة الر  وهذا لغيره: حسن المحققعبيدة وهو ضعيف.[ ]
 

َخا  -  2692 أَيُّوَب ْبِن  ، َعْن  الرََّبِذيِّ ْبِن ُعب َْيَدَة  ُموَسى  ْبُن ُموَسى، َعْن  اَّللَِّ  ِإْسَحاُق: َأْخَْباََن ُعب َْيُد  َماِلٍك  َوقَاَل  ِلٍد، َعْن 
قَاَل   ،ا جَمَاِلُس نَ َتَحدَُّث ِفيَها! ِإانَّ َأْهُل َعالَِيٍة َوَساِفَلٍة َولَنَ ِمنَّا مَجَاَعة  فَ ُقْلنَا اَي َرُسوَل اَّللَِّ   رَُجٍل ِمَن اأْلَْنَصاِر قَاَل: اْجَتَمَعتْ 

َوَسلََّم:   َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َحقََّها " َصلَّى  اْلَمَجاِلَس  َوَسلََّم:  "َأْعطُوا  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  قَاَل  ؟  اَّللَِّ َرُسوَل  اَي  َحقَُّها  َوَما  فَ ُقْلنَا:  َغضُّوا  "، 
 . " وا السَّاَلَم، َوأْرُشُدوا اأْلَْعَمى، َوُمُروا اِبْلَمْعُروِف، َواَّْنَْوا َعِن اْلُمْنَكرِ ارَُكْم، َورُدُّ أَْبصَ 

 َسى. َهَذا ِإْسنَاد  َضِعيف  ِمْن َأْجِل ُمو  *
لى:  و األ   هذا إسناد ضعيف فيه عل تان:و   : حسن لغيرهالمحقق]  [وسى بن عبيدة الربذي ، وهو ضعيففيه م  ]البوصيري:  #  

 الثانية: ضعف أيوب بن خالد.[  ضعف موسى بن عبيدة الربذي.
 

َهارُوَن، َعِن    -  2693 َأيِب  زَْيٍد، َعْن  ثَ نَا مَحَّاُد ْبُن  َحدَّ د :  النَِّبِّ َوقَاَل ُمَسدَّ رَُجل  ِإىَل  َجاَء  قَاَل:  هللا َعْنُه،  َرِضَي  اْبِن ُعَمَر 
فَ َقا َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َوَسلََّم:َصلَّى  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  النَِّبُّ  فَ َقاَل  َعَلْيُكْم،  السَّاَلُم  السَّاَلُم  " َعْشر  "  َل:  فَ َقاَل  آَخُر  َجاَء  مثَّ   ،

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:   اَل  ْيُكْم َوَرمْحَةُ اَّللَِّ َوبَ رََكاتُُه، فَ قَ ، مثَّ َجاَء آَخُر فَ َقاَل: السَّاَلُم َعلَ " ِعْشُرونَ "َعَلْيُكْم َوَرمْحَةُ اَّللَِّ فَ َقاَل َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:   . "ثُونَ َثاَل "َصلَّى اَّللَّ

، َولَهُ َشاِهد  ِمْن َحِديِث ِعْمَراَن ْبِن ُحَصنْيٍ َرِضَي هللا َعْنُه، ِعْنَد َأيِب َداُوَد، َوالدَّ  * . أَبُو َهارُوَن: َضِعيف  ِْمِذيِّ ، َوالرتِّ  ارِِميِّ
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ا    #   له شاهدا لكن  بن جون،  واسمه عمارة  أبي هارون العبدي  لضعف  ضعيف  بسند  رواه مسد د  من حديث  ]البوصيري: 
نه، وابن حب ان في صحيحه من حديث أبي هريرة.[ ] : هذا إسناد تالف، علته  المحققعمران بن حصين رواه الترمذي وحس 

 [.وأبي هريرة لكن متنه ثابت من حديث عمران بن حصين،  أبو هارون العبدي.
 

 بَابُ إِكْرَامِ الْغَرِيبِ وَالْحَيَاءِ مِنَ الْكَبرِيِ(   -  45) 
اَّللَِّ    -  2701 زاَِيٍد، َعْن َعْبِد  َأيِب  ْبُن  يَزِيُد  َحدَّثَ نَا  ُفَضْيٍل،  ْبُن  حُمَمَُّد  ثَ نَا  َحدَّ َبَة:  َشي ْ َأيِب  اْبُن  احْلَاِرِث، َعِن َعْبِد َوقَاَل  ْبِن 

ْبنِ  َوبَ َعَث  اْلُمطَِّلِب  َأيِب،  بَ َعَثيِن  قَاَل:  اْلُمطَِّلِب  َعْبِد  ْبِن  احْلَاِرِث  ْبِن  رَبِيَعَة  َعَلْيِه     ُ اَّللَّ َصلَّى  النَِّبِّ  ِإىَل  ابْ َنهُ  اْلَفْضَل  اْلَعبَّاُس 
  َحْصٍر تَ َراُه. فََأْجَلَسنَا َعْن مَيِيِنِه َوَعْن َيَسارِِه، َفَحَصَراَن َكَأَشدِّ  ،َوَسلََّم َفَدَخْلنَا َعَلْيهِ 

 : هذا إسناد ضعيف، علته يزيد بن أبي زياد.[ المحقق] # 
 

 بَابُ الِالْتِزَامِ وَالْمُعَانَقَةِ وَالْمُصَافَحَةِ(   -  47)  
ثَ نَا ِبْشُر ْبُن اْلُمَفضَِّل، َحدَّثَ نَا َخاِلُد ْبُن ذَْكَواَن،    -  2703 ثَ نَا ِإْسَحاُق، َحدَّ َحدََّثيِن أَيُّوُب ْبُن َبِشرٍي،  قَاَل أَبُو يَ ْعَلى: َحدَّ

َثيِن ُفاَلن  اْلَعَنِزيُّ، َعْن   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يف َمَرِضِه الَّذِ َحدَّ َ  َأيِب َذرٍّ َرِضَي هللا َعْنُه، قَاَل: َأْرَسَل ِإيَلَّ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ي تُ ُويفِّ
ُتهُ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيَدْيِه فَاْلت ََزَميِن.  ،ْبُت َعَلْيهِ ْكب َ فَأَ  ،فَ َوَجْدتُهُ اَنئًِما ،ِفيِه، فَأَتَ ي ْ  فَ َرَفَع َصلَّى اَّللَّ

يسمبوصيري:  ال]  #   لم  راو  سنده  علتان:المحقق]  [في  فيه  ضعيف  إسناد  هذا  مستور.   :  فهو  بشير  بن  أيوب    األولى: 
 الثانية: جهالة فًلن العنزي.[

 

 بَابُ تَقْبِيلِ الْيَدِ(   -  48) 
ثَ نَا ُسْفيَاُن، َعِن اْبِن ُجْدَعاَن قَاَل: قَاَل ََثِبت  أِلََنٍس: اَي أاََب مَحَْزَة! َهْل    -  2706 َمَسْسَت َرُسوَل قَاَل اْبُن َأيِب ُعَمَر: َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم بَِيِدَك؟ قَاَل: نَ َعْم، قَاَل: فَ نَاِوْلنِيَها، فَأَْعطَاهُ َيدَ   ب ََّلَها. قَ ف َ  ،هُ اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ْعُت ََثبِتًا يَ ُقوُل أِلََنٍس َرِضَي هللا َعْنهُ َفذََكَرُه.   َوقَاَل ُسْفيَاُن: َحِسْبُت َأنَّ اْبَن ُجْدَعاَن يَ ُقوُل: ْسَِ

هذا إسناد ضعيف عل ته علي بن زيد بن جدعان و   : حسن لغيرهالمحقق]  [علي بن زيد بن جدعان ضعيفبوصيري:  ال]  #  
 ضعيف.[ فهو 

 

 بَابُ الطِّيبِ(   -  49) 
ثَ نَا ِعيَسى َوََيََْي فَ رَّقَ ُهَما، َعْن َعْبِد احْلَِميِد ْبِن َجْعَفٍر، َعْن َعمِّ أَبِيِه ُعَمَر  - 2708 د : َحدَّ ْبِن احْلََكِم، قَاَل: إنَّ  َوقَاَل ُمَسدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل:   . "يُف اْلَمْحَمِل طَيُِّب الّرِيحِ َب، فَِإنَّهُ َخفِ اَل تَ ُردُّوا الطِّي"َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
[ ]رواه ]البوصيري:  #   : هذا إسناد حسن من أجل عبد الحميد بن جعفر إالَّ أنه مرسل.[ المحققمسد د مرسًلا

 

 بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْفُحْشِ(   -  51) 
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الزُّْهِريِّ   -  2711 ُسْفيَاُن، َعِن  ِإْسَحاُق: َأْخَْباََن  الرَّ َوقَاَل  ح وَأْخَْباََن َعْبُد  َسْهٍل،  ْبِن  أَُماَمَة  ،  ، َعْن َأيِب  َأْخَْباََن َمْعَمر  زَّاِق، 
ُهَما، قَاَل: إ ، َعْن َأيِب أَُماَمَة ْبِن َسْهِل ْبِن ُحن َْيٍف َرِضَي هللا َعن ْ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل :  َعِن الزُّْهِريِّ   اَل "نَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 . " يقولون َأَحدُُكْم: َخبُ َثْت نَ ْفِسي، َوَلِكْن لِي َُقْل: لََقَسْت نَ ْفِسي 
َبَة، َعْن    * َلِة، َعْن قُ ت َي ْ ُسْفيَاَن. َوَقْد َأْخَرَجهُ الشَّْيَخاِن َوَغرْيمُُهَا ِمْن  قُ ْلُت: َهَذا َحِديث  َصِحيح  َرَواهُ النََّساِئيُّ يف اْلي َْوِم َواللَّي ْ

، َعْن َأيِب أَُماَمَة ْبِن َسْهٍل، عَ َحِديِث يُونُ  ْن أَبِيِه َرِضَي هللا َعْنُه، وَِكاَل احْلَِديَثنْيِ َصِحيح ، َوأَبُو أَُماَمةَ  َس ْبِن يَزِيَد، َعِن الزُّْهِريِّ
 بَاِب. بِيِه ُصْحَبة ، َوتَ َقدََّم يف َفْضِل احْلَيَاِء َشْيء  ِمْن َهَذا الْ َلهُ رِؤيَة  ورَِوايَة ، َوألَِ 

هذا إسناد رجاله ثقات إالَّ أن الزهري لم يصرح فيه بالحديث وهو و   : حسن لغيرهالمحقق]  [إسناده صحيحبوصيري:  ال]  #  
 ُمدلس من الثالثة فاإِلسناد ضعيف.[ 

 

ثَ نَا مَحَّ   -  2715 ثَ نَا َعْبُد اْلَمِلِك ْبُن َعْبِد اْلَعزِيِز، َحدَّ اُد ْبُن َسَلَمَة، َعْن أَيُّوَب، َعْن َأيِب ِقاَلبََة، َوقَاَل َأمْحَُد ْبُن َمِنيٍع: َحدَّ
ُ عَ َعْن ِعْمَراَن ْبِن ُحَصنْيٍ َرِضَي هللا َعْنهُ   َلْعُن اْلُمْؤِمِن َكَقْتِلِه، َوِإَذا قَاَل َلُه: اَي  "َلْيِه َوَسلََّم:  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 . "َكاِفُر فَ ُهَو َكَقْتِلهِ 
منقطع فأبو قًلبة لم يسمع  - 1: هذا إسناد رجاله ثقات إالَّ أنه:المحقق]البوصيري: رواه أحمد بن منيع بسند منقطع.[ ] # 

 اإِلسناد[ شاذ  - 2من عمران بن حصين.
 

ثَ نَا ِإْْسَاِعيُل َعْن َصاِلِح ْبِن َكيْ   -  2716 ثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن َجْعَفٍر، َحدَّ َبَة َوقَاَل احْلَاِرُث: َحدَّ َساَن، َعْن عون ْبِن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ُعت ْ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َقاَل رَُجل : اللَُّهمَّ  هللا َعْنهُ قَاَل: َصَرَخ دِ   ْبِن َمْسُعوٍد، َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َمْسُعوٍد َرِضيَ  يك  ِعْنَد النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ

ُ عَ   . "اَل َتُسبَّهُ َواَل تَ ْلَعْنهُ فَِإنَّهُ َيْدُعو للصَّاَلةِ "َلْيِه َوَسلََّم: اْلَعْنُه، فَ َقاَل َصلَّى اَّللَّ
ش روى عن مدني وروايته عن غير الشاميين ضعيفة،  إسماعيل بن عيا  -  1: هذا إسناد ضعيف فيه علتان:المحقق]  #  

بالتحديث. يصرح  لم  أنه  ُعْتَبةَ   -  2  ثم  ْبِن  َّللاَِّ  َعْبِد  ْبِن  َعْوِن  مرسلة[رواية  مسعود  ابن  َعِن   ، 
 

ثَ نَا ُسَلْيَماُن، َعْن َصاِلٍح، َعْن ُعب َْيِد اَّللَِّ   -  2717 ثَ نَا َخاِلُد ْبُن خَمَْلٍد، َحدَّ ، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة َرِضَي هللا َعْنهُ َوقَاَل َعْبُد: َحدَّ
 ََنَْوُه. 

، َعْن زَْيِد ْبِن َخاِلدٍ *   . َوالصََّواُب َعْن ُعب َْيِد اَّللَِّ
 : هذا إسناد رجاله ثقات إالَّ أنه شاذ[ المحقق]البوصيري: رواته ثقات.[ ] # 

 

 بَابُ كَرَاهِيَةِ السَّجْعِ(   -  53) 
ثَ نَا ُعَمُر ْبُن رَاِشٍد، َعْن ِإاَيِس ْبِن َسَلَمَة ْبِن اأْلَْكوَِع، َعنْ   -  2724 َي هللا َعْنُه أَبِيِه َرضِ   قَاَل ِإْسَحاُق: َأْخَْباََن اْلُماَلِئيُّ، َحدَّ

َوَسلَّمَ  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ اَّللَِّ َصلَّى  َرُسوِل  اْلقَ   ،قَاَل: ُكنَّا ِعْنَد  ُ  فَ َتَكلََّم بَ ْعُض  َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ فَ َقاَل  الرََّجِز،  ِشْبهُ  ِفيِه  ِبَكاَلٍم  ْوِم 
 . "قُْم اَي َسَلَمةُ "َعَلْيِه َوَسلََّم: 

 َهَذا ِإْسنَاد  َحَسن   *
 : هذا إسناد ضعيف علته عمر بن راشد.[ المحقق] [إسناده حسن ]البوصيري:  #
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 الْأَمْوَاتِ إِذَا آذَى الْأَحْيَاءَ( بَابُ النَّهْيِ عَنْ سَبِّ    -  54) 
ثَ نَا ِإْسَرائِيُل، َعْن َأيِب ِإْسَحاَق، َعْن بَ ْعِض  - 2725 ثَ نَا َعْبُد اْلَوهَّاِب، َحدَّ نَا َرُسوُل اَّللَِّ قَاَل احْلَاِرُث: َحدَّ َأْصَحابِِه قَاَل: بَ ي ْ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيِسرُي ِإْذ   ُ َصاِحَب َهَذا اْلَقْْبِ   َأْشَرَف َعَلى َقْْبِ َصلَّى اَّللَّ رَُجٍل َقْد َْسَّاُه، فَ َقاَل أَبُو َبْكٍر َرِضَي هللا َعْنُه: لََعَن اَّللَّ
، قَاَل: وَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َقاَل: َبْل َلَعنَ فَِإنَّهُ َكاَن َعُدَو اَّللَِِّ َيِسرُي َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُ َأاَب ُقَحافََة، فَ َواَّللَِّ َما َكاَن  ابْ ُنهُ   اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  ،يُ ْقِري الضَّْيَف، َواَل يُ َقاِتُل اْلَعُدوَّ   . "فَ تُ ْؤُذوا اأْلَْحيَاءَ  ،َواتَ وا اأْلَمْ اَل َتُسبُّ "فَ َقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 لغيره[ : حسن المحققمغيرة بن شعبة رواه ابن حب ان في صحيحه.[ ]]البوصيري: رواه الحارث، وله شاهد من حديث ال # 

 

 بَابُ الزَّجْرِ عَنِ الِاسْتِطَالَةِ فِي عِرْضِ الْمُسْلِمِ(   -  55) 
ثَ نَا    1-  2727 ِد ْبِن َسِعيٍد، َعْن َأاَبَن، َعْن أََنٍس َرِضَي هللا َعْنهُ قَاَل: قَاَل  َداُوُد ْبُن اْلُمَحْبَِّ، َعْن حُمَمَّ قَاَل احْلَاِرُث: َحدَّ

َوَسلََّم:   َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّ  فَ َنَصَرهُ " َرُسوُل  اْلُمْسِلُم  َأُخوهُ  ِعْنَدهُ  اْغِتيَب  َواَمِن  الدُّنْ يَا  يف   ُ اَّللَّ َنَصَرهُ  تَ َرَك  ،  َوَمْن  آْلِخَرِة، 
نْ يَا َواآْلِخَرةِ  ،ُنْصَرتَهُ  ُ يف الدُّ َها َخَذَلهُ اَّللَّ  " .َوُهَو يَ ْقِدُر َعَلي ْ

 
ثَ نَا َعْبُد اْلَغفَّاِر، َحدَّثَ نَا َعِليُّ ْبُن ُمْسِهٍر، َعْن    2-  2727 ، َعْن أََنسٍ َوقَاَل أَبُو يَ ْعَلى: َحدَّ َرِضَي هللا    َأيِب ِإْْسَاِعيَل اْلَعْبِديِّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ََنَْوُه. َعْنهُ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ    َصلَّى اَّللَّ
َلُه. *  قُ ْلُت: أَبُو ِإْْسَاِعيَل ُهَو َأاَبُن اْلَمْذُكوُر قَ ب ْ

)  لباني]األ   #   الجامع  ضعيف  ](5458في  ا[  جدا ضعيف  لغيره  المحقق:  حسن  األول  شطره  شاهد  و :  ال  الثاني  له  شطره 
ا فيه ثًلث علل: الحارث   إسناد.  صحيح   الثانية: محمد بن سعيد لم أعرفه. األولى: داود بن المحبر فهو متروك. ضعيف جدا

ا، فيه علتان:  وإسناد  الثالثة: أبان بن أبي عياش فهو متروك.  بد الغفار بن عبد  األولى: جهالة حال ع  أبي يعلى ضعيف جدا
 فهو متروك.[ الثانية: أبان بن أبي عياش،  هللا.

 

 بَابُ النَّهْيِ عَنْ مَدْحِ الْفَاسِقِ(   -  58) 
اْلُمَقدَِّميُّ،    1-  2730 ثَ نَا  َحدَّ اْلب َْغَداِديُّ،  يَنَة  ْسَِ َأيِب  ْبِن  ََيََْي  ْبُن  حُمَمَُّد  ثَ نَا  َحدَّ يَ ْعَلى:  أَبُو  َأيِب قَاَل  َعْن  َساِبق ،  ثَ نَا  َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل:  ،هُ َخَلٍف، َعْن أََنٍس َرِضَي هللا َعنْ  َ َعزَّ َوَجلَّ يَ ْغَضُب ِإَذا ُمِدَح اْلَفاِسقُ "َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ  . "ِإنَّ اَّللَّ
َثيِن راََبُح ْبُن اجْلَرَّاحِ  2- 2730   ُش. ٍق، َعْن َأيِب َخَلٍف َفذََكَر ََنَْوهُ َوزَاَد: َواْهت َزَّ اْلَعرْ َعْن َسابِ  ،قَاَل: َوَحدَّ

 قَاَل أَبُو يَ ْعَلى: َهَذا ِمْن ِحْفِظي. 
األولى: سابق بن عبد هللا، فهو    : هذا إسناد تالف، فيه علتان: المحقق[ ] ضعيف:  (694في ضعيف الجامع )  لباني ]األ   #  

 متروك.[ الثانية: أبو خلف، فهو  واٍه.
 

 بَابُ النَّهْيِ عَنْ عَيْبِ النَّاسِ(   -  59) 
ثَ نَا اخْلَلِ قَاَل احْلَارِ  - 2731 ، َحدَّثَ نَا جُمَاِلد ، َعْن َعاِمٍر، َعِن الن ُّْعَماِن ْبِن َبِشرٍي قَاَل: إنَّ ََثِبَت ْبَن قَ ْيِس ُث: َحدَّ يُل ْبُن زََكرايَّ

ُ َعَليْ ْبِن ُشَّاٍس ُسِبَق ِبرَْكَعٍة ِمْن َصاَلِة اْلَغَداِة، فَ َقاَم يَ ْقِضي، فَ َقاَم النَِّبُّ   النَّاُس َحَوالَْيِه، فَ َلمَّا َقَضى   ِه َوَسلََّم َوقَ َعدَ َصلَّى اَّللَّ
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ِسْع يل، فََأْوَسَع لَُه، مثَّ َجاَء ِإىَل  ََثِبُت ْبُن قَ ْيٍس الصَّاَلَة َجاَء ِإىَل رَُجل  فَ َقاَل: َأْوِسْع يل فََأْوَسَع لَُه، مثَّ َجاَء ِإىَل ََثٍن فَ َقاَل: َأوْ 
ف َ َثلث   يل،  َأْوِسْع  َورَاِئكَ فقال:  ِمْن  َفَسِمَعَها َقاَل:  ُفاَلنََة!  اْبَن  اَي  فَ َقاَل:  َوْجِهِه  يف  فَ َنظََر  النَّاَس؟  َتطا  شيء  أي  َسَعة ،   

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َقاَل:  هِ "َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َمْن َذا الَِّذي عري  " الثَّانَِيَة:  َسَكُتوا، مثَّ قَالَ فَ  "؟ َمْن َذا الَِّذي َعريََّ الرَُّجَل قُ ب َْيُل ِِبُمِّ
هِ  ِِبُمِّ قبيل  َوقَ عَ   "؟ الرجل  ِمْنَك،  َأْدنُ َو  َأْن  فَاْشت ََهْيُت  َصَمم ،  أُُذينَّ  يف  َوأاََن  ِبرَْكَعٍة  ُسِبْقُت  ِإيّنِ  فَ َقاَل:   : ََثِبت  النَّاُس  فَ َقاَم  َد 

ْتُهُ ِبُِ قَ   -َفذََكَر اْلِقصََّة    -َحَوالَْيَك   َها، فَ َقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى  مٍّ َكاَنْت يف اجلَْ اَل: فَ َعريَّ اِهِليَِّة، َكاَن َغرْيَُها ِمَن النَِّساِء َخرْيًا ِمن ْ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  ِمْن َهُؤاَلِء   ، َما أَْنَت ِِبَرْيٍ بْ َيُض َواأْلَمْحَرُ اَي ََثِبُت ْبَن قَ ْيٍس! اْرَفْع رَْأَسَك فَ ْوَق َهَذا اْلَمإَلِ ِفيِهُم اأْلَْسَوُد َواأْلَ "اَّللَّ

 . "ِإالَّ اِبلت َّْقَوى 
 قَاَل: َفَما َعريَُّْت بَ ْعَد َذِلَك اْلي َْوِم َأَحًدا. 

ا، فيه  المحقق ]البوصيري: رواه الحارث بن أبي أسامة، عن الخليل ابن زكريا وهو ضعيف.[ ]  #   : هذا إسناد ضعيف جدا
 الثانية: مجالد بن سعيد، فهو ضعيف.[  متروك.األولى: الخليل بن زكريا، فهو  علتان:
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ثَ نَا َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َمْسَلَمَة، ثَ نَا َخاِلُد ْبُن ِإْليَاَس، َعْن ََيََْي ْبِن َعْبِد الرَّمْحَنِ   - 2733  ْبِن َعْبِد ، َعْن َأيِب َسَلَمةَ َوقَاَل َعْبُد: َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:    ْن َأيِب َسِعيٍد اخْلُْدرِيِّ الرَّمْحَِن، عَ    ،اَل يَ َرى اْمُرؤ  ِمْن َأِخيِه َعْورَةً "َرِضَي هللا َعْنهُ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ اجْلَنَّةَ  َعَلْيِه ِإالَّ فَ َيْسرُتَُها   . " َأْدَخَلهُ اَّللَّ

: السند ضعيف  المحقق]  [فيه: خالد بن إلياس، ويقال: إياس، متروك.  دا:سند ضعيف ج:  (883في المنتخب )  ]العدوي   #  
ا، وعلته خالد بن إلياس وهو متروك[   جدا

 

، َعْن أَبِيِه، َعْن َأيِب ُهرَ   -  2734 َعْنهُ قَاَل:  يْ َرَة َرِضَي هللا  َوقَاَل َأمْحَُد ْبُن َمنِيٍع: َحدَّثَ نَا أَبُو ُمَعاوِيََة، َعْن ََيََْي ْبِن ُعب َْيِد اَّللَِّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  ئًا  اْلُمْسِلُم ِمْرآةُ اْلُمْسِلِم،"قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  . "فَ ْليَْأُخْذهُ  ،فَِإَذا رََأى بِِه َشي ْ

ا من أجل يحيى بن عبيد هللا وأبيه  المحقق]البوصيري: ضعيف لضعف عبيد هللا[ ] #  : الحديث بهذا السند ضعيف جدا
 [ .وللحديث طريق أخرى بمعناه ُف يحيى أشد من ضعف أبيه، وضعف البوصيري إسناده في اإلتحاف.وضع

 

 أَدَبِ الْجُلُوسِ عَلَى بَابِ الْبَيْتِ بَابُ    -  63
َثيِن َأيِب َعْن أََنِس بْ   -  2737 ثَ نَا ُعْقَبةُ ْبُن َخاِلٍد َعْن ُموَسى ْبِن حُمَمٍَّد، َحدَّ ِن َماِلٍك َرِضَي هللا َعْنهُ قَاَل: قَاَل أَبُو َبْكٍر: َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأنْ  ئًا.  ََّنَى َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  يُ ْفَرَش َعَلى اَبِب اْلبُ ُيوِت َوقَاَل: َنكُِّبوهُ َعِن اْلبَاِب َشي ْ
ا وعلته موسى بن محمدالمحقق] [إسناده ضعيفبوصيري: ال] #   وهو منكر الحديث.[ : الحديث بهذا السند ضعيف جدا

 

 بَابُ إِكْرَامِ الْجَارِ   -  64
 َحدَّثَ نَا اْلَفْضُل ْبُن دَُكنْيٍ، َحدَّثَ نَا َبِشرُي ْبُن َسْلَماَن َعْن جُمَاِهٍد قَاَل: ُكنَّا ُجُلوًسا ِعْنَد َعْبِد اَّللَِّ َوقَاَل أَبُو َبْكٍر:    -  2740 

اِبجلَْ  يُوِصي  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ اَّللَِّ َصلَّى  َرُسوَل  ْعُت  ْسَِ ِإيّنِ  فَ َقاَل:  ُهَما،  هللا َعن ْ َرِضَي  أَنَّهُ اْبِن َعْمرٍو  رَأَيْ نَا  َأْو  َحْسبُ نَا  َحَّتَّ  ِر 
 َسيُ َورِّثُُه. 
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: الحديث بهذا اإلسناد  المحقق ]  [سنده فيه بشر بن سليمان لم أقف له على ترجمة ، وباقي رجاله ثقات بوصيري:  ال ]  #  
د بها ولذا قال  ولكن بشير بن سليمان أبو إسماعيل وهو ثقة له غرائب انفر   صحيح، رجاله كلهم ثقات وهو على شرط مسلم

 [ ...أبو حاتم: صالح الحديث ولكنَّه لم ينفرد بهذا الحديث 
 

َعْن ُحَننْيِ ْبِن َأيِب َحِكيٍم، َعْن ِعَراِك ْبِن َماِلٍك َرِضَي   ،َوقَاَل احْلَاِرُث: َحدَّثَ نَا ََيََْي ْبُن ِإْسَحاَق، َحدَّثَ نَا اْبُن هَلِيَعةَ   -  2743
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َقاَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّ ِإنَّ ُفاَلاًن َجاِري يُ ْؤِذييِن هللا َعْنُه، قَاَل: َجاَء رَ  ُكفَّ أذاك  "  :فَ َقالَ   ،ُجل  ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ

َجاِري الَِّذي َكاَن يُ ْؤِذييِن َقْد َماَت    ِإنَّ ُفاَلانً   :فَ َقاَل اَي َرُسوَل اَّللَِّ   ،، فَ َلْم يَ ْلَبْث ِإالَّ َيِسريًا َحَّتَّ َجاءَ " اهُ عنه واصْب َعَلى َأذَ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: "   ْهِر َواِعظًا وََكَفى اِبْلَمْوِت ُمَفّرِقًاقَاَل: فَ َقاَل َصلَّى اَّللَّ  . " َكَفى اِبلدَّ

 : الحديث ضعيف مرفوعاا وموقوفاا[المحقق] [مرسل بسند ضعيف بوصيري: ال] # 
 

ثَ نَا َعبَّاُد ْبُن ُموَسى أَبُو أَيُّوَب، َحدَّثَ نَا يُوُنُس َعِن احْلََسِن، َعْن حُمَمَِّد ْبِن َمْسَلَمَة َرِضَي  َحدَّثَ نَا أَبُو ُموسَ   -  2746 ى، َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعَلى الصََّفا،  هُ َعَلى َخدِّ رَ هللا َعْنُه، قَاَل: َمَرْرُت فَِإَذا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ أَْلَبْث َأْن  َفَذَهَب فَ َلمْ ُجٍل َواِضع  َخدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َقَصْدُت َلهُ  قُ ْلُت: اَي َرُسوَل    "اَي حُمَمَُّد ْبُن َمْسَلَمَة َما َمن ََعَك َأْن ُتَسلَِّم؟"   :فَ َقالَ   ،اَنَداين َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
فَ َعْل رَأَيْ ُتَك  ئًااَّللَِّ  َشي ْ الرَُّجِل  هِبََذا  َرُسوَل   َت  اَي  َذِلَك  َفَمْن  َحِديَثَك،  أَْقَطَع َعَلْيَك  َأْن  َفَكرِْهُت  النَّاِس،  َما فَ َعْلَتهُ ِبََِحٍد ِمَن 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:   ؟ قَاَل َصلَّى اَّللَّ قَاَل َصلَّى    .وَل اَّللَِّ اَل: َوَما قَاَل َلَك اَي َرسُ ، قَ "ِجْْبِيُل، َأَما إِنَّهُ َلْو َسلَّْمَت َلَرَدْداَن َعَلْيكَ "اَّللَِّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:   . "مَلْ يَ َزْل يُوِصييِن اِبجْلَاِر َحَّتَّ ُكْنُت أَنْ َتِظُر أَنَّهُ َيَُْمُرين َأْن يورثه " اَّللَّ

عنه اثنان فإن كان هذا ابن  فيه عياش بن موسى السعدي وقد ذكر ابن أبي حاتم عياش بن مؤنس وروى  بوصيري:  ال]  #  
: حديث محمد بن مسلمة فيه عباد بن موسى ضعيف قابل للجبر كما سبق  المحقق]  [رجاله ثقات وإال فلم أعرفهمؤنس ف

لغيره. حسناا  الحديث  به  فيكون  صحيح،  شاهد  الطرق    وله  وبمجموع  انفراد،  على  ضعيف  واحٍد  كل  آخران  شاهدان  وله 
 لصحيح لغيره. وهللا أعلم.[ والشواهد يرتقي الحديث إلى ا 
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ٍب، َعنْ   1-  2751 ثَ نَا زَائَِدةُ َعِن اأْلَْعَمِش، َعْن ََيََْي ْبِن َوَثَّ ثَ نَا ُمَعاوِيَةُ ْبُن َعْمرٍو، َحدَّ  بَ ْعِض َأْصَحاِب  قَاَل احْلَاِرُث: َحدَّ

اَّللَُّ  النَِّبِّ َصلَّى  َوَسلََّم، َعِن  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ قَاَل:    النَِّبِّ َصلَّى  َوَسلََّم  َأَذاُهمْ ِإنَّ الْ " َعَلْيِه  َوَيْصِْبُ َعَلى  النَّاَس،  ُُيَاِلُط    ُمْؤِمَن الَِّذي 
 . " َأْعظَُم َأْجًرا ِمَن اْلُمْؤِمِن الَِّذي اَل ُُيَاِلُط النَّاَس، َواَل َيْصِْبُ َعَلى َأَذاُهمْ 

ثَ نَا حُمَمَُّد ْبنُ     2-  2751 ٍب، َعْن رَُجٍل ِمْن َأْصَحاِب حُمَمٍَّد  ُعب َْيٍد َحدَّثَ نَا اأْلَْعَمُش، عَ   َوقَاَل أَبُو َبْكٍر: َحدَّ ْن ََيََْي ْبِن َوَثَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َرِضَي هللا َعْنهُ َمْرفُوًعا ََنَْوُه.   َصلَّى اَّللَّ

 : الحديث بإسناد الحارث. رجاله ثقات رجال الشيخين[المحقق] # 
 

 الْإِخَاءِ بَابُ الْحُبِّ وَ   -  68
َصلَّ   -  2755 اَّللَِّ  َرُسوُل  قَاَل  قَاَل:  َعْنُه،  هللا  َرِضَي  َمْيُموٍن  ْبِن  َعْمرِو  َعْن  بَلٍج،  َأيِب  َعْن  َعَوانََة  أَبُو  ثَ نَا  َعَلْيِه  َحدَّ  ُ اَّللَّ ى 

 . " ِذي َيَِدُ فَِإنَّهُ َيَُِد لَهُ ِمْثَل الَّ  ،ِإَذا َأَحبَّ َأَحدُُكْم َعْبًدا فَ ْلُيْخِْبْهُ " :َوَسلَّمَ 
 ُمْرَسل   *
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  : الحديث بهذا السند ضعيف ألنه مرسل كما نص  ابن حجر رحمه هللا هنا. المحقق]  [مرسل ورواته ثقات بوصيري:  ال]  #  
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -وقد روي الحديث متصًلا مرفوعاا ِإَلى النَِّبيِ    حديث عبد هللا بن عمر بن الخطاب.[ ِمْن  -َصلَّى َّللاَّ

 

ثَ نَا َعِليُّ ْبُن ُمْسِهرٍ   -  2757 ، َحدَّ َعْن أََنٍس َرِضَي هللا َعْنُه،    ،َعْن َأيِب ِإْْسَاِعيَل اْلَعْبِديِّ   ،َوَحدَّثَ نَا َعْبُد اْلَغفَّاِر ْبُن َعْبِد اَّللَِّ
َوَسلََّم:   َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّ  َرُسوُل  قَاَل  اإْلِ "قَاَل:  يف  َأًخا  َأْحَدَث  اجْلَنَّةِ َمْن  يف  َدرََجًة  بِِه  تَ َعاىَل   ُ اَّللَّ رَفَ َعهُ  تواد    ،ْساَلِم  وما 

ن َُهَما َإالَّ   ِمْن َذْنٍب َُيِْدثُهُ َأَحُدمُهَا، وما تواد عبدان يف اَّللَِّ تَ َعاىَل ِإالَّ َكاَن أَْفَضُلُهَما ِعْنَد اَّللَِّ  عبدان يف اَّللَِّ تَ َعاىَل فَ يُ َفرُِّق بَ ي ْ
مُهَا ُحبًّا  ِلَصاِحِبهِ َعزَّ َوَجلَّ   . "  َأَشدَّ

ضعيف بوصيري:ال]  #   العبد  المحقق]   [إسناده  إسماعيل  أبو  فيه  ا  جدا ضعيف  السند  بهذا  الحديث  متروك.:  الفقرة   وهو 
وأما الفقرة الوسطى فهي بشواهدها حسنة إن شاء   (.2760األخيرة من الحديث صحيحة من حديث أنس كما سيأتي )برقم  

ا لعدم ما يقويها. وهللا أعلم.[أما ا  هللا.  لفقرة األولى فهي ضعيفة جدا
 

 مُحَْيٍد ُهَو اأْلَْعَرُج، َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن احْلَاِرِث، َعِن اْبِن َمْسُعوٍد َرِضَي َوقَاَل أَبُو َبْكٍر: َحدَّثَ نَا ََيََْي ْبُن يَ ْعَلى َعنْ  1- 2758
ا، قَاَل:  اْلُمَتَحابُّوَن َعَلى َعُموٍد ِمْن اَيقُوَتٍة مَحَْراَء ُمْشرِِفنَي َعَلى َأْهِل الدُّنْ يَ " َعَلْيِه َوَسلََّم  قَاَل:  هللا َعْنُه، َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَُّ 

َلِة فَ ي َُقوُل َأْهُل اجْلَنَِّة: اْخُرُجوا بِنَا نَ ْنظُُر ِإىَل اْلُمَتَحابِّنَي يف اَّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ قَاَل: فَ َيْخُرُجو  َن فَ ي َْنظُُروَن ِإلَْيِهْم، ُوُجوُهُهْم ِمْثُل لَي ْ
 . "  اَّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ اْلَبْدِر، َمْكُتوب  يف ِجبَاِهِهْم، َهُؤاَلِء اْلُمَتَحابُّوَن يف 

 
، حدثنا َخَلُف ْبُن َخِليَفَة َعْن مُحَْيٍد بِ   2- 2758 ثَ نَا َأمْحَُد ْبُن َحاُتٍِ ُعوَن  ِه َوزَاَد "  وقال أَبُو يَ ْعَلى َحدَّ َعَلى رَْأِس اْلَعُموِد َسب ْ

ْيِهْم ثِيَاب  ُخْضر  ِمْن ُسْنُدٍس َعلَ " َوِفيِه " ألف غرفة، يضيء ُحْسنُ ُهْم َعَلى َأْهِل اجلنة كما تضيء الشَّْمُس َعَلى َأْهِل الدُّنْ يَا 
 ." 
ا، وعلته حميد األعرج وهو متر المحقق] #   وك.[ : الحديث بهذا السند ضعيف جدا

 

 بَابُ اسْتِخْدَامِ الْأَحْرَارِ وَلَا يُعَدُّ ذَلِكَ مِنَ الْكِبْرِ   -  69
َأيِب ُعَمَر:    -  2761 اْبُن  ثَ نَا اْلُمْقرِئُ قَاَل  حدثنا  َحدَّ هللا    ،املسعودي،  رسول  َجَلَس  ِإَذا  اَّللَِّ  قَاَل: َكاَن َعْبُد  اْلَقاِسُم  عن 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم نزع   َها َومَيِْشي اِبْلَعَصا أََماَمهُ َحَّتَّ يَْدُخَل    ،ويدخلهما يف ِذرَاَعْيهِ   ،نَ ْعَلْيِه ِمْن رِْجَلْيهِ َصلَّى اَّللَّ فَِإَذا قَاَم أَْلَبَسهُ ِإايَّ
 َرَة. احْلُجْ 

 [ الحديث صحيح: المحقق] # 
 

 بَابُ الْعَقْلِ وَفَضْلِهِ   -  72
، َعْن ُمَعاِويََة ْبِن قُ رََّة قَاَل: قَاَل  ل، ثنا بَِقيَّةُ َعْن ُخَلْيِد ْبِن َدْعَلجٍ قَاَل احلارث بن أيب أسامة: حدثنا أبو الفض   -  2764

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: "  َا يُ ْعطَْوَن ُأُجورَُهْم َعَلى َقْدِر ُعُقوهِلِمْ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  . "يَ ْعَملُوَن اِبخْلرَْيِ، َوِإَّنَّ
. َهَذا ُمْرَسل ، وإسناده مَ  *  َع َذِلَك َضِعيف 

 [ الحديث ضعيف:  المحقق] [ ضعيفبوصيري: ال] # 
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 بَابُ إِبَاحَةِ التَّسَمِّي بِأَسْمَاءِ الْأَنْبِيَاءِ وَمَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ ذَلِكَ   -  74
قال: َأنَّ  مَِّد ْبِن َعْمرِو بن حزم، عن أبيه  قَاَل ِإْسَحاُق: َأْخَْباََن وَِكيع ، حدثنا ُأَساَمةُ ْبُن زَْيٍد َعْن َأيِب َبْكِر ْبِن حمَُ   -  2796

، فََأْدَخَلُهْم َدارًا، َوَأرَاَد َأْن ي ُ  َ َأْْسَاَءُهْم، َفَشِهَد آاَبُؤُهْم َأنَّ  ُعَمَر ْبَن اخْلَطَّاِب َرِضَي هللا َعْنه مَجََع ُكلَّ ُغاَلٍم، اْْسُهُ اسم َنِبٍّ َغريِّ
ُ َعَليْ   مَُّد ْبُن َعْمرِو ْبِن َحْزٍم ِفيِهْم. ِه َوَسلََّم ْساهم قال، وكان أيب حمَُ َرُسوَل هللا َصلَّى اَّللَّ

 َهَذا ِإْسنَاد  َحَسن   *
 [ الحديث بطرقه وشواهده على أقل تقدير حسن لغيره.:  المحقق[ ]إسناده حسن.بوصيري: ]ال # 

 

ثَ نَا ِإْْسَاِعيُل ْبُن َأيِب ِإْْسَاِعي   - 2798 َعِن النَّْضِر ْبِن ُشَفيٍّ قَاَل: رفعه إىل    ، َعيَّاشٍ َل، حدثنا ِإْْسَاِعيُل ْبُن  وقال احْلَاِرُث: َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل:   . " فَ َلْم ُيَسمِّ َأَحَدُهْم حُمَمًَّدا فَ َقْد َجِهلَ  ،َمْن ُوِلَد له ثالثة من الولد " النِب َصلَّى اَّللَّ

ا: المحقق] #   [ الحديث بهذا السند ضعيف جدا
 

 كَرَاهِيَةِ التَّسَمِّي بِأَسْمَاءِ الْجَبَابِرَةِ وَتَغْيرِيِ الِاسْمِ إِلَى مَا هُوَ أَحْسَنُ مِنْهُ بَابُ    -  75
َعيَّاشٍ   -  2800 ْبُن  ِإْْسَاِعيُل  حدثنا  ِإْْسَاِعيَل،  َأيِب  ْبُن  ِإْْسَاِعيُل  ثَ نَا  َحدَّ احْلَاِرُث:  َعمْ   ،قَاَل  ْبِن  الرَّمْحَِن  َعْبِد  َعِن  َعْن  رٍو، 

، َعِن اْبِن اْلُمَسيَِّب قَاَل: ُوِلَد أِلَِخي أُمِّ َسَلَمَة ُغاَلم   ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   ،الزُّْهِريِّ  ،َفَسمَّْوهُ اْلَولِيَد، َفَدَخُلوا به على النِب َصلَّى اَّللَّ
نَ َعمْ  قَالُوا:  ُتُموُه؟  َأَْسَّي ْ َصلَّى  َْسَّ   ،فَ َقاَل:  قَاَل  اْلَولِيَد،  َوَسلََّم:  ْوهُ  َعَلْيِه   ُ اِبْسِم "اَّللَّ ُتُموهُ  َْسَّي ْ الرَّمْحَِن،  َعْبُد  اْْسُهُ  َمْه،  َمْه، 

 ،  " ِمهِ ى قَ وْ فَ َراِعَنِتُكْم، لََيُكوَننَّ يف أُمَّيِت رَُجل  يُ َقاُل َلهُ اْلَولِيُد: هَلَُو َأَشدُّ َعَلى أُمَّيِت ِمْن ِفْرَعْوَن َعلَ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: ِإِن اْسُتْخِلَف اْلَولِيُد ْبُن يَزِيَد َوِإالَّ فَ ُهَو اْلَولِ   قَاَل عبد الرمحن: فقلت له يُد ْبُن  أي اْلَولِيُد ُهَو؟ قَاَل َصلَّى اَّللَّ

 َعْبِد اْلَمِلِك. 
الحديث، ومرسل ولكنه من    إسماعيل، وهو ضعيف منكر : الحديث بهذا السند ضعيف فيه إسماعيل بن أبي  المحقق]  #  

 ( خًل قول عبد الرحمن.[ 109]الحديث في مسند اإلمام أحمد ) ًلت سعيد بن المسي ب وهي حسنة[مرس
 

اْبن َأيِب    -  2801 َحدَّثَ نَاوقَاَل  أَ   ُعَمَر:  قال:  هللا َعْنه  َرِضَي  أنس  َثبت، عن  حدثنا محاد عن   ، السَِّريِّ ْبُن  أََمةً  ِبْشُر  نَّ 
هَلَا َعْنه َكاَن  هللا  َرِضَي  اْلَعَجمِ   ِلُعَمَر  َأْْسَاِء  ِمْن  يَلةَ   ،اْسم   مجَِ َعْنه  هللا  َرِضَي  النِب    ،َفَسمَّاَها ُعَمُر  وبينك  بَ ْييِن  ُعَمُر:  فَ َقاَل 

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َقاَل هَلَا:    ،َصلَّى اَّللَّ يَلةُ "فأتينا النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ ُخِذيَها َعَلى   :ِضَي هللا َعْنهفَ َقاَل ُعَمُر رَ   ،"أَْنِت مجَِ
 رَْغِم أَْنِفِك. 

ا.: المحقق] [إسناده صحيحبوصيري: ال] #   [ الحديث ضعيف جدا
 

 أم لَا   احلاجة قضيت بَابُ الْكِنَايَةِ عَنِ السُّؤَالِ عَنِ    -  77
َبَة: حدثنا حُمَمَُّد ْبُن ُفَضْيٍل َعْن يَزِيَد ْبِن َأيِب   -  2805  زاَِيٍد، َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن احْلَاِرِث، عن ابن ربيعة بن قَاَل اْبُن َأيِب َشي ْ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ...  احْلَاِرِث ْبِن َعْبِد اْلُمطَِّلِب قَاَل: بَ َعَثيِن َأيِب، َوبَ َعَث اْلَعبَّاُس ابنه الفضل َرِضَي هللا َعْنهم إىل النِب َصلَّ  ى اَّللَّ
نَاُهْم قَالُوا: وما َورَاءَُكْم َأَسْعد  أَْم َسِعيد ؟ َفذََكَر احْلَِديَث قَاَل: فَ َلمَّ   ا أَتَ ي ْ

 [اإِلسناد ضعيف، فيه زياد بن أبي زياد وهو ضعيف.: المحقق] # 
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 بَابُ الْمُدَارَاةِ   -  78
بْ   -  2806 زِرِّ  ِهَشام  َعْن َعاِصٍم، َعْن  حدثنا  زََكرايَّ  ْبُن  اخْلَِليُل  ثَ نَا  َحدَّ احْلَاِرُث:  ْبِن َعسَّاٍل قَاَل  ُحب َْيٍش، َعْن َصْفَواَن  ِن 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يف َسَفٍر، فَأَق َْبَل رَُجل ، فَ َلمَّ  ُ َعَلْيِه َرِضَي هللا َعْنه، قَاَل: كنا مع النِب َصلَّى اَّللَّ ا َنظََر ِإلَْيِه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
فلما دان منه أدىن جملسه، فلما قام وذهب، قالوا: اي رسول هللا حني    ، "و بئس الرجل بِْئَس َأُخو اْلَعِشريَِة أ "َوَسلََّم قَاَل:  

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: "  فَ َقاَل َرُسوُل    ،مث أدنيت جملسه  ،أبصرته قلت: بئس أخو العشرية أو بئس الرجل  إِنَّهُ ُمنَاِفق   اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 ". َعَليَّ َغرْيَهُ أَُدارِيِه َعْن نفاقه، وأخشى أن يُ ْفِسُد 

ا من أجل الخليل بن زكريا وهو متروك. ومتن  ا :  المحقق]  [إسناده ضعيفبوصيري:  ال]  #   لحديث بهذا السند ضعيف جدا
 [ األخيرة وهي قوله "إنه منافق" إلخ، صحيح من حديث عائشة رضي هللا عنهاالحديث دون الفقرة 

 

 مِ بَابُ الْأَدَبِ فِي الْجُلُوسِ وَالنَّوْ   -  79
ثَ نَا يَزِيُد، حدثنا مَحَّاد  َعْن َعْبِد اْلَمِلِك ْبِن عمري، عن أيب شيبة قال: َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ    - 2807 ُ  قَاَل احْلَاِرُث: َحدَّ َصلَّى اَّللَّ

قَاَل:   َوَسلََّم  اْلَقْومِ "َعَلْيِه  ِإىَل  َأَحدُُكْم  َدَخَل  َأُخوهُ  ا  فَِإَّنََّ   ،فَ ْلَيْجِلسْ   ،فَأُوِسَع َلهُ   ،ِإَذا  هِبَا  َأْكَرَمهُ  وجل  ِهَي َكَراَمة  من هللا عز 
 . "فَ ْلَيْجِلْس ِفيهِ  ،فَ ْلي َْنظُْر َأْوَسُعَها َمَكاانً  ،يُ َوسَّْع َلهُ  فَِإْن ملَْ  ،اْلُمْسِلمُ 

 [الحديث بهذا السند حسن: المحقق[ ]هذا إسناد رجاله ثقات.  :لبوصيري ا # 
 

ُ   َعزِيزِ َعْبُد الْ قَاَل: وحدثنا    -  2809 ْبُن َأاَبَن، حدثنا ِهَشام  َعْن رَُجٍل، َعْن ََيََْي بن يعمر قال: َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
،  ا َعْزَمة  َمَضى َحَّتَّ ظَنُّوا َأَّنََّ مثَّ    "والشيطانإايكم والسبيل فإَّنا َسِبيُل النَّاِر،  " َعَلْيِه َوَسلََّم َمرَّ َعَلى جَمِْلٍس يف طَرِيٍق فَ َقاَل:  

فَ َقاَل:  مثَّ   الطَّرِيقِ "َجاَء  َحقَّ  تُ َؤدُّوا  َأْن  الطَّرِيقِ "ِإالَّ  َحقُّ  َوَما  قَالُوا:  َوَسلََّم:    ؟،  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  أَْبَصارَُكْم  " قَاَل  تَ ُغضُّوا  َأْن 
 . "السَّاَلمَ َوََتُْدوا الضَّالَّ َوتَ ُردُّوا  

ا فيه مبهم ومع ذلك فهو مرسل. : الحديث بهذا السند مالمحقق]  #     وضوع؛ فيه عبد العزيز بن أبان كذبه ابن معين. وأيضا
وشواهده  يرتفعو  الحديث    بطرقه  طرق  في  ترد  لم  فهذه   " والشيطان  النار  سبيل  "فإنها  قوله:  غير  لغيره،  حسناا  ويكون 

 [ وشواهده.
 

 بَابُ الْأَنَاةِ وَالرِّفْقِ   -  81
، َعْن رَُجٍل ِمْن بَِليٍّ قَاَل: َدَخْلُت َمَع  َوقَاَل أَبُو َبْكرٍ   1-  2815 : حدثنا أَبُو ُمَعاِويََة، حدثنا َسْعُد ْبُن َسِعيٍد َعِن الزُّْهِريِّ

َرسُ  لك  قال  شيء  أَبَْه َأيَّ  اَي  فَ ُقْلُت:  ُدوين  فَانْ َتَجاهُ  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ النِب َصلَّى  َعلَ أيب على   ُ اَّللَّ َوَسلََّم؟  وُل هللا َصلَّى  ْيِه 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يل:  ُ اِبْلَمْخَرِج ِمْن َأْمِركَ " قال: قال َصلَّى اَّللَّ  "  .ِإَذا مَهَْمَت ِِبَْمٍر فَ َعَلْيَك اِبلت َُّؤَدِة َحَّتَّ َيَْتَِيَك اَّللَّ

 
بَِفَرٍج    نا أبو معاوية وقال يف آخره:وقال أبو يعلى: حدثنا أمحد بن إبراهيم الدورقي، حدث  2-  2815  ُ َحَّتَّ َيَْتَِيَك اَّللَّ

 . ِمْن َأْمِركَ 
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 وقال احلارث: حدثنا عبد هللا بن حممد، حدثنا املبارك عن سعد بن سعيد َنوه.  3- 2815

 [  الحديث بهذا اإلسناد حسن  :المحقق ] [ضعيف: ( 5016) السلسلة الضعيفة في  األلباني] # 
 

 ى منه ومن احليوانات بَابُ إِنْصَافِ الرَّقِيقِ وما يقتن   -  83
، حدثنا َعْوف    -  2818 َعِن احْلََسِن ْبِن َأيِب احْلََسِن، َعْن َعْبِد اَّللَِّ بن عمرو َرِضَي    ، قَاَل احْلَاِرُث: حدثنا اخْلَِليُل ْبُن زََكرايَّ

ثَاِوَيُكْم َواْجَعُلوا الرَّْأَس رَْأَسنْيِ، َوَأِخيُفوا اهْلََوامَّ قَ ْبَل َأْن  َأْصِلُحوا مَ "َعَلْيِه َوَسلََّم:    هللا َعْنهما قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ 
 . " َتُِيَفُكمْ 

: َمثَاِوَيُكْم = بُ ُيوَتُكْم، َوالرَّْأُس رَْأَسنْيِ = ِإَذا َأرَاَد ِشَراَء َِمْلُوٍك ِبَعشْ  َوامَّ =  َرِة آاَلٍف فليشرت اثْ َننْيِ، َواهلَْ قَاَل اخْلَِليُل ْبُن زََكرايَّ
 احْلَيَّاِت. 

ا، وآفته الخليل بن زكريا وهو متروك.: المحقق] #   [ الحديث بهذا السند ضعيف جدا
 

د : حدثنا ِعيَسى ْبُن يُوُنَس، حدثنا اأْلَْعَمُش َعْن طَْلَحَة ْبِن ُمَصرٍِّف، عن أيب عمار، َعْن َأيِب َمْيَسَرةَ   - 2819   وقال ُمَسدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: "  َعْمرِو ْبِن ُشَرْحبِ  ِبُل ِعزٌّ أِلَْهِلَها، َواخْلرَْيُ َمْعُقود   اْلَغَنُم بَ رََكة  يَل َرِضَي هللا َعْنه، قَاَل: قَاَل النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ ، َواإْلِ

 ". ْنهُ يف نَ َواِصي اخْلَْيِل، َواْلَعْبُد َأُخوَك فََأْحِسْن إِلَْيِه، فَِإْن رَأَيْ َتهُ َمْغلُواًب فََأعِ 
 ُمْرَسل   *

 [ بصحابي.الحديث رجاله ثقات إال  أنه مرسل ألن  عمرو بن شرحبيل تابعي وليس  : المحقق] # 
 

، حدثنا َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َعْوٍن َعْن اَنِفٍع، َعِن ابن عمر َرِضَي هللا - 2820 َعْنهما قَاَل:   َوقَاَل احْلَاِرُث: حدثنا اخْلَِليُل ْبُن زََكرايَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " قَ  ِبُل ِعزٌّ  اَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  ". أِلَْهِلَها اْلَغَنُم بَ رََكة ، َواإْلِ

ا من أجل الخليل بن زكريا، وهو متروك.إسناد  :  المحقق]  #   ومتن الحديث صحيح من حديث عروة البارقي    ضعيف جدا
 [ هرضي هللا عن

 

، َعْن  وقال َأمْحَُد ْبُن َمنِ   -  2821 ْبُن َعْمرٍو، حدثنا ِرْشِديُن، َعْن َأيِب َعْبِد اَّللَِّ َعطَاٍء، َعِن ابن عباس يٍع: حدثنا ُمَعاوِيَةُ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم أََمَر اأْلَْغِنيَاَء َأْن يَ تَِّخُذوا اْلَغَنمَ  َجاَج. َوَأَمَر اْلُفَقَراءَ  ،َرِضَي هللا َعْنهما قال: َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ   َأْن يَ تَِّخُذوا الدَّ

الحديث بهذا السند ضعيف لضعف رشدين، وشيخه أبو عبد هللا  :  المحقق[ ] إسناده ضعيف لضعف رشدين.:  بوصيري ]ال   #  
 [ لم أعرفه

 

بَ َلَغنَا َأنَّ َرُسوَل    َمْهِديُّ َعْن َواِصٍل، َعْن هالل، عن َأيِب ِسنَاٍن َمْوىًل لَِبيِن هاشم قال:  احْلَُمْيِديُّ: حدثناوقال    -  2823
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قال: "   ". ْن َشرِّ رَِقيِقُكُم السُّوَداُن، ِإْن َجاُعوا َسَرقُوا َوِإْن َشِبُعوا زَنَ ْوا إن مِ اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َصلَّى َّللاَُّ -َّللاَِّ  ال يصح في هذا الباب شيء َعْن َرُسوِل  ، و الحديث بهذا السند ضعيف :  المحقق]  [له شاهدبوصيري:  ال]  #  
 [ .-َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

 

 الصَّغرِيِ وَالصَّغرِيَةِ وَرَحْمَةِ الْيَتِيمِ بَابُ مَسْحِ رَأْسِ    -  84
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ثَ نَا أَبُو َمْعَمٍر، حدثنا عطوان َعْن مَجَْرَة احْلَْنظَِليَِّة قَاَلْت: أَتَ ْيُت النَِّبَّ َصلَّ  - 2824 ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ى اقَاَل أَبُو يَ ْعَلى: َحدَّ َّللَّ
 يل ِِبَرْيٍ. َوَدَعا  ،ِبِِِبِل الصََّدقَِة َفَمَسَح رَْأِسي 

َا اَل تَِْت ِبِِِبِل الصََّدقَِة ِإالَّ َوهِ  َفاَل   ،َي اَبِلَغة . قُ ْلُت: َواحْلَْصُر َِمْنُوع  قَاَل أَبُو َمْعَمٍر: يف َهَذا احْلَِديِث َمْسُح رَْأِس اْلَمْرأَِة، أِلََّنَّ
َها َورَْعِيَها َعَلى َغرْيَِها ِمَن اخْلََدِم، َوَلَعلَّ َأاَبَها َأرَاَد ِبِِْرَساهِلَا ُحُصوَل اْلَْبََكِة هَلَا  َماِنَع َأْن تَِْتَ هِبَا َوِهَي ُِمَيَِّزة ، والعهدة يف ِحْفظِ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َومَلْ يكن   َفَحَصَل َمْقُصوُدُه.  ،له ولد ِذْكر  ِبُدَعاِء النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ
 [ اإلسنادلحديث حسن بهذا ا : المحقق] # 

 

 بَابُ سَعَةِ رَحْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى والرتغيب فِي الرَّحْمَةِ   -  85
، حدثنا فَاِئد   أَبُو اْلَوْرقَاِء َعنْ  - 2825 ثَ نَا َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َبْكٍر السَّْهِميُّ َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َأيِب أَْوىَف اأْلَْسَلِميِّ َرِضَي  قَاَل َعْبُد: َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َوأَبُو بكر، وعمر َرِضَي هللا َعْنهما قُ ُعود ، فَِإَذا ُغاَلم  َصِغري    هللا َعْنه، قال: خرجت إىل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم   ، َفَضمَّهُ ُعَمُر َرِضَي هللا َعْنه " ُضمَّ الصَِّبَّ ِإلَْيَك فَِإنَّهُ َضالٌّ "لُِعَمَر َرِضَي هللا َعْنه:  يبكي، فقال النِب َصلَّى اَّللَّ

َنَما ََنُْن قُ ُعود ، ِإذَ  ُ َعَلْيِه َوَسلَّ ِإلَْيِه، فَ ب َي ْ اندوا  "َم:  ا اْمَرأَة  تُ َوْلِوُل، أظنه وتقول: وابنياه، َوتَ ْبِكي، فَ َقاَل رسول هللا َصلَّى اَّللَّ
َا أُمُّ الصَِّبِّ  َّتَّ قَ َبَضِت الصَِّبَّ ِمْن  ، َوِهَي َكاِشَفة  َعْن رَْأِسَها لَْيَس َعَلى رَْأِسَها َِخَار  َجَزًعا َعَلى اْبِنَها، َفَجاَءْت حَ " اْلَمْرَأةَ فَِإَّنَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قالت: ِحْجِر ُعَمَر َرِضَي هللا َعْنه، َوِهَي تَ ْبِكي، َوالصَِّبُّ يف حجرها فال  تفتت، فَ َلمَّا رََأْت َرُسوَل هللا َصلَّى اَّللَّ
فَ قَ  َوَسلََّم،  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّ  َرُسوَل  َأَرى  َأاَل  خزايه،  َذِلَك:  وا  ِعْنَد  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّ  َرُسوُل  َهِذِه "اَل  أَتَ َرْوَن 

ُ  أصحابه َرِضيَ فقال  "؟ ِدَهارَِحيَمًة ِبَولَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َكَفى هِبَِذِه َرمْحًَة، فَ َقاَل َصلَّى اَّللَّ هللا َعْنهم: بَ َلى اَي َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 "   َوالَِّذي نَ ْفِسي بيده هلل تعاىل َأْرَحُم اِبْلُمْؤِمِننَي ِمْن َهِذِه بَِوَلِدَها."َلْيِه َوَسلََّم: عَ 

 [ الحديث بهذا السند موضوع ألن  أبا الورقاء متهم: المحقق[ ]هذا اإلسناد ضعيف؛ أبو الورقاء متروك.]البوصيري:  # 
 

ثَ نَا َسِعيُد  - 2826 ثَ نَا َعْبُد الرمحن ْبُن َواِقٍد، حدثنا َحسَّاُن ْبُن ِإبْ َراِهيَم اْلَكْرَماينُّ، َحدَّ َعْن  ْبُن َمْسُروقٍ وقال احْلَاِرُث: َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل:   ، َعْن رَُجٍل ِمْن َأْصَحاِب النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ بَاينِّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يف َسَفٍر، َأيِب َعْمرٍو الشَّي ْ ُكنَّا َمَع النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ

َعلَ  يَ َقُع  اْلُعْصُفوُر  َفَجَعَل  ُعْصُفوٍر  فَ ْرَخ  بَ ْعُضُهْم  عليه  فََأَصاَب  يُ َردَّ  َأْن  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّ  َرُسوُل  فَأََمَر  رَِحاهِلِْم،  ى 
ُ َأْرَحُم بعبده ِمْن َهَذا اْلُعْصُفوِر ِبَفْرِخهِ " َعَلْيِه َوَسلََّم: فرخه، مث قَاَل َصلَّى اَّللَُّ   . "َّللَّ

لضعف عبد    ذا السند ضعيفوه الحديث بشواهده صحيح:  المحقق]البوصيري: ضعيف لضعف عبد الرحمن بن واقد[ ] # 
 [الرحمن بن واقد

 

اْبُن هَلِيَعَة َعْن َخاِلِد ْبِن يَزِيَد، َعْن َأيِب اأْلَْزَهِرِ قال: إنَّ رَُجاًل َمرَّ وقال احلارث: حدثنا بشر بن عمر، حدثنا    -  2828
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: َأَخْذُت َهذَ   ،َوأَبُومُهَا ََيُوُم َعَلْيِهَما  ِبَفْرَخْي طري على النِب َصلَّى اَّللَّ ْيِن فَ َقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُنُه.  ،اْلَفْرَخنْيِ َوأَبُومُهَا ََيُوُم َعَلْيِهَما َأاَل تَ رَْكَت لَهُ َأَحَدمُهَا  فَ ت ََقرَّ بِِه َعي ْ
 [  السند ضعيف لضعف عبد هللا بن لهيعة.لغيره، و  حسن: المحقق] [إسناده ضعيفبوصيري: ال] # 
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َعْن أَبِيِه   ،حدثنا َعْبُد الغفور ْبُن عبد العزيز، ثنا َعْبُد اْلَعزِيِز ْبُن َسِعيٍد اأْلَْنَصاِريُّ َحدَّثَ نَا َعْبُد الرَِّحيِم ْبُن َواِقٍد،    -  2829
ِه اْلُعْصُفوَر  ِبَرمْحَتِ  ةإن هللا تعاىل َلرَيَْحُم َعْبَدهُ اْلُمْؤِمَن يَ ْوَم القيام َعَلْيِه َوَسلََّم: " َرِضَي هللا َعْنه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ 

 ." 
ا: المحقق] [إسناده ضعيف وله شاهدبوصيري: ال] #   [الحديث بهذا السند ضعيف جدا

 

 بَابُ الْإِحْسَانِ إِلَى الرَّقِيقِ   -  86
، َعْن عُ  ُق: َأْخَْبانَ ِإْسَحا قَاَل  1- 2830 ، َعْن َأيِب اْلُمَجاِشِع اأْلَْزِديِّ َمَر  بَِقيَّةُ ْبُن اْلَولِيِد، َعْن َأيِب َبْكِر ْبِن َأيِب َمْرمَيَ اْلَغسَّاينِّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل:   فَ َلْم يُ َواِفْق ِشيَمَتُه، فَ ْلَيِبْع   َمِن اخْلََدِم،من ابتاع شيئاً  "ْبِن اخْلَطَّاِب َرِضَي هللا َعْنه، َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ
. ،َوْلَيْشرَتِ َحَّتَّ يُ َواِفَق ِشيَمتُ ُهْم ِشيَمَتهُ   "   فَِإنَّ النَّاَس ِشَيم  وال تعذبوا عبد اَّللَِّ

 
 أخْبان عيسى بن يونس عن أيب بكر هبذا اإلسناد مثله، ومل يرفعه.  2- 2830

 [ لغيره، وهذا اإلسناد ضعيفسن ح: حققالم] [له شواهدبوصيري: ال] # 
 

ثَ نَا َعبَّاُد ْبُن َعبَّاٍد: حدثنا َعْبُد اَّللَِّ ْبُن ِهاَلٍل، حدثنا َصاِحب  لَنَا ثَِقة ، َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ،  -  2833 َعِن اْبِن عباس   َحدَّ
ُ َعَليْ  َما زال جْبيل عليه السالم يُوِصييِن ابململوك َحَّتَّ ظَن َْنُت  "َم:  ِه َوَسلَّ َرِضَي هللا َعْنهما قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ا ِإَذا بَ َلُغوا ُعِتُقوا  . " أنه سيجعل له َحدًّ
 [ الحديث بهذا السند ضعيف لضعف عبد هللا بن هًلل وجهالة شيخه.:  المحقق] [ .سنده ضعيفبوصيري: ال] # 

 

 بَابُ إِكْرَامِ الْكَبرِيِ   -  88
، عن الشعِب قال: َأنَّ َجرِيَر بن يزيد  -  2838 ثَ نَا َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َداُوَد َعْن َأيِب َعاِصٍم الث ََّقِفيِّ بن جرير    قَاَل ُمَسدَّد : َحدَّ

ُ َعَلْيِه  ِإَذا َأََتُكْم َكِرميُ  "َم قَاَل: َوَسلَّ َأََتهُ فَأَْلَقى َلهُ وسادة، وعنده مشيخة، َفِقيَل لَهُ يف َذِلَك فَ َقاَل: بلغين أن النِب َصلَّى اَّللَّ
 . " قَ ْوٍم فََأْكرُِموهُ 

 [ .وللحديث شواهد كثيرة  الحديث بهذا السند ضعيف ألنه مرسل، ورجاله ثقات.: المحقق] # 
 

 آدَمَ   قَلْبِ ابْنِ بَابُ صِفَةِ    -  93
حبري  -  2842 َثيِن  َحدَّ اْلَولِيِد،  ْبُن  بَِقيَّةُ  َأْخَْباََن  ِإْسَحاُق:  هللا قَاَل  َرِضَي  َأيِب عبيدة  َمْعَداَن، َعْن  ْبِن  َخاِلِد  سعيد َعْن   بن 

قَاَل:   َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّ  َرُسوَل  َأنَّ  قال:  ِمْثُل  "َعْنه،  آَدَم  اْبُن  َمرَّاتٍ قَ ْلُب  َسْبَع  اْلي َْوِم  يف  يَ ت ََقلَُّب   . "اْلُعْصُفوِر 
َقِطع  ِإْسنَاُدهُ َحَسن  َلِكنَّهُ  *   ُمن ْ

 [الحديث بهذا السند ضعيف وعلته االنقطاع ألن  خالد بن معدان لم يلق أبا عبيدة.: المحقق] # 
 

 باب الرُّؤْيَا   -  95
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حْلَاِرِث الت َّْيِميِّ َعْن  قَاَل ِإْسَحاُق: َأْخَْباََن َعْبَدةُ ْبُن ُسَلْيَماَن، ثنا حُمَمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق، َعْن حُمَمَِّد ْبِن ِإبْ َراِهيَم ْبِن ا  1-  2844
ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى ا ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل:  َأيِب َسَلَمَة، َعْن َأيِب قَ تَاَدَة َرِضَي هللا َعْنه قَاَل: ْسَِ الرؤاي على ثالث َمنَاِزَل،  " َّللَّ

َها َوِمن ْ ِبَشْيٍء،  َولَْيَسْت  نَ ْفَسُه،  املرؤ  َُيَدُِّث  َما  َها  ِمَن    َفِمن ْ اِبَّللَِّ  فَ ْلَيْسَتِعْذ  َيْكَرُههُ  ئًا  َشي ْ رََأى  فَِإَذا  الشَّْيطَاِن،  ِمَن  َيُكوُن  َما 
. َورُْؤاَي املسلم ُجْزء  ِمْن ِستٍَّة وَ الشَّْيطَاِن الرجيم، وليبصق   َها ُبْشَرى ِمَن اَّللَِّ َا َلْن َتُضرَّهُ بَ ْعَد َذِلَك، َوِمن ْ نَي  َأْربَعِ عن َيَسارِِه فَِإَّنَّ

ةِ  ْبُن َماِلٍك َرِضَي هللا َعْنه َلْو    فَ َقاَل َعْوفُ   ." وليأول َخرْيًا  ،فَ ْلي َْعِرْضَها َعَلى ِذي رَْأي اَنِصٍح، فَ ْلي َُقْل َخرْيًا  ،ُجْزًءا ِمَن الن ُّبُ وَّ
 َكاَنْت َحَصاًة َواِحَدًة ِمْن َعَدِد احلصا َلَكاَن َكِثريًا. 

 

ٍح اأْلَْنَصاِريُّ، حدثنا حُمَمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق، َعْن حُمَمَِّد ْبِن ِإبْ َراِهيَم، َعْن َأيِب َسَلَمَة، َعْن َأيِب  أخْبان ََيََْي ْبُن َواضِ   2-  2844
قَاَل:  قَ تَا َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّ  َرُسوِل  َعْن  َعْنه  هللا  َرِضَي  رُْؤايَ "َدَة  َأَحدُُكْم  رََأى  اَنِصحٍ   فَ ْلي َْعِرْضَها  ،ِإَذا  ِذي    ، َعَلى 

 . " فَ ْلي َُقْل َخرْيًا وليتأول خرياً 
َحِديِث اْبِن ِإْسَحاَق،    * ِمْن  النََّساِئيُّ  َرَواهُ  ْبِن  قلت:  ََيََْي  َحِديِث  ِمْن  َوَغرْيمُُهَا  اْلُمْجَتىَب َوَأْخَرَجهُ الشَّْيَخاِن  يف  ُهَو  َولَْيَس 

َوحمَُ َوحُمَمَُّد ْبُن َعمْ   َسِعيٍد اأْلَْنَصارِيِّ  َجْعَفٍر،  ْبُن َأيِب  اَّللَِّ  َوُعب َْيُد  َسِعيٍد،   ْبُن  َوَعْبُد رَبِِّه  مَُّد ْبُن َعْبِد  رِو ْبِن َعْلَقَمَة َوالزُّْهِريُّ، 
يَاِق زاَِيَدة  لَْيَسْت ِعْنَدُهْم َواَل  الرَّمْحَِن َمْوىَل آِل طَْلَحَة َوََيََْي ْبُن َأيِب َكِثرٍي ُكلُُّهْم َعْن َأيِب َسَلَمَة ِبَِْصِل احْلَِديِث َويف َهَذا   السِّ

 ِعْنَدُهْم َحِديُث َعْوِف ْبِن َماِلٍك َرِضَي هللا َعْنه. 
 [السند ضعيف، لعنعنة ابن إسحاقحسن لغيره، وهذا : قالمحق] # 

 

َلٍز قَاَل: َجاَء رَُجل  ِإىَل رسول هللا  وقال احلارث: حدثنا السكن ْبُن اَنِفٍع، حدثنا ِعْمَراُن ْبُن ُحَدْيٍر َعْن َأيِب جِمْ   -  2853
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم فقال: ِإيّنِ رَأَْيُت يفَ اْلَمنَاِم َأنَّ رَْأِسي ُقِطَع، َوَأيّنِ َجَعْلُت أَْنظُُر ِإلَ  قَاَل: َفَضِحَك َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى ْيِه  َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم    "،يِّ َعنْيٍ ُكْنَت تَ ْنظُُر إىل رأسك إذا ُقِطعَ ِبَِ قَاَل: " ، مثَّ  اَّللَّ قَاَل: فَ َلْم يَ ْلَبْث َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َ، فَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوَنظََرهُ اتِّبَابَ ْعَد َذِلَك ِإالَّ قَِلياًل َحَّتَّ تُ ُويفِّ  َعهُ سننه. َأوَّلُوا َقْطَع رأسه موت النِب َصلَّى اَّللَّ

 [ : الحديث بهذا السند ضعيف ألنه مرسل، والسكن بن نافع شبه المجهول.المحقق] # 
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 شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ باب حتريم دم مَنْ    -  1
، حدثنا ِإبْ َراِهيُم ْبُن َجرِيرٍ قَاَل أَبُو َبْكٍر: حدثنا الفضيل ْبُن دَُكنْيٍ   -  2854 َعْن َجرِيٍر   ،، حدثنا َأاَبُن ْبُن َعْبِد اَّللَِّ اْلَبَجِليُّ

َوَأْدعُ  أُقَاتُِلُهْم،  اْلَيَمِن،  ِإىَل  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّ  َرُسوُل  بَ َعَثيِن  قَاَل:  َعْنه،  هللا  ِإلَهَ َرِضَي  اَل  قَالُوا:  فَِإَذا  ُ  وُهْم،  اَّللَّ ِإالَّ   
 ُحّرَِمْت َعَليَّ دماءهم َوأَْمَواهُلُْم. 

ثقات ]البوصيري:    #   منقطع.  رجاله  ]لكنه  بل    :المحقق[  صحيح  الحديث  ومعنى  لكنه منقطع،  السند حسن  بهذا  الحديث 
 [ عنهممتواتر من حديث أبي هريرة وغيره رضي هللا 

 

 بَابُ فَضْلِهَا   -  2
َعْن َأيِب إسحاق، عن سعيد ْبِن َوْهٍب اهْلَْمَداينِّ   ،َْباََن ُعب َْيُد اَّللَِّ بن موسى، حدثنا ِإْسَرائِيلُ وقال ِإْسَحاُق: َأخْ   -  2862

ُ َعَلْيهِ  نَا ُمَعاذُ ْبُن َجَبٍل َرِضَي هللا َعْنه اليمن، فقال: إين َرُسوُل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َأْن تعبدوا  َوَسلََّم ِإلَْيُكْم  قَاَل: َقِدَم َعَلي ْ
ئًا نَّ اْلَمِصرَي إىل هللا تعاىل، وإىل اجْلَنَِّة َوالنَّاِر إقامة بال ظَْعن   إَ ، َوَأْن ُتِطيُعوين اَل آلُوُكْم َخرْيًا وَ هللا تعاىل، َواَل ُتْشرُِكوا بِِه َشي ْ

 َوُخُلود  ِباَل َمْوٍت. 
 . َهَذا ِإْسنَاد  َصِحيح   *

 [ الحديث بهذا السند صحيح: محققال [ ]إسناده صحيح.]البوصيري:  # 
 

هانئ َرِضَي   حدثنا َعْمُرو ْبُن احْلَُصنْيِ، حدثنا َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َعْبِد اْلَمِلِك، حدثنا اأْلَْوزَاِعيُّ َعْن َأيِب رَاِفٍع، َعْن أم  -  2867
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: "  ُ َوحْ مَ هللا َعْنها، َعْن َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َدهُ اَل َشرِيَك َلُه، لَهُ اْلُمْلُك، َوَلهُ احْلَْمُد،  ْن قَاَل اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَّ

ب َْعهُ يَ ْوَمهُ َذْنب  َومَلْ َيْسِبْقهُ َعَمل    ". َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِدير  ِماَئَة َمرٍَّة مَلْ يَ ت ْ
ا فيه عمرو با: المحقق] #  صحيح ِمْن َحِديِث َأِبي ُهَرْيَرَة  ولكن المتن   ن الحصين وهو متروك.لحديث بهذا السند ضعيف جدا

ُ َعْنهُ   [ .َرِضَي َّللاَّ
 

ِن اْبِن ِشَهاٍب حدثنا َأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َأيِب َسَلَمَة، حدثنا حُمَمَُّد ْبُن َعزِيٍز، حدثنا َساَلَمةُ ْبُن رَْوٍح َعْن َعِقيٍل، عَ   -  2868
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإْذ َهَبَط ثَِنيًَّة، َوَرُسوُل  َنُس ْبُن َماِلٍك اأْلَْنَصارِيُّ قَاَل، قَاَل أَ  نَا ََنُْن َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  َرِضَي هللا َعْنه، بَ ي ْ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيِسرُي َوْحَدُه، فَ َلمَّا اْست ََهلَّْت ِبِه الطَّرِيُق ضَ  مث سار رتوة، مثَّ َضِحَك  ِحَك، وََكْبََّ فكْبان لتكبريه  اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم رتوة ُ  ، مثَّ  َضِحَك وََكْبََّ فكْبان لَِتْكِبريِهِ ، مثَّ  وََكْبََّ فكْبان لتكبريه مث سار رسول هللا َصلَّى اَّللَّ َأْدرَْكنَاهُ َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  كْبان لتكبريك، فال َنْدِري ِممَّ   َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َقاَل اْلَقْوُم: أَتين جْبيل عليه السالم " ضحكت؟ فقال َصلَّى اَّللَّ
ُ َوْحَدهُ اَل   َشرِيَك َلهُ  ملا استهليت، اْلت ََفَت إيل جْبيل عليه الصالة والسالم فَ َقاَل: أبشر، وبشر أن َمْن قَاَل: اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَّ

 . " نََّة وحرم َعَلى النَّارِ َدَخَل اجلَْ 
 [ وأصل الحديث في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي ذر رضي هللا عنه، الحديث بهذا السند ضعيف: المحقق] # 

 

 بَابُ تَعْرِيفِ الْإِسْلَامِ وَالْإمِيَانِ   -  4
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ٍل ِمْن َأْهِل الشَّاِم، َعْن أَبِيِه َرِضَي هللا َعْنه  قَاَل مسدد: حدثنا إْساعيل، حدثنا أَيُّوُب َعْن َأيِب ِقاَلبََة، َعْن رَجُ   1-  2874
سْ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأْسِلْم تسلم قال: اَي َرُسوَل اَّللَِّ َوَما اإْلِ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  قَاَل: قَاَل يل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ اَلُم؟ قال َصلَّى اَّللَّ

وتعاىل" تبارك  هلل  قلبك  تسلم  َوَيِدكَ ويس  ،أن  ِلَساِنَك  ِمْن  اْلُمْسِلُموَن  قَاَل:    ،" لم  أَْفَضُل؟  ْساَلِم  اإْلِ فََأيُّ  ميَانُ "قَاَل:  ،  " اإْلِ
َوَسلََّم:   َعَلْيِه   ُ اَّللَّ قَاَل َصلَّى  ميَاُن؟  َوَما اإْلِ َواِبْلب َْعِث بَ عْ َأنْ " قَاَل:  وَُكتُِبِه، َوُرُسِلِه،  َوَماَلِئَكِتِه،   ، تُ ْؤِمَن اِبَّللَِّ اْلَمْوتِ   قَاَل:  "َد   ،

ميَاِن أَْفَضُل؟ قَالَ  ، " جْلَِهادُ ا"قَاَل: فََأيُّ اهلِْْجَرِة أَْفَضُل؟ قَاَل:    "،مث َأْن ََتُْجَر املأ"قَاَل: َوَما اهلِْْجَرُة؟ قَاَل:    "،اهلِْْجَرةُ ":  َأيُّ اإْلِ
قَاَل:   اجْلَِهاُد؟  َوَما  رَأَ " قَاَل:  ِإَذا  اْلُكفَّاَر  جُتَاِهَد  مثَّ  يْ ت َُهمْ َأْن  إال  ،  األعمال،  أفضل   من  مها  عمالن  مثَّ  جَتُْبُ،  َواَل  تَ ُغلُّ،  اَل 

 . " َكِمْثِلِهَما َحجَّة  َمْْبُورَة  َأْو ُعْمَرة  
 

 دثنا ِإْْسَاِعيُل َفذََكَرهُ ِإىَل قَ ْوِلِه ِمْن " ِلَساِنَك َوَيِدَك ". َوقَاَل َأمْحَُد ْبُن َمِنيٍع: ح  2- 2874
 

  َوقَاَل احْلَاِرُث: حدثنا ُمَعاِويَةُ ْبُن َعْمرٍو، حدثنا أَبُو ِإْسَحاَق حدثنا ُسْفيَاُن الث َّْوِريُّ عن أيوب به إىل قوله: "   3-  2874
 مث اَل تَ ُغلُّ، َواَل جَتُْبُ ". 

 
وَب بَِتَماِمِه َوزَاَد " البعث بَ ْعَد  َل أَبُو يَ ْعَلى: حدثنا جعفر بن مهران السباك، حدثنا َعْبُد اْلَواِرِث، َعْن أَيُّ َوقَا  4-  2874

 اْلَمْوِت َواجْلَنَّةُ َوالنَّاُر ". 
فقرات الحديث قد  ومعظم    ،الحديث بهذا السند ضعيف من أجل الرجلين المبهمين وهما شيخ أبي قًلبة وأبوه:  المحقق]  #  

 [صحت من أحاديث أخرى.
 

ثَ نَا ُحَسنْيُ ْبنُ   -  2875 ، حدثنا زَاِئَدُة، َعْن ِهَشاٍم، َعِن احْلََسِن، َعْن َجاِبٍر َرِضَي هللا َعْنه قال:    وقال أَبُو َبْكٍر: َحدَّ َعِليٍّ
ْساَل  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأيُّ اإْلِ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: قيل: اي َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َسانِِه َمْن َسِلَم اْلُمْسِلُموَن ِمْن لِ "ِم أَْفَضُل؟ قَاَل َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  " َوَيِدهِ  قيل: فََأيُّ اْلُمْؤِمِننَي َأْكثَ ُر ِإميَااًن؟ قَاَل   ." الصَّْْبُ َوالسََّماَحةُ ". قيل: فََأيُّ اإلميان أفضل؟ فقال َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:   ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ . قيل: فأي اجلهاد أفضل؟ قال َصلَّ "َأْحَسنُ ُهْم ُخُلًقا "َصلَّى اَّللَّ من َنر جواده وأهريق "  :ى اَّللَّ

ُ  " طُوُل اْلُقنُوتِ "َعَلْيِه َوَسلََّم:    . قيل: فََأيُّ الصَّاَلِة أَْفَضُل؟ قَاَل َصلَّى اَّللَُّ "دمه  . قيل: فأي الصََّدَقِة أَْفَضُل؟ قَاَل َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيكَ " اهلِْْجَرِة أَْفَضُل؟ قَاَل:  يُّ ِقيَل فَأَ . " َجْهُد اْلُمِقلِّ "َعَلْيِه َوَسلََّم:   .  " َأْن ََتُْجَر َما َحرََّم اَّللَّ

 َأْخَرُجوهُ خُمَْتَصًرا.  *
 [ ورجال هذا الطريق كلهم ثقات لوال عنعنة الحسن، الحديث بجميع طرقه وشواهده حسن :المحقق] # 

 

 بَابُ مَا يُعْطَاهُ الْمُؤْمِنُ بَعْدَ مَوْتِهِ   -  5
َثُم َعْن ََثِبٍت، َعْن أََنٍس َرِضَي هللا َعْنه، قَاَل: قَالَ   -  2879   وقال َأمْحَُد ْبُن منيع: حدثنا احلسن ْبُن ُموَسى، حدثنا اهْلَي ْ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:   فَِإَذا قبض هللا عز وجل َعْبَدهُ    َمَلهُ إن هللا تعاىل وَكََّل ِبَعْبِدِه اْلُمْؤِمِن َمَلَكنْيِ، َيْكتُ بَاِن عَ "َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َنصْ  َأْن  لَنَا  فَْأَذْن  إليك،  قبضته  وقد  َنْكُتُب َعَمَلهُ  اْلُمْؤِمِن  ِبَعْبِدَك  وَكَّْلت َنَا  َربُّ  قَااَل: اَي  جل  اْلُمْؤِمَن،  قال  السماء،  ِإىَل  َعَد 
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قال عز وجل: َأْرِضي َِمُْلوَءة  ِمْن َخْلِقي   ،ْسُكَن األرض َأْن نَ وعال: َْسَاِئي َِمُْلوَءة  من مالئكيت يسجدوين. وقاال: فأذن لَنَا  
َاين، ومحداين ِإىَل يَ ْوِم اْلِقيَاَمِة، واكتباه ،يسجدوين  . " لَِعْبِدي َوَلِكْن قُوَما َعَلى َقْْبِ َعْبِدي، َفَسبَِّحاين، َوَهلِّاَلين، وََكْبِّ

شاهدبوصيري:  ال]  #   ألن   :  المحقق]  [له  ضعيف  إلى  الحديث  ترتفع  وبمجموعها  انفراد،  على  ا  جدا ضعيفة  كلها  طرقه 
 [الضعيف غير الشديد

 

 باب الزجر عن كل من قال ال إله إال اهلل   -  7
، َعْن َهارُوَن بن رائب قال:    -  2882 بَ َعَث وقال احْلَاِرُث: َحدَّثَ نَا معاوية بن عمرو، حدثنا أَبُو ِإْسَحاَق َعِن اأْلَْوزَاِعيِّ

اَّللَِّ  َعَلْيِه  َرُسوُل   ُ اَّللَّ اَّللَِّ َصلَّى  َرُسوِل  ِإىَل  َبِشريَُهْم  فَ ب ََعثُوا  له،  ففتح  بعثاً،  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ ُُيِْْبُهُ  َصلَّى  ُهَو  َنَما  فَ ب َي ْ َوَسلََّم، 
ُهْم، قَاَل: فَ ت َ  ُ ِمن ْ ُهمْ َفرَّْدُت بَِرُجلٍ بفتح هللا تعاىل هَلُْم َوبَِعَدِد َمْن قَ َتَل اَّللَّ تُ َلُه، قَاَل: ِإيّنِ ُمْسِلم  فقتلته،   ، ِمن ْ فَ َلمَّا َغِشيُتهُ أِلَق ْ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:   ُ َعَلْيِه  "وقد قال إين ُمْسِلم    ،فَ َقت َْلُتهُ "قَاَل َصلَّى اَّللَّ َا قال ذلك ُمت ََعوًِّذا، قَاَل َصلَّى اَّللَّ ، قَاَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّ ِإَّنَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  " َهالَّ َشَقْقَت َعْن قَ ْلِبهِ ف َ "َوَسلََّم،   ؟ قال َصلَّى اَّللَّ ْقَت،  "، قَاَل: وَُكْنُت َأْعِرُف َذِلَك اَي َرُسوَل اَّللَِّ ال ِلَسانَهُ َصدَّ

َ، فَ َلَفظَْتهُ اأْلَْرُض َمرََّتنْيِ فألقي يف بَ ْعِض  ، قَاَل: مثَّ ِإنَّ الرَّ "  قَ ْلَبهُ َعَرْفَت، ِإنََّك َلَقاتُِلُه، اْخرُْج َعينِّ َفاَل ُتَصاِحْبيِن َواَل  ُجَل تُ ُويفِّ
 هو أنْت منه، َوَلِكنَّهُ َمْوِعظَة .  تِْلَك اأْلَْوِديَِة، فَ َقاَل بَ ْعُض َأْهِل اْلِعْلِم ِإنَّ اأْلَْرَض لَتُ َواِري َمنْ 

 [ جاله ثقات إال  أنه معضلالحديث بهذا السند ر : المحقق[ ]رجاله ثقات لكنه معضل.]البوصيري:  # 
 

 بَابُ الْخِصَالِ الَّتِي تُدْخِلُ الْجَنَّةَ وَتَحْقُنُ الدَّمَ   -  8
هللا َعنْ   -  2884 َرِضَي  اْلَعوَّاِم  ْبِن  الزَُّبرْيِ  ِإْسَحاَق، َعِن  َأيِب  َمْعَمر  َعْن  أخْبان  الرزاق،  وأخْبان عبد  ِإْسَحاُق:  ه، َعِن  قَاَل 

ُ َعَلْيِه   :: ِقيلَ "َمْن َضِمَن يل ِستًّا َضِمْنُت َلهُ اجْلَنَّةَ : "   َعَلْيِه َوَسلََّم قَالَ النَِّبِّ َصلَّى اَّللَُّ  ؟ قَاَل َصلَّى اَّللَّ َوَما ِهَي اَي َرُسوَل اَّللَِّ
َث َصَدَق، َوِإَذا َوَعَد َأجْنََز، وإذا اؤَتن وىف، َوَمْن َغضَّ َبَصَرهُ َوَحِفظَ "َوَسلََّم:   ".  فَ ْرَجُه، وكف يده ِإَذا َحدَّ

رََّماِديُّ َعْن َعْبِد  َمْنُصوٍر القلت: َهَكَذا َأْخَرَجهُ ِإْسَحاُق يف ُمْسَنِد الزَُّبرْيِ ْبِن اْلَعوَّاِم َرِضَي هللا َعْنه، َوَهَكَذا َرَواهُ َأمْحَُد ْبنُ   *
مَ  َغرْيَ  الزَُّبرْيِ  َعِن  ِإْسَحاَق،  َأيِب  َعْن  غريهم  ورواه  ولكنه  الرزاق،  اإلسناد،  صحيح  فَ ُهَو  َحِفظَهُ  َمْعَمر   فَِإْن َكاَن  ْنُسوٍب 

َقِطع ، َوِإْن َكاَن زَُهرْي  حفظه فهو متصل.   ُمن ْ
 [ الحديث بمجموع طرقه حسن لغيره: المحقق] # 

 

 باب   -  9
َثيِن ِعْكرَِمُة، َعِن ابن عباس َرِضَي هللا َعْنهما،  وقال َعْبُد: حدثنا إِبْ َراِهيُم ْبُن احْلََكِم ْبِن َأاَبَن، َحدََّثيِن َأيِب، َحدَّ   -  2896

قَاَل:  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّ  َرُسوِل  َعلِ   "  َعْن  َمْن  َوتَ َعاىَل:  تَ بَاَرَك   ُ اَّللَّ نُوِب  قَاَل  الذُّ َمْغِفَرِة  َعَلى  ُقْدرٍَة  ُذو  َأيّنِ  ِمْنُكْم  َم 
ئًا  َغَفْرُت لَهُ َواَل أاَُبيل َما  . "مَلْ ُيْشِرْك يِب َشي ْ

تابعه عن  :  المحقق]   [إسناده ضعيفبوصيري:  ال]  #   ا. ولكن  مدار طرق الحديث على إبراهيم بن الحكم وهو ضعيف جدا
 [ أبيه حفص بن عمر العدني.
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فَ َزارََة، عَ   -  2897 َأيِب  لَْيٍث، َعْن  ِشَهاٍب، َعْن  أَبُو  حدثنا  يُوُنَس:  ْبُن  َأمْحَُد  ثَ نَا  ابن عباس َحدَّ ، َعِن  اأْلََصمِّ ْبِن  يَزِيَد  ْن 
ُ َعَلْيِه    َعزَّ َوَجلَّ يَ ْغِفُر َلهُ َما ِسَوى ذلك  َثاَلث  َمْن مَلْ َيُكنَّ ِفيِه، فَِإنَّ اَّللََّ ":  َوَسلََّم قَالَ َرِضَي هللا َعْنهما، عن النِب َصلَّى اَّللَّ

 . "ئًا، َومَلْ َيُكْن َساِحًرا يَ تَِّبُع السََّحَرَة، َومَلْ ََيِْقْد َعَلى َأِخيهِ ملن شاء، َمْن َماَت َومَلْ ُيْشِرْك اِبَّللَِّ َشي ْ 
ا فيه ليث بن أبي سليم.الحديث بهذا   : المحقق] [ضعيف: (2831األلباني في السلسلة الضعيفة )] #   [  السند ضعيف جدا

 

 كُفْرِ بَابُ بَقَاءِ الْإمِيَانِ إِذَا أُكْرِهَ صَاحِبُهُ عَلَى الْ   -  11
، َعْن َأيِب ُعب َْيَدَة بْ   -  2901 حُمَمَِّد ْبِن َعمَّاِر ْبِن ِن  قَاَل ِإْسَحاُق: َأْخَْباََن َعْبُد الرَّزَّاِق، حدثنا َمْعَمر  َعْن َعْبِد اْلَكِرمِي اجْلََزرِيِّ

فَ َعذَّ  َعْنه،  هللا  َرِضَي  اَيِسٍر  ْبَن  َعمَّاَر  اْلُمْشرُِكوَن  َأَخَذ  قَاَل:  به اَيِسٍر  أرادوا  َما  بَ ْعِض  يف  فَ َقارَبُوهُ  ِإىَل   ،بُوُه،  َذِلَك  فشكى 
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  فَ َقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّ   ،َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ميَانِ  "َكْيَف جتَُِد قَ ْلَبَك؟"ى اَّللَّ قَاَل    ،قَاَل: ُمْطَمِئنًّا اِبإْلِ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  َرُسوُل اَّللَِّ   . " فعد  ،فَِإْن َعاُدوا "َصلَّى اَّللَّ
، وهذا إسناد حسن لغيره: المحقق ] [إسناده صحيح إن كان محمد بن عمار سمعه من أبيه: الحافظ ابن حجر في الدراية] # 

 [ مرسل
 

 بَابُ خِصَالِ الْإمِيَانِ   -  12
الدمشق  1-  2903 سعيد  حدثنا عمر بن  التنوخي عن مكحول وقال عبد بن محيد:  بن عبد العزيز  سعيد  حدثنا  ي، 

  ُ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يوصي بعض أهله، فقال َصلَّى اَّللَّ َعَلْيِه عن أم أمين َرِضَي هللا َعْنها قالت: إَّنا ْسعت رسول هللا َصلَّى اَّللَّ
 ... احلديث.  عز وجل ن قطعت أو حرقت ابلنار، وإايك واملعصية فإَّنا تسخط هللاال تشرك شيئا، وإ َوَسلََّم: 

 
به.  2-  2903 العزيز  عبد  بن  سعيد  حدثنا  مسهر،  أبو  حدثنا  زجنويه،  بن  بكر  أبو  حدثنا  يعلى:  أبو   وقال 

 
ثَ نَا ُعَمُر ْبُن َسْعيٍد، حدثنا " َغرْيُ َسِعيٍد " َعِن الزُّ  3- 2903 : َأنَّ اْلُموَصى هِبَِذِه اْلَوِصيَِّة ثَ وْ وقال َعْبُد: َحدَّ اَبُن َرِضَي ْهرِيِّ
 هللا َعْنه. 

 : الحديث حسن بشواهده[ المحقق: حسن لشواهده إن شاء هللا.[ ](183/ 1في المشكاة ) ]األلباني # 
 

عن عمه أو عن أمه َمْرفُوًعا:    ،َعْن َمْعَبِد ْبِن َكْعبٍ   ،وقال احْلَُمْيِديُّ: حدثنا ُسْفيَاُن، حدثنا حُمَمَُّد ْبُن ِإْسَحاقَ   -  2906
 . "ُؤاَلِء ِإنَّ اْلَبَذاَذَة ِمَن اإْلِميَانِ اَي هَ "

من حديث عبد هللا  ، وللحديث شاهد الحديث بهذا السند ضعيف، وعلته محمَّد بن إسحاق وهو كثير التدليس: المحقق] # 
 [ بن أبي أمامة َعْن َأِبيهِ 

 

َعْن َعِليِّ ْبِن    ،أمامة َرِضَي هللا َعْنهوقال عبد: حدثنا يزيد بن هارون أخْبان بشر بن َّنري عن القاسم، عن أيب    -  2907
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم أَنَّهُ   ميَاِن أربع:  ُعرَ "َكاَن يَ ُقوُل:  َأيِب طَاِلٍب َرِضَي هللا َعْنه أَنَّهُ َكاَن يَ ُقوُل: َعْن قَ ْوِل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ى اإْلِ
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ميَاِن َأنْ  ْساَلِم تَ َواِبع ، ُعَرى اإْلِ ُعوث  بَ ْعَد اْلَموْ   َواإْلِ ، َوتَ ْعَلَم أَنََّك َمب ْ ِت،  تُ ْؤِمَن اِبَّللَِّ َوْحَدهُ َوِِبَُحمٍَّد، َوَما َجاَء بِِه، َوتُ ْؤِمَن اِبَّللَِّ
 . " اَن، َوَحجُّ اْلب َْيِت َواجْلَِهاُد يف سبيل هللا تعاىلوإقامة الصَّاَلِة، َوِإيتَاءُ الزََّكاَة، َوِصيَاُم رََمضَ 

 َضِعيف  جدا ِبْشر   *
الحديث بهذا السند موضوع، فيه بشر بن نمير  :  المحقق]  [ الحديث واٍه جدا بهذا اإلسناد:  (76في المنتخب )  ]العدوي   #  

ا وال معنى.وهو متهم كذبه بعضهم. ومعظم فقراته مشهورة من أحاديث معروفة أما   [ قوله عرى اإِليمان أربع، ال تصح سندا
 

ْعُت أََنَس ْبَن َماِلٍك َوقَاَل احْلَاِرثُ   -  2910 ثَ نَا ََيََْي ْبُن َأيِب بَُكرْيٍ، حدثنا أبو جعفر أنبأان الرَّبِيِع ْبِن أنس قال: ْسَِ : َحدَّ
ْخاَلِص َّللَِِّ وَ " َعَلْيِه َوَسلََّم:    َرِضَي هللا َعْنه يَ ُقوُل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ    ، ِعبَاَدتِِه اَل َشرِيَك لَهُ َمْن فَاَرَق الدُّنْ يَا َعَلى اإْلِ

 " َوِإقَاِم الصَّاَلِة، َوِإيتَاِء الزََّكاِة، فارقها وهللا عز وجل عنه راضٍ 
أنس األهوا  :وقال  َواْخِتاَلِف  اأْلََحاِديِث  َهْرِج  قَ ْبَل  رهبِِّْم  َعْن  وبلغوا  الرُُّسُل  ِبِه  َجاَءْت  الَِّذي  وجل  عز  هللا  دين  ء  َوَذِلَك 

هللا َعزَّ  }يقول  َوَجلَّ:  ََتبُوا  َسِبيَلُهْم{  فَِإْن  َفَخلُّوا  الزََّكاَة  وءاتوا  الصالة  }وأقاموا  وعبادَتا  األنداد  خلعوا  قال:  التوبة: ) { 
5 . ) 
 [ الحديث بهذا السند ضعيف.: المحقق[ ]ضعيف : (5731في ضعيف الجامع الصغير)  األلباني] # 

 

 بَابُ الدِّينِ يُسْرٍ   -  13
قَاَل: كان ِمنَّا َثاَلثَةُ  د : حدثنا يَزِيُد ْبُن زُرَْيٍع، حدثنا يُوُنُس َعْن زاَِيِد ْبِن خِمَْراٍق، َعْن رَُجٍل ِمْن َأْسَلَم  وقال ُمَسدَّ   -  2912

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: بُ َرْيَدةُ َوحِمَْجن  َوُسْكَبُة. فَ َقاَل حِمَْجن  ِلُْبَْيَدَة: َأاَل تُ  فَ َقاَل:   ،َصلِّي َكَما ُيَصلِّي ُسْكَبةُ نفر صحبوا النِب َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِمْن ُأُحٍد نتماشى، يده يف يَِدي اَل، َلَقْد رَأَيْ ُتيِن أَق ْب َْلُت َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم   ،اَّللَّ فَ َرَأى َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيَدهُ   "؟ اِدقًاأتراه جدًا؟ أَتُ َراهُ صَ "رَُجاًل ُيَصلِّي، فقال:   ِمْن يَِدي.    َفَذَهْبُت أُْثيِن َعَلْيِه فَ َلمَّا َدنَ ْواَن نَ زََع َصلَّى اَّللَّ
 . " َوَْيََك، اْسُكْت اَل ُتْسِمْعهُ فَ تُ ْهِلَكُه، ِإنَّ َخرْيَ ِديِنُكْم أَْيَسُرهُ "َوقَاَل: 

 [ ضعيف من أجل الرجل المبهم.  الحديث بهذا السند:  المحقق] [ صحيحبوصيري: ال] # 
 

 بَابُ الْحُدُودُ كَفَّارَاتٌ   -  14
د : حدثنا عبد  1- 2914  الواحد ح. قَاَل ُمَسدَّ

 
و ْبِن قال َأمْحَُد ْبُن َمِنيٍع: حدثنا أبو نصر، حدثنا مَحَّاِد ْبِن َسَلَمَة ِكاَلمُهَا َعْن لَْيِث ْبِن َأيِب ُسَلْيٍم، َعْن َعْمرِ   2-  2914

ُ َعَلْيِه َوَسلَّ ُشَعيْ  أاَُبِيُعُكْم َعَلى َأْن اَل ُتْشرُِكوا اِبَّللَِّ "َم:  ٍب، َعْن أَبِيِه، عن جده َرِضَي هللا َعْنهما قال: قال لنا النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ
ُ ِبَغرْيِ  ئًا، َواَل َتْسرِقُوا، َواَل تَ ْزنُوا، َواَل تَ ْقتُ ُلوا الن َّْفَس الَّيِت َحرََّم اَّللَّ ، َفَمْن أصاب هذا ِمْنُكمْ َشي ْ َل لَهُ ُعُقوبَ ُتهُ  ، َحقٍّ فَ ُهَو  ،فَ ُعجِّ

ئًا َضِمْنُت َلهُ اجْلَنَّ َكفَّارَة ، َوَمْن ُسرِتَ عَ  بَُه، َوِإْن َشاَء َرمِحَُه، َوَمْن مل يصب منه َشي ْ لَْفُظ َعْبِد .  "ةَ َلْيِه فََأْمُرهُ ِإىَل اَّللَِّ ِإْن َشاَء َعذَّ
 . اْلَواِحدِ 

ُ َوَرُسولُهُ أعلم، قال َصلَّى "،هل تدرون على ما ابيعتموين يف رَِوايَِة مَحَّاٍد " وَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  قَالُوا: اَّللَّ على َأْن اَل ُتْشرُِكوا  اَّللَّ
ئًااِبَّللَِّ   .  عز وجلفَ ُهَو َكفَّارَةُ َذْنِبِه، َوقَاَل: َفِحَسابُهُ على هللاََنَْوُه. َوقَاَل:  ، َواْلبَاِقيَشي ْ
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الحديث  حسن لغيره، و :  المحقق]  [رجاله موثقون إال أنه من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده:  الهيثمي بنحوه]  #  
 [  بطريق مسد د وهناد، فيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف.

 

 بَابُ عَلَامَاتِ الْإمِيَانِ   -  16
َع اْبَن  قَاَل احْلَاِرُث: حدثنا يُوُنُس ْبُن حُمَمَّ  - 2917 ٍد، حدثنا لَْيُث ْبُن َسْعٍد، َعْن يَزِيَد ْبِن َأيِب َحِبيٍب، َعْن َأيِب اخْلرَْيِ أَنَّهُ ْسَِ

ُ َعَلْيِه َوسَ  َع َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ميَانُ َأيِب رَاِفٍع يَ ُقوُل: ِإنَّ رَُجاًل َحدَّثَهُ أَنَّهُ ْسَِ ؟ قَاَل    لََّم يَ ُقوُل: ِحنَي َسأََلهُ َما اإْلِ اَي َرُسوَل اَّللَِّ
َوَسلََّم:   َعَلْيِه   ُ اَّللَّ تعاىل َوَرُسوِلهِ "َصلَّى  َأْن تؤمن ابهلل  ميَاُن  الثَّانَِيةَ "اإْلِ َسأََلهُ  فَ َقاَل:    ،، مثَّ  الثَّالِثََة،  َسأَلَهُ  َذِلَك، مثَّ  فَ َقاَل ِمْثَل 

ميَانِ َأحتُِبُّ " اإْلِ َصرِيُح  َما  ُأْخِْبَُك  َأْن  قَ "  َوَسلََّم:  ،  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  قَاَل:  َأرَْدُت،  َذِلَك  َأْو  "اَل:  َأَسْأَت  ِإَذا  ميَاِن  اإْلِ َصرِيَح 
ْقَت، َوُصْمَت، َوِإَذا أَ   "  .ْحَسْنَت اْست َْبَشْرتَ ظََلْمَت َأَحًدا َعْبَدَك أَْو َأَمَتَك َأْو َأَحًدا ِمَن اْلُمْسِلِمنَي َتَصدَّ

الحديث بهذا السند صحيح إن كان ابن أبي رافع هو عبيد هللا بن أبي رافع وإن :  المحقق]  [ده فيه مقالإسنابوصيري:  ال ]  #  
 [ كان غير ذلك فلم أعرفه

 

 بَابُ تَفْسرِيِ الْكَبَائِرِ   -  19
يِب َسِعيٍد اخْلُْدرِيِّ َرِضَي هللا َعْنه،  قَاَل أَبُو َبْكِر: حدثنا َماِلُك ْبُن ِإْْسَاِعيَل، حدثنا َجْعَفر  َعْن َأيِب َهارُوَن، َعْن أَ   -  2925

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:    َيْسِرُق السَّاِرُق ِحنَي َيْسِرُق َوُهَو ال يزين الزاين ِحنَي يَ ْزين َوُهَو ُمْؤِمن ، َواَل "قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 . " ِه النَّاُس رؤوسهم َوُهَو ُمْؤِمن  ُمْؤِمن ، َواَل ينتهب َّنبة ذات َشَرٍف، يَ ْرَفُع ِإلَيْ 

أبو هارون العبدي  ، وهذا إسناد فيه متن الحديث صحيح من حديث عدة من الصحابة: المحقق] [.له شواهد بوصيري:ال] # 
 [ بعضهم.متروك كذبه 

 

أ  -  2926 بن عقيل عن  إِبْ َراِهيُم  ثَ نَا  َحدَّ ِإْْسَاِعيُل ْبُن َعْبِد اْلَكرمِِي،  ثَ نَا  هللا  َحدَّ رضي  جابًرا  سألت  قال:  وهب  بيه، عن 
النَِّبَّ   ْعَت  َأْسَِ َوَسلَّمَ -عنه،  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ وال    -َصلَّى  مؤمن،  وهو  يزين  حني  الزاين  يزين  ال  َوُهَو  يَ ُقوُل:  يسرق،  حني  يسرق 

 ُمْؤِمن ؟ قَاَل: مَلْ َأْْسََعُه، وُأخِْبُت َأنَّ ابن عمر رضي هللا عنهما كان يقوله. 
متن الحديث صحيح من  . و الحديث بهذا السند صحيح، ورجاله كلهم ثقات، وفي سماع وهب عن جابر خًلف: المحقق] # 

 [ حديث أبي هريرة وغيره في الصحيحين.
 

هللا َعْنه،  حصني َرِضيَ وقال احْلَاِرُث: حدثنا ُعَمُر بن سعيد، ثنا َسِعيٍد َعْن قَ تَاَدَة، َعِن احْلََسِن، َعْن ِعْمَراَن ْبِن  - 2927
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل:   َوَرُسولُهُ    "تقولون فيهم؟   ِإَذا رَأَيْ ُتُم الزَّاينَ، َوَشاِرَب اخْلَْمِر، َما"قال: َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  ُ قالوا: اَّللَّ

، َوِفيِهنَّ ُعُقوبَة ، أََفاَل أُنَ بُِّئُكْم  "َأْعَلُم قَاَل:   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  " ِبَِْكَْبِ اْلَكبَائِرِ ُهنَّ فَ َواِحش  ْشَراُك "؟ قُ ْلنَا: بَ َلى، قَاَل َصلَّى اَّللَّ اإْلِ
ُ تَ َعاىَل: }َومَ  ْيَك  ْن ُيْشِرْك اِبَّللَِّ فَ َقِد اْفرَتَى ِإمْثًا َعِظيًما{ َوُعُقوُق اْلَواِلَدْيِن مث قال عز وجل: }اْشُكْر يل َوِلَواِلدَ اِبَّللَِّ قَاَل اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم متكئاً  "،ِإيَلَّ اْلَمِصرُي{  . "َوقَ ْوُل الزُّورِ َأالَّ َوقَ ْوُل الزُّوِر، َأالَّ "فاحتفز وقال:  ،قال: وكان رسول هللا َصلَّى اَّللَّ
حديث أبي   في الصحيحين وغيرهما من للحديث شاهد بالنسبة لشطره األخير أي من قوله "أفًل أنبئكم إلى آخره: المحقق] # 

 [ بكر رضي هللا عنه.
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ثَ نَا أَبُو النَّْضِر، ثنا ُمَعاِويَةُ َعْن لَْيٍث، َعْن ُعْثَماَن، َعْن ُسَلْيَماَن ْبِن بُ َرْيَدَة، َعْن أَبِيِه َرِضيَ  - 2930  هللا َعْنُه، َعْن َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل:   . "فَ َلْيَس ِمنَّا  ،يف َأْهِلِه أَْو َخاِدِمهِ  ًءاَمْن َغشَّ اْمرَ "َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 [ الحديث بهذا السند ضعيف، وعلته ليث بن أبي سليم وهو ضعيف: المحقق] # 
 

 بَابُ الْبَيَانِ بِأَنَّ أصل األشياء على الْإِبَاحَةُ   -  21
ثَ نَا َحْفُص ْبُن ِغيَاٍث.  1- 2934 د : َحدَّ  قَاَل ُمَسدَّ

 
ثَ نَا َداُوُد ْبُن َأيِب ِهْنٍد ،َوقَاَل أَ   2-  2934 َبَة، َحدَّثَ نَا َعْبُد الرَِّحيِم ْبُن ُسَلْيَماَن قَااَل: َحدَّ َعْن َمْكُحوٍل،    بُو َبْكِر ْبُن َأيِب َشي ْ

َوَسلَّمَ  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّ  َرُسوُل  قَاَل  قَاَل:  اخْلَُشيِنِّ  ثَ ْعَلَبَة  َأيِب  "  َعْن  اَّللََّ :  َوَحدَّ    ِإنَّ  ُتَضيُِّعوَها،  َفاَل  فَ َراِئَض  فَ َرَض  تَ َعاىَل 
ِمْن َغرْيِ ِنْسيَاٍن َرمْحَةً  َأْشيَاَء  َوَسَكَت َعْن  َتِهُكوَها،  َفاَل تَ ن ْ َأْشيَاَء،  َفاَل تَ ْعَتُدوَها، َوَحرََّم  َهاُحُدوًدا  َفاَل تَ ْبَحثُوا َعن ْ َلُكْم   ".  " 

َقِطع . ِإالَّ أَنَّهُ مُ رَِجالُهُ ثَِقات  *   ن ْ
ف ألنه منقطع ألن  مكحوالا لم يسمع من أبي  عيالحديث بهذا السند ض:  المحقق]  [رجاله رجال الصحيح:  الهيثمي بنحوه]  #  

 [ وللحديث شواهد بمعناه. ثعلبة. 
 

 بَابُ أُصُولِ الدِّينِ   -  22
ثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن ُعْلَواَن َعْن َعِليِّ ْبِن َأيِب طَاِلٍب  قَاَل ِإْسَحاُق: َأْخَْباََن َكِثرُي ْبُن ِهَشاٍم، َحدَّثَ نَا فُ َراُت  - 2936 ْبُن َسْلَماَن، َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل:   ُع َورَاَء ُكلِّ بَ رٍّ َوفَاِجرٍ َثاَلث  ِمْن َأصْ "َرِضَي هللا َعْنُه، َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ َوُيَصلَّى َعَلى َمْن  ،ِل الدِّيِن: جُتَمِّ
َلِة، َوَُيَاَهُد يف ِخاَلَفِة َمْن َكاَن، َلَك َأْجُركَ مَ   "  .اَت ِمْن َأْهِل اْلِقب ْ

 [ الحديث بهذا السند ضعيف من أجل جهالة محمَّد بن علوان، وقال الدارقطني ال يثبت.: المحقق] # 
 

ثَ نَا ال  -  2938 ثَ نَا َسِعيُد ْبُن ُشَرْحِبيَل، َحدَّ لَّْيُث َعْن بَُكرْيِ ْبِن األشج، َعْن ُبْسِر ْبِن َسِعيٍد، َعْن َأيِب  َوقَاَل أَبُو َبْكٍر: َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: "    ،ُهَريْ َرَة َرِضَي هللا َعْنهُ  ُ َلكَ ِإنَّ رَُجاًل قَ َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ َفِقيَل َلُه: َبْل َلَك اَل   ،اَل أِلَِخيِه: اَل يَ ْغِفُر اَّللَّ

ُ  يَ ْغِفُر   ". اَّللَّ
 . َصِحيح  * 
الحديث بهذا السند صحيح، ورجاله رجال الشيخين، وقد صححه ابن حجر في  : المحقق] [إسناده صحيحبوصيري: ال] # 

 [ المطالب 
 

 الْعَمَلَ مِنَ الْإمِيَانِ بَابُ الْبَيَانِ بِأَنَّ    -  24
ثَ نَا اْلَمْسُعوِديُّ َعِن اْلَقاِسِم قَاَل: َجاَء رَُجل  قَاَل ِإْسَحاُق: َأْخَْباََن َعْبُد اَّللَِّ ْبُن يَزِيَد ا  -  2941 ْلُمْقِرُئ َواْلُماَلِئيُّ قَااَل: َحدَّ

ميَاِن،   َفَسأََلهُ َعِن اإْلِ نَّ الْب من فَ َقَرأَ }لَْيَس اْلِْبَّ َأْن تُ َولُّوا ُوُجوَهُكْم ِقَبَل اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب َوَلكِ ِإىَل َأيِب َذرٍّ َرِضَي هللا َعْنهُ 
{ ِإىَل قَ ْوِلِه تَ َعاىَل }أُولَِئَك الَِّذيَن َصَدقُوا َوأُولَِئَك ُهُم اْلُمت َُّقوَن{ فَ َقاَل الرَُّجُل: لَيْ  قَاَل أَبُو َذرٍّ   ،َس َعِن اْلِْبِّ َسأَْلُتكَ ءامن اِبَّللَِّ

ُ َعَلْيهِ   :َرِضَي هللا َعْنهُ  ُ َعَلْيِه   ، َوَسلَّمَ َجاَء رَُجل  ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ َفَسَأَلهُ َعِن الَِّذي َسأَْلَتيِن َعْنُه، فَ َقَرأَ َعَلْيِه النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ
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الَّذِ  َلهُ  فَ َقاَل  قَ َرْأُت َعَلْيَك،  قَاَل:  َوَسلََّم َكَما  َفَداَن  اْدُن  َلُه:  قَاَل  يَ ْرَضى،  َأْن  َأََب  فَ َلمَّا  يل:  قُ ْلَت  اْلُمْؤِمنَ ي   ِإَذا َعِمَل ِإنَّ 
 . احْلََسَنَة َسرَّْتُه، َورََجا ثَ َواهَبَا، َوِإَذا َعِمَل َسيَِّئًة َساَءْتُه، َوَخاَف ِعَقاهَبَا

َقِطع  *   ِمْنهُ يف الت َّْفِسرِي. َوَلهُ طَرِيق  َأَصحُّ   َهَذا ُمن ْ
وفيه عبد الرحمن المسعودي وقد   الحديث بهذا السند ضعيف ألنه منقطع ألن  القاسم لم يسمع من أبي ذر:  المحقق]  #  

 [ ولشطريه شواهد بمعناهما. اختلط إال  أن رواية أبي نعيم عنه جيدة كما نص على ذلك أحمد بن حنبل.
 

 الِاعْتِبَارِ بِالْخَاتِمَةِ بَابُ    -  25
َة، َعْن ََثِبٍت َويُوُنَس َومُحَْيٍد يف آَخَرْيِن َعِن احْلََسِن قَاَل احْلَاِرُث: َأْخَْباََن َأمْحَُد ْبُن ِإْسَحاَق َحدَّثَ نَا مَحَّاُد ْبُن َسَلمَ   -  2942

ُ َعَلْيِه وَ  اَل َعَلْيُكْم َأْن اَل تَ ْعَجُلوا ِبََِحٍد ِمْنُكْم َحَّتَّ تَ ْنظُُروا َماَذا ُُيَْتُم ِبِه  "َسلََّم قَاَل:  َرِضَي هللا َعْنهُ قَاَل: ِإنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ
َل: وََكاَن َرُسوُل اَّللَِّ  قَا نََّة،َكاَن احْلََسُن َرِضَي هللا َعْنهُ يَ ُقوُل: اللَُّهمَّ اْجَعْل َأْحَسَن َأْعَمالِنَا َخَواَتََها َواْجَعْل ثَ َواهَبَا اجلَْ وَ  "َعَمُلُه؟

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل:   ِمنَا يَ ْوَم ِلَقاكَ اللَُّهمَّ اْجَعْل َخرْيَ َأْعَمالِنَا َما يَِلي  "َصلَّى اَّللَّ  . "آَجالَنَا، َواْجَعْل َخرْيَ َأايَّ
أنس  :  المحقق]  [له شواهدبوصيري:  ال]  #   صحيحة من حديث  الحديث  األولى من  والثانية موقوفة  الفقرة  رضي هللا عنه 

 [ صحيحة والثالثة ضعيفة موصولة ومرسلة
 

 بَابُ الْقَدَرِ   -  26
ثَ نَ   -  2944  ْيَكَة،  ا َداُوُد ْبُن اْلُمَحْبَِّ، َحدَّثَ نَا ََيََْي ْبُن ُعْثَماَن اْلَبْصرِيُّ َعْن ََيََْي ْبِن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َأيِب ُملَ َوقَاَل احْلَاِرُث: َحدَّ

َها، قَاَلْت: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  َعْن أَبِيِه، َعْن َعاِئَشَة َرِضَي هللا َعن ْ َكلَِّم يف اْلَقَدِر ِبَشْيٍء ُسِئَل َعْنهُ  َمْن تَ "اَّللَّ
 . "يَ ْوَم اْلِقيَاَمةِ 

 [ الحديث بهذا السند ضعيف من أجل يحيي بن عثمان ويحيى بن أبي مليكة وهما ضعيفان.: المحقق] # 
 

ُهَما، قَاَل: ِإنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى ، َحدَّثَ نَا ُسَلْيَماَن الت َّْيِميِّ َعْن رَُجٍل، َعِن اْبِن َعبَّاٍس  َحدَّثَ نَا َهْوَذةُ   -  2945 َرِضَي هللا َعن ْ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل:   ت ََلْونَ " اَّللَّ ت َُلوَن أَْو َستُ ب ْ أَي َُّها اأْلُمَّةُ هِبِْم فَِإْن لَِقيُتُموُهْم َأْو    َكاَن بَْدءُ َهاَلِك اأْلَُمِم ِمْن ِقَبِل، اْلَقَدِر وإنكم تُ ب ْ

 . " اْلَمْسأََلةِ  َفَسُلوُهْم أَْو َتُكونُوا أَنْ ُتُم السَّائِِلنَي َواَل َُتَكُِّنوُهْم ِمَن َأْدرَْكُتُموُهمْ 
 [ المبهم.الحديث بهذا السند ضعيف من أجل الرجل : المحقق[ ]ضعيف لجهالة التابعي.]البوصيري:  # 

 

ثَ نَا  - 2946 ثَ نَا أَبُو الرَّبِيِع، َحدَّ َسوَّاُر ْبُن ُمْصَعٍب اْلُكويفُّ َعْن ُكَلْيِب ْبِن َواِئٍل، َعِن اْبِن ُعَمَر َرِضَي َوقَاَل أَبُو يَ ْعَلى: َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:   ُهَما، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َب اِبْلَقَدِر َأْو َخاَصَم ِفيهِ َمْن كَ "هللا َعن ْ فَ َقْد َجَحَد ِِبَا ِجْئُت بِِه، وََكَفَر  ،ذَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  أُْنِزَل َعَلىِِبَا   . " حُمَمٍَّد َصلَّى اَّللَّ
 [ الحديث مداره على سوار بن مصعب وهو متروك.: المحقق] # 

 

النَِّصيِبُّ َعْن َعطَاِء ْبِن َأيِب راََبٍح قَالَ   -  2948 ثَ نَا مَحَْزةُ  َبَة، َحدَّ ثَ نَا احْلََسُن ْبُن قُ ت َي ْ : َخَرَج َرُسوُل اَّللَِّ  وقال احْلَاِرُث: َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعَلى َأْصَحاِبِه َوُهْم يَ َتَذاَكُروَن اْلَقَدرَ  َأهِبََذا أُِمْرُتُْ َقْد َأَخْذُتُْ يف َواِدَينْيِ  " َعَلْيِه َوَسلََّم:  فَ َقاَل َصلَّى اَّللَُّ   ،َصلَّى اَّللَّ

ُلُغوا آِخَرمُهَا َوهِبَِما َهَلَكِت الْ  ُكمْ َلْن تَ ب ْ ُكْم َوِإايَّ َلُكْم ِإايَّ  . "ُقُروُن قَ ب ْ
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 [، وهذا إسناد ضعيف جداالحديث بشواهده حسن إن شاء هللا: المحقق] # 
 

اْلَعاَلِء،  -  2951 أَبُو  َهارُوُن  َحدَّثَ نَا  َحْرٍب،  ْبُن  حُمَمَُّد  ثَ نَا  َحدَّ ُرَشْيٍد،  ْبُن  َداُوُد  َحدَّثَ نَا  احْلَاِرُث:  رَبِيعَ   َوقَاَل  رَفَ َعهُ " َعْن  َة 
 ".  َهاَلُك أُمَّيِت يف َثاَلٍث: اْلَقَدرِيَِّة، َواْلَعَصِبيَِّة، َوالّرَِوايَِة ِمْن َغرْيِ ثَ ْبتٍ 

ا: المحقق] #  ا، و الحديث بهذا السند ضعيف جدا  [ الحديث بجميع طرقه ضعيف جدا
 

اْلُمرِّيُّ   -  2957 ثَ نَا َصاِلح   َحدَّ َداُوُد،  ثَ نَا  احلَْ   ،َحدَّ َوزَاَد:  َعِن  ِمث َْلهُ  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ النَِّبِّ َصلَّى  هللا َعْنُه، َعِن  َرِضَي  َسِن 
 . ذُِكَر اأْلَنْ َواءُ فََأْمِسُكوا  َوِإَذا

ا: المحقق] [داود بن المحبر كذاب بوصيري: ال] #  الحديث بطرقه وشواهده هذه ال ينزل عن درجة  ، و هذا السند ضعيف جدا
 [الحسن

 

، َعْن َجاِبٍر َرِضَي هللا َوقَاَل َأمْحَُد ْبُن َمِنيٍع: َحدَّثَ نَا َسامل  اخْلَُراَساينُّ َعْن اَنِفٍع، َعِن اْلَقاِسِم، َعْن حُمَمَِّد ْبِن َعِليٍّ   -  2961
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:   ُ اَل ِإَلَه ِإالَّ َأاَن  َزلَ ِإنَّ يف بَ ْعِض َما أَن ْ "َعْنهُ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ تَ َعاىَل ِمَن اْلُكُتِب، ِإيّنِ َأاَن اَّللَّ  ُ  اَّللَّ

ْرُت اخْلرَْيَ َوالشَّرَّ   . "َقدَّ
 [ خطأ. -صلى هللا عليه وسلم-المعنى المذكور باختًلف األلفاظ مما وجد في التوراة ورفعه بعضهم إلى النبي : المحقق] # 

 

يَ ْعَلى:    -  2963 أَبُو  هللا  َوقَاَل  َرِضَي  أََنٍس  َمْنُصوٍر، َعْن  ْبِن َعِطيََّة، َعْن  ََيََْي  بَِقيَُّة، َعْن  ثَ نَا  َحدَّ ُرَشْيٍد،  ْبُن  َداُوُد  ثَ نَا  َحدَّ
 . يَ ْعيِن اْلَقَدرِيَّةَ  ".جَمُوُس َهِذِه اأْلُمَِّة َوِإْن َصاُموا َوَصلُّوا َعْنُه. رَفَ َعهُ " 

ن األلباني الحديث بمجموع طرقه، الحديث بهذا السند ضعيف: المحقق] #   [ وقد حس 
 

َلى، َعنْ   -  2964 ثَ نَا ُشْعَبُة، َعِن احْلََكِم، َعِن اْبِن َأيِب لَي ْ ثَ نَا َعْبُد اْلَمِلِك ْبُن َعْمرٍو، َحدَّ ِباَلٍل َرِضَي هللا   َوقَاَل َعْبد : َحدَّ
ُ َعَلْيِه وَ   . "ُقلُوِب ثَ بِّْت قَ ْلِب َعَلى ِديِنكَ اَي ُمَقلَِّب الْ "َسلََّم َكاَن يَْدُعو:  َعْنهُ قَاَل: ِإنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َلى مَلْ َيْسَمْع ِمْن ِباَلٍل َرِضَي هللا َعْنُه.  ثَِقات  ِإالَّ رَِجالُهُ *   اْبَن َأيِب لَي ْ
للحديث شواهد  ولكن   َلْيَلى َلْم يسمع من بًلل. ِرَجاُلُه ِثَقاٌت ِإالَّ اْبَن َأِبي: المحقق] [ صحيح: (359تخب )في المن  ]العدوي  # 

 [ .كثيرة
 

ثَ نَا ِبْشُر ْبُن َُّنرَْيٍ، َعِن اْلَقاِسِم، عَ   1- 2966 ثَ نَا َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َبْكٍر السَّْهِميُّ، َحدَّ ْن َأيِب أَُماَمَة َرِضَي هللا َوقَاَل أَبُو َبْكٍر: َحدَّ
اَّللَِّ  َرُسوَل  ِإنَّ  قَاَل:  َوَسلَّمَ   َعْنهُ  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ قَاَل:  َصلَّى  النَّبِيِّنَي،  "   ِميثَاَق  َوَأَخَذ  اْلَقِضيََّة  َوَقَضى  اخْلَْلَق  تَ َعاىَل   ُ اَّللَّ َخَلَق  َلمَّا 

َماِل بَِيِدِه اأْلُْخَرى، وَِكْلتَا  قَاَل: اَي َأْصَحاَب  ، مثَّ َيَدِي الرَّمْحَِن ميَِني  َوَعْرُشهُ َعَلى اْلَماِء، فََأَخَذ َأْهَل اْلَيِمنِي بَِيِميِنِه، َوَأْهَل الشِّ
بَ َلى، قَالُوا  بَِربُِّكْم،  أََلْسُت  قَاَل:  َوَسْعَدْيَك،  رَب َّنَا  لَب َّْيَك  فَ َقالُوا  مثَّ  اْلَيِمنِي،  رَب َّنَا ،  لَب َّْيَك  فَ َقالُوا:  َماِل  الشِّ َأْصَحاَب  اَي  قَاَل 

ُهْم رَب َّنَا ملَ َخَلْطَت بيننا قال: بُِّكْم قَالُوا: بَ َلى،  َوَسْعَدْيَك قَاَل: أََلْسُت ِبرَ  قَاَل: َفَخَلَط بَ ْعَضُهْم بِب َْعٍض قَاَل: فَ َقاَل قَائِل  ِمن ْ
ةُ  ِب آَدَم َعَلْيِه الصَّاَل ُصْل  و }وهلم َأْعَمال  ِمْن ُدوِن َذِلَك ُهْم هَلَا َعاِمُلوَن{ ِإىَل قَ ْوِلِه: }ُكنَّا َعْن َهَذا غَاِفِلنَي{ مثَّ رَدَُّهْم يف 

ُ تَ َعاىَل َوَقَضى اْلَقِضيََّة، وَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: َخَلَق اَّللَّ َأَخَذ ِميثَاَق النَّبِيِّنَي، َوَعْرُشهُ َعَلى َوالسَّاَلُم، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   قَاَل:  "اِر َأْهُلَها، اْلَماِء، َوَأْهُل اجْلَنَِّة َأْهُلَها، َوَأْهُل النَّ  َأْن  "   :فَ َقاَل قَائِل  اَي َنِبَّ اَّللَِّ َما اأْلَْعَماُل؟ قَاَل َصلَّى اَّللَّ
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ُ َعَلْيِه َوَسلَّ ، قَاَل ُعَمُر َرِضَي هللا َعْنُه: ِإانَّ جَنَْتِهُد، َوقَاَل: ُسِئَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّ "يَ ْعَمَل ُكلُّ قَ ْوٍم ِِبَْنزِلَِتِهمْ  َم َعِن اأْلَْعَماِل،  ى اَّللَّ
عَ   ُ اَّللَّ َصلَّى  فَ َقاَل  ِمْنُه؟  فُرَِغ  َأْم  يُ ْؤتَ َنُف  َشْيء   َأُهَو  اأْلَْعَماَل  َأرَأَْيَت   : اَّللَِّ َرُسوَل  اَي  َوَسلَّمَ فَ َقالُوا  ِمْنهُ  "   : َلْيِه  فُرَِغ   ". َبْل 

 
ثَ نَ   2-  2966 : َحدَّ رْيِ احْلََنِفيُّ َعِن اْلَقاِسِم َعْن َأيِب أَُماَمَة َرِضَي هللا َعْنُه، قَاَل: قَاَل َرُسوُل  ا َجْعَفُر ْبُن الزُّبَ َوقَاَل الطَّيَاِلِسيُّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفذََكَر ِمْن َأوَِّلِه ِإىَل قَ ْولِِه: "   ". ْهُلَها َها َوَأْهُل النَّاِر أَ َوَعْرُشهُ َعَلى اْلَماِء، فََأْهُل اجْلَنَِّة َأْهلُ اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
وفي الثانية    الحديث له طريقان عن أبي أمامة، ففي األولى بشر بن نمير البصري وهو متروك كذبه بعضهم. :  المحقق]  #  

ا متروك كذبه شعبة.  [.ولكن لفقرات الحديث شواهد في أحاديث متفرقة  جعفر بن الزبير الحنفي وهو أيضا
 

د :ُمسَ َوقَاَل    -  2969 ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َأيِب مُحَْيٍد، َعْن حُمَمَِّد ْبِن اْلُمْنَكِدِر قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّ   دَّ ثَ نَا ُمْعَتِمر  ُ َحدَّ ى اَّللَّ
 . " َوُحْلِوِه َوُضّرِِه َونَ ْفِعهِ  ُمّرِهِ اَل يُ ْؤِمُن َعْبد  فَ َيْكُمُل ِإميَانُهُ َحَّتَّ يُ ْؤِمَن اِبْلَقَدِر َخرْيِِه َوَشّرِِه وَ "َعَلْيِه َوَسلََّم: 

 * .  هذا ُمْرَسل  َوحُمَمَُّد ْبُن َأيِب مُحَْيد َضِعيف 
 [ حلوه ومره"“حسن لغيره، دون قوله : المحقق[ ] هذا إسناد ضعيف ومرسل.]البوصيري:  # 

 

َسِعيٍد َرِضَي هللا َعْنهُ قَاَل: حَتَاجَّ آَدُم َوُموَسى َعَلْيِهَما    َوقَاَل أَبُو َبْكٍر: َحدَّثَ نَا َشرِيك  َعْن َأيِب َهارُوَن، َعْن َأيِب   1-  2970
ُ بَِيِدِه َونَ َفَخ ِفيَك ِمْن رُوِحِه، َوَأْسَكَنَك َجن َّتَ  هُ فََأْهَلْكت َنَا، َوَأْغَويْ ت َنَا َوذََكَر السَّاَلُم، فَ َقاَل ُموَسى آِلَدَم: أَْنَت الَِّذي َخَلَقَك اَّللَّ

ُ ِبَكِلَماتِِه َوِرَسااَلتِِه، َوتَ لُ َما َشاَء اَّللَُّ  وُميِن َعَلى َأْمٍر َقْد َقدَّرَهُ   ِمْن َهَذا، فَ َقاَل َلهُ آَدُم َعَلْيِه السَّاَلُم: أَْنَت الَِّذي اْصطََفاَك اَّللَّ
ُ َعَليَّ قَ ْبَل َأْن َُيُْلَق السموات َواأْلَْرَض؟ قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ     "َفَحجَّ آَدُم ُموَسى  ،َفَحجَّ آَدُم ُموَسى " :َلْيِه َوَسلَّمَ  عَ اَّللَّ

 
َمْرفُوعً   2-  2970 َفذََكَرهُ  َهارُوَن  َأيِب  َعْن   ، َمْعَمر  َأْخَْباََن  الرَّزَّاِق،   َعْبُد  َأْخَْباََن  مُحَْيٍد:  ْبُن  َعْبُد  قَاَل:  َوقَاَل  أَنَّهُ  ِإالَّ  ا، 

 . "َر َعَليَّ قَ ْبَل َأْن ُأْخَلَق َفَحجَّ آَدُم ُموَسى، َفَحجَّ آَدُم ُموَسى دِّ أفتلومين َعَلى َأْمٍر َقْد قُ "
 

يِّ َرِضَي هللا َعْنُه،  َوقَاَل احْلَاِرُث: َحدَّثَ نَا يُوُنُس ْبُن حُمَمٍَّد، َحدَّثَ نَا مَحَّاد ، َعْن َأيِب َهارُوَن، َعْن َأيِب َسِعيٍد اخْلُْدرِ   3-  2970
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل:  َعِن النَِّبِّ صَ  ُم فَ َقاَل ُموَسى: اَي آَدُم َفذََكَرهُ فَ َزاَد ِفيِه، َوَأْسَجَد َلِقَي آَدُم ُموَسى َعَلْيِهَما السَّاَل "لَّى اَّللَّ

 ُذرِّي ََّتَك ِمَن اجْلَنَِّة َوزَاَد، َوقَ رََّبَك جنَِيًّا، َوآََتَك  َلَك َماَلِئَكَتُه، َومَلْ يَ ُقْل فََأْهَلْكت َنَا َوَأْغَويْ ت َنَا، قَاَل: فَ َعْلَت َما فَ َعْلَت، َوَأْخَرْجتَ 
ْنَب الَِّذي َعِمْلُت َمْكتُواًب َعَليَّ قَ ْبَل َأْن َأْعَمَلُه؟ قَاَل: ِبَِْربَِعنَي َعاًماالت َّْورَاةَ   ، َواْلبَاِقي ََنَْوُه. " ، فَِبَكْم جتَُِد الذَّ

الحديث مداره على أبي هارون  :  المحقق[ ]على أبي هارون العبدي وهو ضعيف.مدار حديث أبي سعيد  ]البوصيري:    #  
 [ .وللحديث طرق كثيرة عن أبي هريرة وشواهد كثيرة  متروك.العبدي وهو 

 

 بَابُ الْأَطْفَالِ   -  27 
ثَ نَا مَحَّاد ، َعْن َسِعيِد ْبِن َأيِب َصَدَقَة قَاَل: قُ ْلُت ِلُمحَ   -  2972 د : َحدَّ ِديُث "  قَاَل ُمَسدَّ َذا احل  َْ لُّ مول  د مَِّد ْبِن ِسريِيَن: ه  َ ك  ُ

 َمْن قَاَلُه؟ قَاَل: قَاَلهُ َمْن َكاَن يَ ْعَلُمُه. "يُوَلُد َعَلى اْلِفْطَرةِ 
،  -صلى هللا عليه وسلم-: الحديث رجاله ثقات، والظاهر أنه مرفوع ألن  قوله، قاله من كان يعلمه يعني النبي المحقق] # 

 ا.[ ن  محمَّد بن سيرين تابعي، ويأتي في الحديث الذي بعده تخريجه مرفوعاا متصًلا صحيحا ولكنه منقطع أل 
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ثَ نَا أَبُو مَحَْزَة اْلَعطَّاُر ِإْسَحاُق ْبُن الرَّبِيعِ  - 2973 بَاُن ْبُن فَ رُّوَخ، َحدَّ َعِن احْلََسِن، َعِن اأْلَْسَوِد   ،َوقَاَل أَبُو يَ ْعَلى: َحدَّثَ نَا َشي ْ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: "  ْبِن سَ  ُكلُّ َمْولُوٍد يُوَلُد َعَلى اْلِفْطَرِة َحَّتَّ يُ ْعِرَب َعْنهُ ِلَسانُهُ رِيٍع َرِضَي هللا َعْنهُ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
رَانِِه   ". فَأَبَ َواهُ يُ َهوَِّدانِِه َويُ َنصِّ

سناد اإل وفي هذا طرقه على شرط الشيخين كما نص الحاكم ووافقه الذهبي. الحديث بمتابعاته الكثيرة بل بعض: المحقق] # 
 [ محتمل أن يحسن حديثه.أبو حمزة العطار وهو 

 
 بَابُ التَّحْذِيرِ مِنَ الْبِدَعِ   -  29

َعنْ   -  2977 الرَّمْحَِن،  َعْبِد  ْبِن  حُمَمَِّد  َعْن  اْلَولِيِد  ْبُن  بَِقيَّةُ  َأْخَْباََن  ِإْسَحاُق:  َبْكٍر   قَاَل  َأيِب  َعْن  َساِبٍط،  ْبِن  الرَّمْحَِن  َعْبِد 
قَا َعْنُه،  هللا  َرِضَي  دِّيِق  "الصِّ َوَسلََّم:  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّ  َرُسوُل  قَاَل  اْلَقَدرِيَّةُ  َل:  اجْلَنََّة:  َيْدُخُلوَن  اَل  أُمَّيِت  ِمْن  َفاِن  ِصن ْ

 . "َواْلُمْرِجَئةُ 
 اع . قُ ْلُت: ِفيِه اْنِقطَ * 
ا: المحقق] [فيه انقطاعبوصيري: ال] #   [الحديث بهذا السند ضعيف جدا

 

ْبُن    -  2978 ُسَلْيَماُن  َثيِن  َحدَّ اْلَولِيِد،  ْبُن  بَِقيَّةُ  اأْلََسِديُّ َأْخَْباََن  َأيِب   َجْعَفٍر  َجدِِّه  أَبِيِه، َعْن  َلى، َعْن  لَي ْ َأيِب  ْبِن  حُمَمَِّد  َعْن 
هللا   َرِضَي  َلى  قَاَل:  لَي ْ َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّ  َرُسوِل  َعْن  اْلَقَدرِيَّةُ  صِ "َعْنُه،  احْلَْوَض  َعَليَّ  يَرُِدوَن  اَل  أُمَّيِت  ِمْن  َفاِن  ن ْ

 . " واملرجية
  الحديث بهذا السند ضعيف وفيه علتان: األولى جهالة :  المحقق]  [محمد بن أبي ليلى ضعيف، وله شاهدبوصيري:  ال ]  #  

ء   [ الحفظ.سليمان أبي جعفر األسدي. الثانية: محمَّد بن عبد الرحمن وهو سي 
 

ثَ نَا مَحَّاُد ْبُن زَْيٍد َعْن َأيِب ُسَوْيٍد، َعِن احْلََسِن رَ  - 2980 ِضَي هللا َعْنُه، قَاَل:  َوقَاَل ِإْسَحاُق: َأْخَْباََن ُسَلْيَماُن ْبُن َحْرٍب، َحدَّ
َأهْ  َوْفُد  َقِدَم  اأْلَْحنَ َلمَّا  ِفيِهُم  َعْنهُ  هللا  َرِضَي  ُعَمَر  َعَلى  اْلَبْصَرِة  ملَ  ِل  أََتْدِري  قَاَل:  مثَّ  ِعْنَدُه،  َوَحَبَسهُ  َسرََّحُهْم  قَ ْيٍس  ْبُن  ُف 

راََن ُكلَّ ُمنَاِفٍق َعاملِِ اللَِّساِن،   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َحذَّ ُهْم، َوَأْرُجو َأْن اَل َحَبْسُتَك؟ ِإنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َوِإيّنِ ََتَوَّْفُت َأْن َتُكوَن ِمن ْ
َعِتَك، َواحْلَْق ِبَِْهِلَك. تَ  ُهْم، فَاف ْرُْغ ِمْن َضي ْ  ُكوَن ِمن ْ

ََنَْوُه. َعْنُه،  هللا  َرِضَي  ُعَمَر  َعْن   ، الن َّْهِديِّ ُعْثَماَن  َأيِب  َعْن  اْلُكْرِديُّ  َمْيُمون   َوقَاَل  مَحَّاد :   قَاَل 
 قُ ْلُت: َحِديُث َأيِب ُعْثَماَن َأْخَرَجهُ َأمْحَُد. * 

طرق بوصيري:  ال]  #   ضعيفا :  المحقق]   [له  السند  بهذا  الخط اب  ،  لحديث  بن  عمر  عن  أخرى  بطرق  الحديث  روي  وقد 
 مرفوعاا وموقوفاا عليه.[ 

 

ثَ نَا َحْفص  َعِن اأْلَْعَمِش، َعْن َماِلِك ْبنِ  - 2981 د : َحدَّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل  احْلَاِرِث، َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن يَزِيَد  َوقَاَل ُمَسدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: "   . "اْلَقْصُد يف السُّنَِّة َخرْي  ِمَن ااِلْجِتَهاِد يف اْلِبْدَعةِ اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

والصواب أنه   ل ألن  عبد الرحمن تابعي.الحديث بهذا السند ضعيف، وعلته اإلرسا :  المحقق]  [روي موقوفا.بوصيري:  ال]  #  
ُ َعْنُه، موقوفاا عليهمن قول   [ .َعْبِد َّللاَِّ ْبِن َمْسُعوٍد َرِضَي َّللاَّ
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ثَ نَا أَبُو ُعب َْيَدَة احْلَدَّاُد، َعْن َعْوٍف، َعْن َسِعيِد ْبِن ُخثَ ْيٍم، َعْن َشْيٍخ    1-  2984 ِل الشَّاِم  ِمْن َأهْ َوقَاَل َأمْحَُد ْبُن َمِنيٍع: َحدَّ
َا َهِذِه َمْوِعظَةُ ُمَودِّ قَاَل: َوَعظَنَا َرُسوُل   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َمْوِعظًَة فَ َقاَل قَائِل : اَي َرُسوَل اَّللَِّ َكَأَّنَّ نَا   ،عٍ اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َفَماَذا تَ ْعَهُد إِلَي ْ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:   َ تَ َعاىَل، َوت َ   َأْعَهُد إِلَْيُكمْ "قَاَل َصلَّى اَّللَّ َها َأْن تَ ت َُّقوا اَّللَّ ْلَزُموا ُسنَّيِت، َوُسنََّة اخْلَُلَفاِء اهْلَاِديََة اْلَمْهِديََّة، ُعضُّوا َعَلي ْ
 . " اْستُ ْعِمَل َعَلْيُكْم َعْبد  َحَبِشيٌّ فَاْْسَُعوا َلهُ َوَأِطيُعوا، َوِإنَّ ُكلَّ ِبْدَعٍة َضاَللَة   اِبلن ََّواِجِذ َوِإنِ 

 
ثَ نَا أَبُو ُأَساَمَة َعْن َعْوٍف، ِبِه. َوقَاَل أَبُو يَ ْعَلى: َحدَّث َ  2- 2984  نَا احْلََسُن ْبُن مَحَّاٍد، َحدَّ

ولكن    الحديث بهذا السند ضعيف من أجل سعيد بن خثيم وهو شبه مجهول.: المحقق] [إسناده ضعيفبوصيري: ال] # 
 [ ية.متن الحديث صحيح ومشهور من حديث العرباض بن سار 

 

نَّ ُعَمَر ْبَن اخْلَطَّاِب  َوقَاَل ِإْسَحاُق: َأْخَْباََن َرْوُح ْبُن ُعبَاَدَة َعْن ُحَسنْيٍ اْلُمَعلِِّم، َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن بُ َرْيَدَة قَاَل: إِ   -  2985
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم فائ   اْنظُرْ َرِضَي هللا َعْنهُ مَجََع النَّاَس ِلُقُدوِم اْلَوْفِد، فَ َقاَل لَِزْيِد ْبِن َأْرَقَم:   ن هَلُْم َأوََّل  ذَأْصَحاَب حُمَمٍَّد َصلَّى اَّللَّ

ِضَي فَ َنظَُروا فَِإَذا رَُجل  َضْخم  َعَلْيِه ُمَقطََّعةُ بُ ُروٍد، فََأْوَمأَ إِلَْيِه ُعَمُر رَ   ،النَّاِس، مثَّ اْلَقْرَن الَِّذيَن يَ ُلوََّنُْم َفَدَخُلوا َفُصفُّوا ُقدَّاَمهُ 
ُه: فَ َقاَل ُعَمُر َرِضَي هللا َعنْ   ،(. َثاَلَث َمرَّاٍت: )قَاَل الرَُّجُل: ِإيٍه. َثاَلَث َمرَّاتٍ   ،هللا َعْنهُ فَأَََتُه، فَ َقاَل ُعَمُر َرِضَي هللا َعْنُه: إِيهٍ 

، قُْم، فَ َقاَم فَ َنظَرَ  ِإلَْيِه، فََأََتُه، فَ َقاَل ُعَمُر َرِضَي هللا َعْنُه: ِإيٍه،  فَِإَذا اأْلَْشَعِريُّ رَُجل  َخِفيُف اجلِْْسِم َقِصري  ث َ   ،ُأفٍّ ْبط  فََأْوَمأَ 
هللا َعْنُه: ِإيهٍ  َرِضَي  فَ َقاَل ُعَمُر  إِيٍه،  اأْلَْشَعِريُّ:  فَ َقاَل ُعَمُر  فَ َقاَل ايَ   ،فَ َقاَل  فَ ُنَحدُِّثَك،  َحِديثًا  َواف َْتْح  َسْل  اْلُمْؤِمِننَي:  َأِمرَي   

هللا عَ  فََأْوَمأَ َرِضَي  َخِفيُف اجلِْْسِم،  أَبْ َيُض  رَُجل   فَِإَذا  فَ َنظََر،  رَاِعَي َضْأٍن،  َفَعَك  يَ ن ْ َلْن  فَِإنَّهُ  قُْم،   ، فَ َقاَل   ْنُه: ُأفٍّ فََأََتُه،  ِإلَْيِه 
َ تَ َعاىَل َوأَْثََن َعَلْيِه َوَوَعظَهُ ابِ ُعَمُر رَ  َ ،  َّللَِّ ِضَي هللا َعْنُه: ِإيٍه؟ فَ َوَثَب َفَحِمَد اَّللَّ مثَّ قَاَل: ِإنََّك ُولِّيَت أَْمَر َهِذِه اأْلُمَِّة، فَاتَِّق اَّللَّ

ْفِسَك َخاصًَّة، فَِإنََّك حُمَاَسب  َوَمْسُئول  َعمَّا اْسرَتَْعْيَت َوأَْنَت أَِمني ، تَ َعاىَل ِفيَما ُولِّيَت ِمْن أَْمِر َهِذِه اأْلُمَِّة َوَأْهِل رَِعيَِّتَك يف ن َ 
ُه: َما َصَدَقيِن رَُجل  ُمْنُذ ْيَك َأْن تُ َؤدَِّي َما َعَلْيَك ِمَن اأْلََمانَِة، فَ تُ ْعَطى َأْجُرَك َعَلى َقْدِر َعَمِلَك، فَ َقاَل ُعَمُر َرِضَي هللا َعنْ َوَعلَ 
َز ُعَمُر َرِضَي هللا َعْنُه ْخِلْفُت َغرْيَُك َمْن أَْنَت؟ قَاَل: َأاَن الرَّبِيُع ْبُن زاَِيٍد فَ َقاَل: َأُخو اْلُمَهاجِ اْستُ  ِر ْبِن زاَِيٍد فَ َقاَل: نَ َعْم َفَجهِّ

ْن َيُك َصاِدقًا ِفيَما قَاَل فَِإنَّ ِعْنَدهُ َعْواًن َعَلى َهَذا اأْلَْمِر  قَاَل: اْنظُْر رَبِيَع ْبَن زاَِيٍد فَإِ ، مثَّ  َجْيًشا، َواْست َْعَمَل َعَلْيِهُم اأْلَْشَعِريَّ 
ُه،   َأاَن الَِّذي اْست َْعَمْلتُ اَل َيَِْتنَيَّ َعَلْيَك َعْشر  ِإالَّ تَ َعاَهْدَت ِمْنهُ َعَمَلُه، وََكت َْبَت ِإيَلَّ ِبِسريَتِِه يف َعَمِلِه، َحَّتَّ َكَأيّنِ مثَّ    ،فَاْست َْعِمْله

نَا نَِبي ُّنَا فَ َقاَل: "   مثَّ قَاَل ُعَمرُ   ". َف َما َأْخَشى َعَلْيُكْم بَ ْعِدي ُمنَاِفق  َعاملُ اللَِّساِن ِإنَّ َأْخوَ َرِضَي هللا َعْنهُ َعِهَد ِإلَي ْ
 [ يسمع من عمرالحديث بهذا السند ضعيف ألنه منقطع ألن  عبد هللا بن بريدة لم : المحقق]  [سنده صحيح ]البوصيري: # 

 
ْبُن اْلَولِيِد، ثنا أَبُو َعبْ   1-  2987  َع َعِليَّ ْبَن َأيِب طَاِلٍب َرِضَي هللا  َوقَاَل ِإْسَحاُق: َأْخَْباََن بَِقيَّةُ  َثيِن َمْن ْسَِ ِد الرَّمْحَِن، َحدَّ

َوَسلََّم:   َعَلْيِه   ُ اَّللَّ اَّللَِّ َصلَّى  َرُسوُل  قَاَل  يَ ُقوُل:  فََأمَّا  "َعْنهُ  ُمْعِلنًا،  ُموِقنًا، َواَل َكاِفًرا  ُمْؤِمنًا  بَ ْعِدي  َأَخاُف َعَلْيُكْم  َلْسُت  ِإيّنِ 
ِلسَ اْلُمْؤمِ  َعاِلًما  بَ ْعِدي  َعَلْيُكْم  َأَخاُف  َوَلِكينِّ  فَِبُكْفرِِه،  اْلُمْعِلُن  َوَأمَّا  ِإميَانُُه،  فَ َيْحِجُزهُ  اْلُموِقُن  ي َ ُن  قَ ْلُبهُ  َجاِهاًل  َما  انُهُ  ُقوُل 

 . " تَ ْعرِفُوَن َويَ ْعَمُل َما تُ ْنِكُرونَ 
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 اأْلََسِديُّ: وََكاَن َجِليَس َأيِب َبْكِر ْبِن َعيَّاٍش، ثنا ِإْسَحاُق ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َأيِب  َأْخَْباََن َغسَّاُن اْلُكويفُّ أَبُو ِبْشرٍ   2-  2987
قَاَل: اْلُمَسيِِّب  ْبِن  َسِعيِد  َعْن  َعلَ   فَ ْرَوَة،   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّ  َرُسوِل  َعْن  َُيَدُِّثيِن  أَيُُّكْم  َحْلَقٍة  يف  اِبْلَمِديَنِة  رَُجل   َوَسلََّم  قَاَل  ْيِه 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل:   ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ اُف َعَلى أُمَّيِت ُمْؤِمنًا  َلْسُت َأخَ "َحِديثًا؟ فَ َقاَل َلهُ َعِليٌّ َرِضَي هللا َعْنُه: َأاَن ْسَِ
ن َُهَما يَ ْقَرأُ اْلُقْرآَن َحَّتَّ ِإَذا َذِلَق ِبِه يَ تََأوَّلُهُ َعَلى َواَل َكاِفًرا َأمَّا اْلُمْؤِمُن فَ َيْمن َُعهُ ِإميَانُُه، َوأَمَّا اْلَكا ِفُر فَ َيْمن َُعهُ ُكْفُرهُ َوَلِكنَّ رَُجاًل بَ ي ْ

 . "تَ ْعَلُموَن َوَعِمَل َما تُ ْنِكُروَن َفَضلَّ َوَأَضلَّ  َغرْيِ تَِْويِلِه فَ َقاَل َما
الرَّمحَْ *   َعْبِد  َأاَب  َأنَّ  َأُظنُّ  بَقِ قُ ْلُت:  َدلََّسهُ  َا  َوِإَّنَّ الثَّانَِيِة  يف  اْلَمْذُكوُر  ِإْسَحاُق  ُهَو  اأْلُوىَل  الّرَِوايَِة  يف  اْلَمْذُكوُر  اْلَمَدينَّ  يَّةُ  ِن 

 ِلَضْعِفِه. 
ا.: المحقق] [إسناده ضعيفبوصيري: ال] #   [الحديث بطريقيه ضعيف جدا

 

ُ  َأْخَْباََن َجرِير  َعْن َعْمرِو ْبِن ق َ  -  2988 ، َعْن أَبِيِه، َعْن أَُميََّة ْبِن يَزِيَد الشَّاِميِّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ْيٍس اْلُماَلِئيِّ
ْساَلِم َحَدَثً َمْن  "  :َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ، َواْلَماَلِئَكِة، َوالنَّاِس َأمْجَِعنَي، اَل ي ُ ،  َأْحَدَث يف اإْلِ   "ْقَبُل ِمْنهُ َصْرف  َواَل َعْدل  فَ َعَلْيِه َلْعَنةُ اَّللَِّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  : َفَما احْلََدُث؟ قَاَل َصلَّى اَّللَّ َغرْيِ نَ ْفٍس َأِو َأْمَثَل َمثُ َلًة ِبَغرْيِ قَ َوٍد َأِو ابْ َتدََع َمْن قَ َتَل نَ ْفًسا بِ " َفِقيَل اَي َرُسوَل اَّللَِّ
 " . ُل: اْلِفْديَةُ َوالصَّْرُف الت َّْوبَةُ ِبْدَعًة بَِغرْيِ ُسنٍَّة، قَاَل: َواْلَعدْ 

 ِإْسنَاُدهُ َحَسن  َلِكنَّهُ ُمْرَسل  أَْو ُمْعَضل . * 
ا: المحقق[ ]إسناد حسن لكنه مرسل أو معضل.]البوصيري:  #   [ .الحديث بهذا السند ضعيف جدا

 

 بَابُ الزَّجْرِ عَنْ مَقْعَدِ الْخَوَارِجِ وَالْمَارِقِنيِ   -  30
ثَ نَا َأمْحَُد ْبُن يَزِيَد، َحدَّثَ نَا ِهَشاُم ْبُن يَزِيَد السَّْعِديُّ َعْن ََّنَْشِل ْبِن َسِعيٍد، َعنِ قَا  -  2991   الضَّحَّاِك ْبنِ َل احْلَاِرُث: َحدَّ

، قَاَل: وَ   :قَاَل: قَاَل اْبُن ُعَمَر َرِضَي هللا َعْنهُ   ،ُمَزاِحمٍ  َذِلَك بَ ْعَدَما َضُعَف َبَصُرُه، فَ َفَعَل فَ َنظََر  اَي اَنِفُع َأْدِنيِن ِمْن َسِبيِل احْلَاجِّ
ُ َما أَنْ َعَمُكمْ  َها الّرَِجاُل، فَ َقاَل: أَنْ ُتُم    ،ِإىَل َأْصَحاِب اْلَمَحاِمِل، فَ َقاَل: َرمِحَُكُم اَّللَّ مثَّ َنظََر ِإىَل َأْصَحاِب اجْلََوالِيِق السُّوِد َعَلي ْ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   احْلُجَّاُج َلَعلِّي اَل أَْلَقاُكمْ   َرُسوُل قَالَ   :بَ ْعَد َعاِمي َهَذا، فَاْْسَُعوا ِمينِّ َحِديثًا ُأَحدِّثُُكُموهُ َعْن َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  مَيَاِن َإالَّ الْ " اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َلِتنَا ُمْؤِمنُوَن اَل ُُيْرُِجُهْم ِمَن اإْلِ  ". بَاُب الَِّذي َدَخُلوا ِفيِه ِمْنهُ  َأْهُل ِقب ْ

ا.: المحقق] #   [ الحديث بهذا السند ضعيف جدا
 

 الْقِبْلَةِ بَابُ تَرْكِ تَكْفرِيِ أَهْلَ    -  32
ثَ نَا لَْيث  َعْن زَْيٍد، َعْن َجْعَفٍر اْلَعْبِديِّ قَاَل: قَاَل رَ  1- 3000 ثَ نَا ِإْْسَاِعيُل، َحدَّ د : َحدَّ ُ َعَلْيِه  َوقَاَل ُمَسدَّ ُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 . " اجْلَنَِّة فالن يف النَّارِ َوْيل  لِْلُمتَأَلِّنَي ِمْن أُمَّيِت الَِّذيَن يَ ُقولُوَن، ُفاَلن  يف " "َوَسلَّمَ 
 

، َحدَّثَ نَا لَْيث  ِبِه.  2- 3000 ثَ نَا ُمْعَتِمر   َحدَّ
 [.، ولمعناه شواهدالحديث بهذا السند ضعيف: المحقق] [ضعيف: (4758) األلباني في السلسلة الضعيفة ] # 
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َأيِب   -  3001 ابن  َجْعَفِر  ِبْشٍر  َأيِب  َخِليَفَة، َعْن  ْبِن  ِفْطِر  اأْلَْحَوِل، َعْن  ْبُن ُعب َْيٍد َعْن َعاِمٍر  احْلَاِرُث  ثَ نَا  َوْحِشيََّة، َعْن َحدَّ  
ُهَما، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ   َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ، َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي هللا ُ َعزَّ َوَجلَّ: َمْن  "  َعَلْيِه َوَسلََّم:  َعن ْ يَ ُقوُل اَّللَّ

 . " تََىلَّ َعَلى َعْبِدي، َأْدَخْلُت َعْبِدَي اجْلَنََّة َوَأْدَخْلتُهُ النَّارَ 
 [الحديث بهذا السند حسن.: المحقق] # 

 

 بَابُ الْوَسْوَسَةِ   -  32
ثَ نَا ُعَمُر ْبُن َذرٍّ  َعْن أَبِيِه، َعْن ُأيبَِّ ْبِن َكْعٍب َرِضَي هللا َعْنهُ  قَاَل ِإْسَحاُق: َأْخَْباََن    -  3002 ، َحدَّ َعْمُرو ْبُن حُمَمٍَّد اْلُقَرِشيُّ

، َوالَِّذي بَ َعَثَك اِبحْلَقِّ ِإنَّهُ ليعرتض يف َصْدرِي الشَّْيءُ  َقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى  ف َ   ،، َوَوِدْدُت َأْن َأُكوَن مُحًَماقَاَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّ
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َحقََّراِت ِمْن احْلَْمُد َّللَِِّ الذي قد يئس الشَّْيطَاَن َأْن يُ ْعَبُد ِبَِْرِضُكْم َهِذِه َمرًَّة ُأْخَرى، َوَلِكنَّهُ َقْد َرِضَي اِبْلمُ "   :اَّللَّ

 . "َأْعَماِلُكمْ 
ُهَما، قَاَل: ِإنَّ رَُجاًل  ْلُت: َرَواهُ أَبُو َداُوَد َوالنَّسَ ق ُ   * اٍد، َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي هللا َعن ْ اِئيُّ ِمْن َحِديِث َذرٍّ َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َشدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفذََكَر بَ ْعَضُه. َوزَاَد احْلَمْ  َقِطع .  ىَل اْلَوْسَوَسِة.ُد َّللَِِّ الَِّذي رَدَّ َكْيَدهُ إِ قَاَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  َواأْلَوَُّل ُمن ْ
 [ الحديث صحيح عن ابن عباس دون غيره من أبي  بن كعب ومعاذ بن جبل: المحقق] [منقطعبوصيري: ال] # 

 

ثَ نَا َصاِلح  ُهَو    -  3004 قَ تَاَدَة، َعْن زُرَارََة ْبِن أَْوىَف َرِضَي هللا َعْنهُ  اْلُمرِّيُّ، َعْن  َوقَاَل احْلَاِرُث: ثنا َسِعيُد ْبُن ُسَلْيَماَن، َحدَّ
ُ َعلَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َقاَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ئًا َلْو أَْبَدي ْ قَاَل: َأنَّ رَُجاًل قَاَم ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ ُتهُ  ْيِه َوَسلََّم ِإنَّ يف َصْدِري َشي ْ

َوَسلََّم:  أَ   ،هَلََلْكتُ  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ قَاَل َصلَّى  َأاَن؟  َأْو  "فَ َهاِلك   تكلم  مامل  أنفسها  به  َثْت  َحدَّ أِلُمَّيِت َعمَّا  جَتَاَوَز  تَ َعاىَل   َ اَّللَّ ِإنَّ  اَل، 
 . " تَ ْعَملْ 

ا، وفيه علتان: األولى: صالح المري، وهو: المحقق] #  ا،  الحديث بهذا السند ضعيف جدا  [ والثانية: اإلرسال.ضعيف جدا
 

 بَابُ كَرَاهِيَةَ التَّزْكِيَةِ   -  34
ثَ نَا مَهَّام  َعْن قَ تَاَدَة قَاَل: ِإنَّ ُعَمَر ْبَن اخْلَطَّاِب َرِضَي هللا    -  3007 ثَ نَا َعفَّاُن، َحدَّ َعْنهُ قَاَل: َمْن زََعَم  َوقَاَل احْلَاِرُث: َحدَّ

ُمْؤِمن  فَ ُهَو َكا ، ومن زَ أَنَّهُ  ْن َعَم أَنَّهُ يف اجْلَنَِّة فَ ُهَو يف النَّاِر، َوَمْن زََعَم أَنَّهُ َعامل  فَ ُهَو َجاِهل ، قَاَل: فَ نَازََعهُ رجل، قال: إِ ِفر 
ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل:  َصلَّى ا َتْذَهُبوا اِبلسُّْلطَاِن فَِإنَّ لَنَا اجْلَنََّة. قَاَل: فَ َقاَل ُعَمُر َرِضَي هللا َعْنُه: ْسَِ َمْن زََعَم  "َّللَّ

 . "فَ ُهَو يف النَّارِ  ،أَنَّهُ يف اجْلَنَّةِ 
 [الحديث رجاله كلهم ثقات إال  أنه منقطع:  المحقق] [صحيح إال أنه منقطعبوصيري: ال] # 

 

 بَابُ عَظَمَةِ اللَّهِ وَصِفَاتِهِ   -  37
ثَ نَا ِإْْسَاِعيُل ْبُن رَاِفٍع، َعْن حُمَمَِّد ْبِن يَزِيَد ْبِن َأيِب زاَِيٍد، َعْن رَُجٍل ِمَن اأْلَ َأْخَْباََن َعْبَدةُ   -  3013 ْنَصاِر،   ْبُن ُسَلْيَماَن، َحدَّ

ُ عَ  اَّللَّ اَّللَِّ َصلَّى  َرُسوُل  ثَ نَا  َحدَّ قَاَل:  هللا َعْنهُ  َرِضَي  ُهَريْ َرَة   َأيِب  يف َعْن  َوُهَو  َوَسلََّم  قَاَل:  َلْيِه  َأْصَحابِِه  ِمْن  طَائَِفٍة   "  َ اَّللَّ ِإنَّ 
يَ ن ْ  اْلَعْرِش  ِإىَل  َشاِخص   ِفيِه  َعَلى  َواِضُعهُ  فَ ُهَو  ِإْسرَاِفيَل  َأْعطَاهُ  الصُّوَر  َخَلَق  َلمَّا  َوتَ َعاىَل،  يُ ْؤَمرَ تَ بَاَرَك  َحَّتَّ  فذكر   "،َتِظُر 

ِفيِه:   فقال  تَ َعاىَل  مثَّ "احلديث   ُ اَّللَّ َيَضُع  َأْربَ َعة ،    اْلي َْوَم  َوُهُم  مَثَانَِية ،  يَ ْوَمِئٍذ  َعْرَشهُ  َوََيِْمُل  اأْلَْرِض،  ِمَن  َشاَء  َحْيُث  َعْرَشهُ 
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َمنَاِكِبهِ  َعَلى  َواْلَعْرُش  َعُجزِِهْم  َعَلى  والسموات  َواأْلََرُضوَن  السُّْفَلى،  اأْلَْرِض  َُتُوِم  َعَلى  اِبلتَّ أَْقَداُمُهْم  زََجل   هَلُْم  ْسِبيِح،  ْم، 
احلَْ  ُسْبَحاَن  اجْلََْبُوِت  ِذي  اْلَعْرِش  ِذي  ُسْبَحاَن  اْلَمَلُكوِت،  ِذي  اْلَمِلِك  ُسْبَحاَن  يَ ُقولُوا  َأْن  مَيُوُت  َوَتْسِبيُحُهْم  اَل  الَِّذي  يِّ 

وس    ُقدُّ ُسبُّوح   مَيُوُت،  َواَل  اخْلَاَلِئَق  مُيِيُت  الَِّذي  َوالرُّ ُسْبَحاَن  اْلَماَلِئَكِة  اأْلَْعَلى،  َربُّ   َ َريبِّ ُسْبَحاَن   ، وس  ُقدُّ  ، وس  ُقدُّ وِح، 
 . " ُسْبَحاَن ِذي اْلُمْلِك َواجْلََْبُوِت َواْلِكْْباَِيِء َواْلَعظََمِة، ُسْبَحانَهُ أَبََد اأْلََبدِ 

 * .  َهَذا ِإْسنَاُدهُ َضِعيف 
ا: المحقق[ ]إسناده ضعيف]البوصيري:  #   [ الحديث ضعيف جدا

 

َثيِن حبَِرُي ْبُن َسْعدٍ َأْخْبََ   - 3014 َها قَاَلْت: ِإنَّ نَ َفرًا   ،اَن بَِقيَّةُ ْبُن اْلَولِيِد: َحدَّ َعْن َخاِلِد ْبِن َمْعَداَن، َعْن َعاِئَشَة َرِضَي هللا َعن ْ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َقالُوا: َنْسأَُلَك َعْن َثاَلثَ  َلِة اْلَعْرِش  ِة َأْشيَاَء، اَل يَ ْعَلُمَها ِإالَّ َنِبٌّ، َأْخِْباَْن َعْن محََ ِمَن اْلي َُهوِد أَتَ ْوا النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ
َوَسلَّمَ  ُ َعَلْيِه  ِبُقُروَِّنَا وَ : "َمْن ُهْم؟ َوَعْن َميِنِّ الرَُّجِل َوَميِنِّ اْلَمْرأَِة، فَ َقاَل َصلَّى اَّللَّ اْلَعْرِش فَِإنَّ اهْلََوامَّ حَتِْمُلهُ  اْلَبْحَرةُ  أَمَّا مَحََلةُ 

، َوَميِنُّ اْلَمْرَأِة َأْصَفُر  الَّيِت يف الشمس من عرقهم، َوَميِنُّ الرَُّجِل أَب ْ  ، فَ َقالُوا: َنْشَهُد أَنََّك َنِبٌّ،  " الثَّالِثَةَ   رَِقيق  َوذََكرَ َيُض غَِليظ 
 َهَكَذا جنَُِدهُ يف الت َّْورَاِة. 

 [ االنقطاعالحديث بهذا السند ضعيف، وعلته : المحقق] # 
 

 الْوَسْوَاسِ فِي أُمُورِ الطَّاعَةِ بَابُ التَّرْغِيبِ فِي عِصْيَانِ    -  38
عْ   -  3019 ْسَِ قَاَل:  َسِعيٍد  ْبِن  اْلُمبَاَرِك  َعِن  ِإْسَحاَق  أَبُو  َحدَّثَ نَا  َعْمرٍو،  ْبُن  ُمَعاِويَةُ  َحدَّثَ نَا  احْلَاِرُث:  ْبَن  قَاَل  َمْنُصوَر  ُت 

يَ ُقو  َعَلْيِه  اْلُمْعَتِمِر   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّ  َرُسوُل  قَاَل  ْساَلِم،  "  :َوَسلَّمَ ُل:  اإْلِ ِبطَرِيِق  َلهُ  فَ َقَعَد  ِبَِْطُرِقِه،  آَدَم  اِلْبِن  قَ َعَد  إِبِْليَس  ِإنَّ 
ِبطَرِيِق اهلِْْجَرِة، فَ َقاَل َلُه: أَتَُ فَ َقاَل: أَُتْسِلُم َوَترْتُُك ِديَنَك، َوَأْهَلَك، َوَوَلَدَك، َوَمْوِلَدَك؟ فَ َعَصاهُ فََأْسَلَم، فَ َقعَ  َا  َد لَهُ  اِجُر؟ َوِإَّنَّ

ِه ََيَْهُد اْلَماَل   يَِرميُ فَ َعَصاهُ اهلِْْجَرةُ َكاْلَفَرِس يف طُوِلِه، اَل   َا اجْلَِهاُد َكاْسِْ فَ َهاَجَر، فَ َقَعَد َلهُ ِبطَرِيِق اجْلَِهاِد، فَ َقاَل َلهُ َأجُتَاِهُد؟ ِإَّنَّ
اْلَمْرأَ َوالن َّ  فَ تُ ْنَكَح  فَ تُ ْقَتَل،  فَ تُ َقاِتُل  َفَمْن ْفَس،  َوَسلََّم:  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ اَّللَِّ َصلَّى  َرُسوُل  فَ َقاَل  َفَجاَهَد،  فَ َعَصاهُ  اْلَماُل  َويُ ْقَسَم  ُة، 

َأْو   َماَت،  ِإْن  َوَجلَّ  َعزَّ  اَّللَِّ  َعَلى  َمْضُمون   فَ ُهَو  َصاُل  اخلِْ َهِذِه  ِفيِه  يُْدِخَلهُ َكاَنْت  َأْن  اْحرَتََق  َأِو  َغِرَق  َأْو  تَ َعاىَل   قُِتَل،   ُ اَّللَّ
 . "اجْلَنَّةَ 

 َهَذا ُمْرَسل  أَْو ُمْعَضل . * 
ومتن  ،  ابن حجر هنا، مرسل أو معضلالحافظ  الحديث ضعيف ألنه كما قال  :  المحقق[ ]هذا إسناد معضل.]البوصيري:    #  

 [الحديث روي مرفوعاا موصوالا بطريق أخرى.
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 بَابُ عِصْمَةِ الْإِجْمَاعِ مِنَ الضَّلَالَةِ   -  2
، َعِن اْبِن َيِسرَي ْبِن    1-  3023 بَاينِّ ، َعِن الشَّي ْ ْعُت َأيِب َُيَدُِّث َأنَّ أاََب مَ َعْمرٍو قَالَ قَاَل ِإْسَحاُق: َأْخَْباََن َجرِير  ْسُعوٍد  : ْسَِ

ُ َعَلْيِه َوسَ َرِضَي هللا َعْنهُ  َ تَ َعاىَل مَلْ َيُكْن لََيْجَمَع أُمََّة حُمَمٍَّد َصلَّى اَّللَّ  لََّم َعَلى َضاَلَلٍة ". َفذََكَر احْلَِديَث َوِفيِه: " فَِإنَّ اَّللَّ
 

يِه قَاَل: حَلِْقُت َأاَب َمْسُعوٍد َرِضَي هللا ِسرَي ْبِن َعْمرٍو َعْن أَبِ َأْخَْباََن ََيََْي ْبُن آَدَم، َحدَّثَ نَا َشرِيك  َعْن قَ ْيِس ْبِن يَ   2-  3023
اَّللَُّ  َصلَّى  حُمَمٍَّد  أُمََّة  لَِيْجَمَع  َيُكْن  مَلْ  َوتَ َعاىَل،  تَ بَاَرَك   َ اَّللَّ َوِإنَّ  َوقَاَل:  احْلَِديَث.  َفذََكَر  َضاَلَلٍة.َعْنهُ  َعَلى  َوَسلََّم  َعَلْيِه    

ُ بَِتَماِمِه يف  َيَِْت ِإنْ    اْلِفَْتِ. َشاَء اَّللَّ
 [الحديث بمجموع طرقه ال ينزل عن درجة الحسن لغيره: المحقق] # 

 

ثَ نَا ِإْْسَاِعيُل ْبُن َعيَّاٍش، َعْن ََيََْي ْبنِ  - 3024 ثَ نَا  ِإْْسَاِعيُل ْبُن َأيِب ِإْْسَاِعيَل، َحدَّ ،   ُعب َْيِد اَّللَِّ ا َوقَاَل احْلَاِرُث: َحدَّ لت َّْيِميِّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َعْن أَبِيِه، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة َرِضَي هللا َعْنهُ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى  َ تَ َعاىَل َأَجارَُكْم ِمْن َثاَلثٍ اَّللَّ َأْن   :ِإنَّ اَّللَّ

، َوَأْن َأْدُعَو َعَلْيُكْم ِبَدْعَوٍة فَ ت َْهِلُكوا، َوأَْبَدَلُكْم هِبَذَ َوَأْن يَْظَهَر َأْهُل الْ  ،َتْسَتْجِمُعوا َعَلى َضاَلَلٍة ُكلُُّكمْ  ا:  بَاِطِل َعَلى َأْهِل احْلَقِّ
َخانِ  جَّاِل، َوالدُّ  . "اِبلدَّابَِّة، َوالدَّ

ا، ففيه يحيي بن عبيد هللا وأبوه وهما ضعيفان، وضعف يحيي أشد  من ضعف  #    ]المحقق: الحديث بهذا السند ضعيف جدا
 أبيه.[ 

 

 بَابُ الزَّجْرِ عَنِ السُّؤَالِ عَمَّا لَمْ يَقَعْ   -  5
ثَ نَا اْبُن َعْجاَلَن َعْن طَاُوٍس، َعْن ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل َرِضيَ   - 3029 هللا َعْنُه، َعْن   َأْخَْباََن أَبُو خالد بن ُسَلْيَماُن ْبُن َحيَّاَن: َحدَّ

ُ َعَلْيِه   َفكُّ اْلُمْسِلُموَن َأْن َيُكوَن  اَل تَ ْعَجُلوا اِبْلبَِليَِّة قَ ْبَل نُ ُزوهِلَا"َوَسلََّم قَاَل:  َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ . فَِإنَُّكْم ِإْن مَلْ تَ ْفَعُلوا مَلْ يَ ن ْ
ُهْم َمْن ِإَذا قَاَل ُوفَِّق َأْو قَاَل ُسدَِّد، َوِإنَُّكْم ِإِن اْست َْعَجْلُتْم اِبْلبَِليَِّة قَ ْبَل نُ زُ   . " وهِلَا َذَهَب بكم السبيل ها هنا وها هناِمن ْ

ا لم يسمع من معاذ: المحقق[ ]ق بإسناد حسنرواه إسحا]البوصيري:  #   [ منقطع ألن  طاووسا
 

 بَابُ النَّهْيِ عَنْ كِتَابَةِ غَيْرِ الْقُرْآنِ   -  7
قَاَل:   -  3032 احْلََلِبُّ  ُمْسِلٍم  ْبُن  َعطَاءُ  َأْخَْباََن  ِإْسَحاُق:  احْلَِديَث    قَاَل  َهَذا  يل  اْكُتْب   : اْلُماَلِئيِّ قَ ْيٍس  ْبِن  ِلَعْمرِو  قُ ْلُت 

نَا  فَ َقاَل: اَل، ِإنَّ ِإبْ َراِهيَم النََّخِعيَّ قَاَل: اَل َتْكتُ ُبوا فَ ت َتَِّكُلوا، مثَّ قَاَل ِإبْ َراِهيُم: قَ  اَل ُمَعاذُ ْبُن َجَبٍل َرِضَي هللا َعْنُه: َخَرَج َعَلي ْ
ئًا ِمَن احْلَِديِث، فَ َقاَل:  َرُسوُل اَّللَِّ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوََنُْن َنْكُتُب َشي ْ ِمْنَك اَي َرُسوَل    "،َما َهَذا اَي ُمَعاُذ؟"  َصلَّى اَّللَّ ْعنَاهُ  قُ ْلنَا ْسَِ

ُ َعَليْ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  ،ِه َوَسلَّمَ اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ئًا بَ ْعُد. " َذا اْلُقْرآُن ِمَّا ِسَواهُ َيْكِفَيُكْم هَ " قَاَل َصلَّى اَّللَّ نَا َشي ْ  ، َفَما َكت َب ْ
الحديث بهذا السند ضعيف، وعلته عطاء بن مسلم الخفاف، وهو ضعيف من جهة  :  المحقق[ ]هذا منقطع.]البوصيري:    #  

 [ .الحديث يتقوى بحديث أبي سعيد الخدري رضي هللا عنهولكن   الحفظ.
 

 لْكِتَابَةِ بَابُ الْإِذْنِ فِي ا   -  8
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ثَ نَا ُجَوْيِْب ، َعِن الضَّحَّاِك، َعِن اْبِن َمْسُعوٍد َرِضَي هللا َعْنهُ قَاَل: َما ُكنَّا َنْكتُ  - 3037 ثَ نَا ُهَشْيم : َحدَّ ُب يف َعْهِد َرُسوِل َحدَّ
ئًا ِمَن اأْلََحاِديِث ِإالَّ التََّشهَُّد  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َشي ْ  َوااِلْسِتَخارََة. اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

. َوالضَّحَّاُك مَلْ َيْسَمْع ِمِن اْبِن َمْسُعوٍد َرِضَي هللا َعْنُه. *   ُجَوْيِْب  َمرْتُوك 
ا ففيه جويبر وهو متروك، وهو  :  المحقق] [فإسناده فيه جويبر بن سعيد البلخي ، وهو ضعي بوصيري: ال] #  ضعيف جدا

ا منقطع ألن  الضحاك َلْم َيْسَمْع ِمنِ   [ وقد ورد معناه من حديث أبي سعيد الخدري.  . اْبِن َمْسُعوٍد َرِضَي َّللاَُّ عنهأيضا
 

 بَابُ الزَّجْرِ عَنِ النَّظَرِ فِي كُتُبِ أَهْلِ الْكِتَابِ   -  10
ُ َعَلْيِه  َأْخَْباََن ِإْسَحاُق، أان َعْبُد الرَّزَّاِق، ثنا َمْعَمر  َعِن الزُّْهرِيِّ َأنَّ َحْفَصَة َجاَءْت ِبكِ  - 3042 تَاٍب ِإىَل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

يُوُسفَ  َقَصِص  ِمْن  ي َ   ،َوَسلََّم  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َوالنَِّبُّ َصلَّى  تقرأه،  َعَلْيِه َفَجَعَلْت   ُ اَّللَّ اَّللَِّ َصلَّى  َرُسوُل  َوقَاَل  َوْجُهُه،  ت ََلوَُّن 
 " . َلْو َأْن َأََتُكْم يُوُسُف فَات َّب َْعُتُموهُ َوتَ رَْكُتُموين َلَضلَْلُتمْ َوالَِّذي نَ ْفِسي بَِيِدهِ "َوَسلََّم: 

اهذا حديث مرسل، الزهري لم يدرك العهد النبوي. ومراسيل الزهري : المحقق] #   [ ضعيفة جدا
 

 بَابُ الِاسْتِذْكَارِ بِالشَّيْءِ   -  12
ثَ نَا َعْبُد الرَِّحيِم ْبُن َواِقٍد، حَ  - 3045 ثَ نَا بَِقيَّةُ ْبُن اْلَولِيِد َعْن ُمَعاِويََة ْبِن ََيََْي، َعْن رَُجٍل  َحدَّ دَّثَ نَا احْلَاِرُث ْبُن الن ُّْعَماِن، َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:   . " ْمُد َّللَِِّ ُمذَكِِّر النَّاِسي َذا َخِشَي َأَحدُُكْم َأْن يَ ْنَسى فَ ْلي َُقِل: احلَْ إِ " ِمْن َبيِن ََتِيٍم قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 [ لحديث بهذا السند ضعيفا : المحقق] # 

 

 بَابُ تَتْرِيبِ الْكِتَابِ   -  13
ِهَشاُم ْبُن    -  3046 ثَ نَا  ثَ نَا َعبَّاُد ْبُن َعبَّاٍد، َحدَّ ِضَي هللا َعِن احْلَجَّاِج ْبِن يَزِيَد، َعْن أَبِيِه رَ   ،زاَِيدٍ قَاَل َأمْحَُد ْبُن َمِنيٍع: َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: "   ". تَ ّرِبُوا اْلِكتَاَب َأجْنَُح لَهُ َعْنُه، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 [ ضعيف جدا: المحقق] [هشام وحجاج ضعيفان: السخاوي في المقاصد الحسنة] # 

 

 بَابُ الْحَثِّ عَلَى الْإِخْلَاصِ فِي الْعِلْمِ   -  15
، َعْن َعْبِد اَّللَِّ بْ  قَالَ  - 3049 ثَ نَا الصَّْلُت ْبُن هَبَْراَم، َعِن الشَّْعِبِّ ِن َمْسُعوٍد َرِضَي هللا  ِإْسَحاُق: َأْخَْباََن حُمَمَُّد ْبُن ُعب َْيٍد، َحدَّ

 ُ ُوا  اَل تَ َعلَُّموا اْلِعْلَم لِتُ بَا"َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: َعْنُه، َعْن َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُهوا بِِه اْلُعَلَماَء، َواَل لُِتَمارُوا بِِه السَُّفَهاَء، َواَل لُِتَحريِّ
 . "َأْعنُيَ النَّاِس، َفَمْن فَ َعَل َذِلَك فَ ُهَو يف النَّارِ 

ولكن له شاهد صحيح من حديث جابر بن ، السند ضعيف ألنه منقطعالحديث بهذا : المحقق[ ]فيه انقطاع.]البوصيري:  # 
ُ َعْنهُ  عبد هللا  [ َرِضَي َّللاَّ

 

 بَابُ الْحَثِّ عَلَى تَبْلِيغِ الْعِلْمِ   -  16
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ثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن ُعَمَر، َحدَّثَ نَا اْبُن َأيِب َسْْبََة، َعْن َعبَّاِس ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن اأْلَ   -  3050 ، َعْن َساملٍِ ُهَو  قَاَل احْلَاِرُث: َحدَّ ْشَجِعيِّ
ُهْم قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  اْبُن َعْبِد اَّللَِّ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ْبِن ُعَمَر، َعْن أَبِيِه َرِضَي هللا َعن ْ ِإنَّ اْلَعْبَد لَُيْسَأُل يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة   َصلَّى اَّللَّ

 “. َعْن َفْضِل عمله َكَما ُيْسَأُل َعْن َفْضِل َمالِِه 
  يث بهذا السند موضوع من أجل ابن أبي سبرة ومحمد بن عمرو بن واقد.: الحدالمحقق]  [إسناده ضعيف بوصيري:ال]  #  

ُ َعْنُه[ وقد   ورد معناه من حديث أبي برزة َرِضَي َّللاَّ
 

 بَابُ الْوَرَعِ فِي الْفَتْوَى   -  22
ثَ نَا يُوُسُف ْبُن َعِطيََّة َعْن َأيِب َخاِلٍد اْلَمَدينِّ   -  3058 ، َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك َرِضَي هللا َعْنهُ قَاَل: َوقَاَل َأمْحَُد ْبُن َمِنيٍع: َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: "   "  .ُل الصَّاِلُح، َواخْلََْبُ السُّوءُ َيَِيءُ بِِه الرَُّجُل السُّوءُ اخْلََْبُ الصَّاِلُح َيَِيءُ ِبِه الرَّجُ قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: َوِبِه قَاَل، قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ   ". اَل َُيْطَُل الرَُّجُل " َصلَّى اَّللَّ

ضعيفبوصيري:  ال ]  #   بهذا  :  المحقق]  [إسناده  وهو  الطريق،  هذا  من  إال   أجده  لم  أجل  الحديث  من  ا  جدا ضعيف  السند 
 [ يوسف بن عطية وهو متروك.

 

 بَابُ الرِّوَايَةِ بِالْمَعْنَى   -  27
ُهَو اْبُن َهارُوَن، حدثنا َأْصَبُغ ْبُن زَْيٍد اْلَورَّاُق َعْن َخاِلِد ْبِن َكِثرٍي، َعْن َخاِلِد   حدثنا يَزِيدُ ْبُن َمِنيٍع:  وقال َأمْحَُد    -  3066

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللا َصلَّى اَّللَُّ  َعَليَّ   من يقلَلْيِه َوَسلََّم: "   عَ ْبِن ُدرَْيٍك َعْن رَُجٍل ِمْن َأْصَحاِب النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ
نَاِن؟ قَاَل   َما مَلْ أَُقْل أَِو ادََّعى ِإىَل أَِو انْ َتَمى ِإىَل َغرْيِ َمَوالِيِه، فَ ْلي َت َب َوَّْأ َبنْيَ َعْييَنْ َجَهنََّم َمْقَعًدا : َوَهْل هَلَا َعي ْ " ِقيَل اَي َرُسوَل اَّللَِّ

َوَسلََّم:   َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َأمَلْ  "َصلَّى  َوزَِفريًا  ِإىَل َتْسَمُعوا  نَ َعْم:  تَ َغيُّظًا  هَلَا  ُعوا  ْسَِ بَِعيٍد  َمَكاٍن  ِمْن  رََأَْتُْم  }ِإَذا  َوَجلَّ:  اَّللَِّ َعزَّ    " {.قَ ْوِل 
لَنَا:   فَ َقاَل  َشْأنِنَا،  ِمْن  َذِلَك  أُْنِكَر  َحَّتَّ  احْلَِديِث  َعِن  تتحدثو " َفَكَفْفنَا  َأْْسَُعُكْم  اَل  يل  اَّللَِّ   "ن؟ َما  َرُسوَل  اَي  وََكْيَف قُ ْلنَا   :

اَّللَُّ  َصلَّى  فَ َقاَل  ُقُص،  َونَ ن ْ َونَزِيُد  ُر  َونَ ُؤخِّ نقدم  احلديث  نقيم  اَل  َوََنُْن  قُ ْلَت؟  َما  قُ ْلَت  َوَقْد  ُث،   لَْيسَ " َوَسلََّم  َعَلْيِه    نَ َتَحدَّ
ْساَلمِ َذِلَك َعن َْيُت وإَّنا َعن َْيُت َمْن َأرَاَد َعْيِب َوَشنْيَ   "  .اإْلِ

 [ الحديث بهذا السند ضعيف: المحقق[ ]هذا إسناد، رجاله ثقات، خالد بن كثير قال فيه أبو حاتم: شيخ.ي: ]البوصير  # 
 

 بَابُ الْحَثِّ عَلَى الْأَخْذِ بِالسُّنَّةِ   -  32
قَاَل: َسِعيُد ْبُن ُخثَ ْيٍم، َعْن رَُجٍل ِمَن  اهُ َأْحَسُبهُ  قَاَل احْلَاِرُث: حدثنا َسِعيُد ْبُن َعاِمٍر َعْن َعْوٍف، َعْن رَُجٍل َْسَّ   1-  3074

هللا َرُسوُل  َوَعظَنَا  قَاَل:  الشَّاِم،  ِإىَل  َوقَ ُعوا  الَِّذيَن  َعْنه  هللا  َرِضَي  اَّللَِّ  َرُسوِل  َأْصَحاِب  ِمْن  َوَسلََّم  اأْلَْنَصاِر  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى   
وَ  اجْلُُلوُد  َها  ِمن ْ مرضت  َهاموعظة  ِمن ْ اَّللَِّ   َذرََفْت  َرُسوَل  اَي  وداع  َمْوِعظَةُ  َهِذِه  فَ ُقْلنَا: َكَأنَّ  اْلُقُلوُب،  َها  ِمن ْ َوَوِجَلْت    ،اْلُعُيوُن 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:   نَا؟ فَ َقاَل َصلَّى اَّللَّ خْلَُلَفاِء اهْلَاِديَِة اْلَمْهِديَِّة ِمْن َوَأْن تَ تَِّبُعوا ُسنَّيِت َوَسَنَة ا  ،َأِن تتقوا هللا تعاىل"َفَماَذا تَ ْعَهُد إِلَي ْ
َها اِبلن ََّواِجِذ، فَِإنَّ ُكلَّ ِبْدَعٍة َضاَلَلة   ،بَ ْعِدي   " . َوَعضُّوا َعَلي ْ

الصحابة  ْن َأْهِل الشام قال: َأنَّ رَُجاًل من حدثنا َعفَّاُن، ثنا أَبُو اأْلَْشَهِب َحدََّثيِن َسِعيُد ْبُن ُخثَ ْيٍم َعْن رَُجٍل مِ   2- 3074
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُخْطَبًة َفذََكَر ََنَْوُه.  ثَهُ قَاَل: َخطَب َنَا َنِبُّ اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  َرِضَي هللا َعْنهم َحدَّ
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شاهد صحيح من حديث  الحديث بجميع طرقه ضعيف ألن  فيه مبهماا، ولكن له  :  المحقق]   [إسناده ضعيف  ]البوصيري:  #  
 [ العرباض بن سارية

 

 بَابُ التَّرْغِيبِ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ وَالْحَثِّ عَلَيْهِ   -  34
َبَة، ثنا ِإْْسَاِعيُل ْبُن َعيَّاٍش َعْن َسِعيِد ْبِن َعْبِد اْلَكرمِِي،    -  3082 عن أيب عمار، وقال أَبُو يَ ْعَلى: حدثنا ُعْثَماُن ْبُن َأيِب َشي ْ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: َعْن أََنِس َرِضَي هللا َعْنه، قَاَل: قَاَل َرسُ  ِم أَْو َصاِحُب اْلِعْلِم َيْست َْغِفُر َلهُ ُكلُّ َشْيٍء طَاِلُب اْلِعْل"وُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 . " َحَّتَّ احْلُوُت يف اْلَبْحرِ 

 [الحديث بهذا السند ضعيف، فيه سعيد بن عبد الكريم وهو ضعيف. ولكنه يتقوى بما له من شواهد.: المحقق] # 
 

َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة َرِضَي   ،ِإْْسَاِعيُل ْبُن َعيَّاِش احْلِْمِصيُّ، ثنا مُحَْيُد ْبُن َأيِب ُسَوْيدٍ قَاَل احْلَاِرُث: حدثنا إْساعيل حدثنا    -  3089
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: "   . "نَّ اْلُمَعلَِّم َخرْي  ِمَن اْلُمَعنِّفِ فَإِ  ،َعلُِّموا َواَل تُ َعنُِّفوا هللا َعْنه، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 [ حميد بن أبي سويد، وقد اختلف عليه.الحديث بهذا السند ضعيف من أجل : المحقق] [إسناده ضعيفبوصيري: ال] # 
 

اْلَعمِّيِّ   -  3092 زَْيٍد  اْلَفْضِل َعْن  ْبُن  حُمَمَُّد  ثنا  ْبُن َعْوٍن،  اَّللَِّ  حدثنا َعْبُد  احْلَاِرُث:  َأيِب  وقال  ، َعْن  اْلَعْبِديِّ َجْعَفٍر  ، َعْن 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: َسِعيٍد اخْلُْدرِيِّ َرِضَي هللا َعْنه، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ   . "َفْضُل اْلَعاملِِ َعَلى اْلَعاِبِد َكَفْضِلي َعَلى أُمَّيِت  " َصلَّى اَّللَّ

ضعيف.]البوصيري:    #   وهو  العمي  زيد  ] فيه  ضعيف  :  قالمحق[  وهو  العمي  زيد  فيه  ا  جدا ضعيف  السند  بهذا  الحديث 
 [ وتلميذه أضعف منه

 

  وقال أَبُو يَ ْعَلى: حدثنا عمرو بن احلصني، ثنا اْبُن ُعاَلثََة، ثنا ُخَصْيف  َعْن جُمَاِهٍد، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة َرِضَي هللا   -  3095
َفُعُهْم ِمْن َأْمِر ِديِنِهْم بُِعَث يَ ْوَم  َمْن َحِفَظ َعَلى أُمَّيِت َأْربَِعنَي َحِديثًا ِمَّ َعَلْيِه َوَسلََّم: "    َعْنه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ  ا يَ ن ْ

َل اْلَعاملُ َعَلى اْلَعاِبِد َسْبِعنَي َدرََجًة  ُ َأْعَلُم َما َبنْيَ ُكلِّ َدرَ اْلِقيَاَمِة ِمَن اْلُعَلَماِء َوُفضِّ  َجَتنْيِ. "، اَّللَّ
ا فيه ثًلثة من الضعفاء، وأضعفهم عمرو  الحديث بهذا السند  :  المحقق]  [.ضعيف، وله طرق بوصيري:  ال]  #   ضعيف جدا

 [ بن الحصين العقيلي وهو متروك.
 

 بَابُ تَرْوِيحِ الْقُلُوبِ لِتَعِيَ   -  38
، َعْن َأيِب  وقال أَبُو يَ ْعَلى: حدثنا ُسَلْيَماُن ْبُن ُعَمَر ْبِن َخاِلٍد أَ  - 3104 بُو أَيُّوَب الرَّقِّيُّ، حدثنا ََيََْي ْبُن َسِعيٍد َعِن اْلَكْلِبِّ

ُ َعَلْيِه وَ  ، َفِقيَل: اَي َرُسوَل َصاِلٍح، َعِن ابن عباس َرِضَي هللا َعْنهما قَاَل: قُرَِئ ِعْنَد النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ َسلََّم قُ ْرآن  َوأُْنِشَد ِشْعر 
، أَقُ رْ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: "اَّللَِّ  ". نَ َعْم  آن  َوِشْعر  يف جَمِْلٍس؟ قَاَل َصلَّى اَّللَّ

ا: المحقق] #   [ هذا الحديث بهذا اإلسناد ضعيف جدًّ
 

 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ باب التحذير من الكذب على رسول اهلل صَلَّى    -  39
د : حدثنا مَحَّاد  َعْن َأيِب َها  -  3105 ُ َعَلْيِه قَاَل ُمَسدَّ رُوَن، َعْن َأيِب سعيد َرِضَي هللا َعْنه قال: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ًدا، فَ ْلي َت َب َوَّْأ َمْقَعَدهُ ِمَن النَّ َوَسلََّم: "   ". اِر َمْن َكَذَب َعَليَّ ُمت ََعمِّ
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الَعْبدي، وهو ضعيف.]البوصيري:    #   ا، آفته أبو  :  لمحققا[ ]رواه ُمَسدَّد، وفي إسناده أبو هارون  هذا إسناد ضعيف جدًّ
ا تبلغ به حد التواتر  هارون، وهو متروك.  [ ولمتن الباب شواهد كثيرة جدا

 

قَا  -  3106 َعْنه  هللا  َرِضَي  ُشَرْحِبيَل  ْبِن  َعْمرِو  َعْن  َعمَّاٍر،  َأيِب  َعْن  طَْلَحَة،  َعْن  اأْلَْعَمِش،  َعِن  ُفَضْيل   ثَ نَا  قَاَل  َحدَّ َل: 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم "  َرُسولُ  ًدا لُِيِضلَّ ِبِه النَّاَس، فَ ْلي َت َب َ اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  ". وَّْأ َمْقَعَدهُ ِمَن النَّاِر  َمْن َكَذَب َعَليَّ ُمت ََعمِّ

أبو عمار: هو غريب بن حميد الدهني الكوفي، وثقه أحمد ويحيى، وذكره ابن حبان في  :شعيب في تخريج مشكل األثار] # 
يرتقي لفظ الباب إلى الصحيح لغيره سوى  ، و هذا إسناد رجاله ثقات، إال أنه مرسل:  المحقق ]  [   ثقات، وقال يروي المراسيلال

 [ لفظة: "ليضل به الناس"
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 بَابُ ذِكْرِ الْمَوْتِ، وَقِصَرِ الْأَمَلِ   -  2
َرُسوُل اَّللَِّ وقال أَبُو    -  3116 قَاَل  قَاَل:  َرِضَي هللا َعْنه  َجاِبٍر  َأيِب الزَُّبرْيِ، َعْن  َجْعَفٍر، َعْن  َأيِب  ْبُن  احْلََسُن  حدثنا    َداُوَد: 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: قَاَل يل جْبيل عليه السالم: "   ، َوَأْحِبْب  اَي حُمَمَُّد، ِعْش َما ِشْئَت فَِإنََّك مَ َصلَّى اَّللَّ َمْن َأْحب َْبَت فَِإنََّك  يِّت 
 ". ُمَفارِقُُه، َواْعَمْل َما ِشْئَت فَِإنََّك اَلِقيِه  

رواه أبو داود الطيالسي بسند ضعيف، لضعف الحسن بن أبي جعفر الُجفري، لكن له شاهد، رواه الحاكم  ]البوصيري:  # 
 [ هذا اإلسناد ضعيفحسن لغيره و  الحديث :  المحقق[ ]وصححه.

 

ِضَي أَبُو َبْكٍر: حدثنا ََيََْي ْبُن يَ ْعَلى عن محيد، هو اأْلَْعَرِج، َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن احْلَاِرِث، َعِن اْبِن َمْسُعوٍد رَ وقَاَل    -  3118
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: "   اِلِب ُدنْ يَا َواْلَمْوُت َيطْلُبُُه، َوَعَجبًا َوَعَجبًا ِلطَ   َعَجبًا لِغَاِفٍل َواَل يُ ْغَفُل َعْنُه،هللا َعْنه، َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ

َ أَْم َأْسَخطَهُ   ". ِلَضاِحٍك ِمْلَء ِفيِه َواَل َيْدِري َأْرَضى اَّللَّ
)  األلباني]  #   الضعيفة  السلسلة  وحميد  :  المحقق]  [.جدا  ضعيف:  (743في  يعلى،  بن  يحيى  لضعف  ضعيف،  اإلسناد 

 [األعرج.
 

، َعْن حُمَمَِّد ْبِن ُعْرَوَة، َعْن ُعْرَوَة قَاَل: تُ ُوفَِّيِت وقَاَل احْلَاِرُث:    -  3119 حدثنا ُعْثَماُن ْبُن ُعَمَر، ثنا يُوُنُس َعِن الزُّْهِريِّ
فالن:   فقال  منها،  َيْضَحُكوَن  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّ  َرُسوِل  َأْصَحاُب  وََكاَن  اْسرَتَاَحتْ اْمَرأَة   َقِد  النَِّبُّ َوَْيََها  فَ َقاَل   ،

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: "  َا َيْسرَتِيُح َمْن ُغِفَر َلهُ َصلَّى اَّللَّ  ". ِإَّنَّ
 ِإْسنَاُدهُ ُمْرَسل ، رجاله ثقات.  *

.]البوصيري:  #   [ اإلسناد ضعيف، إلرساله.صحيح لغيره، وهذا :  المحقق[ ]رواه الحارث مرسًلا
 

، أان َحِبيُب ْبُن الشَِّهيِد، ثنا احْلََسُن ْبُن َأيِب احْلََسِن َعْن ِعْمَراَن ْبِن ُحَصنْيٍ َرِضَي هللا َعْنه  حدثنا اخْلَِليُل ْبُن زَكَ   - 3120 رايَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: "   ُ َوَرُسولُهُ َأْعَلُم،" قَالُ َأيُّ اْلُمْؤِمِننَي َأْكَيُس؟  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َأْكَيُس اْلُمْؤِمِننَي:  قَاَل: "    وا: اَّللَّ
 ". َأْكثَ ُرُهْم لِْلَمْوِت ذِْكًرا، َوَأْحَسنُ ُهْم لَهُ اْسِتْعَداًدا 

ا، فيه الخليل بن زكريا،  :  المحقق[ ]رواه الحارث، عن الخليل بن زكريا، وهو ضعيف.]البوصيري:    #   اإلسناد ضعيف جدا
 [ متروكوهو 

 

، عن آابئه َرِضَي هللا َعْنهم قَاَل: قَاَل  حدثنا ََيََْي ْبُن َهاشِ   -  3121 ٍم، أان أَبُو َخاِلٍد َعْمُرو ْبُن َخاِلٍد، َعْن زَْيِد ْبِن َعِليٍّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: "  ُ َوَرُسولُ َأيُّ النَّاِس َأْكَيُس؟ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُ َعَليْ " قُ ْلُت: اَّللَّ ِإنَّ َأْكَيَس  ِه َوَسلََّم: "هُ َأْعَلُم، قَاَل َصلَّى اَّللَّ

 ". النَّاِس َأْكثَ ُرُهْم لِْلَمْوِت ذكرًا، وأحسنهم له اْسِتْعَداًدا 
ا، فيه يحيى بن هاشم، وهو متهم بالكذب،  :  المحقق[ ]رواه الحارث، وَعمرو ضعيف.]البوصيري:    #   اإلسناد ضعيف جدا

 [ ، وهو متروك.وَعمرو بن خالد
 

 نَّافِعَةِ بَابُ الْوَصَايَا ال   -  3



306 

 

لَّى  وقال أَبُو بكر: حدثنا أبو األحوص َعْن َمْنُصوٍر ، َعْن َساملِِ ْبِن َأيِب اجْلَْعِد، َعْن ثَ ْواَبَن َمْوىَل َرُسوِل اَّللَِّ صَ   -  3122
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأْو َغرْيِِه من أصحاب النِب   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َرِضَي هللا َعنْ اَّللَّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َصلَّى اَّللَّ هم، َعْن َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

" تقَاَل:  أَْو  ِإميَانِِه،  َعَلى  تُِعينُهُ  ُمْؤِمَنًة  زوجة  أو  شاكراً،  قلباً  أو  ذاكرًا،  ِلَسااًن  َأَحدُُكْم  ِإميَانِ عنيلِي َتَِّخْذ  َعَلى  َأَحدَُكْم   ". هِ  
َأْخرَ *   َوَقْد  ِفيِه،  لِلشَّكِّ  َوْحَدُه،  َأْورَْدتُهُ  َعْنه  هللا  َرِضَي  ثَ ْواَبَن  َعْن  اجْلَْعِد،  َأيِب  ْبِن  َساملِِ  طَرِيِق  ِمْن  َماَجْه  َواْبُن  ِْمِذيُّ  الرتِّ َجهُ 

 َوِسيَاقُ ُهَما َأُتُّ. 
 منقطع،[اإلسناد رجاله ثقات، إال  أنه حسن لغيره، وهذا : المحقق] # 

 

ْعُت أََنَس ْبَن َماِلٍك َرِضَي وقال َأمْحَُد ْبُن َمِنيٍع: حدثنا يَ   1-  3127 زِيُد ْبُن َهارُوَن، أان اْلَعاَلءُ أَبُو حممد الثَّقفي قال: ْسَِ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوَأاَن اْبُن مَثَاِن ِسنِ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأوَّلُ هللا َعْنه يَ ُقوُل: َخَدْمُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  َما َعلََّميِن نَي، َفَكاَن َصلَّى اَّللَّ

وال تَِبْيَْتَّ وال ُتْصِبَحنَّ يَ ْوًما َويف قَ ْلِبَك ِغشٌّ أِلََحٍد ِمْن "، َفذََكَر احْلَِديَث َويف آخره: "اَي ُبيَنَّ، َأْحِكْم ُوُضوَءكَ َأْن قَاَل يل: " 
ْساَلِم، فَِإنَّ  أحبين، ومن َأَحبَّيِن، فَ ُهَو َمِعي يف اجْلَنَِّة، اَي ُبيَنَّ، فَِإَذا علمت   َهَذا ِمْن ُسنَّيِت، َوَمْن َأَخَذ ِبُسنَّيِت، فقد  َأْهِل اإْلِ

 ". هِبََذا َوَحِفْظَت َوِصيَّيِت، َفاَل َيُكوَننَّ َشْيء  َأَحبَّ إِلَْيَك ِمَن اْلَمْوِت، فَِإنَّ ِفيِه رَاَحَتكَ 
 

َقِريُّ َعْن َعِليِّ ْبِن زَْيٍد،  ال أَبُو يَ ْعَلى: حدثنا ََيََْي ْبُن أَيُّوَب، ثنا حمَُ وق  2-  3127 مَُّد احْلََسِن ْبِن َأيِب يَزِيَد، ثنا َعبَّاد  اْلِمن ْ
 َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب، َعْن أََنٍس َرِضَي هللا َعْنه، فذكر مثله، وأُتَّ منه. 

 
، َعْن أََنٍس َرِضَي هللا َعْنه،  ُن ِمْرَداٍس، ثنا الرَّبِيُع ْبُن بَْدٍر َعْن َأيِب حَ حدثنا َخاِلُد بْ  3- 3127 ازٍِم، َعْن حفص بن ُعبيد اَّللَِّ

" ِفيِه:  َوزَاَد  َأانَ َفذََكَرهُ  أجيء  صغريهم،  وارحم  اْلُمْسِلِمنِي،  َوَوقِّْر َكِبرَي  بَ رََكاِتَك،  يف  تعاىل  هللا  يَزُِد  بيتك  يف  َوأَْنَت َوَسلِّْم   
ُ َعلَ َكَهاَتنْيِ   ْيِه َوَسلََّم َبنْيَ َأَصاِبِعِه. ". َومَجََع َصلَّى اَّللَّ

 
 حدثنا َمْنُصوُر ْبُن َأيِب ُمزَاِحٍم، ثنا ُعَمُر ْبُن َأيِب خليفة عن ضرار ْبِن مسلم، قال: ْسعته َيْذُكُرهُ َعْن أََنٍس َرِضيَ  4- 3127

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفذََكَر   ، ُمتَّ " إن َّنت َوأَ احْلَِديَث، َويف آخره:  هللا َعْنه، قَاَل: أوصاين َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ْنَت طَاِهر  َفُمتَّ
 ". َشِهيًدا، اَي أََنُس، َوقِِّر اْلَكِبرَي، َواْرَحِم الصَِّغرَي 

أسانيده ضعيفة أو ضعيفة  :  المحقق[ ]رواه أحمد بن َمنيع بسند ضعيف؛ لضعف العًلء أبي محمَّد الثقفي.]البوصيري:    #  
 [جدا

 

َرْوُح  وقا  -  3129 حدثنا  يَ ْعَلى:  أَبُو  َرِضَي هللا ل  اَنِفٍع، َعِن ابن عمر  َحِكيٍم، َعْن  ْبِن  اْلَكْوثَِر  ُهَشْيم  َعِن  ، ثنا  َحاُتٍِ ْبُن 
يَ َتحَ  قَ ْوم   فَِإَذا  اْلَمْسِجِد،  ِإىَل  يَ ْوٍم  َذاَت  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّ  َرُسوُل  َخَرَج  قَاَل:  َحِديثُ ُهمْ دَّ َعْنهما،  َأْضَحَكُهْم  ، ثُوَن 

 " فَ َقاَل:  َفَسلََّم  َهاِذَم اللَّذَّاِت، اْلَمْوتَ فَ َوَقَف  قَ ْوم     ،" اذُْكُروا  فَِإَذا  ُأْخَرى،  َخْرَجًة  َذِلَك  بَ ْعَد  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َوَخَرَج َصلَّى 
" فَ َقاَل:  َوَيْضَحُكوَن  نَ ْفِسييَ َتَحدَّثُوَن  َوالَِّذي  مَ   أََما  تَ ْعَلُموَن  لَْو  ُتْم َكِثريًا  بَِيِدِه،  َولََبَكي ْ قَِلياًل،  َلَضِحْكتُْم  َأْعَلُم،  قال: ا   ."

ثُوَن َوَيْضَحُكوَن َفَسلََّم، مثَّ قَاَل:   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم أَْيًضا فَِإَذا قَ ْوم  يَ َتَحدَّ ْساَلَم بدأ غري" وخرج رسول هللا َصلَّى اَّللَّ باً،  َأاَل ِإنَّ اإْلِ
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ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: "    لِْلغَُراَبِء يَ ْوَم اْلِقيَاَمةِ وسيعود َغرِيبًا َفطُوََب   ؟ قَاَل َصلَّى اَّللَّ الَِّذيَن ِإَذا  "، ِقيَل َلُه: َوَمِن اْلُغَراَبءُ اَي َرُسوَل اَّللَِّ
 ". َفَسَد النَّاُس َصَلُحوا  

الحديث ا: المحقق[ ]، وهو ضعيف.رواه أبو يعلى بسند فيه كوثر بن حكيم]البوصيري:  #   [ بهذا اإِلسناد ضعيف جدا
 

ْرَداِء َرِضَي هللا   1-  3130 د : حدثنا أبو األحوص، ثنا أَبُو ِإْسَحاَق َعْن رَُجٍل ِمَن الَنَخع قال: َشِهْدُت َأاَب الدَّ   وقَاَل ُمَسدَّ
عْ  ْسَِ َحِديثًا  حُمَدِّثُُكْم  ِإيّنِ  فقال:  املوت  حضره  ِحنَي  اَّللَِّ َصلَّ َعْنه،  ِمْن َرُسوِل  "  تُهُ  يَ ُقوُل:  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ تعاىل ى  هللا  اعبد 

تستجاب  فإَّنا  املظلوم  دعوات  واتق  املوتى،  يف  نَ ْفَسَك  َوُعدَّ  يَ َراَك،  فَِإنَّهُ  تَ َراهُ  َتُكْن  مَلْ  فَِإْن  تَ َراُه،  اْسَتطَاَع  َكأَنََّك  َوَمِن   ،
ًوا ْلِعَشاَء اآْلِخَرَة َوَصاَلةَ ِمْنُكْم َأْن َيْشَهَد ا  ".  اْلَغَداِة يف مَجَاَعٍة، فَ ْلي َْفَعْل َوَلْو َحب ْ

َهُم. *   َصِحيح  َلْواَل اْلُمب ْ
ْرَداِء َرِضَي هللا َعْنه، 2- 3130 ثَ نَا ُفَضْيُل ْبُن ِعيَاٍض َعْن َمْنُصوٍر، َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ُمرََّة، َعْن َأيِب الدَّ َل: " اعبد هللا  قَا َحدَّ

"  تعاىل َكأَنَّ  "، َوزَاَد:  اْلَمظُْلوِم   " قَ ْوِلِه:  ِإىَل  َمْوقُوفًا  َفذََكَرهُ   ،" تَ َراهُ  وإن  َك  يلهيك،  ِمْن َكِثرٍي  َخرْي   يُ ْغِنيَك  قَِلياًل  َأنَّ  َواْعَلْم 
َلى، َوَأنَّ اْلِْبَّ اَل يُ ْنَسى  . " الدِّين اَل يَ ب ْ

 [ حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف: المحققبسند فيه راو لم يسم .[ ]]البوصيري: رواه ُمَسدَّد  # 
 

ُ عَ   -  3131 ، َعْن رجل حدثه قال: َأنَّ النِب َصلَّى اَّللَّ َلْيِه َوَسلََّم   وقَاَل اْبُن َأيِب ُعَمَر: حدثنا ُسْفيَاُن َعْن َأيِب زََكرايَّ اْلُكويفِّ
هَ َّنى رجالً َعْن َثاَلٍث، َوَأْوَصاهُ بثالث،   ُقْض َعْهًدا َواَل تُِعْن َعَلى نَ ْقِضِه، َواَل تَ ْبِغ، فَِإنَّ ا، فَ َقاَل: "  فأما اليت ََّنَاهُ َعن ْ اَل تَ ن ْ

َك َوَمْكَر السيء، فَِإنَّهُ اَل َيَِيُق اْلَمْكُر السيء ِإالَّ ِبَِْهِلهِ  "،  عاىل طَاِلب   ، َوهَلُنَّ من هللا تَمْن بُِغَي َعَلْيِه لينصرنَّه هللا تعاىل، َوِإايَّ
ُيْسِليَك َعمَّا ِسَواُه، َوَعَلْيَك اِبلدَُّعاِء، فَِإنََّك اَل َتْدِري َمََّت ُيْسَتَجابُ الَّيِت َأْوَصاهُ هبا: "    َوَأمَّا   أن تكثر ِذْكَر اْلَمْوِت، فَِإنَّهُ 

  ". َكْرُتُْ أَلَزِيَدنَُّكمْ "، مثَّ قرأ سفيان: " إِلن شَ   َلَك، َوَعَلْيَك اِبلشُّْكِر، فَِإنَّهُ زاَِيَدة  
 [ولبعضه شواهد. ، وشيخه مبهم لم يتبين لي.لم أقف له على ترجمة أبو زكريا الكوفي: المحقق] #  

 

ْعُت ُعْقَبَة ْبَن حُمَمٍَّد اْلَمَدينَّ َُيَدُِّث َعْن  - 3132 ِد الرَّمْحَِن ْبِن  َعبْ وقال أَبُو يَ ْعَلى: حدثنا َعْبُد اأْلَْعَلى، ثنا ُمْعَتِمر قال: ْسَِ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل:  زَْيِد ْبِن َأْسَلَم، َُيَدُِّث َعْن َأيِب َحازٍِم، َعْن َسْهِل ْبِن َسْعٍد َرِضَي هللا َعْنه، رََفعَ   احْلَِديَث ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ

 ". يُحَها الّرَِجاُل عند هللا تبارك وتعاىل َخَزاِئُن لِْلَخرْيِ َوالشَّرِّ، َمَفاتِ " 
"فطوبى لمن  رواه أبو يعلى بسند ضعيف؛ لضعف عبد الرحمن بن زيد بن َأْسَلم، وَروى ابن ماجه منه:  ]البوصيري:    #   

للخير". ا  مفتاحا ضعيف. :  المحقق[ ]جعلته  وهو  زيد  بن  الرحمن  وفيه عبد  له،  ترجم  أجد من  لم  المدني  بن محمَّد   عقبة 
 [ ولبعضه شواهد.

 

 ابُ حُسْنُ الْخُلُقِ بَ   -  4
ُ قَاَل ِإْسَحاُق: أان اْلَفْضُل ْبُن ُموَسى َعْن طَْلَحَة ْبِن َعْمرٍو، َعْن َعطَاٍء، َعنِ  - 3133  اْبِن َعبَّاٍس، َعْن رسول هللا َصلَّى اَّللَّ

 ". ِخيَارُُكْم َأَحاِسُنُكْم َأْخاَلقًا  َعَلْيِه َوَسلََّم قال: " 
ضعيف:  المحقق]  #   إسناد  متروك.  هذا  فهو  الحضرمي،  عمرو  بن  طلحة  علته  ا،  في  و   جدا ثابت  الباب  حديث  متن 

 [ الصحيحين وغيرهما
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 الْمُحَافَظَةِ عَلَى الدِّينِ، وَبَذْلِ الْمَالِ وَالنَّفْسِ دُونَهُ بَابُ    -  5
ٍب، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة َرِضَي هللا َعْنه، َعِن النَِّبِّ  قَاَل أَبُو َداُوَد: حدثنا َعْبُد احْلََكِم ْبُن ذَْكَواَن َعْن َشْهِر ْبِن َحْوشَ   -  3135

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: "   ". ا َغرْيِِه إن من أسوء النَّاِس َمْنزَِلًة َمْن َأْذَهَب آِخَرَتهُ ِبُدنْ يَ َصلَّى اَّللَّ
 [بن ذكوان حديث ثًلثي ضعيف اإلسناد، لضعف عبد الحكم: المحقق ] [رواته ثقات  ]البوصيري: # 

 

 بَابٌ   -  8
َثيِن عيسى بن َسْْبة، َيدث  - 3138 َعمَّْن قَاَل أَبُو يَ ْعَلى: حدثنا ِإْسَحاُق ْبُن أيب إسرائيل، ثنا َعْبِد اَّللَِّ ْبِن اْلُمبَاَرِك، َحدَّ

َع أََنَس بن مالك َرِضَي هللا َعْنه يرفعه قال: "   نْ يَا َعَلىْسَِ نِيَِّة اآْلِخَرِة، َواَل يُ ْعِطي اآْلِخَرَة َعَلى    إن هللا عّز وجل يُ ْعَطى الدُّ
 ". نِيَِّة الدُّنْ يَا 

ا، فيه عيسى بن َسْبرة وهو متروك، وفيه إبهام  :  المحقق[ ]في سنده راٍو لم يسم .]البوصيري:    #   هذا إسناد ضعيف جدا
 [شيخه.

 

 الْبَلَاءِ بِالْمُؤْمِنِ الْكَامِلِ ابْتِلَاءً بَابُ وُقُوعِ    -  10
ْعُت َعْبَد الرَّمْحَِن ْبَن أيب ليلى يقول: َحدَّث َ   -  3140 نَا قَاَل اْبُن َأيِب ُعَمَر: حدثنا ُسْفيَاُن َعْن َعطَاِء بن السائب قال: ْسَِ

َوَسلَّمَ  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  النَِّبِّ  َأْصَحاِب  ِمْن  رَُجل   ا ُفاَلن   َصلَّى  النِب  ْسع  أَنَّهُ  َعْنه  هللا  َرِضَي  َفذََكَر   يقول:  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ َّللَّ
  " َوَسلََّم:  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّ  َرُسوُل  وقال  قَاَل:  َوَصاَلِة  َحِديثًا،  اْلَعْصِر  َصاَلِة  يف  الن ََّهاِر  َوَماَلِئَكةُ  اللَّْيِل  َماَلِئَكةُ  جتتمع 

يف َصاَلةِ الصُّْبحِ  الن ََّهاِر  َماَلِئَكةُ  فَ َتْصَعُد  الصُّْبِح،  ،  يف َصاَلِة  اللَّْيِل  َماَلِئَكةُ  َوَتْصَعُد  اللَّْيِل،  َماَلِئَكةُ  ِفيُكْم  وتبقى  اْلَعْصِر،   
َوتَ رَْكنَاُهمْ  ُيَصلُّوَن،  َوُهْم  نَاُهْم  أَتَ ي ْ َويَ ُقولُوَن:  الن ََّهاِر،  َماَلِئَكةُ  ِفيُكْم  َقى  رَُجاًل   َوتَ ب ْ ِفيِهْم  َوتَ رَْكنَا  ُيَصلُّوَن،  َخرْي   َوُهْم  ُيِصْبهُ  مَلْ   

، َواَل َباَلء  َقطُّ، ِإالَّ َعِلَم أَنَّهُ ِمْنَك، فَ ي َُقوُل: ابتلوا عبدي، أو زيدوا َعْبِدي "، قَاَل سفيان: ال أدري ِبيتهما بدأ، قال:  َقطُّ
ف َ "   ابْ ت َُلوهُ  يَ ُقوُل:  مثَّ  ت َُلونَُه،  أَ فَ ي َب ْ َوُهَو  ابْ ت َُلوهُ  يَ ُقوُل:  مثَّ  ت ََلى،  زِيُدوُه،  يُ ب ْ فَ ي َُقوُل:   ، َربِّ َأْي  اْلَباَلءُ  انْ ت ََهى  فَ ي َُقولُوَن:  ْعَلُم 

، انْ ت ََهى الْ فَ يُ َزاُد، مثَّ يَ ُقوُل: زِيُدوُه، فَ يُ َزاُد، مثَّ يقول: زيدوه، فيزاد، مث يَ ُقوُل: زِيُدوُه، َوُهَو َأْعَلُم فَ ي َُقولُوَن:   َمزِيُد َأْي َربِّ
، َأْصَْبَ َعْبٍد وأشكره، فَ ي َُقوُل: اكْ فَ ي َُقوُل: َكْيَف تَ رَْكتُ  تُ ُبوا ْم َعْبِدي يف اْلَباَلِء، وََكْيَف رأيتموه يف الرََّخاِء؟ فَ ي َُقولُوَن: َأْي َربِّ

ُل َواَل يُ َغريَُّ َحَّتَّ يَ ْلَقاين   ".  َعْبِدي ِمَّْن اَل يُ َبدَّ
وإن كييان قييد اخييتلط، إال  أن رواييية سييفيان، عنييه كانييت  هذا إسناد صحيح، وعطاء:  المحقق]  [إسناده صحيحي:  بوصير ال]  #  

 [قبل االختًلط.
 

 بَابُ الْحَثِّ عَلَى الصَّبْرِ   -  11
قَاَل: ِقيَل اَي قَاَل أَبُو َبْكٍر: حدثنا ُحَسنْيُ ْبُن َعِليٍّ َعْن زَاِئَدَة، َعْن ِهَشاٍم، َعِن احْلََسِن، َعْن َجاِبٍر َرِضَي هللا َعْنه  - 3141

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: "  َرُسو  ميَاِن أَْفَضُل؟ قَاَل َصلَّى اَّللَّ ، َأيُّ اإْلِ  ". اَحةُ  الصَّْْبُ َوالسَّمَ َل اَّللَِّ
 أخرجه من حديث طويل، قد َأْخَرُجوهُ ُمَفرَّقًا ِإالَّ َهِذِه اجْلُْمَلَة.  ِإْسنَاُدهُ حسن. *
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 [ه منقطعهذا إسناد رجاله ثقات، إال  أنحسن لغيره، و : المحقق] # 
 

 بَابُ التَّرْهِيبِ مِنْ مَسَاوِئِ الْأَعْمَالِ   -  15
ْنه  وقال َأمْحَُد ْبُن َمِنيٍع: حدثنا َكِثرُي ْبُن ِهَشاٍم، ثنا فرات بن سلمان َعْن َأيِب اْلُمَهاِجِر، َعْن أيب ذّر َرِضَي هللا عَ   -  3149

  ُ اَّللَّ َأاَب اْلَقاِسِم َصلَّى  َخِليِلَي  ْعُت  ْسَِ َوَسلََّم يَ ُقوُل: "  قال:  الشَّْوكِ َعَلْيِه  َُيَْتََن ِمَن  اَل  َمنَاِزَل  َكَما  يَ ْنِزُل اْلُفجَّاُر  اَل  اْلِعَنُب،   
 ". اأْلَبْ َراِر، َومُهَا طَرِيَقاِن، فَأَي َُّهَما َأَخْذُتُْ، َورََد ِبُكْم َعَلى َأْهِلِه 

 [هاجر.هذا إسناد ضعيف؛ لجهالة أبي الم حسن لغيره، و : المحقق] # 
 

3150  -  ، َعْن   وقال أَبُو يعلى: حدثنا ُمَؤّمل، ثنا ُمَكْبَّ ْبُن ُعْثَماَن، ثنا اْلَوِضنُي ْبُن َعطَاٍء َعْن يزيد بن َمْرَثد اْلَمْذِحِجيِّ
 َعَلْيِهنَّ َومَلْ يَ ْعَمْل هِبِنَّ، لقي هللا   َيْصِْبْ َأيِب َذرٍّ َرِضَي هللا َعْنه قَاَل: إن هللا تبارك وتعاىل َبََن ِديَنهُ َعَلى َأْربَ َعِة أَرَْكاٍن، َفَمْن ملَْ 

، َوَحَراَم اَّللَِّ  ، َوََّنَْي  تعاىل ِمَن الفاسقني، قال: َوَما ُهنَّ اَي َأاَب ذر ، قال َرِضَي هللا َعْنه: ُيسلِّم َحاَلَل اَّللَِّ َّللَِِّ  َّللَِِّ ، َوَأْمَر اَّللَِّ َّللَِِّ
، ال يُ ْؤَتََ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: "  ُن َعلَ اَّللَِّ َّللَِِّ ُ. قَاَل: قال أبو القاسم َصلَّى اَّللَّ كما اَل َُيَْتََن ِمَن الشَّْوِك اْلِعَنُب، َكَذِلَك  ْيِهنَّ ِإالَّ اَّللَّ

 ". اَل يَ نَاُل اْلُفجَّاُر َمنَاِزَل اأْلَبْ َراِر  
القيسراني]  #   )  ابن  التذكرة  الحديث افيه مكبر بن عثمان  :  (181في معرفة  منكر  هذا إسناد ضعيف  :  المحقق]  [لتنوخي 
ا  [جدا

 

 بَابُ عَيْشِ السَّلَفِ   -  18
زاَِيٍد   1-  3157 ْبُن  يَزِيُد  َثيِن  َحدَّ يقول:  بن إسحاق  حُمَمََّد  ْعُت  ْسَِ قال:  أيب  ثنا  َجرِيٍر،  َوْهُب ْبُن  أخْبان  ِإْسَحاُق:  وقَاَل 

َع َعِليَّ ْبَن َأيِب طَاِلٍب َرِضَي هللا َعْنه َُيَدُِّث، قَاَل: َخَرْجُت يف َغَداٍة الُقَرظي،  َعْن حُمَمَِّد ْبِن َكْعٍب، ُهَو   قال: َحدََّثيِن َمْن ْسَِ
ُتهُ  َفُجب ْ ِعْنَداَن،  َقْد َكاَن  معطوابً  ِإَهااًب  فََأَخْذُت  اْلَْبُْد،  أذلقين  َقْد  َحِرًضا  َجائًِعا  بَ ْييِت  ِمْن  مثَّ  َشاتَِيٍة  مثَّ َخْلُتهُ  أَدْ ،  ُعنُِقي،  يف 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، لَب ََلَغيِن،  َحَزْمتُهُ َعَلى َصْدِري َأْسَتْدِفُئ ِبِه، َواَّللَِّ ما يف بَ ْييِت َشْيء  آُكُل ِمْنُه، َوَلْو َكاَن يف بَ ْيِت النَِّبِّ   َصلَّى اَّللَّ
ثُ ْغَرِة ِجَدارِِه فَ َقاَل: َما َلَك اَي َأْعَرايِبُّ، َهْل َلَك يف ُكلِّ   حائط ِمنْ  فخرجت يف بعض نَ َواِحي اْلَمِديَنِة فاطلعت إىل يهودي يف

َمَْلُْت َكفِّي،    َدْلٍو بَِتْمَرٍة؟ ، فَ ُقْلُت: نَ َعْم، فَاف َْتِح احْلَاِئَط، فَ َفَتَح يل، فدخلت، فجعلت أَْنزُِع َدْلًوا ويعطيين َترة، حَّت إذا
اآْل  ِمْنَك  َحْسِب  فََأكَ قُ ْلُت:  مثَّ  ْلتُ ُهنَّ َن،  يف  ،  ِإلَْيِه  َفَجَلْسُت  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  النَِّبِّ  ِإىَل  ِجْئُت  مثَّ  اْلَماِء،  يف  َكَرْعُت 

نَا ُمصْ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يف ِعَصابٍَة من أصحابه َرِضَي هللا َعْنهم، إذ طلع َعَلي ْ ُعَمرْيٍ َرِضَي هللا  َعُب ْبُن  اْلَمْسِجِد َوُهَو َصلَّى اَّللَّ
ِفيهِ  َما َكاَن  ذََكَر  َوَسلََّم،  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ اَّللَِّ َصلَّى  َرُسوُل  رَآهُ  فَ َلمَّا  َمْرقُوَعٍة،  َلهُ  بُ ْرَدٍة  يف  ُهَو   َعْنه  الَّيِت  َحاَلهُ  َورََأى  النَِّعيِم،  ِمَن 

نَاهُ فَ َبَكى، مثَّ قال: " َها، َفَذرََفْت َعي ْ ِإَذا َغَدا َأَحدُُكْم يف ُحلٍَّة َورَاَح يف ُأْخَرى، َوُسرِتَْت بُ ُيوُتُكْم َكَما ُتْسرَتُ كيف أنتم    َعَلي ْ
َعَلْيِه  اْلَكْعَبُة؟    ُ اَّللَّ َصلَّى  قَاَل  لِْلِعبَاَدِة.  َونَ ت ََفرَُّغ  املؤنة،  نُْكَفى  َخرْي ،  يَ ْوَمِئٍذ  ََنُْن  قُ ْلنَا:  اْلي َ "    َوَسلََّم:"،  َخرْي  أَنْ تُُم  ِمْنُكْم ْوَم   

 . “ يَ ْوَمِئٍذ 
 

ََنَْوُه.   2-  3157 َجرِيٍر  ْبُن  َوْهُب  ثنا  ُعَمَر،  ْبُن  اَّللَِّ  ُعب َْيُد  حدثنا  يَ ْعَلى:  أَبُو   َوقَاَل 
 قلت: رواه الرتمذي ِمْن طَرِيِق اْبِن ِإْسَحاَق ِبِه خُمَْتَصًرا. 
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 ِضَي هللا َعْنه بعض قصة التمر. َعِليٍّ رَ  َوَرَوى َأمْحَُد ِمْن َحِديِث جُمَاِهٍد َعنْ  3- 3157

 

ْعُت حُمَمََّد ْبَن َكْعٍب الُقَرظي َيدث ِب  4-  3157 ن  َوقَاَل اْبُن َأيِب ُعَمَر: حدثنا ِهَشاُم ْبُن ُسَلْيَماَن، ثنا أبو رافع قال: ْسَِ
هللا َرِضَي  َعِليٌّ  ن َُهْم  بَ ي ْ فَ َقاَم  َأْزَمة ،  ُهْم  َأَصابَ ت ْ اْلِعَراِق  ف َ َأْهَل  َعْنه  مير   اَل  َأْن  أَلَْرُجو  ِإيّنِ  فَ َواَّللَِّ  أَْبِشُروا،  النَّاُس،  أَي َُّها  َقاَل: 

ْهِر َما أَ  ٍم ِمَن الدَّ ئًا آُكُلهُ َحَّتَّ  عليكم إالَّ َيِسري  َحَّتَّ تَ َرْوا َما َيُسرُُّكْم ِمَن الرخاء واليسر، قد رأيتين بكيت َثاَلثََة أايَّ ِجُد َشي ْ
َأنْ  يَ ْقتُ لَ َخِشيُت  اَّللَُّ   َصلَّى  فَ َقاَل  يل،  َتْسَتْطِعُمهُ  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّ  َرُسوِل  ِإىَل  فَاِطَمَة  فأرسلت  اجْلُوُع،  َعَلْيِه يِن   

َوَلِكِن اْرِجِعي فسريزقكم    -َبنْيَ َيَدْيِه    ٍء قَِليلٍ ِلَشيْ   -اَي بُ ن َيَُّة، َواَّللَِّ َما يف اْلب َْيِت طََعام  َيَُْكُلهُ ُذو َكِبٍد إالَّ ما ترى  َوَسلََّم: "  
وتعاىل    -هللا   بِْئٍر،   -تبارك  َشِفرِي  َعَلى  يَ ُهوِديٌّ  فَِإَذا  قُ َرْيظََة،  َبيِن  آِتَ  َحَّتَّ  َوَذَهْبُت  انقلبت  فأخْبتين،  َجاَءْتيِن  فَ َلمَّا   ،"

، َهْل َلَك َأْن َتْسِقَي ََنْاًل يل  ُمَك؟ ، قُ ْلُت: نَ َعْم. فَ بَايَ ْعُتهُ َعَلى َأْن أَْنزَِع ُكلَّ َدْلٍو بَِتْمَرٍة، َفَجَعْلُت أَْنزُِع،   َوُأْطعِ فَ َقاَل: اَي َعِليُّ
قُ ْلُت: اَي َلَك  ِء، مثَّ  َشرِْبُت ِمَن اْلَما، مثَّ  َفُكلََّما نَ َزْعُت َدْلًوا َأْعطَاين ََتَْرًة، َحَّتَّ اْمَتَْلَْت يََداَي ِمَن التَّْمِر، فَ َقَعْدُت فََأَكْلتُ 

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َوَضْعُت فَانْ َقَلْبُت رَاِجًعا، َحَّتَّ ِإَذا  ، مثَّ َبْطنًا، َلَقْد َلِقيُت اْلي َْوَم َخرْيًا، مث نزعت كذلك اِلبْ َنِة َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
أَيْ ُتهُ َوقَ ْفُت أَْنظُُر ِإلَْيِه وأؤامر نفسي آلخذه َأْم َأَذرُُه، فأبيت ِإالَّ َأْخَذُه، فَ َلمَّا رَ ُكْنُت بِب َْعِض الطَّرِيِق، ِإَذا أاََن ِبِدينَاٍر ُمْلًقى،  

تُ َها أخْبَتا اخلْب، فقالت: َهذَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم فََأَخْذتُُه، فَ َلمَّا ِجئ ْ ا رِْزُق من هللا تعاىل  وقلت: أستشري بنت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
فَ فَانْ  الشَِّعرِي، طَِلْق  َدِقيِق  ِمْن  دقيقاً  يبيع  َفَدك  يهود  من  بيهودي  أان  فإذا  السوق،  جئت  حَّت  فانطلقت  َدِقيًقا،  لَنَا  اْشرَتِ 

َر، فجئتها فأخْبَتا  الدِّينَا طَاين فَاْشرَتَْيُت ِمْنهُ فَ َلمَّا اْكت َْلُت قَاَل: َما أَْنَت أِلَيِب اْلَقاِسِم؟، قُ ْلُت: اْبُن َعمِّي، وابنته اْمَرَأِت، فََأعْ 
يف  َذَهٍب  قَ َرارِيَط،  بَِثَمانَِيِة  فَاْرَهْنهُ  بِِه  فَاْذَهْب  َوَجلَّ،  َعزَّ  اَّللَِّ  من  رِْزُق  َهَذا  فَ َقاَلْت:  ِبِه،    اخلْب،  تُ َها  ِجئ ْ مثَّ  فَ َفَعْلُت،  حَلٍْم، 

مثَّ َصن َعْ  وَنَصَبْت، مث عجنت َوَخب َْزُت،  هَلَا،  طََعافَ َقطَّْعُتهُ  فَ َلمَّا نَا  َفَجاَءاَن،  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِإىَل  َوأَْرَسْلنَا  ًما 
قَاَل: "   الطََّعاَم  آنًِفا َتْسأَُليِن رََأى  َهَذا؟ َأمَلْ تَِْتيِن  ر َما  فإن  اخْلََْبَ،  َُنِْْبَْك  َرُسوَل اَّللَِّ  اْجِلْس اَي  بَ َلى،  فَ ُقْلنَا :   ،" ،  أيته طيباً ؟ 

  " فَ َقاَل:  اخْلََْبَ  فََأْخَْباَْنهُ  َوَأَكْلنَا،  اَّللَِّ  َأَكْلَت  اِبْسِم  َفُكُلوا   ، طَيِّب  ُهَو  ُهَو  فَِإَذا  َفَخَرَج،  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  قَاَم  مثَّ   ،"
أيب هللا،  رسول  اَي  فَ َقاَلْت:  فُ َؤاُدَها،  نُزَِع  َتْشَتدُّ َكأَنَّهُ  َسَقَط،  ِبَِْعَرابِيٍَّة  أَْيَن  َأْدِري  َما  َواَّللَِّ   ، ِمينِّ َفَسَقَط  ِبِدينَاٍر  َمِعي  أُْبِضُع   

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: "  فَاْنظُْر ِبَِيِب   ُتهُ َصلَّى اْدِعي يل َعِليَّ ْبَن َأيِب طَاِلٍب  َوأُمِّي َأْن يُْذَكَر َلَك، فَ َقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ "، َفِجئ ْ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: "    اَّللَُّ  ُ َعَلْيِه  اْذَهْب ِإىَل  َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ َقاَل يل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ اجْلَزَّاِر فَ ُقْل َلُه: ِإنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

، فََأْرِسْل اِبلدِّينَاِر   َسَل ِبِه، فََأْعطَاهُ اأْلَْعَرابِيََّة، َفَذَهَبْت. "، فََأرْ َوَسلََّم يَ ُقوُل َلَك: ِإنَّ قَ َرارِيَطَك َعَليَّ
 [ حسن لغيره: المحقق] # 

 

، َعْن رَُجٍل، َعِن ابوقَاَل    -  3158 َهاٍل َعِن الزُّْهِريِّ ن عمر َعْبُد: حدثنا يَزِيُد ْبُن َهارُوَن، أان أَبُو اْلَعطُوِف: اجْلَرَّاُح ْبُن ِمن ْ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َحَّتَّ َدَخْلنَا يف بَ ْعِض حيطان األنصار، فجعلَرِضَي هللا َعْنهما، قال: خرجت  نا نلتقط مع رسول هللا َصلَّى اَّللَّ
" يل:  فَ َقاَل  وَنكل،  التَّْمِر  تَُْكلُ ِمَن  اَل  مالك  ابن عمر،  َأْشَتِهيهِ اي  اَل   ، اَّللَِّ َرُسوَل  اَي  فَ ُقْلُت:  َعَلْيِه   ،؟ "،   ُ اَّللَّ قَاَل َصلَّى 

فََأْعطَاين ِمْثَل ُمْلِك ِكْسَرى   ،َومَلْ َأِجْدُه، َوَلْو ِشْئُت َدَعْوُت َريبِّ َلِكينِّ َأْشَتِهيِه، َوَهِذِه ُصْبُح رَابَِعٍة ُمْنُذ مَلْ َأُذْق طََعاًما َم: " َوَسلَّ 
نَا َحَّتَّ  ُف اْلَيِقنَي؟َوقَ ْيَصَر، َفَكْيَف ِبَك اَي اْبَن ُعَمَر ِإَذا بَِقيَت يف قَ ْوٍم ُيبئون رزق سنة َوُيَضعِّ  "، فَ َواَّللَِّ َما بَرِْحنَا َواَل َذَهب ْ

ُكْم َوُهَو السَِّميُع اْلَعِليُم ) نَ َزَلْت: }وَكَ  ُ يَ ْرزُقُ َها َوِإايَّ ُ َعَلْيِه  60أَيِّْن ِمْن َدابٍَّة اَل حَتِْمُل رِْزقَ َها اَّللَّ ({، فَ َقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
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نْ يَا َواَل اتِّبَاِع ا"َوَسلََّم:  َ َعزَّ َوَجلَّ مَلْ َيَُْمْرين ِبَكْنِز الدُّ لشََّهَواِت، فمن كنزها يريد هِبَا َحيَاًة اَبِقَيًة، فَِإنَّ احْلَيَاَة بيد هللا عزَّ ِإنَّ اَّللَّ
 ". ٍد وجّل، َأاَل َوِإيّنِ اَل َأْكِنُز ِدينَارًا َواَل ِدْرمَهًا، َواَل َأْخبَأُ رِْزقًا ِلغَ 

الحديث بهذا : المحقق[ ]يه راو لم يسم .رواه عبد بن حميد، وأبو الشيخ بن حب ان في كتاب "الثواب"، بسند ف]البوصيري:  # 
ا، فيه الَجرَّاح بن ِمْنهال، وهو متروك، وفيه الزُّهري وهو مقبول، وفيه انقطاع، عطاء لم يسمع من ابن   اإلسناد ضعيف جدا

 [ عمر رضي هللا عنهما.
 

َأيِب بَُكرْيٍ، ثنا    -  3159 ْبُن  ََيََْي  حدثنا  احْلَاِرُث:  قَاَل:  وقال  َحازٍِم  َأيِب  حُمَمٍَّد، َعْن  ْبِن  ُسَلْيَماَن  َسِعيٍد َعْن  ْبُن  اْلُمْستَِلُم 
طََعاًما، َفَجَعَل يَ ْرَفُع َقْصعَ  َوَيَضُع َقْصَعًة، قال: فحوَّلت   ،ةً َجَعَل ُعْرَوةُ بن الزبري َرِضَي هللا َعْنهما لعائشة َرِضَي هللا َعْنها 

َوْجَهَها هللا َعْنها  فَ َقاَلْت: َوالَِّذي بَ َعَثهُ اِبحلَْ   َرِضَي  نَا.  ْرِت َعَلي ْ هللا َعْنه: َكدَّ َرِضَي  هَلَا ُعْرَوةُ  فَ َقاَل  تَ ْبِكي،  احْلَاِئِط  َما  ِإىَل   ، قِّ
 رأى املناخل منذ بعثه هللا تبارك وتعاىل َحَّتَّ قُِبَض. 

 [ د وهو مجهول، والنقطاعهاإلسناد ضعيف، فيه سليمان بن محمَّ األثر حسن لغيره، وهذا : المحقق]  #
 

 بَابُ فَضْلِ التَّقَلُّلِ مِنَ الدُّنْيَا، وَمَدْحِ أهل الزهادة فيهم   -  21
احْلََسِن َرِضَي هللا َعْنه، عن النِب َصلَّى وقال احْلَاِرُث: حدثنا َعْبُد اْلَوهَّاِب، يَ ْعيِن اْبَن َعطَاٍء َعْن َعْوٍف، َعِن    -  3175

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: "   َا اْلِغََن ِغََن الن َّْفِس  اَّللَّ  ". لَْيَس اْلِغََن َعْن َكث َْرِة اْلَعَرِض، ِإَّنَّ
 [ إسناد ضعيف؛ ألنه من مرسل الحسن البصري.صحيح لغيره، وهذا :  المحقق] # 

 

 الْوَطَنِ بَابُ فَضْلِ الرِّزْقِ فِي    -  22
احْلََسِن،    -  3178 ْبِن  اَّللَِّ  َعْبِد  َعْن  اْلَمَدينُّ  يَ ْعُقوُب  أيب  بن  إسحاق  حدثين  الوليد،  ْبُن  بَِقيَّةُ  أخْبان  ِإْسَحاُق:  َعْن قَاَل 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: "  أَبِيِه، َعْن َجدِّ  ُمَواِفَقًة،  َأْرَبع   ِه َرِضَي هللا َعْنه، َعْن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ ِمْن َسَعاَدِة اْلَمْرِء: َأْن َتُكوَن َزْوَجُتهُ 
 ".   َوَأْن َيُكوَن رِْزقُهُ يف بَ َلِدهِ  ،َوَأْواَلُدهُ أَبْ َرارًا، َوِإْخَوانُهُ َصاحِلِنيَ 

ا؛ لوجود إسحاق :  المحقق [ ]رواه إسحاق بن راهويه، ورجاله ثقات.]البوصيري:    #   بن أبي    الحديث بهذا اإلسناد ضعيف جدا
 [يعقوب.

 

 بَابُ التَّرْغِيبِ فِي التَّسْهِيلِ فِي أُمُورِ الدُّنْيَا   -  25
َبَة: حدثنا َعْبُد اَّللَِّ ْبُن ِإْدرِيَس، ثنا حُمَمَُّد ْبُن ُعَمارََة َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َعْبِد    -  3184 الرَّمْحَِن ْبِن َمْعَمٍر،  وقال اْبُن َأيِب َشي ْ

ُ َعَلْيِه وَ َعْن رَُجٍل ِمنْ  نْ يَا َتِزُن عند هللا تبارك َسلََّم قَاَل: "   َبيِن فَ ْهٍم َرِضَي هللا َعْنه، قال: َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ َلْو َكاَنِت الدُّ
َها َشْربََة َماٍء   ". وتعاىل َجنَاَح بَ ُعوَضٍة، َما َأْعَطى َكاِفرًا ِمن ْ

 [ اإلسناد حسنغيره، وهذا صحيح ل:  المحقق] [له شاهد بوصيري:ال] # 
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ْن أَبِيِه، َعْن ُمَعاِذ  حدثنا ِإبْ َراِهيُم ْبُن احْلَُسنْيِ اأْلَْنطَاِكيُّ، ثنا َحجَّاُج ْبُن حُمَمٍَّد اأْلَْعَوُر، َعْن ُعْثَماَن ْبِن َعطَاٍء، عَ   -  3187
َلْو َهَرَب َعْبد  ِمِن رِْزِقِه َكَما يَ ْهُرَب ِمَن اْلَمْوِت، أَلَََتهُ َعَلْيِه َوَسلََّم: "  ْبِن َجَبٍل َرِضَي هللا َعْنه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ 

 ". رِْزقُهُ َكَما َيَْتِيِه اْلَمْوُت 
 [ حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف: المحقق] # 

 

 بَابُ التَّبَرُّكِ بِآثَارِ الصَّالِحِنيَ   -  27
ا   -  3195 ْبُن  َهاِشُم  ثنا  َحدَّثَ نَا  سليم حْلَاِرِث:  أم  ِمْن  اْست َْوَهْبُت  قَاَل:  ِسريِيَن  اْبِن  أَيُّوَب، َعِن  ْبُن َعْمرٍو َعْن  اَّللَِّ  ُعب َْيُد 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َوَهَبْت يل ِمْنهُ  بَِعَرِق النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ مد، حنط  . فَ َلمَّا مات حمَرِضَي هللا َعْنها من السك اليت َكاَنْت تَ ْعِجنُهُ 
 َك السك. ِبَذلِ 
 [ هذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات.: المحقق] # 

 

 بَابُ فَضْلِ الْمُدَاوَمَةِ عَلَى الْعَمَلِ   -  28
َحدََّثيِن أَبُو فَاِخَتَة الت َّْيِميُّ مِ   -  3196 ُسَوْيٍد،  ْبُن  ِإْسَحاُق  ثنا  زاَِيٍد،  ْبُن  اْلَواِحِد  حدثنا َعْبُد  د :  َأْهِل اْلُكوَفِة    نْ قَاَل ُمَسدَّ

، إ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َقاَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّ ن ابن أخيت َقِد اْجت ََهَد يف اْلِعبَاَدِة، َوَأْجَهَد نَ ْفَسُه،  قَاَل: َجاَء رَُجل  ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: "   ْساَلِم، ِلُكلِّ ِشرَّة  َفرْتَة ، فارتقبه ِعْنَد َفرْتَتِِه، فإن قارب، فلعل، َوِإْن  تِْلَك شِ فَ َقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ رَّةُ اإْلِ

 ". َهَلَك، فَ ت َبًّا َلهُ 
، ورواته ثقات، وله شاهد مرفوع ِمْن َحِديِث َعْبِد َّللاَِّ ْبِن َعمرو ْبِن العاصي.[ ]  #   :  المحقق]البوصيري: رواه ُمَسدَّد مرسًلا

 [ هذا اإِلسناد رواته ثقات، إالَّ أنه مرسل.، و حسن لغيره
 

 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقُصَّاصِ وَالْوُعَّاظِ   -  32
قال إسحاق: أخْبان َجرير عن مطرِّف، َعْن اْلَقاِسِم ْبِن َكِثرٍي َعْن رَُجٍل ِمْن َأْصَحاِبِه قَاَل: َكاَن َكْعب  َرِضَي هللا   -  3200

فَ َقاَل َعبْ   ، يَ ُقصُّ وَ َعْنه  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ اَّللَِّ َصلَّى  َرُسوَل  ْعُت  هللا َعْنه: ْسَِ َرِضَي  ْبُن َعْوٍف  الرَّمْحَِن  يَ ُقوُل: "  ُد  ِإالَّ  َسلََّم  يَ ُقصُّ  اَل 
 ".   َأِمري ، َأْو َمْأُمور ، أَْو خُمْتَال  

َعْبُد   َهَذا  أُمَُّك،  َثِكَلْتَك  َعْنه:  هللا  َرِضَي  ِلَكْعٍب  َفِقيَل  َفرَتََك  قَاَل:  وََكَذا.  يَ ُقوُل َكَذا  َعْنه  هللا  َرِضَي  َعْوٍف  ْبُن  الرَّمْحَِن 
 ِإنَّ ُمَعاِويََة َأَمَرهُ اِبْلَقَصِص، فَاْسَتَحلَّ َذِلَك ِبَذِلَك. اْلَقَصَص، مثَّ 

 [ هماا.هذا اإِلسناد ضعيف؛ ألن  فيه راوياا مبو حسن لغيره، : المحقق[ ]رواه إسحاق بسند ضعيف.]البوصيري:  # 
 

 وَالتَّبَقُّرِ فِي التَّزَيُّنِ بَابُ كَرَاهِيَةِ تَنْجِيدِ الْبُيُوتِ بِالسُّتُورِ،    -  33
اَل: ُدِعَي َعْبُد قَاَل أَبُو َبْكٍر: حدثنا َعفَّاُن، ثنا مَحَّاُد ْبُن َسَلَمَة، ثنا أَبُو َجْعَفٍر اخْلَْطِميُّ، َعْن حُمَمَِّد ْبِن َكْعٍب قَ   -  3207

 َخارًِجا يَ ْبِكي، فَِقيَل َلُه: ما يبكيك؟ فقال َرِضَي هللا َعْنه: َكاَن   ْبُن يزيد إىل طعام، فلما جاء، رََأى اْلب َْيَت ُمَنجًَّدا فَ َقَعدَ اَّللَِّ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَذا َشيََّع َجْيًشا فَ ب ََلَغ َعَقَبَة اْلَوَداِع، قَاَل َصلَّى   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: "  َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِديَنُكْم،  اَّللَّ  َ َأْست َْودُِع اَّللَّ
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َأْعَماِلُكْم  َوَأمَ  َوَخَواتِيَم  الشَّْمِس،    ،"انَ َتُكْم،  َمطَْلَع  فَاْست َْقَبَل  فقال:  فرو،  بقطعة  َلهُ  بُ ْرَدًة  رََقَع  َقْد  يَ ْوٍم  َذاَت  رَُجاًل  فَ َرَأى 
نْ يَ َوقَاَل َهَكَذا بَِيِدِه، ووصف مَحَّاد  ب َحَّتَّ ظننا أن    -َأْي أَق ْب ََلْت    -ا  يديه بباطن الكفني َوَمدَّ يََدْيِه: َتطَاَلَعْت َعَلْيُكُم الدُّ

نَا، َويَ ْغُدو َأَحدُُكْم يف ُحلٍَّة َويَ ُروُح يف ُأْخَرى، َوَتْسرُتُوَن بُ ُيوَتُكْم َكَما َتْسرُتُوَن اْلَكْعَبةَ  بن يزيد: أو ال  ، فَ َقاَل َعْبُد اَّللَِّ تقع َعَلي ْ
 تسرتون اْلَكْعَبُة. أَْبِكي، َوَقْد رَأَيْ ُتُكْم َتْسرُتُوَن بيوتكم كما 

 قلت: أخرج أبو داود، والنسائي، ِقصََّة اْلَقْوِل ِعْنَد الت َّْوِديِع فَ َقْط وإسنادمها َحَسن . * 
 [ الحديث بهذا اإلسناد صحيح.: المحقق] [إسناده رواته ثقات  بوصيري:ال] # 

 

 يُذْهِبُهُ بَابُ التَّحْذِيرِ مِنَ الرِّيَاءِ، وَالدُّعَاءِ بِمَا    -  37
َلَة اْلَيْحُصِبِّ  قَاَل َأمْحَُد ْبُن َمِنيٍع: حدثنا يَزِيُد، ُهَو اْبُن َهارُوَن، أان اْلَفَرُج ْبُن َفَضالََة، َعْن َأيِب احْلََسِن، َعْن َجب َ   -  3215

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فكان فيما حدثنا أن قالقَاَل: ُكنَّا َمَع رَُجٍل ِمْن َأصْ  : َأنَّ قَاِئاًل ِمَن اْلُمْسِلِمنَي قَاَل: اَي َحاِب النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: "  ! َما النََّجاةُ َغًدا؟ قَاَل َصلَّى اَّللَّ عّز وجل؟ قَاَل َصلَّى " قَاَل: وََكْيَف ُُيادَع هللا اَل َتادع هللا تعاىل َرُسوَل اَّللَِّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  ْرُك اِبَّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ فَِإنَّ اْلَمرَ " َأْن تَ ْعَمَل ِِبَا أَ اَّللَّ ُ ِبِه تُرِيُد ِبِه َغرْيَُه، فَات َُّقوا الّراَِيَء، فَِإنَّهُ الشِّ اِئيَّ يُ نَاَدى ِبِه َمَرَك اَّللَّ
اخْلَاَلئِقِ  رؤوس  على  القيامة  َضلَّ   يَ ْوَم  غَاِدُر،  اَي  َخاِسُر،  اَي  اَي َكاِفُر،  فاجر،  اي  أْساء:  فال    ِبَِْربَ َعِة  أجرك،  َوَبطََل  َعَمُلَك، 

ُ الَِّذي اَل ِإَلَه إالَّ  خالق َلَك اْلي َْوَم عند هللا تعاىل فالتمس َأْجَرَك ِمَّْن ُكْنَت تَ ْعَمُل َلهُ اَي خُمَادُِع   هو، "، قَاَل: فَ ُقْلُت َلُه: آَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم؟ ف ْعَت َهَذا ِمْن رسول هللا َصلَّى اَّللَّ ْعُت َهَذا ِمْن َرُسوِل اَّللَِّ أنت ْسَِ قال: وهللا الَِّذي اَل إَِلَه إالَّ هو، ألان ْسَِ

ئًا مَلْ أَتَ َعمَّْدُه. قَاَل يَزِيُد: وأظ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، ِإالَّ َأْن َيُكوَن َشي ْ    نه قَ َرأَ آاَيٍت ِمَن اْلُقْرآِن: }َفَمن َكاَن يَ ْرُجوْا لَِقاَء رَبِّهِ َصلَّى اَّللَّ
الكهف:   اآلية   ... َصاحِلًا{  َعَماًل  النساء:   ،110فَ ْلي َْعَمْل  اآلية   ... خادعهم{  َوُهَو   َ اَّللَّ ُُيَاِدُعوَن  اْلُمنَاِفِقنَي  }ِإنَّ  َو 

142 . 
هذا الحديث متوقف على معرفة حال أبي الحسن وشيخه َجَبَلة، حيث    الحكم على:  المحقق]  [إسناده ضعيف:  السيوطي]  #  

 [ ترجم لهما، وفيه الفرج بن َفضالة، وهو ضعيف.لم أر من  
 

 باب بقية التحذير من الرياء   -  40
د : حدثنا َخاِلد ، ثنا يَ َزْيُد ْبُن َأيِب زاَِيٍد عن جماهد قال: َأنَّ رَُجاًل َقِدَم َعلَ   -  3221 ى اْبِن ُعَمَر َرِضَي هللا َعْنه  وقال ُمَسدَّ

َلُه: َكْيَف   ولينا عنه، فَ َقاَل  وإذا   ، َيُِبُّ َما  لَهُ  قُ ْلنَا  لَِقينَاُه،  َنن وهو، إذ  قَاَل:  هللا َعْنه؟،  َرِضَي  قَ ْيٍس  ْبُن  أَنْ ُتْم والضّحاك 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِمَن النَِّفا قُ ْلنَا َلهُ َغرْيَ ذلك. قال: َذِلَك َما ُكنَّا نَ ُعدُّ َوََنُْن َمَع َرُسوِل   ِق. اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 [ حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف: المحقق] # 
 

 بَابُ فَضْلِ الْفَقرِيِ الْقَانِعِ   -  42
اجْلَْعِد َرِضَي هللا َعْنه، قَاَل:    َوقَاَل احْلَاِرُث: حدثنا ُمَعاوِيَةُ ْبُن َعْمرٍو، ثنا زَائَِدةُ َعِن اأْلَْعَمِش، َعْن َساملِِ ْبِن َأيِب   -  3225 

  " َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ اَّللَِّ َصلَّى  َرُسوُل  اَببِ قَاَل  قَاَم َعَلى  ِمْن أُمَّيِت َمْن َلْو  َما ِإنَّ  ِدْرمَهًا  َما َأْعطَاُه، َأْو  ِدينَارًا  َفَسأََلهُ  َأَحدُِكْم   
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نْ يَا َما َأْعطَاُه، َوَما مَيْن َُعهُ ِإالَّ ِمْن َكرَاَمِتِه َعَلْيِه، َولَْو سأل هللا تعاىل اجلَْ َأْعطَاُه، َأْو ِفْلًسا َما َأْعطَاُه، َوَلْو سَ  َ تَ َعاىَل الدُّ نََّة،  َأَل اَّللَّ
، أَلَبَ رَّهُ أَلَْعطَ   ". اُه، َولَْو أَْقَسَم َعَلى اَّللَِّ

من]البوصيري:    #   "إن  الصحيح:  في  وألنس  أسامة،  أبي  بن  الحارث  ألبر ه".  رواه  هللا  على  أقسم  لو  من  هللا،  [ عباد 
 [ضعيف إِلرسال سالم بن أبي الَجْعد.حسن لغيره، وهذا إسناد  : المحقق]

 

 الْكِبْرِ بَابُ ذَمِّ    -  43
َلز، قال: إن  ثنا َعباد ْبُن َعباد ْبِن َعْلَقَمَة َعْن َأيِب جِمْ   وقال أبو يعلى: حّدثنا املَُقدَّمي، ثنا ُمْعَتِمر بن سليمان،  -  3230

والعِب، فَ َفَقَدُهْم، َفِقيَل لَُه:   أصحاب ابن مسعود رضي هللا عنه قَ َرَصُهُم اْلَْبُْد، َفَجَعُلوا َيْسَتْحُيوَن َأْن َيَِيُئوا يف الفساسري
مس  ابن  فَ َقالُوا: َأْصَبَح  فََأْصَبَح أَبُو َعْبِد الرَّمْحَِن يف َعبَاَءٍة،  وََكَذا،  َجاَء اْلي َْوُم  َأْمُرُهْم َكَذا  مثَّ  يف َعبَاَءٍة،  هللا عنه  رضي  عود 

ْعُت  الثَّاين، مثَّ َجاَء اْلي َْوُم الثَّاِلُث، فَ َلمَّا رََأْوهُ   يف اْلَعبَاَءِة، جاءوا يف أكسيتهم، فَ َعَرَف ُوُجوًها َقْد َكاَن فَ َقَدَها، فَ َقاَل: ِإيّنِ ْسَِ
ُ عليه و -َرُسوَل اَّللَِّ  َقاُل حبَّة َخْرَدٍل ِمْن ِكْْب يَ ُقوُل: " -سلمَصلَّى اَّللَّ ِمْن  : َذرَّة  -َأْو قَالَ -اَل َيْدُخُل اجْلَنََّة َأَحد  يف قَ ْلِبِه ِمث ْ

 ". ِكْْب 
هذا إسناد :  المحقق[ ]رواه أبو يعلى عن أبي عبد هللا الُمَقدَّمي، ولم أقف على ترجمته، وباقي الرواة ثقات.]البوصيري:    #  

 [ثقات، لكنه منقطع، أبو ِمْجَلز ُيرسل عن ابن مسعود.   رجاله كلهم
 

 بَابُ الصَّمْتِ   -  44
ُ َعلَ   -  3231 ْيِه َوَسلََّم  قَاَل أَبُو َداُوَد: حدثنا حُمَمَُّد ْبُن رَاِشٍد َعْن مكحول َرِضَي هللا َعْنه قال: َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 ". ، فَ َلَك َأْو َعَلْيَك َما ُكْنَت َساِكتًا، فَأَْنَت َسامل ، فَِإَذا َتَكلَّْمتَ َي هللا َعْنه: " قَاَل يف احْلَِديِث ِلُمَعاٍذ َرضِ 
، ورواته ثقات.]البوصيري:  #   [ إلرساله. اإلسناد ضعيف؛ حسن لغيره، وهذا: المحقق[ ]رواه أبو داود الطيالسي مرسًلا

 

، عن أيب عياض، َعِن اْبِن َمْسُعوٍد َرِضَي هللا َعْنه قَاَل: قَاَل  َوقَاَل ابن َأيِب ُعَمَر: حدثنا احلَْ   1-  3236 َنِفيُّ َعِن اهْلََجِريِّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: "   اَظ َوَما َحْوَلُه، َوَلَقْد َجاَءْت َأْكثَ َر ِمْن ُعكَ ِإنَّ الرَُّجَل لَي ََتَكلَُّم اِبْلَكِلَمِة لُِيْضِحَك هِبَا َمْن  َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 ".   يشعر
 

، بِِه.  2- 3236  حدثنا ُحَسنْي  اجْلُْعِفيُّ، حدثنا زَائَِدةُ َعِن اهْلََجِريِّ
 [ اإلسناد ضعيف؛ لوجود إبراهيم الَهَجري، وهو ضعيف الحديث. وهذاحسن لغيره، : المحقق] # 

 

نا ِإبْ َراِهيُم بن إسحاق، ثنا َعقَّال بن َشبَّة، َحدََّثيِن َأيِب َعْن  ث  َحْرٍب،حدثنا حُمَمَُّد ْبُن َمْرزُوٍق، ثنا َعْبُد اَّللَِّ ْبُن    -  3238
  " َلُه:  قَاَل  َوَسلََّم  ُ َعَلْيِه  اَّللَّ اَّللَِّ َصلَّى  َرُسوَل  َأنَّ  قال:  هللا َعْنه  َرِضَي  أبيه  ورجليك  َجدِّي، َعْن  حَلْي َْيَك  َبنْيَ  َما  ".  اْحَفْظ 

 . ِب قال: فنهضت َوَأاَن أَقُوُل: َحسْ 
ال، وابنه    -  1  الحديث بهذا اإلسناد، فيه علتان::  المحقق]  [ضعيف:  (209في ضعيف الجامع )  األلباني]  #   َشبَّه بن َعقَّ

وهما مجهوالن. َشبَّة،  بن  ال  الحديث    -  2  َعقَّ فالحكم على هذا  وعليه،  ترجمة.  له  أجد  لم  راحة،  بن  بن إسحاق  إبراهيم 
 [ متوقف على معرفة حاله.
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 بُ الْإِيثَارِ بَا   -  45
َّللَِّ ْبِن قَاَل احْلَاِرُث: حدثنا َعْبُد اْلَعزِيِز ْبُن َأاَبَن، َعْن ِمْسَعِر ْبِن ِكَداٍم، ثنا ََثِبُت ْبُن ُعبيد قال: ْسعت َعْبِد ا  -  3239

َوَسلَّ  ُ َعَلْيِه  َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ قَاَل  يقول:  هللا َعْنه،  َرِضَي  املَُزين  أَْو : "  مَ ُمَغفَّل  َأَحَدمُهَا،  فَ ْلَيْكِس  َقِميَصاِن،  َمْن َكاَن َلهُ 
 ". ليتصدق ِبََِحِدمِهَا 

الحديث بهذا  :  المحقق[ ]رواه الحارث بن أبي أسامة بسند فيه عبد العزيز بن أبان بن محمَّد، وهو ضعيف.]البوصيري:    #  
ال، وابنه  - 1 اإلسناد، فيه علتان: ال بن َشبَّه بن َعقَّ إبراهيم بن إسحاق بن راحة، لم أجد له    -2  َشبَّة، وهما مجهوالن.َعقَّ

 [ ترجمة.
 

 بَابُ فَضْلِ الْحِدَّةِ   -  45
  -َفاِرِسيِّ  قَاَل أَبُو َبْكٍر: حدثنا يُوُنُس ْبُن حُمَمٍَّد، ثنا لَْيُث ْبُن َسْعٍد َعْن ُدَوْيِد ْبِن اَنِفٍع، َعْن َأيِب َمْنُصوٍر الْ   1  -  3243

ِحَدة   وََكاَنتْ  ِفيِه  اَّللَِّ َصلَّى    -  َرُسوَل  ِإنَّ  َأْخطَأَْتيِن،  َا  َأَّنَّ ُأِحبُّ  َما  فَ َقاَل:  َلُه،  "  َفذََكْرُت  قَاَل:  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ َة اَّللَّ احلِْدَّ ِإنَّ 
 ". تَ ْعرَتِي ِخيَاَر أُمَّيِت 

 
 بن أابن عن الليث بن سعد، به.   وقال أبو يعلى: حدثنا أبو الربيع الَعتكي، ثنا عبد الرمحن 2  - 3243

[ ضعيف، إلرسال أبي منصور:  المحقق[ ]الموصلي بإسناد حسن.رواه َأُبو َبْكِر ْبُن َأِبي َشْيَبَة، َوَأُبو َيْعَلى ]البوصيري:  # 
 

 بَابُ فَضْلِ الْبُكَاءِ مِنْ خشية اهلل تعاىل   -  55
َم الزُّْهرِيُّ، ثنا َأيِب ُهَو اْبُن سعد عن َصاِلُح ْبُن َكْيَساَن، َعْن َأيِب َعْبِد الرمحن  قَاَل َعْبُد: حدثنا يَ ْعُقوُب ْبُن ِإبْ َراِهي  - 3250

"  قال:   َوَسلََّم:  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ اَّللَِّ َصلَّى  َرُسوُل  قَاَل  يَ ُقوُل:  َعْنه،  هللا  َرِضَي  ُهَريْ َرةَ  أاََب  ْعُت  ِمْن  ْسَِ نَاهُ  َعي ْ فتقطر  عبد  يبكي  اَل 
السََّماِء  خشية هللا   َقْطُر  يَ ُعوَد  َحَّتَّ  أََبًدا،  فيدخله هللا عز وجل النَّاَر  ِإنَّهُ صَ تعاىل  َويُ َقاُل  َوَسلََّم قَاَم َعَلى ".  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ لَّى 

ُ َعَلْيهِ  خبز،اْلِمْنَْبِ ِحنَي رََجَع النَّاُس ِمْن ُمْؤتََة، َويف َيِدِه قطعة من  نَاُه، َفَمَسَح فَ َلمَّا ذََكَر َصلَّى اَّللَّ  َوَسلََّم َشْأََّنُْم، فَاَضْت َعي ْ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم وجهه، وقال: " َا أاََن َبَشر  َأُعوذُ اِبَّللَِّ ِمَن الشَّْيطَاِن الرَِّجيِم، ِإنَّ اْلَمْرَء يَ َرى أَنَّهُ َكِثري  ِبَِِخيِه، مَ   َصلَّى اَّللَّ ْن  أال ِإَّنَّ

ِعْنِدي ِعَدة ؟   فَ قَ َلهُ  ِإايَّ ".  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ فََأْعطَاهُ َصلَّى   ، اَّللَِّ َرُسوَل  اَي  أاََن  هللا َعْنه:  َرِضَي  اْلَفاِرِسيُّ  َسْلَماُن  قَاَل:  اَل  َها، 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ابْ ن ََتهُ ، َوهِ  وُت، َوِهَي حتت عثمان َرِضَي هللا  َي َتَُ وقالت بركة َرِضَي هللا َعْنها: َلمَّا َحَضَر َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

صَ  فَ َزَجَرَها  رَْأَسَها،  َونَ ت ََفْت  َعْنها  هللا  َرِضَي  بركة  وبكت  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  نَاهُ  َعي ْ فَاَضْت  َوَسلََّم  َعْنهما  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ لَّى 
، وَنن سكوت؟ قال صَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: "  لَّى افَ َقاَلْت: أَتَ ْبِكي اَي َرُسوَل اَّللَِّ ،  َّللَّ َا َأاَن َبَشر  ِإنَّ الَِّذي رَأَْيِت ِمينِّ َرمْحَة  هَلَا، َوِإَّنَّ

 ".   ِإنَّ اْلُمْؤِمَن ِبُكلِّ َمْنزِلٍَة َصاحِلٍَة من هللا تعاىل َعَلى ُعْسٍر َأْو ُيْسرٍ 
  #  [ منقطع.[  بسند  والحاكم  حميد،  بن  عبد  رواه  الحديالمحقق]البوصيري:  عبد  :  أبي  لجهالة  ضعيف،  اإلسناد  بهذا  ث 

 الرحمن.[
 



316 

 

ْبيل عليه الصالة وقال َأمْحَُد يف الزُّْهِد: حدثنا َعفَّاُن، ثنا َأاَبُن اْلَعطَّاُر، ثنا أَبُو ِعْمَراَن اجْلَْوينُّ، أَنَّهُ بَ َلَغهُ أن ج  -  3251
ُ َعَلْيهِ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َوَسلَّ   والسالم أََتى َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ؟ "، فقال  َما يبكيكَ َم َوُهَو يَ ْبِكي، فَ َقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 ". َواَّللَِّ َما َجفَّْت يل َعنْي ، ُمْنُذ خلق هللا تعاىل النَّاَر، خَمَاَفَة َأْن َأْعِصَيهُ فَ ي َْقِذُفيِن ِفيَها  عليه الصالة والسالم: " 
 هذا اإلسناد رجاله ثقات، لكنه ضعيف، إلرساله.[ حسن لغيره، و : المحقق]  [في الضعيفة 6479: وعموض: األلباني] # 

 

 بَابُ التَّوْبَةِ وَالِاسْتِغْفَارِ   -  56
د : حدثنا ََيََْي َعْن ََيََْي ْبِن َسِعيٍد، ُهَو اأْلَْنَصارِيُّ، َعْن حُمَمَِّد ْبِن َكْعٍب اْلُقَرِظيِّ   -  3253  قَاَل: قَاَل َرُسوُل َوقَاَل ُمَسدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: "   ".  يَ ْوٍم َسْبِعنَي َمرًَّة، أو أكثر من سبعني تُوبُوا إىل ربكم عزَّ وجّل، فَِإيّنِ أَتُوُب ِإلَْيِه يف ُكلِّ اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
، ورواته ثقات.]البوصيري:  #   [ حسن لغيره: المحقق[ ]رواه ُمَسدَّد مرسًلا

 

رَبِيَعَة، قَاَل: محلين َعِليٌّ  َوقَاَل أَبُو َبْكٍر: حدثنا اْلَفْضُل ْبُن دَُكنْيٍ َعْن ِإْْسَاِعيَل ْبِن َعْبِد اْلَمِلِك، َعْن َعِليِّ ْبِن    -  3259
مَّ اْغِفْر يل ُذنُويِب، إِنَّهُ اَل يَ ْغِفُر الذُّنُوَب َأَحد  رََفَع رَْأَسهُ ِإىَل السََّماِء وقال: اللَّهُ ، مثَّ َساَر يِب يف َجبَّانَةٍ ، مثَّ َرِضَي هللا َعْنه َخْلَفهُ 

ِإيَلَّ  هللا َعْنه  َرِضَي  اْلت ََفَت  مثَّ  قَاَل َغرْيَُك،   ، تضحك؟  إيّل  والتفاتك  ربك،  استغفارك  املؤمنني!  أمري  اي  فقلت:  َفَضِحَك،   
ُ عَ  ِإىَل السََّماِء، مثَّ ، مثَّ  َلْيِه َوَسلََّم َخْلَفهُ َرِضَي هللا َعْنه: َجَعَليِن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َساَر يِب يف َجاِنِب احْلَرَِّة، مثَّ رََفَع رَْأَسهُ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم إِ اللَُّهمَّ اْغِفْر يل ُذنُويِب، إِنَّهُ اَل يَ ْغِفُر الذُّنُوَب َأَحد  َغرْيُكَ قَاَل: "   يَلَّ َفَضِحَك، فَ ُقْلُت: اَي  "، مثَّ اْلت ََفَت َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: "َرُسوَل اَّللَِّ اْسِتْغَفاُرَك رَبََّك، َواْلِتَفاُتَك ِإيَلَّ َتْضَحُك؟ ، قَاَل صَ  ضحكت لضحك ريب عز وجل ِلَعَجِبِه  لَّى اَّللَّ

نُوَب َأَحد  َغرْيُهُ   ". ِلَعْبِدِه: أَنَّهُ يَ ْعَلُم أَنَّهُ اَل يَ ْغِفُر الذُّ
 [ ضعيف؛ لضعف إسماعيل بن عبد الملك.  حسن لغيره، وهذا إسناد: المحقق] # 

 

ِه، َعْن َجدِِّه َرِضَي َوقَاَل َعْبُد: حدثنا أَبُو نُ َعْيٍم، ثنا مغرية ْبُن َأيِب احْلُرِّ اْلِكْنِديُّ َعْن َسِعيِد ْبِن َأيِب بُ ْرَدَة، َعْن أَبِي   -  3260
رَ  َجاَء  قَاَل:  فَ َقالَ هللا َعْنه،   ، ُجلُوس  َوَسلََّم َوََنُْن  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ اَّللَِّ َصلَّى  استغفرت هللا  : "  ُسوُل  ، إالَّ  َقطُّ َما َأْصَبْحُت َغَداًة 

 ". تعاىل ِفيَها ِمائََة َمرٍَّة 
 [ صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن:  المحقق[ ]رواه عبد بن حميد بسند صحيح.]البوصيري:  # 

 

 هللا يعلى: حدثنا أبو الربيع، ثنا َعبَّاُد ْبُن َعبَّاٍد، ثنا َجْعَفُر ْبُن الزَُّبرْيِ َعِن اْلَقاِسِم، َعْن َأيِب أَُماَمَة َرِضيَ وقال أبو  - 3262
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: "  هللا تبارك وتعاىل   ِديٍث فاستغفرواَما جلس قوم جملساً، َفَخاُضوا يف حَ َعْنه، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 ". قَ ْبَل َأْن يَ ت ََفرَّقُوا، ِإالَّ غفر هللا عز وجل هَلُْم َما َخاُضوا ِفيِه  
ا، لحال جعفر بن  :  المحقق]  [جعفر بن الزبير متروك:  (2/737في النكت )  ابن حجر ]  #   الحديث بهذا اإلسناد ضعيف جدا

ا.الزبير الشامي، وهو ضعيف الحديث   [ جدا
 

 نَّهْيِ عَنِ التَّنَطُّعِ بَابُ ال   -  57
الرََّبذِ   -  3266 ْبُن ُعب َْيَدَة  ُموَسى  قَااَل: ثنا  ُموَسى،  ْبُن  اَّللَِّ  َوُعب َْيُد  حُمَمٍَّد،  أخْبان َعْمُرو ْبُن  َأِخيِه  وقَاَل ِإْسَحاُق:  يُّ َعْن 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم وَنن    اِعِديِّ َرِضَي هللاَعْبِد اَّللَِّ ْبِن ُعب َْيَدَة، َعْن َسْهِل ْبِن َسْعٍد السَّ  نَا َرُسوُل هللا َصلَّى اَّللَّ َعْنه قَاَل: َخَرَج َعَلي ْ
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  " َوَسلََّم:  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  فَ َقاَل  بَ ْعًضا،  بَ ْعُضنَا  َواأْلَْسَوُد،نُ ْقِرُئ  اأْلَمْحَُر  ِفيُكُم  َواِحد ،  اَّللَِّ  ، ِكتَاُب  َّللَِِّ َثاَلَث    احْلَْمُد  اقرأوا 
 ". ٍت ِمْن قَ ْبِل أن َيِت قوم يُِقيُموَن ُحُروَفهُ َكَما يُ َقاُم السَّْهُم، يتعجلونه َواَل يَ تََأجَُّلونَهُ  َمرَّا
 * .  َهَذا ِإْسنَاد  َضِعيف 
ُعبيدة  رواه إسحاق بن راهويه، وأبو بكر بن أبي شيبة، وعبد بن ُحميد بسند ضعيف؛ لضعف موسى بن  ]البوصيري:    #  

بذي.  [ حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف: المحقق[ ]الرَّ
 

 بَابُ كَرَاهةِ سُكْنَى الْبَادِيَةِ، وَالزَّجْرِ عَنِ الْعُزْلَةِ بِغَيْرِ سَبَبٍ   -  59
َعْن ُموَسى ْبِن شيبة َرِضَي هللا َعْنه، قال: َأنَّ    ،ثنا َمْعَمر    يُوُنَس،قال إسحاق: أخْبان ِعيَسى ْبُن يونس، عن    -  3270

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " َرُسوَل اَّللَِّ   ". َمْن َبَدا َأْكثَ َر ِمْن َشْهَرْيِن، َفِهَي َأْعَرابِيَّة  َصلَّى اَّللَّ
ْسنَاِد. *   َهَذا ُمْرَسل  َضِعيُف اإْلِ
 [ حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف مرسل: المحقق]  [مرسل ضعيف اإلسنادبوصيري: ال] # 
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 بَابُ فَضْلِ كتم الغيظ   -  2
َحيَّاَن َعْن َعطَاٍء، َعِن    -م    3274 ْبِن  ُمَقاِتِل  اخْلَُراَساينُّ، َعْن  َجْعَونََة  نُوُح ْبُن  ثنا  اْلُمْقِرُئ،  ِإْسَحاُق: أان  اْبِن َعبَّاٍس قال 

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َوَما ِمْن َجْرَعٍة َأَحبُّ ِإىَل اَّللَِّ ِمْن َجْرَعِة َغْيٍظ كظمها َكَر احْلَِديَث، َوِفيِه: "َفذَ   ..قَاَل: َخَرَج َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 . "عبد هللا، َما كظمها عبد هللا إال مْل هللا َجْوَفهُ ِإميَاانً 

 [ هذا الحديث ضعيف، علته نوح بن جعونة، وهو مجهول. :المحقق]  # 
 

 رَةِ عَلَى عَمَلِ الدُّنْيَا بَابُ تَقْدِيمِ عَمَلِ الْآخِ   -  2
أَنَ   -  3281 ، َعْن  الرَّقَاِشيِّ يَزِيَد  ْبُن َصِبيٍح َعْن  الرَّبِيُع  أان  اْلُمْقِرُئ،  الرَّمْحَِن  أَبُو َعْبِد  حدثنا  احْلَاِرُث:  ْبِن  قال  مالك ِس 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَا َمْن كانت نيته طلب اآْلِخَرَة، مجع هللا تعاىل له َُشَْلُه، َوأَتَ ْتهُ  َل: " َرِضَي هللا َعْنه قال: َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
نْ يَا، جعل هللا عزَّ وجّل الْ  َها الدُّنْ يَا َوِهَي رَاِغَمة ، َوَمْن َكاَنْت نِي َُّتهُ طََلَب الدُّ ن َْيِه، َوَشتََّت َعَلْيِه أَْمَرُه، َومَلْ َيَْتِِه ِمن ْ َفْقَر َبنْيَ َعي ْ

 ". َما ُكِتَب لَهُ ِإالَّ 
َقاشي، وله شاهد من  ]البوصيري:    #   َقاشي، وهو ضعيف، ورواه الترمذي من طريق يزيد الرَّ رواه الحارث بسند فيه يزيد الرَّ

البز ار. رواه  الحسن،  ]حديث  وهذا  :  المحقق[  لغيره،  وهما  حسن  يزيد،  وشيخه  َصبيح،  بن  بيع  الرَّ فيه  ضعيف،  اإلسناد 
 [ ضعيفان.

 

ُهَريْ َرَة  َوقَاَل َعْبُد: حدثنا ُعب َْيُد اَّللَِّ ْبُن ُموَسى َعْن ُسْفيَاَن، َعْن َحجَّاِج ْبِن فُ َراِفَصَة، َعْن َمْكُحوٍل، َعْن َأيِب  1- 3284
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َرِضَي هللا َعْنه قَالَ  نْ يَا َحَراًما مُ : قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َكاثًِرا ُمَفاِخًرا ُمَرائِيًا، لقي هللا تبارك َمْن طََلَب الدُّ

َلى َأْهِلِه، َوتَ َعطًُّفا َعَلى َجارِِه، لقي هللا وتعاىل َوُهَو َعَلْيِه َغْضبَاُن، َوَمْن طََلَب الدُّنْ يَا َحاَلاًل اْسِتْعَفافًا َعِن اْلَمْسأَلَِة َوَسْعيًا عَ 
َلَة ا  ". ْلَبْدِر  عز وجل َوَوْجُههُ ِمْثُل اْلَقَمِر لَي ْ

 
 مثله. َوقَاَل أَبُو يَ ْعَلى: حدثنا ِإْسَحاُق، ُهَو اْبُن َأيِب ِإْسَرائِيَل، ثنا ُفَضْيُل ْبُن ِعيَاٍض، ثنا َحجَّاُج ْبُن فُراِفصة   2- 3284

 [ هذا إسناد ضعيفحسن لغيره، و : المحقق] [ هذا ُمْنَقِطٌع َبْيَن َمْكُحوٍل َوَأِبي ُهَرْيَرَة َرِضَي هللا َعْنه.]الحافظ:  # 
 

 بَابُ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ   -  3
نَّ ُعَمَر ْبَن اخْلَطَّاِب َرِضَي هللا َعْنه، َردَّ  أخْبان بَِقيَّةُ ْبُن اْلَولِيِد، َحدََّثيِن َخاِلُد ْبُن يَزِيَد اْلَفَزارِيُّ عن احلسن قال: أَ  - 3290

ِقرَ  هللا َعْنه  َرِضَي  ْبِن َكْعٍب  ُأيبَِّ  َوَسلََّم َعَلى  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ اَّللَِّ َصلَّى  َرُسوِل  ِمْن  ْعتُ َها  ْسَِ َلَقْد  هللا َعْنه:  َرِضَي  ُأيَبّ  فقال  آية،  اَءَة 
َا َأرَْدُت َأْن ُأَجّرَِبُكْم:  فَ َقالَ   ، اِبْلَبِقيعِ َوأَْنَت يُ ْلِهيَك اَي ُعَمُر الصَّْفقُ  َهْل ِفيُكْم َمْن يَ ُقوُل  ُعَمُر َرِضَي هللا َعْنه: " َصَدْقَت، ِإَّنَّ

 احْلَقَّ؟ َفاَل َخرْيَ يف َأِمرٍي اَل يُ َقاُل ِعْنَدهُ احْلَقُّ، َواَل يَ ُقولُُه. 
األثر بهذا اإلسناد ضعيف؛ ألنه من    : المحقق[ ]رواه إسحاق بسند منقطع وضعيف، لجهالة بعض رواته.]البوصيري:    #  

 [هذا منقطع.]الحافظ:  [مرسل الحسن البصري 
 

 بَابُ الْحَثِّ عَلَى الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ وَإِنْ كَانَ مِمَّنْ لَا يَأْتَمِرُ   -  5
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، َعْن َعْمرِو ْبِن َسِعيٍد، َعْن َأيِب زُْرَعَة بْ   -  3301 ، ثنا أَيُّوب   ِن َعْمرِووقال احْلَاِرُث: حدثنا َأمْحَُد ْبُن ِإْسَحاَق، ثنا ُوَهْيب 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ت َقَ  ََتًْرا، فَاْست َْنظََرهُ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى ْبِن َجرِيٍر َرِضَي هللا َعْنه، قَاَل: َجاَء رَُجل  ِإىَل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ اَضاهُ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم فََأََب َأْن يُ ْنِظَرُه، فانتهره أصحاب النِب َصلَّى اَّللَُّ  َعَلْيِه َوَسلََّم فقال: ُأَحّرج به َعَلْيَك َأْن َأْخُرَج ِمَن اْلَمِديَنِة    اَّللَّ
ِبَشْيٍء،   ِمْنهُ  َأطْلُُبَك  َعَلْيِه  َوَأاَن   ُ اَّللَّ َصلَّى  فََأْرَسَل  منك،  أطلب  ِما  أكثر  َها  ِمن ْ يُنهب  حَّت  أرضي  ِإىَل  َأْرِجُع  اَل  َواَّللَِّ  فَِإيّنِ 

َفِعْنَداَن ِمْنهُ   ،َهَذا   ْن َبيِن ُسَلْيٍم يُ َقاُل هَلَا: َخْولَُة، َيْسَتْسِلُفَها َتراً، فأرسلْت إليه بتمر فَ َقاَلْت: ِإْن َأرَْدَت ِمنْ َوَسلََّم ِإىَل اْمَرأٍَة مِ 
، َوأاََن ِإىَل  ُهَو كَ اْذَهْب فَاْكَتْل َواْست َْوِفِه، مثَّ قَاَل: "  ،َما َأرَْدُتُْ. قَاَل: " تُرِيُد ِمْن َهَذا؟ " قَاَل: نَ َعمْ  اَن َأْحَوَج ِإىَل ُنْصَرِتُكْم ِمينِّ

"  ال تقّوي ضعيفها -َأْو قال:  -اَل يُ َقدُِّس أمة ال تنصر َضِعيُفَها  -إن هللا تعاىل " "، َوقَاَل:َأْن تَُْمُروينَ ِبََِداِء أََماَنيِت َأْحَوجُ 
 ." 
 [حسن لغيره، وهذا إسناد منقطع: المحقق] # 

 

ذ َمْرَواُن ِمْنْبًَ   لوقا  -  3302 ا ... احْلَاِرُث: حدثنا يَزِيُد، ثنا أَبُو اْلَفْضِل َشْيخ  َكاَن ِبَواِسَط، ثنا َسِعيد  املَْقُْبيُّ قال: اَتَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل: " ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َْها  مَ   احْلَِديَث، فَ َقاَل أَبُو َسِعيٍد َرِضَي هللا َعْنه: ْسَِ  ".ْن رََأى ِبْدَعًة، فَ ْليُ َغريِّ

. هاإلسناد ضعيف؛ ألن  فيحسن لغيره، وهذا : المحقق] #   [راوياا مجهوالا
 

، ُهَو اْبُن َعاِصٍم، ثنا احلسني ْبُن قَ ْيٍس َعْن ِعْكرَِمَة، َعِن ابن عباس َرِضَي هللا   - 3304   وقال َأمْحَُد ْبُن َمنِيٍع: حدثنا َعِلي 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  َعْنهما قَ  َم ِبِه، فَِإنَّهُ َلْن يُ َقدَِّم أجله،  " اَل ينبغي المرئ شهد َمَقاَم َحقٍّ ِإالَّ َتَكلَّ اَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 ". ولن ََيْرَِم رِْزقًا ُهَو َلهُ  
ا؛ لوجود الحسين بن قيس، وفيه: المحقق] #   [ علي بن عاصم، وهو ضعيف الحديث. الحديث بهذا اإِلسناد ضعيف جدا

 

 بَابُ فَضْلِ الْوَرَعِ وَالتَّقْوَى   -  6
مْهَاِء، وََكااَن  وقال احْلَاِرُث: حدثنا    -  3312 َرْوح  ثنا ُسَلْيَماُن ْبُن اْلُمِغريَِة َعْن مُحَْيِد ْبِن ِهاَلٍل، حدثنا أَبُو قَ تَاَدَة، َوأَبُو الدَّ

نَا َعَلى رَُجٍل ِمْن َأْهِل اْلبَاِديَِة، فَ َقاَل اْلَبَدِويُّ: َأَخَذ َرُسولُ يُْكِثَراِن السََّفَر ََنَْو   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم    اْلب َْيِت، قَااَل: أَتَ ي ْ اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
" قَاَل:  َأْن  َحِفْظُت  ِمَّا  فكان  تعاىل،  هللا  ِمَّا علمه  يُ َعلُِّميِن  َفَجَعَل  ابَِيِدي،  ئًا  َشي ْ َتدَْع  هللا  اَل  أبدلك  ِإالَّ  وجل  تقاء هللا عز 

 ". تعاىل َخرْيًا ِمْنهُ 
واللفظ]البوصيري:    #   أسامة  أبي  بن  الحارث  صحيح.  رواه  بسند  شيبة  أبي  بن  بكر  وأبو  ]له،  بهذا  :  المحقق[  الحديث 

 [ اإلسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات.
 

 نْ خشيته وَالْبُكَاءِ مِ   -تعاىل    -بَابُ فَضْلِ الْخَوْفِ من اهلل    -  7
َعْن    -  3316 َأيِب  ثنا  الزُّْهِريُّ،  ِإبْ َراِهيَم  ْبُن  يَ ْعُقوُب  حدثنا  َعْبُد:  الرمحن:  َوقَاَل  عبد  أبو  قال  قال:  ْبِن َكْيَساَن  َصاِلِح 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " َننْيِ َأْن تَ نَاهَلَُما النَّاُر، َعنْي  حَ ْسعت أاب ُهَريْ َرَة َرِضَي هللا َعْنه يَ ُقوُل: ِإنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َرام  َعَلى َعي ْ
ْساَلَم َوَأْهَلهُ ِمْن َأْهِل اْلُكْفِر    َبَكْت ِمْن خشية هللا تعاىل، َوَعنْي   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: "  اَبَتْت حَتُْرُس اإْلِ اَل يَ ْبِكي ". َوقَاَل َصلَّى اَّللَّ

خشي ِمْن  نَاهُ  فَ ت َْقطُُر َعي ْ السََّماِء    ، ة هللا تعاىلَعْبد   َقْطُر  يَ ُعوَد  َحَّتَّ  أَبًَدا،  النَّاَر   ُ ويقال:  فَ ُيْدِخُلهُ اَّللَّ َعَلْيِه  ".   ُ اَّللَّ قام َصلَّى 
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من   قطعة  يده  ويف  مؤتة،  من  الناس  رجع  حني  املنْب  فاضت   خبز،َوَسلََّم على  شأَّنم،  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ ذكر َصلَّى  فلما 
  إَّنا أان بشر، أعوذ ابهلل من الشيطان الرجيم، إن املرء يرى أنه كثري ِبخيه، من له عندي وجهه وقال: "  فمسح    ، عيناه

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم إايه، وقالت بركة َرِضَي   ،"، فقال سلمان الفارسي َرِضَي هللا َعْنه: أان اي رسول هللاِعَدة؟   فأعطاها َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ابنته وهي َتوت، وهي حتت عثمان َرِضَي هللا َعْنه، فاضت عينا هللا َعْنها: ملا حضر رسول هللا ه،   َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فقالت: أتبكي اي رسول هللا وَنن   وبكت بركة َرِضَي هللا َعْنها ونتفت رأسها، فزجرها رسول هللا َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيهِ  إن الذي رأيت مين رمحة هلا، إَّنا أان بشر ، إن املؤمن ِبنزلة من هللا تعاىل صاحلة،   َوَسلََّم: "  سكوت؟ قال َصلَّى اَّللَّ

 ". لى عسر أو يسر ع
 [الحديث بهذا اإلسناد ضعيف، لجهالة أبي عبد الرحمن.: المحقق] # 

 

حَ   -  3318 ُهَو اْبُن َأيِب ِإْسَرائِيَل،  ِإْسَحاُق  حدثنا  يَ ْعَلى:  أَبُو  فيما عرضنا على َوقَاَل  الصنعاين،  َشبيب  بن  أَيُّوُب  َثيِن  دَّ
ْعُت َعْبَد ا َثيِن َعْبُد اَّللَِّ بن حبري قال: ْسعت عبد الرمحن بن يزيد َرِضَي هللا َعْنه يقول: ْسَِ َّللَِّ ْبَن عمر راََبِح ْبِن زَْيٍد، َحدَّ

اَّللَُّ  اَّللَِّ َصلَّى  َرُسوَل  ْعُت  ْسَِ يقول:  هللا َعْنه  "    َرِضَي  يَ ُقوُل:  َوَسلََّم  العظيمتني  َعَلْيِه  تَ ْنَسَوا  وما  اَل  هللا،  َرُسوُل  قلنا: اي   ."
  " َوَسلََّم:  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  قَاَل  َوالنَّاُر  العظيمتان؟  َما  اجْلَنَّةُ  َفذََكَر  ْمُع ".  الدَّ بَلَّ  أَْو  الدمع،  جرى  أن  إىل  بكى  حَّت  ذكر 

َصلَّى   حِلَْيِتِه  َوَسلَّمَ َجاِنَِبْ  َعَلْيِه   ُ مثَّ  اَّللَّ ِإىَل  قَاَل:  ،  ُتْم  َلَمَشي ْ َأْعَلُم،  َما  اأْلَْمِر  ِمَن  تَ ْعَلُموَن  َلْو  بَِيِدِه،  حُمَمٍَّد  نَ ْفُس  َوالَِّذي   "
ُتْم َعَلى رؤ  َاَب الصَِّعيِد َفَحثَ ي ْ  ". وسكم الرتُّ

اإلسناد ضعيف، فيه أيوب بن َشبيب  ره، وهذا حسن لغي:  المحقق](: ضعيف.[ 2124]األلباني في ضعيف الترغيب ) # 
 [وهو يخطئ.
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 النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى    -  1
َعْن َعْوِف ْبِن   ،ُهَو ابن سلمة، أان معبد، َأْخَْبين ُفاَلن  يف َمْسِجِد ِدَمْشقَ أخْبان النَّْضُر ْبُن ُُشَْيٍل، ثنا مَحَّاد     1-  3322

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  َماِلٍك قَاَل: ِإنَّ أاََب َذرٍّ َرِضَي هللا َعْنه َجَلَس ِإىَل َرُسوِل ا ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأْو َجَلَس رسول هللا َصلَّى اَّللَّ َّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
"  إ فَ َقاَل:  الضَُّحى؟  ليه،  َأَصلَّْيَت  َذرٍّ  أاََب  " اَي  َوِفيِه:  احْلَِديَث،  َفذََكَر  ُيَصلِّ  "  فَ َلْم  ذُِكْرُت ِعْنَدهُ  َمْن  النَّاِس  َأَضلَّ  َعَليَّ ِإنَّ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم.  “َصلَّى  اَّللَّ
 

َثيِن رَُجل ، فَ َوقَاَل احْلَاِرُث: حدثنا ُعب َْيُد اَّللَِّ ْبُن حُمَمَّ  2- 3322 ، َحدَّ  ذََكَرُه. ِد ْبِن َعاِئَشَة، ثنا مَحَّاد ، َعِن اْبِن ِهاَلٍل اْلَعَنِزيِّ
، ]البوصيري:    #   وابن حب ان في صحيحه مطوالا يسم ،  راو لم  فيه  بسند  أسامة  أبي  بن  والحارث  راهويه،  رواه إسحاق بن 

 [ لكن فيهم رجل مبهم ال أعرفه.الحديث غريب، ورجاله رجال الصحيح، : سخاوي [ ]الوغيرهم.
 

اَّللَُّ   -  3330 اَّللَِّ َصلَّى  َرُسوُل  قَاَل  قَاَل:  هللا َعْنه،  َرِضَي  احْلََسِن  ُحرََّة، َعِن  َأيِب  ُهَشْيم  َعْن  حدثنا  د :  ُمَسدَّ  َعَلْيِه  وقال 
َا تُ ْعرَ َوَسلََّم: "   ". ُض َعَليَّ َأْكِثُروا الصَّاَلَة َعَليَّ يَ ْوَم اجْلُُمَعِة، فَِإَّنَّ

 َهَذا ُمْرَسل .  *
.]البوصيري:  #   [ حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف: المحقق[ ]رواه ُمَسدَّد مرسًلا

 

 بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى غَيْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -  2
ُعب َْيَدَة، َأْخَْبين حُمَمَُّد ْبُن ََثِبٍت، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة  يُّ ُموَسى ْبُن قَاَل اْبُن َأيِب ُعَمَر: حدثنا أَبُو ُأَساَمَة، ثنا الرََّبذِ  1- 3334

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َ َعزَّ َوَجلَّ بَ َعثَ ُهمْ َرِضَي هللا َعْنه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َكَما    َصلُّوا َعَلى أَْنِبيَاِء اَّللَِّ َوُرُسِلِه، فَِإنَّ اَّللَّ
 ".   صلوات هللا وسالمه َعَلْيِهْم َأمْجَِعنيَ  بَ َعَثيِن،

 
 َوقَاَل َأمْحَُد ْبُن َمِنيٍع: حدثنا أَبُو َسِعيٍد َمْوىَل َبيِن َهاِشٍم، ثنا ُموَسى ْبُن ُعب َْيَدَة، َفذََكَرُه.   2- 3334

َبذي، وهو ضعيفموسى بن أحمد بن َمنيع بسند فيه  و رواه محمَّد بن يحيى بن أبي عمر، ]البوصيري:  #  [  ُعبيدة الرَّ
 [ حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف: المحقق]

 

 بَابُ التَّرْهِيبِ مِنَ الْغَفْلَةِ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى   -  3
َشْيٍخ ِمْن َبيِن ُسَلْيٍم  َوقَاَل اْبُن َأيِب ُعَمَر: حدثنا ُسْفيَاُن، ثنا صاحب لنا ثقة ثقة يُ َقاُل َلُه: ُعَمُر ْبُن َحْفٍص، َعْن    -  3337

َلٍة، َوِعْشرِيَن َسَنًة، َُيِْتُمهُ   اْلُقْرآَن ِعْشرِيَن َسَنًة، َُيِْتُمهُ يف يَ ْوٍم َولَي ْ َلَتنْيِ، قَاَل: َواَّللَِّ َلَكَأنَّ  يقال له: زُبيد، قَ َرأَ  يف يَ ْوَمنْيِ َولَي ْ
اَّللَُّ  النَِّبَّ َصلَّى  َأنَّ  نُورًا،  َوْجِهِه  "    َعَلى  ِبَِْعَلى َصْوتِِه:  ِفيِهْم  اَنَدى  َأْو َغْفَلًة،  َأْصَحابِِه ِغرًَّة  ِمْن  أَِنَس  ِإَذا  َوَسلََّم َكاَن  َعَلْيِه 

 ". شقوة، َوِإمَّا َسَعاَدة  أتتكم املنية راتبة ، ِإمَّا 



324 

 

اْلَعاُم اأْلَ  ِمينِّ  خري  العام  أان  الشَّْيُخ:  َهَذا  لنا  وقال  حفص:  ْبُن  يل اْلَعاَم  قَاَل ُعَمُر  َولَْيَس  َشاة   اأْلَوََّل  اْلَعاَم  يل  وَُّل، َكاَنْت 
َأْن يُ َزوَِّجيِن اْمَرأًَة صاحلة، قال: فدعا هللا تعاىل، فهيئت له    شاة، وقال له رَُجل : َأرَْدُت َأْن أَتَ َزوََّج اْمَرأًَة، فادع هللا تعاىل يل 

 اْمَرأَة  َصاحِلَة . 
 [ اإلسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات.الحديث بهذا  : المحقق] # 

 

 بَابُ فَضْلِ الدُّعَاءِ   -  4
  َعْمرٍو، ِضَراِر ْبِن    قَاَل َأمْحَُد ْبُن َمنِيٍع: حدثنا حُمَمَُّد ْبُن احْلََسِن ْبِن َأيِب يَزِيَد اهْلَْمَداينُّ، ثنا َبْكُر ْبُن ُخن َْيٍس َعنْ   -  3338

هللا   َرِضَي  أنس  ، عن  الرَّقَاِشيِّ "َعِن  َوَسلََّم:  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ اَّللَِّ َصلَّى  َرُسوُل  قَاَل  قَاَل:  اْلِعبَاَدِة، َعْنهما،  ِنْصُف  اْلِْبِّ ُكلُّهُ  َعَمُل 
، فَِإَذا أراد هللا تعاىل ِبَعْبٍد   ". انْ َتَحى قَ ْلَبهُ لِلدَُّعاِء  َخرْيًا،َوالدَُّعاءُ ِنْصف 

َقاشي.رواه أحمد بن َمنيع بسند ضعي ]البوصيري:      # الحديث بهذا اإلسناد ضعيف؛ لوجود  :  المحقق [ ]ف؛ لضعف يزيد الرَّ
َقاش  [ ي.محمَّد بن أبي الحسن، وبكر بن ُخنيس، وِضرار بن َعمرو، ويزيد الرَّ

 

ْبِن ُعَمَر َرِضَي هللا َعْنه قَاَل: ُكنَّا    حُمَمَِّد ْبِن رَبِيٍع، َعْن َعْبِد اَّللَِّ َوقَاَل احْلَاِرُث: ثنا َكِثرُي ْبُن ِهَشاٍم، ثنا احْلََكُم َعْن    - 3341
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َذاَت يَ ْومٍ  َي؟ "،  ِإنَّ َمَثَل اْلُمْؤِمِن َكَمَثِل َشَجَرٍة اَل َيْسُقُط هَلَا أَُّْنَُلة ، أََتْدرُوَن َما هِ فَ َقاَل: "    ،ِعْنَد النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ

 ". وال تسقط لِْلُمْؤِمِن َدْعَوة    أَّنلة،ال تسقط هَلَا قَالُوا: اَل، قَاَل: " ِهَي النخلة 
 [ هذا الحديث بهذا اإلسناد ضعيف؛ فيه الحكم وشيخه محمَّد بن َربيع، لم أجد من ترجم لهما: المحقق] # 
 

، ثنا َحسَّاُن، ثنا َحبَّاُن ْبُن َعِليٍّ َعْن َعطَاِء ْبنِ  2- 3342 ثَ نَا اأْلَْزَرُق ْبُن َعِليٍّ َعْجاَلَن، َعْن َأيِب َنْضَرَة، َعْن َأيِب ُهَريْ َرةَ   َوَحدَّ
َوزَا ِمث َْلُه،  َوَسلََّم:  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ اَّللَِّ َصلَّى  َرُسوُل  قَاَل  قَاَل:  هللا َعْنه  "  َرِضَي  َواْلَكِبرُي،  َد:  الصَِّغرُي،  ِمْنُكُم  فَ ْلَيْدُع  َدَعْوُتُْ،  فَِإَذا 

 " احْلَِديَث. م اَل َتْدرُوَن أَيُُّكْم َُيَاُب َواأْلَْعَمى، َواْلَفِصيُح، فإنك
ا؛ لوجود عطاء بن عجًلن، وفيه حب ان بن علي وهو ضعيف، وحسان بن  : المحقق] #  الحديث بهذا اإلسناد ضعيف جدا

 [ إبراهيم وهو صدوق يخطئ.
 

 بَابُ جَوَامِعِ الدُّعَاءِ   -  5
َعْن    1-  3344 ُشْعَبُة،  حدثنا  الطَّيَاِلِسيُّ:  َا َكاَنْت  قال  َأَّنَّ َعْنها  هللا  َرِضَي  عائشة  عن  أُمِّ ُكْلثُوٍم،  َعْن  َحِبيٍب،  ْبِن  َجْْبِ 

  ُ اَّللَّ النَِّبُّ َصلَّى  هَلَا  فَ َقاَل  "ُتَصلِّى،  َوَسلََّم:  َواجْلََواِمعِ عَعَلْيِه  اِبْلَكَواِمِل  الدَُّعاِء  اَّللَُّ َلْيِك ِمَن  َسأَلَْتهُ َصلَّى  اْنَصَرَفْت  فَ َلمَّا   ،"  
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: "   َأْعَلمْ قُويل اللَُّهمَّ ِإيّنِ َأْسأَُلَك ِمَن اخْلرَْيِ ُكلِّ َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن َذِلَك، فَ َقاَل َصلَّى اَّللَّ َوَما مَلْ    ،ِه َما َعِلْمُت ِمْنهُ 

ب إليها من قول أو عمل، اللهم إين  وأعوذ بك من الشر كله ما علمُت منه وما مل أعلم، وأعوذ بك من النار، وما قرَّ 
 "، احْلَِديُث. ُدَك َوَرُسوُلَك حُمَمَّد  اللَُّهمَّ ِإيّنِ َأْسأَُلَك ِمَن اخْلرَْيِ َما َسأََلَك َعبْ   ،أسألك اجلنة، وما قرَّب إليها من قول أو عمل

 َوَخالََفهُ أَبُو نَ َعاَمَة َعْنُه.  َجْْبٍ،ََتبَ َعهُ اجْلَُرْيِريُّ، َعْن 
 [ الحديث بهذا اإلسناد صحيح.: المحقق] # 
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 اْلَقاِسِم ْبِن  َوقَاَل أَبُو يَ ْعَلى: حدثنا َعْبُد اأْلَْعَلى، ثنا ُعْثَماُن ْبُن ُعَمَر، ثنا أَبُو نَ َعاَمَة، َعْن َجْْبِ ْبِن َحِبيٍب، َعنِ  2- 3344
دِّيَق َرِضَي هللا َعْنه َجاَء يستأذن عَ   حُمَمٍَّد، عن عائشة َرِضَي هللا َعْنها قَاَلْت: ِإنَّ َأاَب َبْكرٍ  َها َوِهَي ُتَصلِّي، َفَجَعَلْت الصِّ َلي ْ

فَ َقاَل:   اْلبَاِب،  َومُهَا َعَلى  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ اَّللَِّ َصلَّى  َرُسوُل  َفَجاَء  َها،  َعن ْ يَ ْفَقهُ  َواَل  ِِبََواِمِع  "ُتَصفُِّق  تَُْخِذي  َأْن  َمن ََعِك  َما 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: "  " قَاَلْت: َوَما َجَواِمُعهُ ِم َوفَ َواحِتِِه؟ اْلَكاَل  تَ ُقوِلنَي: اللَُّهمَّ ِإيّنِ َأْسأَُلَك ِمَن اخْلرَْيِ ُكلِِّه، َما  َوَخَواَتُُه؟ قَاَل َصلَّى اَّللَّ

ْعَلْم، َعاِجِلِه َوآِجِلِه، اللَُّهمَّ َما رِّ ُكلِِّه، َما َعِلْمُت ِمْنهُ َوَما مَلْ أَ َعِلْمُت ِمْنهُ َوَما مَلْ َأْعَلْم، َعاِجِلِه َوآِجِلِه، َوَأُعوذُ ِبَك ِمَن الشَّ 
 ".  َقَضْيَت ِمْن َقَضاٍء، فَاْجَعْل َعاِقب ََتهُ ُرْشًدا

 َأْصُلهُ يف ُمْسِلٍم ِمْن َوْجٍه آَخَر.  *
 [ الحديث بهذا اإلسناد رجاله ثقات، لكنه شاذ: المحقق] # 

 

 رَفْعِ الْيَدَيْنِ بِالدُّعَاءِ بَابُ    -  7
ِن اْلَْبَاِء بن قَاَل أَبُو يَ ْعَلى: حدثنا َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن ِغيَاٍث، ثنا َعْبُد احْلَِميِد ْبُن رزيق، حدثنا أَبُو َداُوَد اأْلَْعَمى عَ  - 3351

َوَسلَّمَ  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  النَِّبِّ  َعِن  َعْنهما،  هللا  َرِضَي  َودَ عازب  ِشدَّة   أصابه  ِإَذا  أَنَّهُ َكاَن  بَ يَاُض  :  يُ َرى  َحَّتَّ  يََدْيِه،  رََفَع  َعا، 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم.  ،ِإْبطَْيهِ   َصلَّى اَّللَّ

الحديث بهذا  : المحقق[ ]رواه أبو يعلى بسند ضعيف، لضعف أبي داود األعمى، واسمه ُنفيع بن الحارث.]البوصيري:  # 
ا، آ  [ الحديث، وفيه عبد الحميد بن رزيق لم أعرفه. فته أبو داود األعمى، وهو متروك اإلسناد ضعيف جدا

 

، ُهَو اْبُن اْلُمَفضَِّل، ثنا َخاِلد ، ُهَو احْلَذَّاءُ َعْن َأيِب ِقاَلبََة، َعْن َعْبِد الرَّ   -  3353 د : حدثنا ِبْشر  مْحَِن ْبِن حُمَرْيِيٍز  َوقَاَل ُمَسدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: "َل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّ َرِضَي هللا َعْنه، قَا َ َعزَّ َوَجلَّ، فَاْسأَلُوهُ بُِبطُوِن َأُكفُِّكْم، َواَل َتْسأَلُوهُ ى اَّللَّ ِإَذا َسأَْلُتُم اَّللَّ

 ". ِبظُُهورَِها 
 : َهَكَذا التَّْكِبرُي، َوالت َّْهِليُل. فرفع بني يََدْيِه، َوقَالَ  ؟،قَاَل َخاِلد : قُ ْلُت أِلَيِب ِقاَلبََة: َما َمْعََن هذا

 [ اإلسناد رجاله ثقات، إالَّ أنه من مرسل عبد الرحمن بن ُمَحيريز وهذاحسن لغيره، : المحقق] # 
 

 بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا دَعَا للقوم   -  8
ْبُن    1-  3354 ُمْسِلُم  حدثنا  َعْبُد:  عَ قَاَل  ََثِبٍت،  َعْن  مَحَّاد   ثنا  هللا ِإبْ َراِهيَم،  رسول  قال: كان  َعْنه،  هللا  َرِضَي  أََنٍس  ْن 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَذا اْجت ََهَد أِلََحٍد يف الدَُّعاِء، قَاَل َصلَّى اَّللَّ ُ َعَلْيُكْم َصاَلَة قَ ْوٍم أَبْ َراَصلَّى اَّللَّ ٍر، لَْيُسوا َجَعَل اَّللَّ
 ".  اللَّْيَل َوَيُصوُموَن الن ََّهارَ ِبمثة وال فجَّار، يَ ُقوُموَن 

 [ الحديث بهذا اإلسناد صحيح.: المحقق] # 
هللا َعْنه، قَاَل: "  َوقَاَل َأمْحَُد ْبُن َمِنيٍع: حدثنا أَبُو َنْصٍر التَّمَّاُر، ثنا مَحَّاُد ْبُن َسَلَمَة َعْن ََثِبٍت، َعْن أََنٍس َرِضَي  2- 3354

 َهَد أِلَِخيِه يف الدَُّعاِء قَاَل " َفذََكَرُه. َكاَن َأَحُدُهْم ِإَذا اْجت َ 
األثر بهذا اإلسناد  :  المحقق[ ]رواه أحمد بن َمنيع موقوفاا، وعبد بن حميد مرفوعاا، واللفظ له، بسند صحيح.]البوصيري:    #  

 [ صحيح.
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 بَابُ الدعاء بكف واحد   -  9
د : حدثنا أَبُو اأْلَْحَوِص، ثنا َأْشعَ  - 3355 ُ َعَلْيِه قال ُمَسدَّ ُث ْبُن ُسلَْيٍم َعْن رَُجٍل ِمَن اأْلَْنَصاِر َمرَّ ِبِه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ْد، فَِإنَّهُ َأَحد  َوَسلََّم وهو يدعو ابسَط َكفَّْيِه، فَ َقاَل: "   ". َأحِّ
 [اإلسناد رجاله ثقات، لكنه منقطع ذا حسن لغيره، وه: المحقق] # 

 

و َبْكِر: حدثنا ُعب َْيُد اَّللَِّ ْبُن ُموَسى، ثنا ِإْسَرائِيُل َعْن َأْشَعَث ْبِن َأيِب الشَّْعثَاِء، َعْن رَُجٍل من األنصار  َوقَاَل أَبُ   -  3356
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ثَهُ َعْن َجدِِّه َرِضَي هللا َعْنه، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ ْد،  َو َيْدُعو بَِيَدْيِه، فَ َقاَل: َمرَّ َعَلْيِه َوهُ  َرِضَي هللا َعْنهم، َحدَّ " َأحِّ

 ".  فَِإنَّهُ َأَحد  
 [ اإلسناد ضعيف، إلبهام الرجل الذي يروي عنه أشعث بن أبي الشعثاءحسن لغيره، وهذا : المحقق] # 

 

 كُلَّ شَيْءٍ بَابُ الْأَمْرِ بِالِاسْتِرْجَاعِ فِي كُلِّ شَيْءٍ، وسؤال اهلل عز وجل    -  10
، َعْن أَبِيِه، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة، َرِضَي هللا َعْنه، قَاَل: قال  1- 3357 د : حدثنا ُهَشْيم  َعْن ََيََْي ْبِن ُعب َْيِد اَّللَِّ قَاَل َرُسوُل ُمَسدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: "   ". َمَصاِئبِ نعله، فَِإنَّهُ ِمَن الْ  ليسرتجع أحدكم عن ُكلِّ َشْيٍء، َحَّتَّ يف ِشْسعِ اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 

3357  -2    " بَِلْفِظ:  َفذََكَرهُ   ، اَّللَِّ ُعب َْيِد  ْبِن  ََيََْي  َعْن  حفص  ِمَن وحدثنا  َا  فَِإَّنَّ فَ ْلَيْسرَتِْجْع،  َأَحدُِكْم  ِشْسُع  انْ َقَطَع  ِإَذا 
ْسَع، فَِإنَّهُ  َ َعزَّ َوَجلَّ َحَّتَّ الشِّ ْرُه،ِإْن مَلْ   اْلَمَصاِئِب، َوَسُلوا اَّللَّ  ".  َيُكْن ملَْ  يُ َيسِّ

 
 َحدَّثَ نَا َخاِلد  َعْن ََيََْي ْبِن ُعب َْيِد اَّللَِّ هِبََذا.  3- 3357

ا، لوجود يحيى بن ُعبيد هللا وهو متروك.:  المحقق] #   [ضعيف جدا
 

 بَابُ ما يقول إذ أَخَذَ مَضْجَعَهُ   -  11
ْعُت أََنًسا َرِضَي هللا َعْنه يَ ُقوُل: أََتِت  اْلَفْضُل ْبُن دَُكنْيٍ، ثنا َسلَ َوقَاَل أَبُو َبْكٍر: حدثنا  - 3360 َمةُ ُهَو اْبُن َوْرَداَن قَاَل: ْسَِ

َوسَ  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ فَ َقاَل َصلَّى  احْلَاَجَة،  إِلَْيِه  َتْشُكو  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ النَِّبِّ َصلَّى  ِإىَل  " اْمَرأَة   َذلِ   َأاَل لََّم:  ِمْن  َخرْيٍ  َك؟  َأُدلَُّك َعَلى 
َوَثاَلِثنَي، فَِإنَّ تِْلَك مائة خري لك ِمَن    َتلِّلني هللا تعاىل َثاَلًَث َوَثاَلِثنَي ِعْنَد َمنَاِمِك، َوُتَسبِِّحيَنهُ َثاَلًَث َوَثاَلِثنَي، َوحَتَْمِديَنهُ َأرْبَ ًعا

 ". الدُّنْ يَا َوَما ِفيَها 
لضعف سلمة بن  حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف  :  المحقق]  [رواه أبو بكر بن أبي شيبة، ورواته ثقات.البوصيري:  ]  #  

 [َوْردان.
 

ْنه  قال الطَّيَاِلِسيُّ: حدثنا مَحَّاُد ْبُن َسَلَمَة، َعْن ََثِبٍت، عن َشْهر، أخْبان رَُجل  َعْن ُمَعاِذ ْبِن جبل َرِضَي هللا عَ   1-  3361
ُ َعَلْيِه َوَسلَّ قال:   ئًا ِمْن َأْمِر اآْلِخَرِة  َم قَاَل: "َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َمْن اَنَم طَاِهًرا فَ ت ََعارَّ ِمَن اللَّْيِل، مَلْ يسأل هللا تعاىل َشي ْ

هُ   نْ يَا ِإالَّ َأْعطَاهُ ِإايَّ  ". َوالدُّ
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نَا الرَُّجلُ  2- 3361 : فَ َقِدَم َعَلي ْ ثَ نَا هبَِ قَاَل ََثِبت   َذا احْلَِديِث.  الَِّذي َحدَّثَ نَا َشْهر  َعْنُه، َفَحدَّ

رواه أبو داود والطيالسي بسند فيه راو لم يسم ، وله شاهد من حديث عبادة بن الصامت رواه البخاريُّ ]البوصيري:  # 
 [َحْوشب.اإلسناد حسن، لحال َشْهر بن صحيح لغيره، وهذا : المحقق [ ]وأصحاب السنن.

 

 بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا اسْتَيْقَظَ   -  12
ٍل َل احْلَاِرُث: حدثنا َخاِلُد ْبُن القاسم، ثنا الليث َعْن ِإْسَحاَق ابن َأيِب فَ ْرَوَة، َعْن ُموَسى ْبِن َوْرَداَن، َعْن اَنبِ قَا 1- 3363

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل:  َصاِحِب اْلَعبَاِء، عن عائشة َرِضَي هللا َعْنها، قَاَلْت: ِإنَّ ا ِحنَي َيْست َْيِقُظ، َوَقْد رد "َمْن قَاَل  لنَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ
ُ، َوْحَدهُ اَل َشرِيَك   .   َلُه،هللا تعاىل َعَلْيِه رُوَحُه: اَل ِإلََه ِإالَّ اَّللَّ احْلَْمُد، بَِيِدِه اخْلرَْيُ، َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِدير  اْلُمْلُك َوَلهُ  لَهُ 

 ". ْلَبْحِر ُغِفَرْت لَهُ ُذنُوبُُه، َوِإْن َكاَنْت ِمْثَل زَبَِد ا
 قُ ْلُت: إسناده َضِعيف  ِمْن َأْجِل ِإْسَحاَق.  *

 
" ِمْن طَرِيِق ِإْْسَاِعيَل ْبِن َعيَّاٍش َعْن حُمَمَِّد ْبِن ِإْسَحاَق، َعْن   والليلةمل اليوم  َوَقْد َأْخَرَجهُ اْبُن السُّينِِّّ يف " ع  2-  3363

 ُموَسى ْبِن َوْرَداَن. 
ُ َأْعَلُم. َوَأُظنُّ ِإْْسَاِعيَل غَ  *  َلَط ِفيِه، وإَّنا هو من َحِديُث ِإْسَحاَق ابن َأيِب فَ ْرَوَة، َواَّللَّ

ا؛ لوجود خالد بن القاسم، وإسحاق بن أبي فروة، وهما متروكان، وفيه موسى  الحديث بهذا اإلسن: المحقق] #  اد ضعيف جدا
 [بن وردان، وهو صدوق يخطئ.

 

 بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا أَرِقَ   -  13
َثيِن حُمَمَُّد ْبُن ََيََْي ْبِن    -  3364 د : حدثنا ُسْفيَاُن، َعْن أَيُّوَب ْبِن ُموَسى، َحدَّ َحبَّاَن قَاَل: " ِإنَّ َخاِلَد ْبَن اْلَولِيِد  قَاَل ُمَسدَّ

َعَلْيهِ   ُ اَّللَّ َصلَّى  النَِّبِّ  ِإىَل  َذِلَك  فشكا  أرق،  أصابه  َأْو  يُ ْؤَرُق،  َعْنه َكاَن  هللا  "َرِضَي  فََأَمَرهُ  َوَسلََّم  َمنَاِمِه    ِعْنَد  يَ ت ََعوََّذ  َأْن 
 ".  ِه، َوَشرِّ ِعبَاِدِه، َوِمْن مَهََزاِت الشَّيَاِطنِي، َوَأْن ََيُْضُرونَ ِبَكِلَماِت التَّامَّاِت ِمْن َغَضِبِه، َوِعَقابِ 

 [ حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف إلرساله.: المحقق] # 
 

 مَرِيضِ بَابُ دُعَاءِ الْ   -  18
ثنا َعاِمُر ْبُن ِيَساٍف َعْن ََيََْي، َعِن احْلََسِن، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة َرِضَي هللا َعْنه   نصر،قال َأمْحَُد ْبُن َمنِيٍع: حدثنا أبو   -  3371

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: "    تعاىل  َكلََّم ِبِه يف َأوَِّل َمْضَجِعِه يف َمَرِضِه، جناه هللاَأاَل ُأْخِْبَُك ِبَِْمٍر ُهَو َحقٌّ، َمْن تَ َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِمَن النَّاِر؟  اْعَلْم أَنََّك ِإَذا َأْصَبْحَت مَلْ َتُِْس، َوِإَذا أَْمَسْيَت مَلْ ُتْصِبْح، " قَاَل: بَ َلى، ِبَِيِب َوأُمِّي، قَاَل َصلَّى اَّللَّ

ُ، َُيِْيي َومُيِيُت ْلَت َذِلَك يف َأوَِّل َمْضَجِعَك ِمْن َمَرِضَك، جناك هللا َوِإنََّك ِإَذا ق ُ   تعاىل به ِمَن النَّاِر، َأْن تَ ُقوَل: اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَّ
ُ َأْكَْبُ، ِكْبِْ َوُهَو َحيٌّ اَل مَيُوُت، ُسْبَحاَن َربِّ اْلِعبَاِد َواْلِباَلِد، احْلَْمُد َّللَِِّ مَحًْدا َكِثريًا طَيِّبًا مُ  اَيءُ رَبِّنَا بَارًَكا ِفيِه َعَلى ُكلِّ َحاٍل، اَّللَّ

رُوِحي يف َأْرَواِح َمْن َسب ََقْت    َوَجاَللُهُ َوُقْدرَتُهُ يف ُكلِّ َمَكاٍن، اللَُّهمَّ ِإْن ُكْنَت أَْمَرْضَتيِن ِلَقْبِض رُوِحي يف َمَرِضي َهَذا، فَاْجَعلْ 
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ِمْنَك احْلُسْ  رضوان هللاهَلُْم  فَِإىَل  َذِلَك،  يف َمَرِضَك  فَِإْن ُمتَّ  َتب هللا عزَّ    ََن،  ذُنُواًب،  َوِإْن ُكْنَت َقِد اْقرَتَْفَت  تعاىل َواجْلَنَِّة، 
 ". وجّل َعَلْيَك 

 [ الحديث بهذا اإلسناد ضعيف؛ إلرسال الحسن البصري، وفيه عامر بن يساف، وهو ضعيف.: المحقق] # 
 

 ضَلِ الدُّعَاءِ بَابُ أَفْ   -  19
ْعُت اْلَفْضَل ْبَن ثَ ْوٍر يَ ُقوُل: حدثين  قال أَبُو يَ ْعَلى: حدثنا    -  3372 َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َعْوٍن، ثنا أَبُو ُعب َْيَدَة، ثنا ُعَمُر قَاَل: ْسَِ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: "  َواَل َسَأَل  ،ِإالَّ اَّللَُّ  قَ ْبُل َكِلَمًة ِهَي أَْفَضُل َمْن اَل ِإلََه َما ِقيَل َومَلْ يَ ُقْل َأَحد  فالن أن نِب هللا تعاىل َصلَّى اَّللَّ
ئًا أَْفَضَل ِمَن اْلَمْغِفَرِة   ". السَّائُِلوَن ِمْن َرهبِِّْم َشي ْ

الحديث بهذا اإِلسناد، فيه الفضل بن ثور لم أقف له على ترجمة، وفيه إبهام شيخه، وفيه عمر، لعله ابن  :  المحقق]  #  
 [ يط الُهَذلي، وهو مجهول.ُسلَ 

 

 الزَّجْرِ عَنِ الدُّعَاءِ عَلَى النَّفْسِ وَالْوَلَدِ بَابُ    -  21
بن عمر رضي هلل قَاَل أَبُو يَ ْعَلى: حدثنا َعِليُّ ْبُن اجْلَْعِد، ثنا َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َجْعَفٍر، ثنا َعْبُد اَّللَِّ ْبُن ِدينَاٍر، َعِن ا - 3373

ُ َعَلْيهِ  عنهما قال: قَالَ   ". اَل َتْدُعوا َعَلى َأْواَلدُِكْم، َأْن يُ َواِفَق َذِلَك ِإَجابًَة من هللا عزَّ وجل  َوَسلََّم: " َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
عدي.حسن لغيره، وهذا : المحقق] #   [اإِلسناد ضعيف لضعف عبد هللا بن جعفر السَّ

 

 ومِ( بَابُ اتِّقَاءِ دَعْوَةِ الْمَظْلُ   -  23)
ر   -  3377 َعْنه  هللا  َرِضَي  سعيد  َأيِب  َعْن  َعِطيََّة،  َعْن  ِفَراٍس،  َعْن  بَاَن،  َشي ْ َعْن   ، اَّللَِّ ُعب َْيُد  حدثنا  َبْكٍر:  أَبُو  فعه:  قَاَل 

 . "اخشوا دعوة اْلَمظُْلومِ "
الكلبي، فهو واه  ن  إسناد ضعيف، إن كان أبو سعيد هو الصحابي، لضعف عطية. وإن كاوهذا    صحيح لغيره،:  المحقق]  #  

 بمرة منقطع.[ 

 بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا هَاجَتِ الريح(   -  24)  
ْنهما، وحدثنا أَبُو هشام الّرِفَاِعيُّ، ثنا اْبُن ُفَضْيٍل، َعْن ِرْشِديَن ْبِن ُكَرْيٍب، َعْن أَبِيِه، َعِن ابن عباس َرِضَي هللا عَ   - 3379

َصلَّى   النَِّبَّ  ِإنَّ  ُ  قَاَل:  "اَّللَّ يَ ُقوُل:  َوَسلََّم َكاَن  ِبِه  َعَلْيِه  جتَِيءُ  َما  َوَشرِّ  الّرِيُح،  ِبِه  جتَِيءُ  َما  َشرِّ  ِمْن  ِبَك  َأُعوذُ  ِإيّنِ  اللَُّهمَّ 
 ". الرُُّسلُ 

 [ الحديث إسناده ضعيف لضعف أبي هشام الرفاعي، ورشدين وبالثاني ضعفه: المحقق]]البوصيري: إسناده ضعيف.[  # 
 

َيَْ َوقَا  -  3380 َعْن  ََثِبٍت،  َأيِب  ابن  َحِبيِب  َعْن  َخِليَفَة،  ْبُن  ِفْطُر  ثنا  اأْلََسِديُّ،  اْلَقاِسِم  ْبُن  حُمَمَُّد  حدثنا  َعْبُد:  ْبِن  َل  ََي 
ُ َعَلْيِه َوسَ  ْرَداِء َرِضَي هللا َعْنه، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ يُح ِمْن نَ َفِس اَّللَِّ عز وجل، فَِإَذا  الرِّ لََّم "َجْعَدَة، َعْن َأيِب الدَّ

 . " فسلوا هللا تعاىل ِمْن َخرْيَِها، َوتَ َعوَُّذوا اِبَّللَِّ ِمْن َشّرَِها ،رَأَيْ ُتُموَها
تالف:  المحقق]  #   اإِلسناد  بهذا  نفس".  الحديث  "من  قوله،  دون  ثابت  )  ]العدوي   [والحديث  المنتخب  صحيح  (199في   :

 لغيره.[ 
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 تْمِ الْمَجْلِسِ( بَابُ خَ   -  26) 
َصلَّى   قَاَل أَبُو بكر: حدثنا أبو اأْلَْحَوُص، َعْن َأيِب فَ ْرَوَة، َعْن َأيِب َمْعَشٍر، حدثنا رَُجل  ِمْن َأْصَحاِب َرُسوِل اَّللَِّ   -  3383

َوَسلَّمَ  َعَلْيِه   ُ "    ،اَّللَّ قَاَل:  يَ ُقوَم،  َأْن  َأرَاَد  فَ َلمَّا  جَمِْلًسا،  َجَلَس  أَْنَت، ُسبْ أَنَّهُ  ِإالَّ  ِإلََه  اَل  َأْن  َأْشَهُد  َوحِبَْمِدَك،  اللَُّهمَّ  َحاَنَك 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: "  : فَ َقاَل رَُجل  ِمَن اْلَقْوِم: َما َهَذا احْلَِديُث اَي َرُسوَل اَّللَِّ " قَالَ َأْست َْغِفُرَك َوأَتُوُب إِلَْيكَ  َكِلَمات  ؟ قَاَل َصلَّى اَّللَّ

 ". ليه السالم َكفَّارَاٍت خِلَطَااَي اْلَمْجِلسِ علمنيهن جْبيل ع
 اْْسُهُ زاَِيُد ْبُن ُكَلْيبٍ  إسناده َصِحيح ، وأبو معشر كويف *

 [ الحديث إسناده صحيح: المحقق] # 
 

 بَابُ الْحَمْدِ(   -  27)  
، ثنا مَحَّاُد ْبُن َسلَ  - 3385 َمَة، َعْن ََثِبٍت، َعْن ُعْقَبَة ْبِن َعْبِد اْلغَاِفِر قَاَل َوقَاَل اْبُن َأيِب ُعَمَر: حدثنا ِبْشُر ْبُن السَِّريِّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم أَنَّهُ قَ  َمْن قَاَل: }ُسْبَحاَن رَبَِّك َربِّ اْلِعزَِّة َعمَّا َيِصُفوَن  "اَل: مَحَّاد : اَل َأْعَلُمهُ ِإالَّ َقْد رَفَ َعهُ ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ
 . " فَ َقِد اْكتَاَل اِبْلِمْكيَاِل اأْلَْوىفَ  ({؛182( َواحْلَْمُد َّللَِِّ َربِّ اْلَعاَلِمنِي )181َعَلى اْلُمْرَسِلنَي )  ( َوَساَلم  180)

 [ مرسلهذا إسناد رجاله ثقات إالَّ أنه : المحقق] # 
 

 بَابُ فَضْلِ الذِّكْرِ(   -  28) 
د : حدثنا املعتمر، ثنا َأيِب، َعنْ   -  3389 ُ    : قَ تَاَدَة، عِن اْلَعاَلِء ْبِن زايد قالَوقَاَل ُمَسدَّ أَنَّهُ بَ َلَغهُ َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: "   ". ُق الذِّْكِر : ِحلَ تَ بَاَدرُوا راَِيَض اجْلَنَِّة، قَالُوا: اَي َنِبَّ اَّللَِّ َوَما راَِيُض اجْلَنَِّة؟ قَاَل َصلَّى اَّللَّ
 [ الحديث على إرساله ضعيف اإلسناد. قتادة مدلس وقد عنعن.: المحقق ] [رواته ثقات ]البوصيري:  # 

 

يَ ُقولُ   -  3394 َأيِب  ْعُت  ْسَِ قَاَل:   ، اَّللَِّ ْبِن ُعب َْيِد  ََيََْي  ََيََْي، َعْن  حدثنا  د :  ُمَسدَّ هللا عَ   :َوقَاَل  َرِضَي  ُهَريْ َرَة  َأاَب  ْعُت  ْنه  ْسَِ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " فَاْلغَاِِنُ الَِّذي يُْكِثُر ذكر هللا تعاىل يف    .اجملالس ثالثة، غَاِِن ، َوَسامل ، َوَشاِجب  يَ ُقوُل: قَاَل َرُسوُل هللا َصلَّى اَّللَّ

 ". ُن َكاَلُمهُ َوَعَمُلهُ يف معصية هللا تبارك وتعاىل جَمِْلِسِه، َوالسَّاملُ الَِّذي َيْسُكُت اَل َعَلْيِه َواَل َلُه، َوالشَّاِجُب الَِّذي َيُكو 
ا: المحقق] #   [ هذا حديث إسناده ضعيف جدا

 

 بَابُ فَضْلِ الذِّكْرِ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ(   -  29)  
َنٍس َرِضَي هللا َعْنه، قَاَل: ِإنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى وقال الطَّيَاِلِسيُّ: حدثنا حُمَمَُّد ْبُن ِمْهَزٍم ثنا يَزِيُد ْبُن َأاَبَن، َعْن أَ  1- 3396

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " َ َعزَّ َوَجلَّ ِمْن َصاَلِة اْلَغَداِة ِإىَل طُلُوِع الشَّْمِس، َأَحبُّ ِإيَلَّ ِمَّ اَّللَّ ا طََلَعْت  أَلَْن ُأَجاِلَس قَ ْوًما َيْذُكُروَن اَّللَّ
َ ِمْن َصاَلِة اْلَعْصِر ِإىَل ُغُروِب الشَّْمِس َأَحبُّ ِإيَلَّ ِمْن أَ َعَلْيِه الشَّْمُس،  ْن أُْعِتَق مَثَانَِيًة ِمْن َوَلِد ِإْْسَاِعيَل ِديَةُ  َوأَلَْن َأذُْكَر اَّللَّ

نَا ِداَيَِتِْم َوََنُْن يف جَمِْلٍس، فَ ب ََلَغ ِستًَّة وتُكلِّ واحد منهم اثين َعَشَر أَْلًفا  سعني ألفا، وها هنا َمْن يَ ُقوُل: َأرْبَ َعًة ِمْن  "، َفَحَسب ْ
ُهُم اثْ نَا َعَشَر أَْلًفا. َوَلِد ِإْْسَاِعيَل، َواَّللَِّ َما قَاَل: ِإالَّ    مَثَانَِيًة، ِديَةُ ُكلِّ َواِحٍد ِمن ْ
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، َعْن أََنٍس َرِضَي هللا َعْنه َوقَاَل َأمْحَُد ْبُن َمِنيٍع: حدثنا َعْبُد اْلَمِلِك ْبُن َعْبِد اْلَعزِيِز، ثنا مَحَّ  2- 3396 اد  َعْن يَزِيَد الرَّقَاِشيِّ
صَ  اَّللَِّ  َرُسوُل  قَاَل  "  قَاَل:  َوَسلََّم:  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َتطُْلَع  لَّى  َحَّتَّ  اْلَفْجِر  َصاَلِة  بَ ْعَد  َوَجلَّ  َعزَّ   َ اَّللَّ َيْذُكُروَن  قَ ْوٍم  َمَع  ُعَد  أَق ْ أَلَْن 

إِ  َأَحبُّ  ا الشَّْمُس،  بَ ْعَد  وجل  عز  هللا  أذكر  َوأَلَْن  ِإْْسَاِعيَل،  َوَلِد  ِمْن  َأْربَ َعًة  أُْعِتَق  َأْن  ِمْن  الشَّْمُس،  يَلَّ  تَ ْغُرَب  َحَّتَّ  ْلَعْصِر 
 ". َأَحبُّ ِإيَلَّ ِمْن َأْن أُْعِتَق مَثَانَِيَة رِقَاٍب ِمْن َوَلِد ِإْْسَاِعيلَ 

 

ثَ نَا عَ   3-  3396 ، َعْن أََنٍس َرِضَي هللاَوقَاَل احْلَاِرُث: َحدَّ  َعْنُه، َفذََكَرهُ  ْبُد اَّللَِّ ْبُن َعْوٍن، ثنا أَبُو ُعب َْيَدَة، َعْن يَزِيَد الرَّقَاِشيِّ
تَ َعاىَل ِإىَل طُُلوِع الشَّْمِس، َأَحبُّ ِإيَلَّ ِمَّ بَِلْفِظ: "  َ طََلَعْت َعَلْيِه الشَّْمُس،    اأَلَْن ُأَصلَِّي اْلَفْجَر َوَأْجِلَس َمَع قَ ْوٍم َيْذُكُروَن اَّللَّ

وجل ِإىَل ُغُروِب الشَّْمِس، َأَحبُّ ِإيَلَّ ِمْن َأْن أُْعِتَق مَثَانَِيَة رِقَاٍب ِمْن    َوأَلَْن ُأَصلَِّي اْلَعْصَر َوَأْجِلَس َمَع قَ ْوٍم يذكرون هللا عز 
 ". َوَلِد ِإْْسَاِعيَل، ِديَةُ ُكلِّ رَقَ َبٍة اثْ نَا َعَشَر أَْلًفا

 

: حدثنا مَحَّاُد ْبُن زَْيٍد، ثنا يَزِيُد الرَّقَاِشيُّ، َوقَاَل أَبُو يَ ْعَلى: حدثنا َخاِلُد ْبُن اْلَقاِسِم، َوأَبُو الرَّبِيِع فَ رَّقَ ُهَما قَااَل   4-  3396
" َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ اَّللَِّ َصلَّى  َرُسوُل  قَاَل  قال:  هللا َعْنه،  َرِضَي  أنس  ِمْن ُغْدَوٍة  أَلَْن َأجْ َعْن  يذكرون هللا تعاىل  قَ ْوٍم  ِلَس َمَع 

 . "ا طََلَعْت َعَلْيِه الشَّْمسُ َحَّتَّ َتطُْلَع الشَّْمُس، َأَحبُّ ِإيَلَّ ِمَّ 
 

، َعْن أََنٍس َرِضَي هللا َعْنهُ  5- 3396 ثَ نَا أَبُو الربِيٍع، ثنا مَحَّاد  ثنا اْلُمَعلَّى ْبُن زايد عن يزيد الرَّقَاِشيِّ ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " تَ َعاىَل ِمْن َصاَلِة اْلَعْصِر ِإىَل َأْن تَ ْغُرَب الشَّْمُس، َأَحبُّ ِإيَلَّ  أَلَنَّ َأْجِلَس َمَع  اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  َ قَ ْوٍم َيْذُكُروَن اَّللَّ

 . " ِمْن َأْن أُْعِتَق مَثَانَِيًة ِمْن َوَلِد ِإْْسَاِعيلَ 
 

ثَ نَا َخَلُف ْبُن ِهَشاٍم ثنا مَحَّاد  هِبََذا ََنَْوهُ َوزَاَد: ُكلُُّهْم مُ  6- 3396  ْسِلم . َوَحدَّ
ِمنْ ال:  المحقق]  #   إلىَّ  َأَحبُّ  ْمُس،  الشَّ َتْطُلَع  َحتَّى  الغداة  ِمْن َصًَلِة  َتَعاَلى  َيْذُكُروَن َّللاََّ  َقْوٍم  َمَع  أقعد  َأْن  حديث بلفظ )ألن   

َأْن  أعتق أربعة   ِإَلى  اْلَعْصِر  ْمُس، أحب إلىَّ من أن  من ولد ِإسماعيل، وألن أقعد مع قوم يذكرون هللا ِمْن َصًَلِة  َتْغُرَب الشَّ
 [ الرقاشي. يزيد بن أبان، وهذه أسانيد ضعيفة لضعف أعتق أربعة( حسن بمتابعاته

 

 بَابُ الذِّكْرِ فِي الصَّبَّاحِ وَالْمَسَاءِ(   -  31) 
َثيِن َوقَالَ   -  3400 ، َحدَّ  رَُجل ، َعِن احْلََسِن َرِضَي هللا َعْنه، قَاَل:  احْلَاِرُث: حدثنا يَزِيُد ْبُن هارون، ثنا معان أَبُو َعْبِد اَّللَِّ

أَ  َلُه:  َفِقيَل  فَُأِتَ،  َعْنه،  هللا  َرِضَي  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  هللا  رسول  أصحاب  من  رَُجٍل  َمَع  ُجُلوًسا  فَ َقِد  ُكنَّا  َداُرَك،  ْدِرْك 
فَ َقِد اْحرَتََقْت، فَ َقاَل: اَل َواَّللَِّ َما اْحرَتََقْت    ،َأْدِرْك َداَركَ   :فَ َقاَل َلهُ   ،مثَّ َجاءَ اْحرَتََقْت، فَ َقاَل: َما اْحرَتََقْت َداِري؟ َفَذَهَب،  

فَ َتْحِلُف   َداُرَك،  اْحرَتََقْت  َقِد  َلَك  يُ َقاُل  َلُه:  َفِقيَل  اَّللَِّ َداِري،  َرُسوَل  ْعُت  ْسَِ ِإيّنِ  َعْنه:  هللا  َرِضَي  فَ َقاَل  اْحرَتََقْت؟  َما    اِبَّللَِّ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل: "  ُ اَل ِإَلَه ِإالَّ ُهَو َعَلْيِه تَ وَكَّْلُت، َوُهَو َربُّ اْلَعْرِش اْلَعِظيَصلَّى اَّللَّ َ اَّللَّ ِم، َما  َمْن قَاَل ِحنَي ُيْصِبُح: ِإنَّ َريبِّ

ُ َكاَن، َوَما مَلْ َيَشْأ مَلْ َيُكْن، اَل َحْوَل َواَل قُ وَّ  َ َقْد َشاَء اَّللَّ ، َوَأنَّ اَّللَّ َ َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِدير  َة ِإالَّ اِبَّللَِّ اْلَعِليِّ اْلَعِظيِم، َأْشَهُد َأنَّ اَّللَّ
ميُْ  الَِّذي  اِبَّللَِّ  َأُعوذُ  ِعْلًما،  َشْيٍء  ِبُكلِّ  َشرِّ ُكلِّ َأَحاَط  ِمْن  ِبِِْذنِِه  ِإالَّ  اأْلَْرِض  َعَلى  تَ َقَع  َأْن  السََّماَء  آِخذ   ِسُك  َريبِّ  َدابٍَّة   

ئً  َشي ْ َمالِِه  َواَل  َأْهِلِه،  َواَل  نَ ْفِسِه  يف  يَ ْوَمِئٍذ  يَ َر  مَلْ  ُمْسَتِقيٍم،  ِصَراٍط  َعَلى  َريبِّ  ِإنَّ  َيْكَرُههُ بِنَاِصَيِتَها،  قُ ْلا  َوَقْد  اْلي َْوَم."،   تُ َها 
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ْرَداِء َرِضَي هللا َعْنه، َواَل ََيُوُز َأْن يُ َفسََّر بِِه  قُ ْلُت: َرَواهُ الطََّْبَاينُّ يف الدَُّعاِء ِمْن    * َوْجٍه آَخَر، َوَْسَّى الرَُّجَل الصََّحايِبَّ َأاَب الدَّ
ْردَ  َهُم ُهنَا، فَِإنَّ احْلََسَن مَلْ َُيَاِلْس َأاَب الدَّ  اِء َرِضَي هللا َعْنه. اْلُمب ْ

 سم.[يفيه راو لم    - 2 جهالة معان. - 1اد ضعيف لعلتين:: هذا إسن المحقق]البوصيري: فيه راو لم يسم.[ ] # 
 

 بَابُ الْحَثِّ عَلَى لُزُومِ التَّسْبِيحِ(   -  32) 
ْعُت أََنًسا َرِضَي هللا َعْنه يَ ُقوُل:    -َوْرَداَن هو اْبُن   -قَاَل أَبُو َبْكِر: حدثنا اْلَفْضُل ْبُن دَُكنْيٍ، ثنا َسَلَمةُ    - 3409 قَاَل: ْسَِ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َمْن َهلََّل ِمائًَة، وََكْبََّ ِماَئًة، َوَسبََّح ِماَئًة، فَِإنَّهُ َخرْي  ِمْن َعْشِر رِقَاٍب يُ ْعِتُقَها، َوَسْبِع قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 ". ُرَها َبَداَنٍت يَ ْنحَ 

 [ ضعيف لضعف سلمة بن وردان.وهذا إسناد  صحيح لغيره،:  المحقق[ ]إسناده حسن]البوصيري:  # 
 

 بَابُ التَّكْبرِيِ(   -  35) 
قَاَل: "   هما،قَاَل أَبُو يَ ْعَلى: حدثنا َعْبَداُن، ثنا أَبُو النَّْضِر، َعْن َكِثرٍي ثنا َجْعَفُر ْبُن حُمَمٍَّد، عن أبيه َرِضَي هللا َعنْ  - 3413

ُ َعَلْيهِ  ُوا  َوَسلََّم قَاَل: " ِإنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  ". ِإَذا رَأَيْ ُتُم احْلَرِيَق َفَكْبِّ
 َهَذا ُمْرَسل  َحَسن .  *

 [ هذا مرسل: المحقق] # 
 

 بَابُ حَسْرَةِ مَنْ تَفَرَّقَ مِنْ غَيْرِ ذِكْرٍ(   -  36) 
حدثنا يُوُسُف ْبُن َعِطيََّة، َعِن اْلَعاَلِء ْبِن َكِثرٍي، َعْن َمْكُحوٍل، َعْن َواثَِلَة ْبِن اأْلَْسَقِع َرِضَي وقال َأمْحَُد ْبُن َمِنيٍع:    -  3415

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم   َا قَ ْوٍم َجَلُسوا يف جمَْ "هللا َعْنه، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِل َأْن يذكروا هللا تعاىل،  ِلٍس مثَّ تَ َفرَّقُوا ِمْن قَ بْ َأميُّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َكاَن َذِلَك اْلَمْجِلُس َعَلْيِهْم يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة َحْسرَ   . "ةً َوُيَصلُّوا َعَلى النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ

 [ .هذا إسناد تالف فيه يوسف بن عطية وشيخه متروكان، وعنعنة مكحول وهو مدلس: المحقق] # 
 

 لِاسْتِعَاذَةِ( بَابُ ا   -  37) 
مَحَّاد     -  3417 ثنا  ُُشَْيٍل،  ْبُن  النَّْضُر  أخْبان  إسحاق:  َسَلَمَة    -قال  اْبُن  َمْسِجِد    -وهو  يف  ُفاَلن   َأْخَْبين  َمْعَبٍد،  َعْن 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم،   ْبِن َماِلٍك َرِضَي هللا َعْنه، قَاَل: ِإنَّ أاََب َذرٍّ َرِضَي هللا َعْنه، َجَلَس إِ ِدَمْشَق، َعْن َعْوفِ  ىَل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
، َفذََكَر ِمْثَل َحِديٍث قَ ب ْ  ، َوِلإْلِْنِس  َفذََكَر احْلَِديَث قَاَل: تَ َعوَّْذ اِبَّللَِّ ِمَن شَّيَاِطنِي اإْلِْنِس َواجلِْنِّ َنهُ فَ ُقْلُت: اَي َرُسوَل اَّللَِّ َمت ْ َلهُ 

 ". نَ َعْم   َعَلْيِه َوَسلََّم: "َشيَاِطنُي؟ قَاَل َصلَّى اَّللَُّ 
َعْوُف ْبُن َماِلٍك   قُ ْلُت: َرَواهُ النََّساِئيُّ ِمْن حديث عبيد هللا ابن أيب اخْلَْشَخاِش َعْن َأيِب َذرٍّ َرِضَي هللا َعْنه، َوَهَذا ِإْن َكانَ *  

 َرِضَي هللا َعْنه َحَضَر اْلِقصََّة، فَ ُهَو ِمْن ُمْسَنِدِه. 
 [ إسناده ضعيف ألجل الراوي الذي لم يسم، وباقي رجاله ثقات، وبذا قال البوصيري رحمه هللا.: المحقق] # 
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قاال: ثنا عبد العزيز بن مسلم، ثنا ليث، عن  ،وفهد  ،حدثنا موسى بن حممد بن حيان، حدثنا روح بن أسلم - 3423
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، وحدثين أبو بكر َرِضَي هللا َعْنه،  أيب حممد، عن معقل بن يسار َرِضَي هللا َعْنه، قال: شهدت النِب َصلَّ  ى اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قال: "  ". احلديث الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل ... عن النِب َصلَّى اَّللَّ
هو؟:  المحقق]  #   من  يعرف  ال  محمد  وأبو  وليث،  أسلم  بن  وروح  حيان  بن  موسى  لضعف  ا،  جدا ]الهيثمي    [ضعيف 

 [ رواه أبو يعلى عن شيخه: عمرو بن الحصين العقيلي، وهو متروك.(: 17671)
 

   

 بَابُ فَضْلِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ(   -  38) 
قَاَل: َجَلَس   َعْنهِإْسَحاُق: أخْبان النَّْضُر، ثنا مَحَّاد ، ثنا َمْعَبد ، َأْخَْبين ُفاَلن ، َعْن َعْوِف ْبِن َماِلٍك َرِضَي هللاقَاَل  - 3424

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َفذََكَر احْلَِديَث، ِمْثَل َحِديثٍ  ُ َعَلْيِه أَبُو َذرٍّ َرِضَي هللا َعْنه ِإىَل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َلهُ ِفيِه، مثَّ قَاَل َصلَّى اَّللَّ  قَ ب ْ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: ""، َأاَل أَُدلَُّك َعَلى َكْنٍز ِمْن كنوز اجلنة َوَسلََّم: " ، قَاَل َصلَّى اَّللَّ َة  قلت: بَ َلى اَي َرُسوَل اَّللَِّ قُْل اَل َحْوَل َواَل قُ وَّ

 ". ِإالَّ اِبَّللَِّ 
 [ إسناده ضعيف ألجل الراوي الذي لم يسم، وباقي رجاله ثقات : المحقق] # 

 

، َحدََّثيِن اْلُمطَِّلُب ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َحْنَطٍب، َعْن  َوقَاَل أَبُو َبْكِر: حدثنا زَْيُد ْبُن احْلُبَاِب َعْن كَ   -  3425 ِثرِي ْبِن زَْيِد اْلَمَدينِّ
َي هللا َعْنهما، قَاَل: َلِقيَت أاََب أَيُّوَب اأْلَْنَصاِريَّ َرِضَي هللا َعْنه فَ َقاَل: َأاَل آُمُرَك ِِبَا َأَمَرين َعاِمِر ْبِن َسْعِد ْبِن أيب وقاص َرضِ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: "بِ  َا ِمْن كُ ِه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َة ِإالَّ اِبَّللَِّ فَِإَّنَّ  ". ُنوِز اجْلَنَّةِ َأْن ُأْكِثَر َمْن اَل َحْوَل َواَل قُ وَّ
 ِإْسنَاُدهُ َحَسن .  *

 [ .حديث بجملته صحيح مشهوروال. هذا حديث حسن اإِلسناد، كما قال المصنف، لحال زيد بن الحباب وكثير: المحقق] # 
 

، َعْن َأيِب    -  3426 َعْن زَْيِد    ،الّزاَِنِد، َعْن َسِعيِد ْبِن ُسَلْيَمانَ َوقَاَل َعْبُد: حدثنا أَبُو نُ َعْيٍم، ثنا َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َعاِمٍر اأْلَْسَلِميُّ
اَّللَُّ  َصلَّى  اَّللَِّ  َرُسوَل  ِإنَّ  قَاَل:  َعْنه،  هللا  َرِضَي  ََثِبٍت  " ْبِن  يَ ُقوُل:  َوَسلََّم َكاَن  َعَلْيِه  من َكنْ   َعَلى كنز  َأُدلُُّكْم  اجْلَنَِّة،  و َأاَل  ٍز 

َة ِإالَّ اِبَّللَِّ  ُتْكِثُروا ِمْن قَ ْوِل اَل َحْوَل َواَل   . " قُ وَّ
  ضعيف،د سن: (249في المنتخب ) ]العدوي  [ضعيف لضعف عبد هللا األسلمي، ولكنه قد صحَّ بأحاديث أخرى.:  المحقق] # 

 [ ومتن صحيح
 

ثَ نَا َعْبُد الرمحن ْبُن َواِقٍد، ثنا َحْفُص ْبُن َعْبِد اَّللَِّ    -  3428 ، ثنا َحِكيُم ْبُن اَنِفٍع، َعِن اْلَعاَلِء  َوقَاَل احْلَاِرُث: َحدَّ ْفرِيِقيُّ اإْلِ
ُ ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن، َعْن َأيِب هريرة َرِضَي هللا َعْنه، قال: ُسِئَل ُعْثمَ  اُن ْبُن عفان َرِضَي هللا َعْنه قال: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 . "  اِبَّللَِّ ِمْن ُكُنوِز اْلَعْرشِ اَل َحْوَل َواَل قُ وَّةَ َعَلْيِه َوَسلََّم: "
ا: المحقق] #   [ هذا إسناد ضعيف جدا

 

 يقُهُ( بَابُ الزَّجْرِ عَنِ الدُّعَاءِ بِالْبَلَاءِ لِمَنْ لَا يُطِ   -  39) 
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: َحِديُث َكِثرٍي َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك َرِضَي هللا َعْنُه، قَ   َم يف اَبِب َفْضِل اْلِعيَاَدِة ِمْن ِكتَاِب الطِّبِّ اَل: َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى تَ َقدَّ
ٍم سَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: ِإَذا فَ َقَد الرَُّجَل ِمْن ِإْخَوانِِه َثاَلثََة أايَّ  ْنهُ ... اخل. َأَل عَ اَّللَّ

ا عباد بن كثير متروك.: المحقق] #   [ إسناد ضعيف جدا
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 كِتَابُ بَدْءِ الْخَلْقِ(   -  36) 
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راق، َعْن َأيِب  قَاَل ِإْسَحاُق: أخْبان ُسْفيَاُن، َعْن َعْمرِو ْبِن ِدينَاٍر، َعْن يَزِيَد بن ُجْعُدبََة، َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن خم  1- 3429
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: "  ُلُغ ِبِه النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ  يف اجْلَنَِّة رَيًا بَ ْعَد الّرِيِح ِبَسْبِع سنني، من  إن هللا تعاىل َخَلقَ َذرٍّ َرِضَي هللا َعْنه يَ ب ْ

َا تتيكم الريح ِمْن َخَلِل َذِلَك اْلبَا َوِهَي   ،ِب، َولَْو فُِتَح َذِلَك اْلبَاُب أَلَْذَرْت َما َبنْيَ السََّماِء َواأْلَْرضِ دوَّنا اَبب  ُمْغَلق ، َوِإَّنَّ
 ". اجْلَُنوبُ  عند هللا عز وجل اأْلَزِيُب، َوِعْندَُكمُ 

 
َنَة ِبِه.  2- 3429  َوقَاَل أَبُو َبْكٍر: حدثنا اْبُن ُعي َي ْ

 َمرْتُوُك.   قُ ْلُت: َويَزِيُد ْبُن ُجْعُدبََة ُهَو اْبُن ِعيَاٍض، *
 [ هذا إسناد ضعيف للجهالة في يزيد وشيخه.: المحقق] # 

 

 بَابُ الْجِنِّ(   -  5) 
فَ ْرَوَة الرََّهاوِ   -  3437 أَبُو  ِسنَاٍن  ْبُن  يَزِيُد  ثنا  أَبُو ُأَساَمَة،  ثنا  ْبُن اأْلَْسَوِد،  ُحَسنْيُ  حدثنا  يَ ْعَلى:  أَبُو  أَبُو  قَاَل  َحدََّثيِن  يُّ، 

ْرَداِء َرضِ ُمِنيٍب احْلِْمصِ  ، َعْن ََيََْي ابن َأيِب َكِثرٍي، َعْن َأيِب َسَلَمَة، َعْن َأيِب الدَّ ُ يُّ َي هللا َعْنه، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
" َوَسلََّم:  وَ َعَلْيِه  اأْلَْرِض،  َوَخَشاُش  َوَعَقاِرُب،  َحيَّات   َأْصنَاٍف، ِصْنف   اجلن ثالثة  تعاىل  هللا  اهْلََواِء،  خلق  يف  ِصْنف  َكالّرِيِح 

ُ َعزَّ َوَجلَّ: }هَلُْم  َوَخَلقَ   َوِصْنف  َعَلْيِهُم احلَِْساُب َواْلِعَقاُب. ُ َعزَّ وجل اإْلِْنَس َثاَلثََة َأْصنَاٍف، ِصْنف  َكاْلب ََهائِِم، قَاَل اَّللَّ  اَّللَّ
هللا تعاىل،  ُهْم َأْجَساُد َبيِن آَدَم، َوَأْرَواُحُهْم َأْرَواُح الشَّيَاِطنِي َوِصْنف  يف ظل  َوِصْنف  َأْجَسادُ   قُ ُلوب  اَل يَ ْفَقُهوَن هِبَا{ اآْليََة.

 ". يَ ْوَم اَل ِظلَّ ِإالَّ ِظلُّهُ 
 [وفي بعض ألفاظ الحديث نكارة حيث قصر الحساب والجزاء على صنف من الجن.، ةهذا إسناد واٍه بمر : المحقق] # 

 

 تِي دُونَ اللَّهِ تَعَالَى( بَابُ الْحُجُبِ الَّ   -  6) 
ثَ نَا  - 3439  حُمَمَُّد ْبُن ََيََْي الّزِمَّاينُّ، ثنا َمكِّيُّ ْبُن ِإبْ َراِهيَم، ثنا ُموَسى ْبُن ُعب َْيَدَة، َعْن ُعَمَر ْبِن قَاَل أَبُو يَ ْعَلى: َحدَّ

 احْلََكِم، َعْن َعْبِد اَّللَِّ بن عمرو. 
 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َسْهِل ْبِن َسْعٍد َرِضَي هللا َعْنه، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ صَ وعن َأيِب َحازٍِم، َعنْ  - 3440 ُدوَن اَّللَِّ  لَّى اَّللَّ
ئًا ِمْن ِحسِّ تِْلَك احْلُُجبِ  ُعوَن أَْلَف ِحَجاٍب ِمْن نُوٍر َوظُْلَمٍة، َوَما َتْسَمُع نَ ْفس  َشي ْ  ". َقْت نَ ْفُسَها  ِإالَّ زَهَ تَ بَاَرَك َوتَ َعاىَل َسب ْ

 [ إسناد ضعيف؛ لضعف موسى بن عبيدة الربذي.هذا : المحقق[ ]هذا حديث ال أصل له.: ابن الجوزي ] # 
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 أَحَادِيثِ الْأَنْبِيَاءِ عليهم الصالة والسالم(   -  37) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



337 

 

ث َ   -  3441 نَا ِهَشاُم ْبُن ُسَلْيَماَن، ثنا أَبُو رَاِفٍع، َعْن يَزِيَد ْبِن رُوَماَن َعمَّْن َأْخَْبَهُ َعْن َأيِب َذرٍّ قَاَل حُمَمَُّد ابن َأيِب ُعَمَر: َحدَّ
ُ َعَلْيِه وَ  ْيِه، َوُهَو اَل  َسلََّم َجاِلًسا َوْحَدُه، فَ ُقْمُت أَْنظُُر ِإلَ َرِضَي هللا َعْنهُ قَاَل: َدَخْلُت املسجد، فإذا أان بَِرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َهَكَذا َوْحَدُه، ِإالَّ َوُهَو َعَلى َحاَجةٍ  ، َأْو َعَلى َوْحٍي، َفَجَعْلُت أَُؤاِمُر  يَ َراين، َوأَقُوُل َما َخاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
فَ  آتَِيُه،  َأْن  فَ نَ ْفِسي  َفِجْئُت  آتَِيُه،  َأْن  ِإالَّ  نَ ْفِسي  َعَلْيِه  أََبْت   ُ اَّللَّ َصلَّى  يَ ْلَتِفُت  اَل  طَوِياًل،  َفَجَلْسُت  َجَلْسُت،  مثَّ  َسلَّْمُت 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم جُمَاَلسَ  ُ َعَلْيِه وَ َوَسلََّم ِإيَلَّ َواَل يَُكلُِّميِن، قَاَل قُ ْلُت: َقْد َكرَِه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َسلََّم ِإيَلَّ، يِت، مثَّ اْلت ََفَت َصلَّى اَّللَّ
  " َذرٍّ فَ َقاَل:  َأاَب  قَاَل:اَي  َوَسْعَدْيَك،  لَب َّْيَك  فَ ُقْلُت:   ، اْلي َْوَم؟"  "    "  "  أَرََكْعَت  َوَسلََّم:  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  قَاَل  اَل،  قُْم قُ ْلُت: 

ُ تَ َعاىَل، مثَّ ُعْدُت َفَجَلْستُ "، فَ ُقْمُت فَ رََكْعُت مَ فَارَْكعْ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم طَوِياًل اَل يَُكلُِّميِن، فَ ُقْلُت:  ا َشاَء اَّللَّ ، َفَمَكَث َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم إيل ف َ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم جُمَاَلَسيِت، مث التفت َصلَّى اَّللَّ "، قُ ْلُت: لَب َّْيَك  اَي أاََب َذرٍّ َقاَل: "  َقْد َكرَِه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

"  َوسَ  َوَسلََّم:  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ قَاَل َصلَّى  َواجلِْنِّ ْعَدْيَك،  ْنِس  اإْلِ َشيَاِطنِي  َشرِّ  ِمْن  اِبَّللَِّ  َوِلإْلِْنِس  اْسَتِعْذ  َوأُمِّي  أَْنَت  ِبَِيِب  فَ ُقْلُت:   ،"
ُ َعلَ   شياطني؟   ُ َعزَّ َوَجلَّ  ْيِه َوَسلََّم: " قال رسول هللا َصلَّى اَّللَّ ْنِس َواجلِْنِّ يُوِحي بَ ْعُضُهْم ِإىَل    :يَ ُقولُ أَلَْيَس اَّللَّ }َشيَاِطنُي اإْلِ

 ". بَ ْعٍض{ اآْليَةَ 
" فَ َقاَل:  ِإيَلَّ  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ اْلت ََفَت َصلَّى  َذرٍّ مثَّ  َأاَب  اَّللَِّ اَي  َرُسوَل  اَي  لَب َّْيَك  قُ ْلُت:   ،  "" َوَسلََّم:  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ قَاَل َصلَّى   ِإالَّ ، 

ز  ِمْن ُكنُوِز اجْلَنَّةِ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: "أَُعلُِّمَك َكِلَمًة ِهَي َكن ْ َة ِإالَّ "، قُ ْلُت: بلى ِبيب أنت َوأُمِّي، قَاَل َصلَّى اَّللَّ ُقْل اَل َحْوَل َواَل قُ وَّ
(َرُسوُل ااِبَّللَِّ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم اَل يَ تَ "، مثَّ َأَصرَّ َكلَُّم، َحَّتَّ طَاَل َذِلَك ِمْنهُ فَات َّن َْفُت احْلَِديَث، فَ ُقْلُت: اَي َرُسوَل اَّللَِّ َّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

" َوَسلََّم:  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  قَاَل  الصَّاَلُة؟  َفَما  اِبلصَّاَلِة،  أََمْرَتيِن  َفمَ ِإنََّك  َمْوُضوٍع،  اْسَتْكثَ رَ َخرْيُ  َشاَء  َوَمْن  اْست ََقلَّ  َشاَء  "، ْن 
"ق ُ  َوَسلََّم:  َعَلْيِه   ُ قال َصلَّى اَّللَّ يَاُم؟  الصِّ َفَما   ، اَّللَِّ َرُسوَل  اَي  جمزئ ْلُت:  قَاَل فرض  َفَما الصََّدَقُة؟   : اَّللَِّ َرُسوَل  اَي  قُ ْلُت:   ،"

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ُ  "، قُ ْلُت: اَي َرسُ ، َوِعْنَد اَّللَِّ اْلَمزِيدُ َأْضَعاف  ُمَضاَعَفة  َصلَّى اَّللَّ ، فََأيُّ اْلَعَمِل أَْفَضُل؟ قَاَل َصلَّى اَّللَّ وَل اَّللَِّ
، فََأيُّ الشَُّهَداِء  ِإميَان  اِبَّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ، َوِجَهاد  يف َسِبيِل اَّللَِّ تَ َعاىلَ َعَلْيِه َوَسلََّم: " أَْفَضُل؟ قَاَل َصلَّى "، قُ ْلُت: اَي َرُسوَل اَّللَِّ

َوَسلَّمَ  َعَلْيِه   ُ "اَّللَّ َجَواُدهُ :  َوُعِقَر  َدُمُه،  أَُهرِيَق  َعَلْيِه  َمْن   ُ اَّللَّ َصلَّى  قال  أفضل؟  الرقاب  فأي  هللا  رسول  اي  قُ ْلُت:  قَاَل:   ،"
ُ َعَلْيِه َوسَ قال: قلت: اَي َرُسوَل اَّللَِّ َأيُّ الصَّدَ  ".أغالها مثنا وأنفسها عند أهلهاَوَسلََّم: " َجْهد  لََّم "َقِة أَْفَضُل؟ قَاَل َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: "ِمْن ُمِقلٍّ َوِسرٌّ ِإىَل َفِقريٍ  : فَِإْن مَلْ َأِجْد َما أََتَصدَُّق ِبِه، قَاَل َصلَّى اَّللَّ تُِعنُي َضِعيًفا، َأْو  "، قُ ْلُت: اَي َرُسوَل اَّللَِّ
َأْستَ   "،َتْصَنُع أِلَْخَرقَ  ، فَِإْن مَلْ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: "قُ ْلُت: اَي َرُسوَل اَّللَِّ ُ َعَلْيِه  فَ َتُكفُّ َهَذا ِطْع؟ قَاَل َصلَّى اَّللَّ "، َوَأَشاَر َصلَّى اَّللَّ

ُق هِبَا اْلَمْرءُ َعَلى نَ ْفِسهِ َوَسلََّم ِإىَل ِلَسانِِه، " َا َصَدقَة  َحَسَنة  يَ َتَصدَّ َا أُْنِزَل َعَلْيكَ "، قُ ْلتُ فَِإَّنَّ : َأميُّ  ِمَن اْلُقْرآِن  : اَي َرُسوَل اَّللَِّ
" َوَسلََّم:  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  قَاَل  اْلُكْرِسيِّ َأْعظَُم؟  اْلُكْرِسيِّ   ،آيَةُ  يف  َواأْلَْرِض  السموات  َمَثُل  َما  َأْن َوَتْدرِي  ِإالَّ  اَل  قُ ْلُت:  "؟ 

ُ َعَلْيِه َوسَ تُ َعلَِّميِن ِمَّا َعلََّمَك اَّللَُّ  َمَثُل السموات َواأْلَْرِض يف الكرسي إال َكَحْلَقٍة ُمْلَقاٍة يف َفاَلٍة،  "  :لَّمَ  تَ َعاىَل، قَاَل َصلَّى اَّللَّ
 َكْم َكاَن اأْلَْنِبيَاءُ َعَلْيِهُم  "، قُ ْلُت: اَي َرُسوَل اَّللَِّ َوِإنَّ َفْضَل اْلُكْرِسيِّ َعَلى السموات َواأْلَْرِض َكَفْضِل اْلَفاَلِة َعَلى تِْلَك احْلَْلَقةِ 

"  ؟مُ السَّاَل  َوَسلََّم:  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ أَْلًفا قَاَل َصلَّى  َوَأْربَ َعًة َوِعْشرِيَن  أَْلٍف  ُرُساًل؟  َكانُوا ِمائََة  وَُكلُُّهْم َكانُوا   ، اَّللَِّ َرُسوَل  اَي  قُ ْلُت:   ،"
ُ َعَلْيِه  ُهْم ََخَْسَة َعَشَر وثلثماَوَسلََّم: "قَاَل َصلَّى اَّللَّ ، فَأَي ُُّهْم َكاَن َأوََّل؟ قَاَل  ئة رَُجلٍ اَل َكاَن الرُُّسُل ِمن ْ "، قُ ْلُت: اَي َرُسوَل اَّللَِّ

 " َوَسلََّم:  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ السَّاَلمُ َصلَّى  َعَلْيِه  َعلَ آَدُم   ُ اَّللَّ َصلَّى  قَاَل  آَدُم؟  َوَنِبٌّ َكاَن  قُ ْلُت:   ،"" َوَسلََّم:  تُ ْربَ َتُه،  ْيِه   ُ اَّللَّ َجَبَل  نَ َعْم 
قُ ُباًل َوَخَلَقهُ   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َقاَل َرُسوُل اَّللَِّ  بَِيِدِه، َونَ َفَخ ِفيِه ِمْن رُوِحِه، وََكلََّمهُ  "، مثَّ َكثُ َر النَّاُس َحْوَل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
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َوَسلَّ  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ "َصلَّى  النَّاِس؟"  َم:  ِبَِِْبَِل  أُنَ بُِّئُكْم  بَ َلى  َأاَل  " قُ ْلُت:  َوَسلََّم:  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  قَاَل   ، اَّللَِّ َرُسوَل  ذُِكْرُت اَي  َمْن 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم. ِعْنَدُه، فَ َلْم ُيَصلِّ َعَليَّ   " َصلَّى اَّللَّ

 [ ، وهذا إسناد ضعيفحسن لغيره: المحقق] # 
 

 بَابُ آدَمَ وَعَدَدِ الْأَنْبِيَاءِ عليهم )الصالة( والسالم(   -  1) 
مَحَّاد     -  3442 أان  ُُشَْيٍل،  ْبُن  النَّْضُر  أخْبان  إسحاق:  َسَلَمَة    -وقال  اْبُن  َمْسِجِد    -ُهَو  يف  ُفاَلن   َأْخَْبين  َمْعَبد ،  أان 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم،  ِإنَّ َأاَب َذرٍّ َرِضَي هللا َعْنه، َجَلَس ِإىَل َرُسوِل اَّللَِّ ِدَمْشَق، َعْن َعْوِف ْبِن َماِلٍك َرِضَي هللا َعْنه، قَاَل    َصلَّى اَّللَّ
ُ َعلَ  ، فََأيُّ اأْلَْنِبيَاِء َكاَن أول، قال َصلَّى اَّللَّ َلهُ ِفيِه: قُ ْلُت: اَي َرُسوَل اَّللَِّ أو  "، فقلت:  آدمْيِه َوَسلََّم: "َفذََكَر ِمْثَل َحِديٍث قَ ب ْ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ُ َعَلْيِه "َنِبٌّ ُمَكلَّم    نَ َعْم،نبيا َكاَن؟ قَاَل َصلَّى اَّللَّ : َفَكِم اأْلَْنِبيَاُء؟ قال َصلَّى اَّللَّ َوَسلََّم  "، قُ ْلُت: اَي َرُسوَل اَّللَِّ
 ثالمثائة وَخس عشرة مَجًّا َغِفريًا". 

 [ الذي لم يسم، وباقي رجاله ثقات إسناده ضعيف ألجل الراوي : المحقق] # 
 

احْلِْمصِ   1-  3443 َوةَ  َحي ْ أَبُو  َعْبِد  أخْبان  َأيِب  اْلَقاِسِم  َعِن  يَزِيَد،  ْبِن  َعِليِّ  َعْن  السَّاَلِميُّ،  رِفَاَعَة  ْبُن  ُمَعاُن  ثنا  ُشَرْيح ،  يُّ 
ْنه، َسَأَل َرُسوَل اَّللَِّ يِب أَُماَمَة َرِضَي هللا َعْنه، قَاَل: ِإنَّ َأاَب َذرٍّ َرِضَي هللا عَ َوُهَو َمْوىَل يَزِيَد ْبِن ُمَعاِويَة الشَّاِميِّ َعْن أَ  -الرَّمْحَِن 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: "  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: كم األنبياء؟ قال َصلَّى اَّللَّ أَْلٍف َوَأْربَ َعة  َوِعْشُروَن أَْلًفا َصلَّى اَّللَّ ْرَسُلوَن  "، فَ َقاَل: َكِم اْلمُ ِمائَةُ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: "  ُهْم؟ قال َصلَّى اَّللَّ  ". َخس عشرة مَجًّا َغِفريًاثالمثائة و ِمن ْ

 
هللا    2-  3443 َرِضَي  َذرٍّ  َأيِب  اخْلَْشَخاِش، َعْن  املسعودي، َعْن )ُعب َْيِد( ْبِن  هارون عن  ْبُن  حدثنا يَزِيُد  َبْكٍر:  أَبُو  َوقَاَل 

 َعْنه، ََنَْوُه. 
ا لضعف معان، وعلي بن يزيد، وشريح فيه جهالة.:  ققالمح] #   [ ضعيف جدا

 

 احل ومثود عليهما )الصالة( والسالم( بَابُ ص   -  4) 
، َعْن ُأيبَِّ بْ   -  3448 َرِضَي  ِن َكْعٍب  قَاَل َأمْحَُد ْبُن َمِنيٍع: حدثنا َكِثرُي بن هشام، ثنا َجْعَفُر ْبُن بُ ْرقَاَن، َعْن يَزِيَد ْبِن اأْلََصمِّ

َوَسلَّ  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى  قَاَل: ِإنَّ  " هللا َعْنه،  َوَسلََّم:  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ فَ َقاَل َصلَّى  َواِدي مَثُوَد،  ِمْن  َمرَّ اِبحلِْْجِر  َأْسرُِعوا  َم، 
 ". السَّرْيَ َواَل تَ ْنزِلُوا هِبَِذِه اْلَقْريَِة اْلُمْهَلِك َأْهُلَها 

 [ صحيح لغيره:  المحقق][البوصيري: سنده صحيح. ]  # 
 

، َعِن احْلََسِن قَالَ   َوقَاَل أَبُو َبْكِر: حدثنا  -  3449 ْعُتهُ يَ ُقوُل: َحدََّثيِن َعْبُد اَّللَِّ ْبُن ُقَداَمةَ   :َعفَّاُن، ثنا ُمبَاَرك   ،السَّْعِديِّ   ْسَِ
ف َ  مَثُوَد،  َواِدي  َعَلى  أََتى  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  النَِّبَّ  ِإنَّ  قَاَل:  ِصْدٍق،  اْمَرأَ  السَّْعِديُّ  أِلَ وََكاَن  "َقاَل  اْخُرُجوا،  ْصَحابِِه: 

 ". اْخُرُجوا، فَِإنَّهُ واد ملعون، خبيث، إن ال ََتُْرُجوا، يصبكم َكَذا وََكَذا 
 [فهو حسنبي السعدي هو عبد هللا الصحا  كانإن : المحقق] # 
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ْيٍد، َعْن َأاَبَن ْبِن َأيِب َعيَّاٍش، َعْن أََنٍس  ثنا ََيََْي ْبُن محَُ   -ُهَو اْبُن ُمَعاِويََة    -َوقَاَل ابن َأيِب ُعَمَر: حدثنا َمْرَواُن    -  3453
ليعقوب   قال  رَُجاًل  ِإنَّ  قَاَل:  رَفَ َعهُ  َعْنه  هللا  الَِّذي  َرِضَي  َأمَّا  قَاَل:  ظَْهَرَك؟  َوَحََن  َبَصَرَك،  َأْذَهَب  الَِّذي  َما  السالم  عليه 

ظَ  أحَن  الذي  وأما  يُوُسَف،  َعَلى  فَاْلُبَكاءُ  َبَصِري  )قَالَ   ،ْهِري َأْذَهَب  يَاِمنَي،  بِن ْ َأِخيِه  َعَلى  عليه   (:فَاحْلُْزُن  جْبيل  فأَته 
أتشكو  (،)السالم يَ ْعُقوُب  اَي  الصالة    فَ َقاَل:  )عليه  جْبيل  له  فَ َقاَل   ، اَّللَِّ ِإىَل  َوُحْزين  بَ ثِّي  َأْشُكو  َا  ِإَّنَّ فقال:  تعاىل؟  هللا 

َأْعَلُم، ِِبَا قُ ْلَت ِمنْ   ُ َتُه، فَ َقاَل: َأْي َربِّ والسالم( : اَّللَّ َك، مثَّ انطلق جْبيل عليه الصالة والسالم، ودخل يعقوب إىل بَ ي ْ
َوحَ  َبَصِري،  جْبيل عليه َأْذَهْبَت  فأَته  ِشْئَت،  َما  ذلك  بعد  يب  اْصَنْع  مثَّ  ُشًَّة،  فأُشهما  َرَْيَاَنيَتَّ،  فَاْرُدْد َعَليَّ  ن َْيَت ظَْهِري، 

َُما َلْو َكااَن َميِّ الصالة والسالم، فَ َقالَ  َتنْيِ لََنَشْرَُتَُما  : اَي يَ ْعُقوُب: إن هللا )تبارك وتعاىل( يُ ْقرُِئَك السَّاَلَم، َويَ ُقوُل: أَْبِشْر، فَِإَّنَّ
َرَك، َوملَ فَ َعَل ِإْخَوةُ يُوُسَف َما  َلَك، َوأَلَق َْرْرُت هِبَِما عينيك، َويَ ُقوُل َلَك: اَي يَ ْعُقوُب، أََتْدِري، ملَ َأْذَهْبُت َبَصَرَك، َوَحن َْيُت ظَهْ 

ِئع ، َوَقْد َذحَبَْت أَْنَت َوَأْهُلَك َشاًة فََأَكْلُتُموَها، َومَلْ ُتْطِعُموُه، َويَ ُقوُل: ِإيّنِ  فَ َعُلوا؟ قَاَل: أِلَنَّهُ َأََتَك يَِتيم  ِمْسِكني  َوُهَو َصائِم  َجا
ئًا ُحِبِّ ا  ْلي َتَاَمى َواْلَمَساِكنَي. مَلْ ُأِحبُّ ِمْن َخْلِقي َشي ْ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّ  َفَكاَن يعقوب عليه الصالة والسالم، ُكلََّما َأْمَسى اَنَدى  َم: "قَاَل أََنس  َرِضَي هللا َعْنه: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 ". نَاِديِه: َمْن َكاَن ُمْفِطًرا فَ ْلَيْحُضْر طََعاَم يَ ْعُقوبَ ُمنَاِديِه، َمْن َكاَن َصائًِما فَ ْلَيْحُضْر طعام يعقوب، وإذا َأْصَبَح اَنَدى مُ 

ا واه بمره: المحقق] #   [ .هذا إسناد ضعيف جدا
 

 بَابُ أَخْبَارِ موسى وهارون عليهما )الصالة( والسالم(   -  7) 
ثَ نَا إِبْ َراِهيُم ْبُن احْلََكِم، ثنا َأيِب، َعْن ِعْكرَِمةَ   -  3456 ، َعِن ابن عباس َرِضَي هللا َعْنهما قَاَل: قَاَل َرُسوُل  َوقَاَل َعْبُد: َحدَّ

" َوَسلََّم:  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  مِ اَّللَِّ  موسى  َكاَن  أصحاب  والسالم )ْن  الصالة  ِسْبطًا،   (عليه  َعَشَر  اثْ نَا  اْلَبْحَر  َجاَوزُوا  الَِّذيَن 
 . "  (ِمْن ولد يعقوب )عليه الصالة والسالم  َفَكاَن يف ُكلِّ طَرِيٍق اثْ نَا َعَشَر أَْلًفا ُكلُُّهمْ 

ا، إبراهيم بن الحكم متروك.: المحقق] #   [ هذا إسناد ضعيف جدا

 
 بَابُ ذِكْرِ دَاوُدَ عليه )الصالة والسالم((   -  8) 

ِد ْبِن ُجْدَعاَن، َعْن يُوُسَف ْبِن  قَاَل ِإْسَحاُق: أخْبان ُسَلْيَماُن ْبُن َحْرٍب، ثنا مَحَّاُد ْبُن َسَلَمَة، َعْن َعِليِّ ْبِن زَيْ   1-  3458
ْلَعبَّاِس َرِضَي هللا َعْنه، َدار  َقرِيَبة  ِمَن اْلَمْسِجِد، َفَسأََلهُ ُعَمُر َرِضَي  ِمْهَراَن، َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي هللا َعْنهما، قَاَل: َكاَنْت لِ 

أِلُْدِخَلَها   بِْعِنيَها  أَْو  فَ َقاَل: أعطنيها،  رَُجاًل ِمْن هللا َعْنه،  َنَك  َوبَ ي ْ فَاْجَعْل بَ ْييِن  هللا َعْنه:  َرِضَي  فََأََب، َوقَاَل ُعَمُر  اْلَمْسِجَد، 
َرضِ َأْصَحابِ  فَ َقَضى َعَلى ُعَمَر  هللا َعْنه،  َرِضَي  ْبَن َكْعٍب  ُأيَبَّ  َفَجَعَل  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى  فَ َقاَل   هللا َعْنه،  َي 

قَاَل:عُ  َوَسلََّم،  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّ  َرُسوِل  َأْصَحاِب  َأْجَرأِ  ملن  إنك  عليه:  هللا  رضوان  َأِمرَي    َمُر  اَي  َلَك  أَْنَصِحِهْم  ِمْن  أَْو 
ْدَخَل بُ ُيوًَت ِبَغرْيِ ِإْذِن َأْهِلَها، فَ َلمَّا بَ َلَغ  السالم َأَمَر بِِبنَاِء بَ ْيِت اْلَمْقِدِس، فَأَ  اْلُمْؤِمِننَي، مثَّ قَاَل لو ما َعِلْمَت َأنَّ َداُوَد عليه

 َقاَل: َأْي َربِّ َفِفي َعِقِب ِمْن بَ ْعِدي. اْلِبنَاءُ ُحَجَز الّرَِجاِل، َمَنَع بناءه، ف َ 
 [ إسناده ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان.: المحقق] # 

الرَّزَّاقِ   2-  3458 هللا  أان    ،َمْعَمر    أان  ،أخْبان َعْبُد  َرِضَي  ُأيَبُّ َكْعٍب  فَ َقاَل  ِفيِه:  َوقَاَل  ََنَْوُه،  احْلَِديِث  هِبََذا  َأْسَلَم  ْبِن  زَْيِد 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل: َلمَّا َأرَاَد ... احلديث.  ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  َعْنه: ْسَِ
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 [ هذا مرسل رجاله ثقات.: المحقق] # 
 

 ( بَابُ عُزَيْرٍ   -  9) 
ْعُت ابْ  - 3460 َن َعبَّاٍس َرِضَي قَاَل أَبُو َبْكِر: حدثنا َعْبُد الرَِّحيِم ْبُن ُسَلْيَماَن، َعْن حُمَمَِّد ْبِن ُكَرْيٍب، َعْن ُكَرْيٍب، قَاَل: ْسَِ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل:    . " ير َكاَن نَِبيًّا َأْم اَل  َأْدِري عز اَل "هللا َعْنهما، يَ ُقوُل: ِإنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 [هذا إسناد ضعيف لضعف محمد بن كريب.: المحقق] # 

 

 بَابُ ذِكْرِ عِيسَى(   -  10) 
وَل  َجْعَدَة َأنَّ َرسُ قَاَل ِإْسَحاُق: أان النَّْضُر ْبُن ُُشَْيٍل، ثنا مَحَّاد  ُهَو اْبُن َسَلَمَة، أان َعْمُرو ْبُن ِدينَاٍر، َعْن ََيََْي ْبِن    -  3461

ِلَفاِطَمةَ  قَاَل  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  ُعْمِر  "  :اَّللَِّ  ِنْصَف  بَ ْعَدهُ  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  النَِّبِّ  ُعْمَر  إال  َقطُّ،  َنِبٌّ  يُ َعمَّْر  مَلْ  إِنَّهُ 
 . " نَ َصاِحِبِه، َوُعْمُر ِعيَسى َأْربَِعنَي َوَأاَن ِعْشرِي

ِة. قُ ْلُت: َمعْ  *  نَاهُ َعمََّر يف الن ُّبُ وَّ
 [رجاله ثقات إالَّ أنه مرسل، يحيى لم يدرك العهد النبوي.: المحقق] # 

 

 بَابُ مَا كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ(   -  13) 
3467 -  ، َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َساِبٍط َرِضَي وقال َأمْحَُد ْبُن َمِنيٍع: حدثنا َمْرَواُن ْبُن ُمَعاِويََة، َعْن الربيع ْبِن َحسَّاَن اجْلُْعِفيِّ

" َوَسلََّم:  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ اَّللَِّ َصلَّى  َرُسوُل  قَاَل  قَاَل:  ِإْسرَ هللا َعْنه،  َبيِن  اأْلََعاِجيبُ َحدِّثُوا َعْن  ِفيِهُم  فَِإنَّهُ كان  َحَرَج،  َواَل   ".ائِيَل 
 َهَذا ُمْرَسل .  *

 [ ه مرسل.رجاله ثقات إالَّ أن : المحقق] # 
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 كِتَابُ فَضَائِلِ الْقُرْآنِ(   -  38) 
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ِإْسَحاَق، ثنا مَحَّاد ، َعْن يُوُنَس، َعِن احْلََسِن َرِضَي هللا َعْنه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ وقال احْلَاِرُث: حدثنا َأمْحَُد ْبُن    -  3473
ُ َعَلْيِه وَ  َلٍة ِمائََة آيٍَة مَلْ َُيَاجَّهُ اْلُقْرآُن، َوَمْن قَ َرأَ ِبائتني كتب هللا تعاىل َلهُ قُ نُوُت لَ َسلََّم: "َصلَّى اَّللَّ َلٍة، َوَمْن قَ َرأَ َمْن قَ َرأَ يف لَي ْ ي ْ

أصغر اْلبُ يُوِت ِمَن اخْلرَْيِ، للبيت الَِّذي    اِبْلِمائَِة ِإىَل اأْلَْلِف َأْصَبَح له ِقْنطَار  َواْلِقْنطَاُر دية أحدكم اثين َعَشَر أَْلًفا، قال: وإن
 ". اَل يُ ْقَرأُ ِفيِه اْلُقْرآنُ 

 [ هذا مرسل صحيح اإِلسناد.: المحقق[ ]عزاه للحارث: رواته ثقات.]البوصيري:  # 
 

ُر ْبُن يونس، عن موسى ْبِن علي، عن وقال أَبُو يَ ْعَلى: حدثنا َأمْحَُد ْبُن َعْبِد اْلَعزِيِز ْبِن َمْرَواَن أَبُو َصْخٍر ثنا َبكْ   - 3474
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قال: "أبيه، َعْن ََيََْي ْبِن َأيِب َكِثرٍي عن جابر بن عبد هللا َرِضَي هللا َعْنهما، قال: إن رسول هللا من   َصلَّى اَّللَّ

ا َعْشَرَة أُوِقيًَّة، َواْلُوِقيَّةُ ِستَّةُ َداَنِنرَي، َوالدِّينَاُر َأرْبَ َعة   قرأ ألف آية كتب هللا تعاىل َلهُ ِقْنطَار ، واْلِقْنطَاُر ِمائَةُ رطل، والرطل اثنت
ُحٍد، َوَمْن قرأ ثلثمائة آية، قال هللا تعاىل ِلَماَلِئَكِتِه: اَي َماَلِئَكيِت َنَصَب َعْبِدي، ُأْشِهدُُكْم َوِعْشُروَن ِقريَاطًا، َواْلِقريَاُط ِمْثُل أُ 

َغَفْرُت لَُه، ومن بلغه عن هللا )عز وجل( َفِضيَلة ، فَ َعِمَل هِبَا ِإميَااًن َورََجاَء ثوابه، أعطاه هللا َذِلَك، َوِإْن مَلْ  اَي مالئكيت أين قد  
 ". ْن َذِلَك َكَذِلكَ َيكُ 
ا، وهي ، هذا إسناد ضعيف:  المحقق[ ]سند ضعيف لضعف يونس بن بكر.]البوصيري:  #  وفي حديث الباب لفظة منكرة جدا

 [قوله ومن بلغه عن هللا ... فإن المقرر أن ال يعمل إالَّ مما ثبت وصح.من 
 

ُموَسى، َعْن ُموَسى ْبُن ُعب َْيَدَة، َعْن َأِخيِه َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ُعب َْيَدَة، َعْن َسْهِل ْبِن  وقال أَبُو َبْكٍر: حدثنا ُعب َْيُد اَّللَِّ ْبُن  - 3481
هللا   َرِضَي  السَّاِعِديِّ  بَ ْعُضنَ َسْعٍد  يُ ْقِرُئ  اْلُقْرآَن،  نقرتئ  َوََنُْن  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّ  َرُسوُل  نَا  َعَلي ْ َخَرَج  قَاَل:  ا  َعْنه، 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " : ِكتَاُب اَّللَِّ َواِحد ، ِفيُكُم اأْلَْخيَاُر َواأْلَمحَْ بَ ْعًضا، فَ َقاَل َصلَّى اَّللَّ ُر َواأْلَْسَوُد اقرؤوا اْلُقْرآَن، قَ ْبَل َأْن  احْلَْمُد َّللَِِّ
 ". اَل يَ َتَجاَوُز تَ َراِقي َُهْم، يَ ت ََعجَُّلوَن ثَ َوابَهُ َواَل يَ تََأجَُّلونَهُ َيَِْتَ قَ ْوم  يقرأونه، يُِقيُموَن ُحُروَف اْلُقْرآِن َكَما يُ َقاُم السهم، 

 [هذا سند ضعيف لضعف موسى بن عبيدة.صحيح بشاهده، و :  المحقق] ][البوصيري: موسى بن عبيدة الربذي ضعيف.  # 
 

 بَابُ الْقِرَاءَةِ بِالْأَلْحَانِ(   -  4) 
َمنِيٍع: حدثنا يَزِيُد، ثنا مَحَّاد ، َعْن ََثِبٍت، َعْن أََنٍس َرِضَي هللا َعْنه، قَاَل: ِإنَّ أاََب ُموَسى َرِضَي هللا  َوقَاَل َأمْحَُد ْبُن    - 3486

يَ قْ  "َعْنه، َكاَن  فَ َقاَل:  لَُه،  َفِقيَل  َيْسَتِمْعَن،  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  النَِّبِّ  َوِنَساءُ  َلٍة،  لَي ْ َذاَت  حَتِْبريًا،    لَوْ َرأُ  ْتُهُ  حَلْبَّ َعِلْمُت 
 ". ولشوقته َتْشوِيًقا

ْعُت مِ  َصِحيح . * ُهنَّ َعاِئَشَة[ ويف رَِوايٍَة َعْن َأيِب ُموَسى َوَأْصُلهُ ِعْنَد ُمْسِلٍم ِمْن َحِديِثِه ِبُدوِن ]قَاَل: ْسَِ  ن ْ
 [ الناس في ثابت البناني.هذا إسناد صحيح، وحم اد، وإن كان يخطئ فهو أثبت : المحقق] # 

 

 بَابُ فَضْلِ القرّاء(   -  6) 
، ثنا جُمَاِلد ، َعِن الشَّْعِبِّ  - 3492 ، َعْن النعمان ْبِن َبِشرٍي َرِضَي هللا َعْنه، قَاَل: قَاَل  َوقَاَل احْلَاِرُث: حدثنا اخْلَِليُل ْبُن زََكرايَّ

ُ َعَلْيِه  ُ َعَلْيِه ِإنَّ َّللَِِّ تبارك وتعاىل َأْهِلنَي ِمَن النَّاسِ َوَسلََّم: " َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ؟ قَاَل َصلَّى اَّللَّ " قَالُوا: َمْن ُهْم اَي َرُسوَل اَّللَِّ
 ". ُل اْلُقْرآِن ُهْم َأهْ َوَسلََّم: " 



343 

 

:  المحقق[ ]سعيد وهما ضعيفان.رواه الحارث ابن أبي أسامة عن الخليل بن زكريا البوصيري، عن مجالد بن ]البوصيري:  # 
ا  [ هذا إسناد ضعيف جدا

 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " حدثنا َأمْحَُد ْبُن ِإْسَحاَق، ثنا مَحَّاد ، َعْن قَ تَاَدَة َرِضَي هللا َعْنه قَاَل: ِإنَّ النَِّبَّ   -  3493 ِمْن  َصلَّى اَّللَّ
َبِة الْ  ،تَ ْعِظيِم اَّللَِّ تعاىل  َماِم العادل إكرام ِذي الشَّي ْ  . "ُمْسِلِم، َوَحاِمِل اْلُقْرآِن َواإْلِ

، ورواته ثقات.]البوصيري:    #   بين قتادة  رجاله ثقات، إال أنه مرسل    إسنادهذا  حسن لغيره، و :  المحقق[ ] رواه الحارث مرسًلا
 [.-صلى هللا عليه وسلم-والنبي 

 

، َعْن َأيِب َعْبِد الرَّمْحَِن اْلِفْهِريِّ قال: ِإنَّ رَُجاًل َأصَ  - 3494 اَب ِمْن َمْغَنٍم ََخَْسًة حدثنا َأمْحَُد، ثنا مَحَّاد ، َعْن َسِعيٍد اجْلَُرْيِريِّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم لَِيْدُعَو َلُه، فََأْعَرَض َعْنُه، مثَّ َعاَد فََأْعَرَض َعْنُه، مثَّ َعاَد فََأْعَرَض  أُوِقيًَّة ِمْن َذَهٍب، فَأََتى النَِّبَّ َوِعْشرِيَن  َصلَّى اَّللَّ

 ". َما َغِنَم ُفاَلن  أَْفَضَل ِمَّا َغِنْمَت، تَ َعلَّْم ََخَْس آاَيتٍ "  :َعْنُه، َوقَالَ 
 

 ا يعقوب بن إبراهيم، ثنا أيب، عن ابن إسحاق، به. وقال أبو يعلى: حدثنا أبو خيثمة، ثن 2- 3494
ثقات.]البوصيري:    #   ]رواته  هو  :  المحقق[  الفهري  أن  فرض  وعلى  ثقات،  رجاله  وباقي  أعرفه،  لم  من  فيه  إسناد  هذا 

 [ يل.ن الجريري لم يرو عن الصحابة إال عن أبي الطفالصحابي المترجم في التهذيب، ففيه انقطاع بينه وبين الجريري، إذ أ
 

َثيِن َسِعيُد ْبُن َأيِب َسِعيٍد َعْن أَبِيِه، َعْن َأيِب ُهرَ   -  3496 يْ َرَة َرِضَي  َوقَاَل َأمْحَُد ْبُن َمِنيٍع: حدثنا أَبُو النضر، ثنا ليث، َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َمرَّ َعَلى َأَصَحاِبِه َرضِ  َتِظُرونَُه، فَ َلمَّا َخَرَج  َي هللا َعْنههللا َعْنه قَاَل: ِإنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ م َوُهْم ُجُلوس  يَ ن ْ

، َوَتْشَهُدو َوَقَف َعَلْيِهْم َفَجَلَس، فَ َقاَل: "  ُ َوْحَدهُ اَل َشرِيَك َلُه، َوَتْشَهُدوَن َأيّنِ َرُسوُل اَّللَِّ َن  ألستم َتْشَهُدوَن َأْن اَل إَِلَه ِإالَّ اَّللَّ
ِمنْ  اْلُقْرآَن  َهَذا  اَّللَِّ   َأنَّ  وجلِعْنِد  عز     " َوَسلََّم:  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  قَاَل  َهَذا،  َنْشَهُد َعَلى  بَ َلى  قَالُوا:  َهَذا  "؟  فَِإنَّ  أَْبِشُروا 

 ".  أَبًَدا وطرفه ِبيديكم، فاستمسكوا به، ال َتِضلُّوا َواَل ََتِْلُكوا بَ ْعَدهُ  (،القرآن َسَبب  ِمَن اَّللَِّ تعاىل، طرفه بَِيِد هللا )تعاىل
 [ هذا حديث صحيح اإِلسناد: المحقق]  #

 

ثنا حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َأيِب  -ُهَو اْبُن اْلُمْختَاِر  -َوقَاَل أَبُو َبْكِر: حدثنا َبْكِر ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن، ثنا ِعيَسى  - 3497
َرِضيَ  َجاِبٍر  َعْن  الزَُّبرْيِ،  َأيِب  َعْن  هللا  لِي ََلى،  اَّللَِّ   َرُسوَل  اَي  فَ َقاَل:  َوَسلََّم،  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  النَِّبِّ  ِإىَل  رَُجل   َجاَء  قَاَل:   َعْنه، 

ُ َعَلْيِه َوَسلَّ  َل اللَّْيِل حجرة آِخَرهُ  أَ َأوَّ ِإَذا قَ رَ َم: "َأرَأَْيَت رَُجاًل قَ َرأَ َأوََّل اللَّْيِل، مثَّ َسَرَق آِخَرُه، فَ َقاَل َلهُ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 ". َعْن َأْن َيْسِرقَ 

هذا إسناد ضعيف: محمد  و : المحقق[ ]رواه أبو بكر بن أبي شيبة بسند ضعيف لضعف محمد بن أبي ليلى.]البوصيري:  # 
 [ وهو صحيح من حديث أبي هريرة. بن عبد الرحمن ضعيف.

 

ْبنُ   -  3499 حدثنا َأمْحَُد  احْلَاِرُث:  َسِعيٍد   َوقَاَل  َأيِب  ْبِن  َسِعيِد  ْبِن َعْمرٍو، َعْن  حُمَمَِّد  َسَلَمَة، َعْن  ثنا مَحَّاُد ْبُن  ِإْسَحاَق، 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " َئٍة،  حْ َوأَ   ،َيَِيءُ اْلُقْرآُن يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة يف َأْحَسِن َشارَةٍ َرِضَي هللا َعْنه، قَاَل: ِإنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َسِن َهي ْ

فَ ُيْكَسى َصاِحبُ  قَاَل:  َأْجُر َعَمِلي؟  فَأَْيَن  َأْجَر َعَمِلِه،  َقْد َأْعطَْيَت ُكلَّ َعاَمٍل   ، َربِّ اَي  فَ ي َُقوُل:  َويُ ت َوَّجُ اْلُقْرآِن    قَاَل:    ُحلََّة 
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أَ  ُهَو  ِبا  َلهُ  َأْرَغُب  َقْد ُكْنُت   ، َربِّ اَي  فَ ي َُقوُل:  قال:  اْلُمْلِك،  َوالنَِّعيَم  عْ ََتَج  بَِيِميِنِه،  اخْلُْلَد  فَ يُ ْعَطى  قَاَل:  َهَذا،  ِمْن  ظَُم 
 ". ِبِشَماِلِه، قَاَل: فَ يُ َقاُل لَُه: َأَرِضيَت، فَ ي َُقوُل: نَ َعْم َأْي َربِّ 

 َصِحيح . ُمْرَسل  * 
 [هذا اإِلسناد مرسل حسن.حسن لغيره، و : المحقق] # 

 

 قُرْآنَ ثُمَّ نَسِيَهُ أَوْ لَمْ يَعْمَلْ بِهِ أَوْ رآئى بِهِ وَالنَّهْيِ عَنِ اجلدل فِيهِ( بَابُ عِقَابِ مَنْ تَعَلَّمَ الْ   -  7) 
اَّللَِّ ْبِن َعْمرٍو وقال الطيالسي: حدثنا فُ َلْيُح ْبُن ُسَلْيَماَن، ثنا َسامل  أَبُو النَّْضِر، َعْن ُسَلْيَماَن ْبِن َيَساٍر، َعْن َعْبِد   - 3506

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: "َرِضَي هللا َعنْ   ". اَل جُتَاِدلُوا يف اْلُقْرآِن، فَِإنَّ ِجَدااًل ِفيِه ُكْفر  هما، قَاَل: ِإنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ
]الحديث في  [فليح بن سليمانهذا إسناد ضعيف للكًلم الذي في حسن لغيره، و : المحقق[ ]رواته ثقات.]البوصيري:  # 

 [ ."ُكفرٌ  فيه الِمراءَ  فإنَّ  فيه؛ فًل َتَتماَرْوا( وفيه: "17819مسند أحمد )
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 كِتَابُ التَّفْسِريِ(   -  39) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



346 

 

ُجْنُدٍب َرِضَي هللا  ثنا اْلُمْعَتِمُر، َعْن أَبِيِه، َعْن قَ تَاَدَة، َعِن احْلََسِن، َعْن    ،ثنا َعْمُرو ْبُن عاصم  ،َحدَّثَ نَا أَبُو ُموَسى  - 3514
ُ َعَلْيهِ  َعهُ ِمْنُه، َعْن َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ مَّيِت قَ ْوًما  ِإنَّ يف أُ َوَسلََّم أَنَّهُ ذََكَر: "   َعْنه، أَنَّهُ بَ َلَغهُ َعْن ُحَذيْ َفَة َرِضَي هللا َعْنه، َأْو ْسَِ

َقِل يَ تَأَ  ثُ ُرونَهُ نَ ث َْر الدَّ  ". وَّلُونَهُ َعَلى َغرْيِ تَِْويِلهِ يقرؤون اْلُقْرآَن يَ ن ْ
 : إسناد ضعيف[ المحقق][ .إسناده رواته ثقات ]البوصيري:  # 

 

 باب سُورَة الْفَاتِحَةِ(   -  1) 
ثَ ر    ،قَاَل ِإْسَحاُق: أخْبان ََيََْي ْبُن آَدمَ   -  3515 َضْيِل ْبِن َعْمرٍو،  َعْن فُ   ،َعِن اْلَعاَلِء ْبِن اْلُمَسيَّبِ   ،ثنا أَبُو زُبَ ْيٍد َواْْسُهُ َعب ْ

َعْنه هللا  َرِضَي  َعِليٍّ  وقال  :قَالَ   ،َعْن  اْلِكتَاِب  فَاحِتَِة  َعْن  ُسِئَل  مثَّ    :ِإنَّهُ  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّ  َنِبُّ  ثَ نَا  َلْونُهُ  َحدَّ تَ َغريََّ 
ُ عَ  َا أُْنزَِلْت ِمْن َكْنٍز ِمْن حَتِْت اْلَعْرشِ َلْيِه َوَسلََّم مثَّ قَاَل: " َورَدََّدَها َساَعًة ِحنَي ذََكَر النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ  ". ِإَّنَّ

ابن أبي طالب رضي هللا  هذا إسناد رجاله ثقات إالَّ أنه منقطع بين فضيل بن عمرو وعلى  حسن بشاهده، و :  المحقق]  #  
 عنه[ 

 

، َعنْ   -  3519 َعِن اْبِن َعبَّاٍس    ،زَائَِدَة، َعْن أاََبَن، َعْن َشْهِر ْبِن َحْوَشٍب َرِضَي هللا َعْنه  َوقَاَل َعْبُد: حدثنا ُحَسنْي  اجْلُْعِفيُّ
ُ َعَلْيِه   ". احِتَةُ اْلِكتَاِب تَ ْعِدُل بِثُ لَُثِي اْلُقْرآِن فَ "  َوَسلََّم:رضي هللا عنه يَ ْرفَ ُعهُ ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ

. قُ ْلُت: َأاَبُن ُهَو الرَّقَاشِ *  : َمرْتُوك   يُّ
 أبان بن صمعة اختلط وهذا الحديث من غير رواية البصريين عنه.[  ،: إسناد ضعيفالمحقق]البوصيري: إسناد حسن[ ] # 

 

 سُورَة الْبَقَرَةِ(   -  2) 
، قَاَل: نَ َزَل ُعَمُر ِإْسَحاُق: أخْبان ََيََْي ْبُن آَدَم، ثنا احْلََسُن ْبُن َعيَّاٍش، َعْن َداُوَد ابن َأيِب ِهنْ قَاَل  - 3521 ٍد، َعِن الشَّْعِبِّ

َتِدرُوَن َأْحَجارًا، فَ َقاَل: َما َهَذا؟ فَ َقالُوا: يَ ُقولُوَن إِ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َرِضَي هللا َعْنه، اِبلرَّْوَحاِء، فَ َرَأى أانسا يَ ب ْ نَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ
سُ  فَ َقاَل:  اأْلَْحَجاِر،  َهِذِه  ِإىَل  َفَحَضَرِت َصلَّى  ِبَواٍد!  َمرَّ  رَاِكبًا  ِإالَّ  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّ  َرُسوُل  َما َكاَن   ، اَّللَِّ ْبَحاَن 

َث فَ َقالَ  نَا ِمْنَك،  : ِإيّنِ ُكْنُت َأْغَشى اْلي َُهوَد يَ ْوَم ِدرَاَسِتِهْم، فَ َقالُوا: َما ِمْن َأْصَحاِبَك َأَحد  الصَّاَلُة، َفَصلَّى مثَّ َحدَّ  َأْكَرُم َعَلي ْ
تُ  بَ ْعًضا، َكْيَف  بَ ْعُضَها  ُيَصدُِّق  تعاىل  اَّللَِّ  ِمْن ُكُتِب  َأْعَجُب  َأيّنِ  ِإالَّ  َذاَك  ما  قُ ْلُت:  تَْتِينَا،  اْلُفْرقَاَن،    َصدِّقُ أِلَنََّك  الت َّْورَاةُ 

َعَلْيهِ   ُ اَّللَّ َصلَّى  النِب  َفَمرَّ  الت َّْورَاَة،  ِمْن ِكتَاِبِه،    َواْلُفْرقَاُن  تقرأون  َوَما   ، اِبَّللَِّ أَْنُشدُُكْم  فَ ُقْلُت:  ُأَكلُِّمُهْم،  َوأاََن  يَ ْوًما،  َوَسلََّم 
؟ فَ َقالُوا: نَ َعمْ  فَ َقالُوا: مَلْ ََّنِْلْك َوَلِكْن    فَ ُقْلُت: َهَلْكُتْم َواَّللَِّ تَ ْعَلُموَن أَنَّهُ َرُسوُل اَّللَِّ مثَّ اَل تَ تَِّبُعونَُه،  ،أَتَ ْعَلُموَن أَنَّهُ َرُسوُل اَّللَِّ

وَ  دَِّة  اِبلشِّ يَ ْنِزُل  والسالم  الصالة  عليه  أِلَنَّهُ  ِجْْبِيُل  َعُدوُّاَن  فَ َقاَل:  بِنُ بُ وَّتِِه؟  َيَْتِيِه  َمْن  َوََنِْو ا َسأَْلنَاهُ  َواهْلاََلِك  َواحْلَْرِب  ْلِغْلظَِة 
اْلَماَلِئكَ  ِمَن  ِسْلُمُكْم  فمن  فَ ُقْلُت:  وََكَذاَهَذا،  َوالرَّمْحَِة،  اِبْلَقْطِر  يَ ْنِزُل  ِميَكائِيُل  فَ َقالُوا:  ِمْن   ..ِة  َمْنزِلَتُ ُهَما  وََكْيَف  قُ ْلُت: 

وَ  مَيِيِنِه،  َعْن  َأَحُدمُهَا  فَ َقالُوا:  مِ َرهبَِِّما؟  يُ َعاِدَي  َأْن  جِلِْْبِيَل  َيَِلُّ  اَل  فَِإنَّهُ  قُ ْلُت:  اآْلَخِر،  اجْلَاِنِب  ِمَن  َيَِلُّ اآْلَخُر  َواَل  يَكائِيَل، 
َُما ِسْلم  ِلَمْن َساَلُموا َوَحْرب  لِ  َُما َوَرهبَّ ُ َمْن َحارَبُ ِلِميَكائِيَل َأْن ُيَساملَ َعُدوَّ ِجْْبِيَل، َوِإيّنِ َأْشَهُد َأَّنَّ وا، مثَّ أَتَ ْيُت النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل:  َعَلْيِه َوَسلََّم، َوَأاَن أُرِيُد َأْن ُأْخْبَِ  ؟ قُ ْلُت: بَ َلى اَي  "َأاَل ُأْخِْبَُك ِِباَيٍت أُْنزَِلْت َعَليَّ "ُه، فَ َلمَّا َلِقيتُهُ َصلَّى اَّللَّ
، فَ َقَرأَ َصلَّ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: }َرُسوَل اَّللَِّ نَ زََّلهُ َعَلى  ى اَّللَّ ِْْبِيَل فَِإنَّهُ  قَ ْلِبَك ِبِِْذِن اَّللَِّ ُمَصدِّقًا لَِّما َبنْيَ يََدْيِه   قُْل َمن َكاَن َعُدوًّا جلِّ

، َواَّللَِّ َما قُْمُت ِمْن عند{.    (97) َوُهًدى َوُبْشَرى  لِْلُمْؤِمِننيَ  ك ِإالَّ إِلَْيَك أِلُْخِْبََك ِِبَا قَالُوا يل، َوقُ ْلُت قُ ْلُت: اَي َرُسوَل اَّللَِّ
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قَ  تعاىل   َ اَّللَّ فَ َوَجْدُت  َسب ََقيِن.هَلُْم،  احْلََجِر.   ْد  ِمَن  اَّللَِّ  يف  َأَشدُّ  َوأاََن  رَأَيْ َتيِن  فَ َلَقْد  َعْنه:  هللا  َرِضَي  ُعَمُر   قَاَل 
ْسنَاِد. *   َهَذا َحِديث  ُمْرَسل  َصِحيُح اإْلِ
ْسَناِد[ المحقق]البوصيري: رواه إسحاق بن راهويه مرسًلا بسند صحيح[ ] #   : ُمْرَسٌل َصِحيُح اإلِْ

 

ْرَداِء َرِضَي هللا َعْنه قَالَ   - 3529 : َكاَن الرَُّجُل  حدثنا ُسْفيَاُن، َعْن ِإْْسَاِعيَل ْبِن ُمْسِلٍم، َعِن احْلََسِن، َعْن رَُجٍل َعِن َأيِب الدَّ
}وَ يُطَلُِّق، مثَّ  َوَجلَّ:  ُ َعزَّ  فَأَنْ َزَل اَّللَّ لَِعْبُت،  يَ ُقوُل:  مثَّ  َويُ ْعِتُق،  َلِعْبُت،  يَ ُقوُل:  فَ َقاَل     ، ُهُزًوا{ )اآْليََة(  آاَيِت اَّللَِّ  اَل تَ تَِّخُذوا 

َوَسلَّمَ  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّ  فَ َليْ "  :َرُسوُل  َلِعْبُت،  فَ َقاَل:  عتق،  َأْو  طَلََّق  َويَ ْلَزُمهُ َمْن  َعَلْيِه،  يَ َقُع  بشيء،  قَ ْولُهُ   ." َس 
 ُء. قَاَل ُسْفيَاُن: يَ ُقوُل: يَ ْلَزُمهُ الشَّيْ 

 [حسن بشواهده: المحقق] # 
 

، َعْن جُمَاِهٍد،    -  3533 ، َعْن َعْبِد اْلَكِرمِي اجْلََزِريِّ قَاَل: ِإنَّ أاََب َذرٍّ َرِضَي هللا  َوقَاَل ِإْسَحاُق: أخْبان َعْبُد الرَّزَّاِق، ثنا َمْعَمر 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعِن   ميَاِن؟ فَ َقَرأَ َعْنه َسَأَل َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  {. }لَْيَس اْلِْبَّ َأْن تُ َولُّوا ُوُجوَهُكْم ِقَبَل اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِربِ   :اإْلِ

ْسنَاِد *   َولَهُ َشاِهد . َهَذا ُمْرَسل  َصِحيُح اإْلِ
ا لم يدرك أبا ذر فإنه مات قديماا.[ ]ابن كثير]  #    أنه منقطع بين  : هذا إسناد رجاله ثقات، إالَّ المحقق: منقطع، فإن مجاهدا

 مجاهد وأبي ذر رضي هللا عنه.[ 
 

َشاِم ْبِن زاَِيٍد، َعْن َعِليِّ ْبِن زَْيٍد، َعْن َسِعيِد َوقَاَل احْلَاِرُث: حدثنا احْلََكُم ْبُن ُموَسى، ثنا َعبَّاُد ْبُن َعبَّاٍد، َعْن هِ  1- 3535
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: "   ْبِن اْلُمَسيِِّب َرِضَي هللا َعْنه، قَاَل: قَاَل َرُسولُ  َما ِمْن ُمْسِلٍم ُيَصاُب ِِبُِصيَبٍة، فَ َيْذُكُر ُمِصيب ََتهُ  اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُ تعاىل ِمَن اأْلَْجِر ِعْنَد َذِلَك، ِمْثَل َما أُْعِطَي يَ ْوَم ُأصِ بَ ْعَد َأْربَِعنَي َسَنًة فَ ُيْحدِ   ". يبَ ُث هَلَا اْسرِتَْجاًعا، ِإالَّ َأْعطَاهُ اَّللَّ
ِه، َعْن فَاِطَمَة بِْنِت *   احْلَُسنْيِ، َعْن أَبِيَها ِبِه سعد قُ ْلُت: َأْخَرَجهُ َأمْحَُد َعْن َعبَّاِد ْبِن َعبَّاٍد، َعْن ِهَشاِم ْبِن زاَِيٍد، َعْن أُمِّ
االمحقق][  .مرسل بسند فيه علي بن زيد بن جدعان، وله شاهد]البوصيري:    #   يه هشام بن  ف  ،: هذا إسناد ضعيف جدا

 حسان متروك وعلي بن زيد ضعيف.[ 
 

د : حدثنا َعْبُد اْلَواِرِث، ثنا حُمَمَُّد ْبُن    -  3538 ِإْسَحاَق، َعْن َأيِب ِإْسَحاَق، َعِن احْلَاِرِث، َعْن َعِليٍّ َرِضَي هللا  َوقَاَل ُمَسدَّ
ُ َعَليْ   -َعْنه، قَاَل: َوَسأَْلتُهُ   ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   -ِه َوَسلََّم  يَ ْعيِن النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ ِهَي اْلَعْصُر  "  :َعِن الصَّاَلِة اْلُوْسَطى؟ قَاَل َصلَّى اَّللَّ

 ". َط ِفيَها الَّيِت فُ رِّ 
ا[المحقق] #   : إسناد ضعيف جدا

 

ِن اْلُمَسيِِّب قَاَل: أَق َْبَل ُصَهْيب  َرِضَي  َوقَاَل احْلَاِرُث: حدثنا َعفَّاُن، ثنا مَحَّاد ، َعْن َعِليِّ ْبِن زَْيٍد، َعْن َسِعيِد بْ   1-  3541
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فَأَت ْب ََعهُ نَ َفر  ِمْن قُ َرْيٍش،   فَ ن ََزَل َعْن رَاِحَلِتِه، َوانْ ت ََثَل َما يف ِكنَانَِتِه، مثَّ قَاَل:  هللا َعْنه ُمَهاِجًرا ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ

ِكنَاَنيِت، مثَّ َأْضِرَب  ْد َعِلْمُتْم َأيّنِ ِمْن َأْرَماُكْم رَُجاًل، َوامْيُ اَّللَِّ اَل َتَصِلوَن ِإيَلَّ َحَّتَّ َأْرِمَي ُكلَّ َسْهٍم َمِعي يف  اَي َمْعَشَر قُ َرْيٍش: َلقَ 
َعلَ ِبَسيْ  َدلَْلُتُكْم  ُتْم  ِشئ ْ َوِإْن  شئتم،  ما  َعُلوا  اف ْ مثَّ  َشْيء ،  ِمْنهُ  يَِدي  يف  بَِقَي  َما  َسِبيِلي،  ِفي  ُتْم  َوَخلَّي ْ مكة،  يف  دفينيت  َمايل  ى 

قَالَ  اْلَمِديَنَة.  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ النَِّبِّ َصلَّى  َقِدَم َعَلى  فَ َلمَّا  نقبل،  نَ َعْم،  َأاَب ََيََْي ":  قَالُوا:  رَِبَح اْلب َْيُع  ََيََْي  أاََب  اْلب َْيُع  ،  " رَِبَح 
النَّ  }َوِمَن  َونَ َزَلْت:  ) قَاَل:  اِبْلِعبَاِد  رَُءوف    ُ َواَّللَّ اَّللَِّ  مرضات  اْبِتغَاَء  نَ ْفَسهُ  َيْشرِي  َمْن   ({.207اِس 
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 ثنا ُموَسى ْبُن ِإْْسَاِعيَل، ثنا مَحَّاُد ْبُن َسَلَمَة، ِبِه.  حدثنا َأيِب، َرَواهُ اْبُن َأيِب َحاُتٍِ يف الت َّْفِسرِي. 2- 3541

 شاهد يرفع الحديث إلى درجة الصحة[ وله شاهد عند الحاكم  بن زيد بن جدعان.: إسناد ضعيف لضعف عليِ  المحقق] # 
 

 باب فضل سورة البقرة(   -  3) 
َلى، َعْن ُأسَ   -  3546 َثيِن َأيِب، َعْن قَ تَاَدَة، َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ابن َأيِب لَي ْ ْبُن ِهَشاٍم، َحدَّ ْيِد ْبِن قال إسحاق: أخْبان ُمَعاذُ 

َلٍة، ِإْذ رَأَْيُت ِمْثَل اْلَقنَاِديِل نُورًا  ُحَضرْيٍ َرِضيَ  يَ ْنِزُل ِمَن السََّماِء، فَ َلمَّا َأْن رَأَْيُت َذِلَك، هللا َعْنه، قَاَل: بينا َأاَن ُأَصلِّي َذاَت لَي ْ
فَ َقاَل:   َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  لِلنَِّبِّ  َذِلَك  َفذََكْرُت  َساِجًدا،  مَ "َوقَ ْعُت  َعِتيكٍ َهالَّ  َأاَب  اَي  ِإْذ    "،َضْيَت  اْسَتطَْعُت  َما  فَ َقاَل: 

َوَسلََّم:   َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّ  َرُسوُل  فَ َقاَل  َساِجًدا،  َوقَ ْعُت  َأْن  تَ ْنِزُل  "رَأَْيُت  اْلَماَلِئَكةُ  تِْلَك  اْلَعَجاِئَب  َلَرأَْيَت  َمَضْيَت  َلْو 
 ". لِْلُقْرآنِ 

 أسيد بن الحضير رضي هللا عنه[ ع حيث لم يلحق ابن أبي ليلى ب: إسناد منقطالمحقق] # 
لَي ْ   -  3547 َأيِب  ابن  الرَّمْحَِن  َعْبِد  َعْن   ، اْلبُ نَاينِّ ََثِبٍت  َعْن  َسَلَمَة،  ْبُن  مَحَّاُد  ثنا  َحْرٍب،  ْبُن  ُسَلْيَماُن  ِإنَّ أخْبان  قَاَل:  َلى، 

قَالَ  َعْنه،  هللا  َرِضَي  ُحَضرْيٍ  ْبَن  اْلب َقَ ُأَسْيَد  قَ َرْأُت  َوَقْد  َلًة،  لَي ْ قَائًِما  ُأَصلِّي  َأاَن  بينما  ََنَْوهُ :  َفذََكَر   ...  َرَة 
 [ .: إسناد رجاله ثقات، إالَّ أنه منقطع بين ابن أبي ليلى وأسيد رضي هللا عنهالمحقق] # 

، َعِن اْبِن َكْعبِ  1- 3548 َنَة، َعِن الزُّْهِريِّ  ْبِن َماِلٍك، ح.  أخْبان ُسْفيَاُن ْبُن ُعي َي ْ
 

، َعِن اْبِن َكْعِب ْبِن َماِلٍك، قَاَل: ِإنَّ ُأَسْيَد ْبَن ُحَضرْيٍ َرِضَي هللاوأخْبان َعْبُد    2-  3548 ، َعِن الزُّْهِريِّ  الرَّزَّاِق، ثنا َمْعَمر 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: َفذََكَر ََنَْوُه.   َعْنه، قَاَل لَِرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَلْيه وسلم-قطع وابن كعب َلْم َيْسَمْع ِمَن النَِّبيِ  : هذا إسناد رجاله ثقات إالَّ أنه منالمحقق] #   .[ -َصلَّى َّللاَّ
 

نَ   -  3549 بَ ي ْ قَاَل:  َعْنه،  هللا  َرِضَي  َسَلَمَة  َأيِب  َعْن  َأيِب َكِثرٍي،  ابن  ََيََْي  َعْن   ، َمْعَمر  أان  الرَّزَّاِق،  َعْبُد  أُ أخْبان  ْبُن  َما  َسْيُد 
َلٍة، قَاَل ُأَسْيد  َرِضَي هللا َعْنه: فَ َغِشي َْتيِن ِمْثلُ   السََّحابَِة ِفيَها اْلَمَصابِيُح، َواْمَرَأِت اَنئَِمة   ُحَضرْيٍ َرِضَي هللا َعْنه، ُيَصلِّي َذاَت لَي ْ

اِر، َفَخِشيُت أَ  ْن تنفر اْلَفَرُس، فَ ت َْفزَُع اْلَمْرَأُة، فَ تُ ْلِقي َوَلَدَها، فَاْنَصَرْفُت ِمْن  ِإىَل َجْنِب َوَهى َحاِمل ، َواْلَفَرُس َمْربُوط  يف الدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  َصاَلِت، َفذََكْرُت َذِلَك لِلنَِّبِّ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِحنَي َأْصَبْحُت، فَ َقاَل َصلَّى اَّللَّ اق َْرْأ ُأَسْيُد، َذِلَك َمَلك  " َصلَّى اَّللَّ

 . "ِمُع اْلُقْرآنَ َيْستَ 
هللا*   َرِضَي  اخْلُْدِريِّ  َسِعيٍد  َأيِب  َحِديِث  ِمْن  َوَأمْحَُد  ومسلم  تعليقا،  البخاري  َرَواهُ  َعْنه.قُ ْلُت:  ِمْن    يف   والنسائي    اْلُكْْبَى 

 ُمْسَنِد ُأَسْيٍد َرِضَي هللا َعْنه. 
 [ .م يسمع من أسيدأبو سلمة ل  ،: هذا إسناد رجاله ثقات، إالَّ أنه منقطعالمحقق] # 

 

 بَابُ فَضْلِ آيَةِ الْكُرْسِيِّ(   -  4) 
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مَحَّاُد    -  3553 ثنا  ُُشَْيٍل  ْبُن  النَّْضُر  أخْبان  ِإْسَحاُق:  َسَلَمةَ    -قَاَل  ابن  ْبِن    -هو  َعْوِف  َعْن  ُفاَلن ،  َأْخَْبين،  َمْعَبد   أان 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َفذَكَ َماِلٍك، قَاَل: َجَلَس أَبُو َذرٍّ َرِضَي هللا َعْنه ِإىَل  َلهُ ِفيِه: قُ ْلُت:  َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َر َحِديثًا ِمْثَل َحِديٍث قَ ب ْ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  ُ َعَلْيَك َأْعظَُم؟ قَاَل َصلَّى اَّللَّ َا أُْنِزَل اَّللَّ : فََأميُّ ُ اَل ِإَلَه ِإالَّ ُهَو احْلَيُّ "اَي َرُسوَل اَّللَِّ  ".  اْلَقيُّوُم َحَّتَّ َتتم اَّللَّ
 [ ألجل الراوي الذي لم يسم، وباقي رجاله ثقات إسناده ضعيف : المحقق] # 

 
َعِن احْلََسِن َرِضَي هللا َعْنه، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ   ،َوقَاَل احْلَاِرُث: حدثنا َأمْحَُد ْبُن ِإْسَحاَق، ثنا مَحَّاد ، َعْن يُوُنسَ  - 3555

اَّللَُّ  َوَسلََّم:  َصلَّى  الَّ أَْفَضُل  "  َعَلْيِه  اْلب َْيِت  لَِيِفرُّ ِمَن  الشَّْيطَاَن  َوِإنَّ   . اْلُكْرِسيِّ آيَةُ  ِفيِه  آيٍَة  اْلب ََقَرِة، َوَأْعظَُم  ُسورَةُ  ِذي  اْلُقْرآِن 
 . " تُ ْقَرأُ ِفيِه ُسورَةُ اْلب ََقَرةِ 

 ح . احْلَِديُث ُمْرَسل  ِإْسنَاُدهُ ِإىَل احْلََسِن َصِحي * 
 نه مرسل[ : رجاله ثقات. إالَّ أالمحقق] # 

 

 سُورَة آلِ عِمْرَانَ(   -  5) 
، َعْن َأيِب قَ َزَعَة، َعْن ُحَجرْيِ ْبِن بَ يَاَن َرِضَي هللا َعْنه، قَاَل:  -هو ابن َأيِب ِهْنٍد    -حدثنا أَبُو ُمَعاوِيََة: َعْن َداُوَد    -  3559 

ُ َعَليْ  ُه، فَ ي َْبَخُل َعَلْيِه، ِإالَّ َما ِمْن ِذي رَِحٍم َيَِْت َرمِحَهُ فَ َيْسأَلُهُ ِمْن َفضْ ِه َوَسلََّم: " قَاَل النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ ُ تَ َعاىَل ِإايَّ ِل َما َأْعطَاهُ اَّللَّ
ُ ِمْن َفْضِلِه{ ، اآْليَةَ ُأْخرَِج لَهُ يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة، ُشَجاع  يَ ت ََلمَُّظ َحَّتَّ يُطَّوَِقُه، مثَّ قَ َرَأ: }َواَل ََيَْسَبَّ الَّ   ". ِذيَن يَ ْبَخُلوَن ِِبَا آََتُهُم اَّللَّ

 : إسناد صحيح[ المحقق] # 
 

 سُورَة النِّسَاءِ(   -  6) 
ِعيِد ْبِن   سَ َوقَاَل احْلَاِرُث: حدثنا ُمَعاِويَةُ ْبُن َعْمرٍو، ثنا أَبُو ِإْسَحاَق، َعْن ُسْفيَاَن، َعْن َحِبيِب ابن َأيِب َعْمَرَة، َعنْ   - 3568

اْلِمْقَداُد ْبُن   َخَرَج  قَاَل:  َسرِيٍَّة، َفَمرُّوا ِبَقْوٍم ُمْشرِِكنيَ ُجَبرْيٍ،  يف  َرِضَي هللا َعْنه  فَ َفرُّوا، َوأَقَاَم رَُجل  يف َأْهِلِه َوَماِلِه،    ،اأْلَْسَوِد 
ُ، فَ َقت ََلهُ اْلِمْقَدادُ  ُ؟ فقال: ودلو فَِقيَل لَُه: أَقَ ت َْلَتهُ َوُهَو  ،َرِضَي هللا َعْنه فَ َقاَل: َأْشَهُد َأْن اَل ِإلََه ِإالَّ اَّللَّ َيْشَهُد َأْن اَل ِإلََه ِإالَّ اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم )فَاْسأَلُوهُ فَأَتَ ْوهُ   ،أَنَّهُ فَ رَّ ِبهله وماله ُ َعَلْيِه  َفذََكُروا لَهُ َذِلَك، فَ َقالَ   (،فَ َقالُوا َهَذا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  َصلَّى اَّللَّ
قَاَل: فَ ن ََزَلْت َهِذِه اآْليَُة: }اَي   ،؟ فَ َقاَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّ ودلو أَنَّهُ فَ رَّ ِِبَاِلِه َوَأْهِلهِ " َو َيْشَهُد َأْن اَل ِإلََه ِإالَّ اَّللَُّ أَقَ ت َْلَتهُ َوهُ "َوَسلََّم: 

يف  َضَربْ ُتْم  ِإَذا  آَمُنوا  الَِّذيَن  فَ ت َب َي َُّنواأَي َُّها  اَّللَِّ  َسِبيِل  قَ ْبلُ   {،  ِمْن  ُتْم  ُكن ْ }َكَذِلَك  قَ ْوِلِه:   {. ِإىَل 
ُ تعاىل  ْساَلَم فَ ت َب َي َُّنوا. يَ ْعيِن: َُتُْفوَن ِإميَاَنُكْم َوأَنْ ُتْم َمَع اْلُمْشرِِكنَي، َفَمنَّ اَّللَّ  َعَلْيُكْم، َوَأْظَهَر اإْلِ

 : مرسل صحيح اإِلسناد[ المحقق] # 
 

َعْن أُمِّ َسَلَمَة    -رَُجل  ِمْن َوَلِد أُمِّ َسَلَمَة    -َعْمُرو ْبُن ِدينَاٍر، َأْخَْبين َسَلَمةُ    َوقَاَل احْلَُمْيِديُّ: حدثنا ُسْفيَاُن، ان  -  3572
ِإىَل   رَُجاًل  َخاَصَم  َعْنه،  هللا  َرِضَي  اْلَعوَّاِم  ْبَن  الزَُّبرْيَ  ِإنَّ  قَاَلْت:  َها  َعن ْ هللا  َوَسلَّمَ َرِضَي  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّ  فَ َقاَل  َرُسوِل   ،

ُ تعاىل: }َفاَل َورَبَِّك اَل يُ ْؤِمنُوَن َحَّتَّ  َا َقَضى َلُه، أِلَنَّهُ اْبُن َعمَِّتِه، فَأَنْ َزَل اَّللَّ ن َُهْم{ اآْليَُة. الرَُّجُل: ِإَّنَّ  َُيَكُِّموَك ِفيَما َشَجَر بَ ي ْ
 ه. إالَّ أنَّ في سنده اختًلفاا[ سن إن شاء هللا تعالى، إن كان سلمة سمع من جدة أبي: هذا إسناد حالمحقق] # 
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 َأنَّ أُمَّ َسَلَمَة َوقَاَل اْبُن َأيِب ُعَمَر: حدثنا ُسْفيَاُن، َعْن َعْمرِو ْبِن ِدينَاٍر، َعْن رَُجٍل ِمْن َوَلِد أُمِّ َسَلَمَة، قَاَل: َأُظنُّ   -  3573
ُ َعَلْيِه  قَاَلْت: ِإنَّ الزَُّبرْيَ َرِضَي هللا َعْنه، ا  َرِضَي هللا َعْنها ُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َقَضى َصلَّى اَّللَّ ْخَتَصَم ُهَو َورَُجل  ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ

َا َقَضى َلهُ أِلَنَّهُ اْبُن َعمَِّتِه َومَهََزهُ ِبِفيِه، فَ َقاَل يَ هُ  ُهْم، َأَمَراَن  وِديُّ: اْنظُُروا ِإىَل َهَذا، يَ ْلِمُز نَِبيَّهُ َوَسلََّم َلهُ فَ َقاَل: ِإَّنَّ  َنن َأْطوَُع ِمن ْ
ْقُتَل أَنْ ُفَسنَا  فَ َقت َْلنَا أَنْ ُفَسنَا.  ،نَِبي ُّنَا لِن َ

 إلى درجة الصحة[  بشواهدهيرقي الحديث و  : هذا إسناد ضعيف فيه مبهم، لكنه قد فسر في رواية غيرها وعرف.المحقق] # 
 

اْلَوهَّاِب، َعْن ِهَشاٍم، َعْن حُمَمَِّد ْبِن ِسريِيَن، َعْن ُحَذيْ َفَة َرِضَي هللا َعْنه، قَاَل:  َوقَاَل ابن َأيِب ُعَمَر: حدثنا َعْبُد    -  3575
ُ يُ ْفِتيُكْم يف اْلَكاَللَِة{، َوالنَِّبُّ َصلَّى ا ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يف َمْنزِِلِه ف َ َلمَّا نَ َزَلْت َهِذِه اآْليَُة: }َيْست َْفتُوَنَك ُقِل اَّللَّ َنظََر، فَِإَذا ُحَذيْ َفةُ  َّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعَلْيِه، فَ َلقَّن ََها ُحَذيْ َفَة َرِضَي هللا َعْنه، َوَنظَرَ   ُحَذيْ َفةُ َرِضَي هللا َعْنه فَِإَذا ُعَمُر َرِضَي هللا َعْنه، فَ َقَرَأَها َصلَّى اَّللَّ
َها فَ ُلقِّن ََها، ف َ َرِضَي هللا َعنْ  َلمَّا اْسُتْخِلَف ُعَمُر َرِضَي هللا َعْنه، َأرَاَد َأْن يَ ْقِضَي يف اْلَكاَللَِة، فَ َلِقَي ُحَذيْ َفَة َرِضَي ه، فَأَق َْرَأهُ ِإايَّ

، َوتَ ُقوُل: لقنيها ُهَو َما قُ ْلتُ   ِإْن ظَن َْنُت َأنَّ ِإَمارََتَك حُتَمُِّليِن   هللا َعْنه، َفَسأَلَُه، فَ َقاَل: وهللا ِإيّنِ أَلَمْحَقُ  يرمحك    :َلَك قَالَ   ُغالًّ
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ُ، لَْيَس َهَذا َأرَْدُت، قَاَل: نَ َزَلْت َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُتَك َكَما لَقََّنِنيَها، فَ َواَّللَِّ اَل َأزِيُد   ،فَ َلقََّنِنيَها   ،اَّللَّ فَ َلقَّن ْ

ئًا أََبًدا. َعَلى َذِلَك شَ   ي ْ
 : إسناد رجاله ثقات إالَّ أنه منقطع محمد بن سيرين لم يسمع من حذيفة[ المحققانقطاع[ ]]البوصيري: فيه   # 

 

ا  -  3579 ُذْهٍل  ْبِن  جنَِيٍح، َعْن َكْعِب  ْبِن  ََتَاِم  ِإْْسَاِعيَل َعْن  اْبُن  ُهَو  ر   ُمَبشِّ ثنا  ِإبْ َراِهيَم،  ْبُن  حُمَمَُّد  ايَ حدثنا  قَاَل: إْلِ  ، ِديِّ
ْرَداِء َرِضَي هللا َعْنه ُكْنُت   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل:    ،َأْختَِلُف ِإىَل َأيِب الدَّ أَََتين آٍت ِمْن َريبِّ  "َفَسِمْعتُهُ َُيَدُِّث َعْن نِب اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َ َيَِدِ عز وجل، فَ َقاَل: َمْن يَ ْعَمْل ُسوًءا َأْو َيظِْلْم نَ ْفَسُه، مثَّ َيسْ  َ َغُفورًا رَِحيًمات َْغِفِر اَّللَّ ، َوَقْد َكاَنْت َشقَّْت عليهم اآْليَةُ "  اَّللَّ
َأْصَحايِب  َر  أَُبشِّ َأْن  فََأرَْدُت  َُيَْز ِبِه{  ُسوًءا  يَ ْعَمْل  }َمْن  َلَها  قَ ب ْ مثَّ اْست َْغَفَر    ،الَّيِت  َسَرَق،  َوِإْن  َزىَن  ، َوِإْن  َرُسوَل اَّللَِّ اَي  قُ ْلُت: 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم اَّللََّ، َغَفَر لَُه؟  نَ َعْم  مثَّ اْست َْغَفَر َغَفَر َلُه؟ قَاَل: " ،اَي َرُسوَل اَّللَِّ َوِإْن َزىَن َوِإْن َسَرقَ  :مثَّ قُ ْلتُ  "نَ َعمْ "قَاَل َصلَّى اَّللَّ
َوَسلَّمَ  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ اَّللَِّ َصلَّى  َرُسوُل  فَ َقاَل:  ثَ لَّْثُت:  مثَّ  رٍ نَ َعْم َعَلى  "  :".  أَْنِف ُعَوميِْ ُذْهلٍ " رَْغِم  ْبُن  قَاَل َكْعُب  مثَّ  َأاَب    :،  رَأَْيُت 

ْرَداِء َرِضَي هللا َعْنه َيْضِرُب أَْنَف نَ ْفِسِه ِبُِْصبُِعِه.   الدَّ
ا من هذا الوجه بهذا السياق، وفي إسناده ضعف.[ ]بن كثير]ا #   : إسناد تالف[ المحقق: غريب جدا

 

 الْمَائِدَةِ( سُورَة    -  7) 
َعنْ   -  3580 أَبِيِه،  َعْن  ُشَعْيٍب،  ْبِن  َعْمرِو  َعْن  هَلِيَعَة،  اْبُن  ثنا  الطَّبَّاُع،  ِعيَسى  ْبُن  ِإْسَحاُق  حدثنا  احْلَاِرُث:  َجدِّهِ  قَاَل   

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:   ، قَالُوا: َوَما  " َفاِء ُعُقوَدُهُم الَِّذي َعاَقَدْت َأمْيَانُُكمْ ْلُحلَ أَدُّوا لِ "َرِضَي هللا َعْنه، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  ؟ قَاَل َصلَّى اَّللَّ ُهْم، َوالنَّْصُر هَلُمْ " َعْقُدُهْم اَي َرُسوَل اَّللَِّ  . " اْلَعْقُل َعن ْ

 : هذا إسناد ضعيف فيه ابن لهيعة وهو ضعيف.[ المحقق] # 
 

ُسَلْيَماَن،  َوقَالَ   -  3584 ْبِن  َعاِصِم  َعْن  طَْهَماَن،  ْبُن  ِإبْ َراِهيُم  ثنا  اأْلََسِديُّ،  احْلََسِن  ْبُن  حُمَمَُّد  حدثنا  َبْكٍر:  أَبُو  أُمِّ    َعْن 
هللا َعْنه  َرِضَي  َحدََّثيِن َعمِّي  قَاَلْت:  بِْنِت ِعيَسى  اَّللَُّ   :َعْمرٍو  َمَع النِب َصلَّى  َوسَ   أَنَّهُ َكاَن  فَأُْنزَِلْت َعَلْيِه  َعَلْيِه  يف منزله،  لََّم 

 . ُسورَةُ اْلَمائَِدِة. فَ َعَرف ْنَا أَنَّهُ نَ َزَل َعَلْيِه، فَاْنَدقَّْت َكِتُف رَاِحَلِتِه اْلَعْضبَاِء ِمْن ثَِقِل السُّورَةِ 
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 .[ : إسناد ضعيف فيه من لم أعرفهالمحقق]البوصيري: سند ضعيف لجهالة بعض رواته[ ]  # 
 

بَ عْ وَ   -  3588 ِمْن  نَ َزَل  َلمَّا  قَاَل:  هللا َعْنه،  َرِضَي  قَ تَاَدَة  ْبُن ُعَمَر، َعْن ُعْثَماَن، َعْن  ِبْشُر  حدثنا  احْلَاِرُث:  َذِلَك:  قَاَل  ِد 
ن َُهْم ِِبَا أَنْ َزَل اَّللَُّ  ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ {. }َوَأِن اْحُكْم بَ ي ْ ي َْوَم ََنُْكُم َعَلى اْلي َُهوِد َوالنََّصاَرى، َوَعَلى ََنُْن الْ ": قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 . " َمْن ِسَواُهْم ِمَن اأْلَْداَينِ 
ا[ المحقق] #   : هذا إسناد ضعيف جدا

 

َة ْبِن رقاب، الصَّْلُت، َعْن َحاِميَ َوقَاَل أَبُو َبْكٍر: حدثنا ُمَعاِويَةُ ْبُن ِهَشاٍم، ثنا نصري ْبُن زاَِيٍد الطَّاِئيُّ، َحدََّثيِن    1-  3589
َورُْهبَاانً  يِسنَي  ِقسِّ ُهْم  ِمن ْ ِبَِنَّ  }َذِلَك  اآْليَِة:  َهِذِه  َعْن  َعْنه  هللا  َرِضَي  َسْلَماَن  َسأَْلُت  يف   {،قَاَل:  يِسنَي  اْلِقسِّ دَِع  فَ َقاَل: 

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  الصََّواِمِع َواخْلَِرِب، أَق َْرأَنِيَها ُهْم ِصدِّيِقنَي َورُْهبَااًن. َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  : َذِلَك ِبَِنَّ ِمن ْ
 : إسناد ضعيف[ المحقق] # 
 

ِذيَن يف َوقَاَل احْلَاِرُث: حدثنا ََيََْي ْبُن َعْبِد احْلَِميِد، ثنا نصري بن زايد، فذكره بَِلْفٍظ: فَ َقاَل: ُهُم الرُّْهبَاُن الَّ   2-  3589
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َذِلَك ِبَِنَّ ِمن ْ الصََّواِمِع َواخْلَِرِب َدُعوُهْم ِفي ُهْم َها، قَاَل َسْلَماُن َرِضَي هللا َعْنه: َوقَ َرْأُت َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُهْم ِصدِّيِقنَي.  يِسنَي، فَأَق َْرَأين َذِلَك ِبَِنَّ ِمن ْ  ِقسِّ
ا[ :المحقق] #   إسناد ضعيف جدا

 

حدثنا أَبُو ُكَرْيٍب، ثنا ِإْسَحاُق ْبُن ُسَلْيَماَن، َعْن َأيِب ِسنَاٍن، َعْن َأيِب ِإْسَحاَق، َعِن اْلَْبَاِء ْبِن  َوقَاَل أَبُو يَ ْعَلى:    -  3590
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم عَ َعاِزٍب َرِضَي هللا َعْنهما قَاَل: ِإْن َكاَن لتأِت َعَليَّ السََّنُة، أُرِيُد أن  ْن َشْيٍء، فََأََتَيَُّب أسأل َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 ِمْنهُ َوِإْن ُكنَّا لَن ََتَمَنَّ اأْلَْعَراَب. 
 : إسناد ضعيف أبو إسحاق مدلس وقد عنعن.[ المحقق] # 

َرِضَي هللا َعْنهما   -  3592 اْبُن َعبَّاٍس  قَاَل  قَاَل:  َأيِب َعْن ِعْكرَِمَة،  ثنا  ْبُن احْلََكِم،  حدثنا ِإبْ َراِهيُم  النَِّبَّ   :َوقَاَل َعْبُد:  ِإنَّ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَ َرأَ يف ُخْطَبِتِه ُسورََة اْلَمائَِدِة، َوُسورََة الت َّْوبَِة، مثَّ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: "  َصلَّى اَّللَّ َأِحلُّوا َما َأَحلَّ   قَاَل النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ

ُ ِفيهِ  ُ ِفيِهَما، َوَحّرُِموا َما َحرََّم اَّللَّ  ". َما اَّللَّ
ا، فيه إبراهيم بن الحكم، وهو متروك.[المحقق] #   : إسناد ضعيف جدا

 

قَاَل: زان رَُجل     َوقَاَل احْلَُمْيِديُّ: حدثنا ُسْفيَاُن، ثنا جُمَاِلد ، َعِن الشَّْعِبِّ َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اَّللَِّ َرِضَي هللا َعْنه،  1-  3595
ًدا َعْن َذِلَك فَِإْن َأَمرَُكْم اِبجْلَْلِد َفُخُذوهُ َعْنُه،  ُل َفَدَك ِإىَل اَنٍس ِمَن اْلي َُهوِد اِبْلَمِديَنِة، َأْن َسُلوا حُمَمَّ ِمْن َأْهِل َفَدَك، َفَكَتَب َأهْ 

رَُجَلنْيِ ِمْنُكْم، فجاؤوا ِبَرُجٍل َأْعَوَر، يُ َقاُل  َوِإْن َأَمرَُكْم اِبلرَّْجِم َفاَل تَُْخُذوهُ َعْنُه، َفَسأَلُوهُ َعْن َذِلَك، فَ َقاَل: َأْرِسُلوا ِإىَلَّ َأْعَلَم  
ُصورايَ  اْبُن  َوَسلََّم:  َلهُ  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  النَِّبُّ  هَلَُما  فَ َقاَل  َوآَخَر،  ِقب ََلُكَما"،  َمْن  َأْعَلُم  ِلَذِلَك، "أَنْ ُتَما  قَ ْوُمنَا  ََنَا  َقْد  فَ َقااَل:   ،

ِفيَها حُ " َعَلْيِه َوَسلََّم هَلَُما:  فَ َقاَل النَِّبُّ َصلَّى اَّللَُّ  ُ  " ْكُم اَّللَِّ تَ َعاىَل أَلَْيَس عندكما الت َّْورَاةُ  ؟ قَااَل: بَ َلى، فَ َقاَل النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ
اُكْم ِمْن آِل ِفْرَعْوَن، َوأَنْ َزَل اْلَمنَّ َوالسَّْلَوى  فَأَْنُشدُُكَما، اِبلَِّذي فَ َلَق اْلَبْحَر ملوسى َوظَلََّل َعَلْيُكُم اْلَغَماَم، َوَأجنَْ "َعَلْيِه َوَسلََّم:  

؟ مثَّ قال: جنَُِد تَ ْرَدادِ "  ؟ ِإْسَرائِيَل َما جتَُِدوَن يف الت َّْورَاةِ يف َشْأِن الرَّْجمِ   َعَلى َبيِن   فَ َقاَل َأَحُدمُهَا ِلِْلَخِر: َما ُنِشْدُت ِِبِْثِلِه َقطُّ
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َواإْلِ  زِنْ َيًة،  وَ النَّظَِر  يُ ْبِدي  رََأْوهُ  ُْم  أَّنَّ َأْربَ َعة   َشِهَد  فَِإَذا  زِنْ َيًة  الرَّْجُم،  ْعنَاُق  َوَجَب  فَ َقْد  اْلُمْكُحَلِة،  يف  اْلِميُل  َيْدُخُل  يُِعيُد َكَما 
َعَلْيِه َوَسلََّم:    ُ ن َُهْم أو أعرض عنهم{  ، َونَ َزَلْت: }فَ "ُهَو َذاَك، فََأَمَر ِبِه فَ ُرِجمَ "فَ َقاَل النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ ِإْن َجاُءوَك فَاْحُكْم بَ ي ْ

 اآْلاَيُت. 
 

ِإْن أُوتِيتُْم َهَذا َفُخُذوُه، َوِإْن مَلْ }اَل أَبُو يَ ْعَلى: حدثنا ِإْسَحاُق اْبُن َأيِب ِإْسَرائِيَل، َعْن ُسْفيَاَن َفذََكَرُه، َوَأوَّلَُه: َوقَ  2- 3595
فَاْحَذرُوا نَ زَ { تُ ْؤتَ ْوهُ  قَاَل:  َعَلْيهِ ،   ُ اَّللَّ َصلَّى  النَِّبُّ  أَََتُهُم  ِحنَي  ُصوراَِي  ابن  يف  احْلَِديَث.   َلْت  َفذََكَر   َوَسلََّم، 

فَالرَّ  اْلُمْكُحَلِة  يف  اْلِميُل  َيْدُخُل  َوآِخُرهُ َكَما  زِنْ َية ،  َلةُ  َواْلُقب ْ ِفيِه:  َوزَاَد  َأوََّلُه،  َيْذُكْر  مل  َما  وإن  َيْذُكْر  َومَلْ   بَ ْعَدُه.ْجُم، 
 َوُهَو ِعْنَد أيب داود َوَغرْيِِه، اِبْخِتَصاٍر ِفيِه أَْيًضا. 

 [صحيح بشواهده:  المحقق] # 
 

 

، َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ    -ُهَو اْبُن ُمَعاِويََة   -َوقَاَل احْلَاِرُث: حدثنا ُسَرْيُج ْبُن يُوُنَس، ثنا َمْرَواُن   4- 3595 َحدََّثيِن ُخَصْيف 
ب َ  َعَلْيِه  قَاَل:   ُ اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َرُسوِل  ِإىَل  َأْصَحابِِه. . احْلَِديَث.َعَث النََّجاِشيُّ  َوْفًدا ِمْن  }لََتِجَدنَّ َأَشدَّ    َوَسلََّم  ِفيِهْم:  وأنزلت 

قالو  الذين  آمنوا  للذين  مودة  أقرهبم  ولتجدن  أشركوا  والذين  اْلي َُهوَد  آَمُنوا  لِلَِّذيَن  َعَداَوًة  ِبن النَّاِس  ذلك  نصارى  إان  ا 
 آْليََة. ا ({82منهم قسيسني ورهباان وأَّنم ال يستكْبون ) 

 : إسناد ضعيف فيه خصيف بن الحارث ضعيف.[ المحقق] # 

 
 سُورَة الْأَنْعَامِ(   -  8) 

ثَهُ َعْن َماهَ   -  3599 ، َحدَّ ٍع الت َّْيِميِّ د : حدثنا ََيََْي َعْن ُسْفيَاَن، َعْن جُمَمِّ اَن، قَاَل: ِإنَّ قَ ْوًما أَتَ َوا النَِّبَّ َصلَّى َوقَاَل ُمَسدَّ
نَا ُذنُواًب ِعظَاًما، َفَما ِإَخالُهُ رَدَّ عَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ َقالُوا: ِإانَّ َأَصب ْ َلْيِهْم، فَ َلمَّا َأْدبَ ُروا نَ َزَلْت: }َوِإَذا َجاَءَك الَِّذيَن يُ ْؤِمُنوَن  اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َتاَلَها عَ  ِِباَيتِنَا فَ ُقْل َساَلم    َلْيِهْم. َعَلْيُكْم َكَتَب رَبُُّكْم َعَلى نَ ْفِسِه الرَّمْحََة{ اآْليََة، َفَدَعاُهْم َصلَّى اَّللَّ
 .[ -صلى هللا عليه وسلم-: إسناد ضعيف على إرساله بين ماهان، والنبي المحقق] # 

 

، َعْن َأيِب حدثنا ُحَسنْيُ ْبُن َعْمرِو اْلَعن ْ   1- 3603 ، َعْن َأيِب َسِعيٍد اأْلَْزِديِّ َقِزيُّ، ثنا َأيِب، ثنا َأْسبَاُط ْبُن َنْصٍر، َعِن السُّدِّيِّ
ا  َتْطُرِد  }َواَل  وتعاىل:  تبارك  قَ ْولِِه  يف  َعْنه  هللا  َرِضَي  اأْلََرتِّ  ْبِن  َخبَّاِب  َعْن  وَ اْلَكنُوِد،  اِبْلَغَداِة  ُْم  َرهبَّ َيْدُعوَن  اْلَعِشيِّ  لَِّذيَن 

( { 52ُكوَن ِمَن الظَّاِلِمنَي ) يُرِيُدوَن َوْجَههُ َما َعَلْيَك ِمْن ِحَساهِبِْم ِمْن َشْيٍء َوَما ِمْن ِحَساِبَك َعَلْيِهْم ِمْن َشْيٍء فَ َتْطُرَدُهْم فَ تَ 
َنةُ ْبُن ِحْصٍن اْلَفزَاِريُّ َرِضَي هللاقَاَل: َجاَء اأْلَق ْرَُع ْبُن َحاِبٍس َوُعي َ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاِعًدا َمَع  ي ْ  َعْنهما، فَ َوَجُدوا النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ

َحْوَلهُ  رََأْوُهْم  فَ َلمَّا  اْلُمْؤِمِننَي،  ِمَن  الضَُّعَفاِء،  ِمَن  َواَنٍس  َعْنهم،  هللا  َرِضَي  َوَخبَّاٍب  َوُصَهْيٍب  َصلَّ ِباَلٍل  َوَسلََّم    َعَلْيِه   ُ اَّللَّ ى 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ َقالُوا: ِإانَّ َنُِبُّ َأْن جتعل لك منك جَمِْلًسا، تَ ْعِرُف لَنَا بِ َحَقُروُهْم فأ ِه اْلَعَرُب َفْضَلنَا،  توه، َفَخَلْوا بِِه َصلَّى اَّللَّ

اْلَعرَ  تَ َرااَن  فَ َنْسَتِحي َأْن  نفد َعَلْيَك،  العرب  وجوه  ِجئ ْ فإان  ََنُْن  فَِإَذا  اأْلَْعُبَد،  َوَهِذهِ  فَ َرْغنَا ُب  فَِإَذا ََنُْن  فَأَِقْمُهْم َعنَّا،  نَاَك، 
َوَسلََّم:   َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  قَاَل  ِشْئَت،  ِإْن  َوَسلَّ نَ َعمْ فَأَْقِعْدُهْم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  َفَدَعا  َعَلْيَك ِكتَااًب،  لَنَا  فَاْكُتْب  قَالُوا:  َم  ، 

)بَِقْوِلِه تَ َعاىَل(  (  هللا َعْنه لَِيْكُتَب َوََنُْن قُ ُعود  يف اَنِحَيٍة، ِإْذ نَ َزَل ِجْْبِيُل َعَلْيِه )الصالة والسَّاَلمُ   اِبلصَِّحيَفِة، َوَدَعا َعِليًّا َرِضيَ 
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ُْم اِبْلَغَداِة َواْلَعِشيِّ يُرِيُدونَ  ( { ، مثَّ قَاَل )جل وعال( 52نَي )َوْجَههُ ... ِإىَل قَ ْولِِه ِمَن الظَّاِلمِ   : }َواَل َتْطُرِد الَِّذيَن يَْدُعوَن رهبَّ
ُ َعَلْيِه    : }َوِإَذا َجاَءَك الَِّذيَن يُ ْؤِمنُوَن ِِباَيتِنَا فَ ُقْل َساَلم  َعَلْيُكْم َكَتَب رَبُُّكْم َعَلى نَ ْفِسِه الرَّمْحََة{ ، فَ َرَمى َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

دَ َوسَ  مثَّ  َيِدِه،  ِمْن  اِبلصَِّحيَفِة  نَ ْفِسِه لََّم  َعَلى  رَبُُّكْم  َعَلْيُكْم َكَتَب  َساَلم   يَ ُقوُل:  َوَسلََّم(  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ )َصلَّى  َوُهَو  نَاهُ  فَأَتَ ي ْ َعااَن 
رُكَ  َوَضْعنَا  َحَّتَّ  َوَسلََّم(  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َفَدنَ ْواَن ِمْنهُ )َصلَّى  اَّللَِّ الرَّمْحََة،  َرُسوُل  َفَكاَن  رُْكَبِتِه  ََيِْلُس ب َنَا َعَلى  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ  َصلَّى 

الَِّذينَ  َمَع  نَ ْفَسَك  }َواْصِْبْ  َوَجلَّ:  َعزَّ   ُ اَّللَّ فَأَنْ َزَل  َوتَ رََكنَا،  قَاَم  يَ ُقوَم،  َأْن  َأرَاَد  فَِإَذا  َواْلعَ َمَعنَا،  اِبْلَغَداِة  ُْم  رهبَّ َيْدُعوَن  ِشيِّ   
َعي ْ  تَ ْعُد  َواَل  َوْجَههُ  َعنْ يُرِيُدوَن  قَ ْلَبهُ  َأْغَفْلنَا  َمْن  ُتِطْع  }َواَل  اأْلَْشَراِف  فجالس  قَاَل:  نْ يَا{،  الدُّ احْلَيَاِة  زِيَنَة  تُرِيُد  ُهْم  َعن ْ  نَاَك 

َنَة َواأْلَق ْرََع، َوات ََّبَع َهَواُه، وََكاَن َأْمُرهُ فُ رُ  الدُّنْ يَا،    َمَثَل رَُجَلنْيِ وِبثل احْلَيَاةِ طًا، قَاَل: َهاَلًكا، مثَّ َضَرَب هَلُْم  ِذْكراَِن{ . قَاَل: ُعي َي ْ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ْقُعُد َمَعنَا، فَِإَذا بَ َلَغ السَّاَعَة الَّيِت يَ ُقوُم ِفيَها، ُ  قُْمنَا َوتَ رَْكنَاُه، َوِإالَّ َصَْبَ صَ   َفَكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ لَّى اَّللَّ

 َّتَّ نَ ُقوَم. َعَلْيِه َوَسلََّم أََبًدا حَ 
 

بَِتَماِمِه.   2-  3603 َفذََكَرهُ  َنْصٍر،  ْبُن  َأْسبَاُط  ثنا  اْلُمَفضَِّل،  ْبُن  َأمْحَُد  حدثنا  َبْكٍر:  أَبُو   َوقَاَل 
َقِزيِّ خُمَْتَصًرا.   َوَأْخَرَجهُ اْبُن َماَجْه ِمْن طَرِيِق َعْمرٍو اْلَعن ْ

: هذا إسناد  المحققحابس وعيينة إنما أسلما بعد الهجرة بدهر.[ ] : غريب، فإن هذه اآلية مكية، واألقرع بنابن كثير] # 
 ضعيف[ 

 

 سُورَة الْأَعْرَافِ(   -  9) 
ِد ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن املزين، َعْن  َوقَاَل َأمْحَُد ْبُن َمِنيٍع: حدثنا يَزِيُد قَااَل، أان أَبُو َمْعَشٍر، ثنا ََيََْي ْبِن ِشْبٍل، َعْن حُمَمَّ   - 3608

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن َأْصَحاِب اأْلَْعَراِف، قَاَل: "أَبِ  ُهْم قَ ْوم  قُتُِلوا يف َسِبيِل اَّللَِّ يِه َرِضَي هللا َعْنه، قَاَل: ُسِئَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
آاَبئِِهْم،   َمْعِصَيِة  يف  وجل  اَّللَِّ عز  َسِبيِل  يف  ُلُهْم  قَ ت ْ النَّاِر  ِمَن  آابئهم"  َفَمن ََعُهْم  َمْعِصي َتُ ُهْم  اجْلَنَِّة  ِمَن  َوَمن ََعُهْم  وجل،   . عز 

 تعاىل يف م اَّللَُّ وزاد احْلَاِرُث: َوقَاَل اْلَكْلِبُّ: قَ ْوم  اْست ََوْت َحَسنَاَُتُْم َوَسيِّئَاَُتُْم، َفُمِنُعوا اجْلَنََّة والنار، وسيدخله  -  3609
 ْم اَل. َرمْحَِتِه َواَل َأْدِري َأذََكَر قتيال أَ 

 : إسناد ضعيف فيه أبو معشر السندي ضعيف، واختلط وقد اضطرب فيه[ المحقق] # 
 

َعْبِد الرَّمْحَِن، َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن   َوقَاَل احْلَاِرُث: حدثنا حُمَمَُّد ْبُن ُعَمَر، ثنا َكِثرُي ْبُن َعْبِد اَّللَِّ اْلُمَزينُّ، َعْن ُعَمَر ْبنِ   -  3610
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َما َأْصَحاُب اأْلَ   ،اَليلِّ َماِلٍك اهلِْ  ْعَراِف؟ قَاَل َعْن أَبِيِه َرِضَي هللا َعْنه، قَاَل: قَاَل قَاِئل : اَي َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َوَسلََّم:   َعَلْيِه   ُ اَّللَّ آاَبئِهِ "َصلَّى  ِإْذِن  ِبَغرْيِ  تعاىل  اَّللَِّ  َسِبيِل  يف  َخَرُجوا  َيْدُخُلوا قَ ْوم   َأْن  الشََّهاَدةُ  ُهُم  َفَمن ََعت ْ فَاْسُتْشِهُدوا،  ْم، 
ُهُم اْلَمْعِصَيةُ َأْن يَْدُخُلوا اجْلَنَّةَ   . "النَّاَر، َوَمن ََعت ْ

 : إسناد تالف[ المحقق] # 
، َعْن ُسَهيْ حدثنا حُمَمَُّد ْبُن ُعَمرَ  - 3611 ٍل، َعْن أَبِيِه، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة َرِضَي هللا َعْنه،  ، ثنا إِبْ َراِهيُم ْبُن َجْعَفٍر، َعِن الزُّْهِريِّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ََنَْوُه.   َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ
ا فيه اْلَواِقِديُّ َوُهَو َمْتُروٌك.[ المحقق] #   : ضعيف جدا
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 بَابُ سُورَةِ الْأَنْفَالِ(   -  10) 
يُوُنَس ثنا َواِصُل ْبُن السَّاِئِب، َعْن َعطَاٍء، َوَأيِب َسْورََة، َعْن َأيِب أَيُّوَب اأْلَْنَصاِريِّ   قَاَل ِإْسَحاُق: أخْبان ِعيَسى ْبنُ  - 3613

ُ َعَلْيِه َوَسلَّ  َها، وََكاَن مَ َرِضَي هللا َعْنه، قَاَل: بَ َعَث َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُ تعاىل، َوفَ َتَح َعَلي ْ ْن َأََتهُ ِبَشْيٍء  َم َسرِيًَّة، فَ َنَصَرَها اَّللَّ
اْلَغنَائِ  َوتَ رَُكوا  َويَ ْقتُ ُلوَن،  َوَيَِْسُروَن  َيْست َْقِدُموَن  وََكانُوا   ، رَِجال  فَ َرَجَع  ِمْن بَ ْعِد اخْلُُمِس  الْ نَ َفَلهُ  يَ نَالُوا ِمَن  َومَلْ  َخْلَفُهْم،  َغنَائِِم  َم 

ئًا، فَ َقالُوا: اَي   : َما اَبُل رَِجاٍل ِمنَّا َيْست َْقِدُموَن َوَيَِْسُروَن، َوََتَلََّف رَِجال  مَلْ َيِصُلوا  خلفهم، ومل ينالوا ِمَن اْلَغنَائِِم َشي ْ َرُسوَل اَّللَِّ
َصلَّى اَّللَِّ  َرُسوُل  َفَسَكَت  اْلَغِنيَمِة،  ِمَن  َفْلت َُهْم  فَ ن َ }  اِبْلِقتَاِل،  السَّاَلُم:  َعَلْيِه  ِجْْبِيُل  فَ ن ََزَل  َوَسلََّم،  َعَلْيِه   ُ َعِن اَّللَّ يسئلونك 

َوَأْصِلُحوا َذاَت بَ ْيِنُكْم{ .  َ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ َقالَ   اأْلَنْ َفاِل ُقِل اأْلَنْ َفاُل َّللَِِّ َوالرَُّسوِل فَات َُّقوا اَّللَّ  َفَدَعاُهْم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َنُكْم اِبْلَعْدلِ "هَلُْم:   بَ ي ْ ُ َعَلْيِه  "َوالسَّوِيَّةِ   رُدُّوا َما َأَخْذُتُْ، َواْقِسُموهُ  ، َقْد أَنْ َفْقنَا َوَأَكْلنَا، قَاَل َصلَّى اَّللَّ ، فَ َقالُوا: اَي َرُسوَل اَّللَِّ

 . " فَاْحَتِسُبوا ِبَذِلكَ "َوَسلََّم: 
ا[المحقق ائب[ ]]البوصيري: سند ضعيف لضعف واصل بن الس #   : إسناد ضعيف جدا

 

، َعْن  َوقَاَل احْلَاِرُث: حدثنا َداوُ   -  3615 َوةَ َشرِيُح ْبُن يَزِيَد، َعْن َسِعيِد ْبِن ِسنَاٍن، َعِن اْلُمَلْيِكيِّ ُد ْبُن ُرَشْيٍد، ثنا أَبُو َحي ْ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يف قَ ْولِِه تبارك وتعاىل  ،أَبِيِه، َعْن َجدِِّه َرِضَي هللا َعْنه   اَل تَ ْعَلُموََّنُْم هللا  }َوآَخرِيَن ِمْن ُدوَِّنِمْ   : َعْن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: "ُهُم اجلِْنُّ "قَاَل:   {،يعلمهم  . "َحًدا يف َداٍر ِفيَها فَ َرس  َعِتيق  ِإنَّ الشَّْيطَاَن اَل ُُيَبُِّل أَ " ، قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 : إسناد تالف فيه سعيد بن سنان، متروك وقد اتهم[ المحقق: هذا الحديث منكر، ال يصح إسناده وال متنه.[ ]ابن كثير] # 

 

 سورة التوبة(   -  11) 
ِد الرَّمْحَِن، قَاَل: َوقَاَل ِإْسَحاُق: أخْبان َعْبَدةُ ْبُن ُسَلْيَماَن، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َعْمرِو ْبِن َعْلَقَمَة، ثنا أَبُو َسَلَمَة ْبُن َعبْ   -  3618

َرضِ  ْبُن اخْلَطَّاِب  اأْلَوَّلُ َمرَّ ُعَمُر  }َوالسَّابُِقوَن  هللا َعْنه ِبَرُجٍل، َوُهَو يَ ْقَرأُ:  اآْليََة،  َي  َخَتَم  َحَّتَّ  َواأْلَْنَصاِر{  وَن ِمَن اْلُمَهاِجرِيِن 
ا ُأيَبُّ ْبُن َكْعٍب َرِضَي هللا َعْنه،  فَ َقاَل ُعَمُر َرِضَي هللا َعْنه: اْنَصِرْف، اْنَصِرْف، فَ َقاَل: َمْن أَق َْرَأَك َهِذِه السُّورََة؟ فَ َقاَل: أَق َْرأَنِيهَ 

، فََأِذَن لَُه، فَ َقاَل: زََعَم َهَذا أَنََّك أَق َْرْأَتهُ    ، اَل تُ َفارِْقيِن، َحَّتَّ َنْذَهَب ِإلَْيِه، َفَجاءَ   :فَ َقاَل َرِضَي هللا َعْنه  فاستأذن، َوُهَو ُمتَِّكئ 
َصَدَق، فَ َقاَل:  َعَلْيِه،  َوَتاَلَها  ِمنْ   آيََة َكَذا،  ت ََها  أَتَ َلقَّي ْ َعْنهما:  هللا  َرِضَي  أِلُيبٍَّ  ُعَمُر  َعَلْيِه    فَ َقاَل   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّ  َرُسوِل  يف 

قَاَل: ِإيّنِ َأْشَهُد    ْنه: نَ َعْم، مثَّ َوَسلََّم؟ قَاَل: نَ َعْم، فَ َردَّ ُعَمُر َرِضَي هللا َعْنه َثاَلَث َمرَّاٍت، ُكلُّ َذِلَك يَ ُقوُل لَهُ ُأيَبٌّ َرِضَي هللا عَ 
َ تَ َعاىَل، أَنْ َزهَلَا َعَلى حمَُ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َجاَء هِبَا ِجْْبِيُل َعَلْيِه الصالة والسالم ِمْن ِعْنِد اَّللَِّ تبارك وتعاىل، ملَْ َأنَّ اَّللَّ   مٍَّد َصلَّى اَّللَّ

ُ يُ َؤاِمْر ِفيَها اخْلَطَّاَب َواَل ابْ َنُه، قَاَل: َفَخَرَج  ُ َأْكَْبُ، اَّللَّ  َأْكَْبُ. ُعَمُر َرِضَي هللا َعْنه، َوُهَو يَ ُقوُل: اَّللَّ
 : مرسل حسن اإِلسناد[المحقق]البوصيري: رواه إسحاق بن راهويه بسند صحيح.[ ] # 

 

ِش، َعْن َأيِب َصاِلٍح، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة  َوقَاَل أَبُو يَ ْعَلى: حدثنا حَمُْموُد ْبُن ِخَداٍش، ثنا َسْيُف ْبُن حُمَمٍَّد، َعِن اأْلَْعمَ   -  3619
قَا هللا َعْنه،  َوَسلََّم:  َرِضَي  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ اَّللَِّ َصلَّى  َرُسوُل  قَاَل  الدِّْرَهِم،  "َل:  الدِّْرَهُم َعَلى  َواَل  الدِّينَاِر،  الدِّينَاُر َعَلى  َيُكوُن  اَل 

ْع ِجْلَدُه، }فَ ُتْكَوى هِبَا   ". ِجبَاُهُهْم َوُجُنوهُبُْم َوظُُهورُُهْم{ اآْليَةَ َوَلِكْن يُ َوسِّ
 َضِعيف  ِجدًّا ِلَضْعِف َسْيٍف. َهَذا  *

 : إسناد تالف فيه سيف بن محمد كذاب.[المحقق] (: موضوع.[ 6736]السلسلة الضعيفة ) # 
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د : حدثنا ُسْفيَاُن، َعْن َعْمرِو ْبِن ِدينَاٍر، َعْن ُعب َْيدِ  - 3621  ْبِن ُعَمرْيٍ َرِضَي هللا َعْنه، قَاَل: ُسِئَل النَِّبُّ َصلَّى َوقَاَل ُمَسدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم عن السائحني؟ فقال َصلَّى اَّللَّ  . "ُهُم الصَّائُِمونَ "اَّللَّ

ْسنَاِد. هَ  *  َذا ُمْرَسل  َصِحيُح اإْلِ
ْسَناِد.[ : ُمْرَسٌل َصِحيحُ المحقق: مرسل جيد[ ]ابن كثير] #    اإلِْ

 

، َعْن أَنَ   -  3622 َرِضَي  ِس ْبِن َماِلٍك  َوقَاَل أَبُو يَ ْعَلى: حدثنا إِبْ َراِهيُم ْبُن احْلَجَّاِج، ثنا مَحَّاُد ْبُن َسَلَمَة، َعْن يَزِيَد الرَّقَاِشيِّ
َأْن   َأرَاَد  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  هللا  رسول  ِإنَّ  قَاَل:  َعْنه،  الصالة  هللا  عليه  ِجْْبِيُل  فََأَخَذ   ، ُأيبٍَّ ْبِن  اَّللَِّ  َعْبِد  َعَلى  ُيَصلَِّي 

ُهْم َماَت أََبًدا َواَل تَ ُقمْ    َعَلى َقْْبِِه{ . والسالم بِثَ ْوبِِه، فَ َقاَل: }َواَل ُتَصلِّ َعَلى َأَحٍد ِمن ْ
، َوَقْد َخاَلَف ِفيِه يَزِيُد َمَع َضَعِفِه مَ *   ا ثَ َبَت يف الصَِّحيَحنْيِ، ِمْن َحِديِث اْبِن ُعَمَر َرِضَي هللا َعْنهما، َهَذا َحِديث  َضِعيف 

َا نَ َزَلْت بَ ْعَد َذِلَك.   أَنَّهُ َصلَّى َعَلْيِه، وأن اآْليََة ِإَّنَّ
كثير]  #   ]:  ابن  ضعيف[  وهو  الرقاشي،  يزيد  حديث  من  في مسنده،  يعلى  أبو  الحافظ  ضعيف  المحققرواه  إسناد  هذا   :

 رقاشي[ لضعف ال
 

د : حدثنا َعْبُد اْلَعزِيِز ْبُن اْلُمْختَاِر، َحدََّثيِن طَْلُق ْبُن َحِبيٍب قَالَ  - 3625 ْعُت َجاِبَر ْبَن َعْبِد اَّللَِّ َرِضَي هللا  :َوقَاَل ُمَسدَّ ْسَِ
َراِر َحْيُث اَّْنَاَر.  َخاَن يف َمْسِجِد الضِّ  َعْنهما، يَ ُقوُل: لََقْد رَأَْيُت الدُّ

 [ في هذا اإِلسناد سقط ظاهر بداللة حدثني، وابن المختار متأخر الطبقة عن شيخه: لمحققا] # 
 

 سُورَة يُونُسَ(   -  12) 
هللا َعنْ   -  3630 َرِضَي  اْبِن ُعَمَر  اَنِفٍع، َعِن  ْبُن َكِثرٍي، َعْن  ثنا َعبَّاُد  اْلُمَحْبَِّ،  ْبُن  َداُوُد  حدثنا  احْلَاِرُث:  َوَعْن  وقال  هما، 

ُ َعَليْ رَُجٍل   َمْن َكْبََّ َتْكِبريًَة يف َسِبيِل اَّللَِّ  " ِه َوَسلََّم:  َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َعْمرٍو َرِضَي هللا َعْنهما، قَااَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ىَل ِذي اجْلاََلِل َواإْلِْكَراِم بُْكَرًة َوَمَساًء، َكَما تَ َرْوَن ، قَاَل: فَ ي َْنظُْر إِ -َوَقْد َسَبَق يف َفْضِل اجْلَِهادِ -  ،"َفذََكَر احْلَِديثَ ...تعاىل،  

ُ سبحانه وتَ َعاىَل: }لِلَِّذيَن َأْحَسُنوا احْلُْسََن َوزاَِيدَ الشَّْمَس اَل َتُشكُّوَن يف رُْؤيَتِ  ِمَن اْلَكَراَمِة َوالنَِّعيِم َكَما قَاَل اَّللَّ  ة {.َها، َولَهُ 
ُ. وقال: الذين َأْحَسُنو   ا: الَِّذيَن قَالُوا: اَل ِإلََه ِإالَّ اَّللَّ

 ِه اَّللَِّ تعاىل. واحلسَن: اجْلَنَُّة، َوالّزاَِيَدُة: النَّظَُر ِإىَل َوجْ 
 حديث موضوع، فيه داود بن المحبر وهو آفته، وشيخه متروك.[ ال: إسناد المحقق] # 

 

 سُورَةُ النَّحْلِ(   -  17) 
حدثنا    -  3646 د :  ُمَسدَّ ُ قَاَل  اَّللَّ اَّللَِّ َصلَّى  َرُسوَل  ِإنَّ  قَاَل:   ، النَّاِجيِّ اْلُمت َوَكِِّل  َأيِب  ُمْسِلٍم، َعْن  ْبِن  ِإْْسَاِعيَل  ََيََْي، َعْن 

َها، َوَحْوهَلَا َثاَل َعَلْيِه َوَسلََّم بَ َعَث َعمَّاَر ْبَن اَيِسٍر َرِضَي هللا َعْنه، ِإىَل بِْئِر اْلُمْشرِِكنِي َيْستَ  ُث ُصُفوٍف ََيُْرُسوََّنَا، فَاْست ََقى  ِقي ِمن ْ
َا َأْسَتِقي أِلَْصَحابِ  ُكْم َفرَتَُكوُه، مثَّ َعاَد الثَّانَِيَة فََأَخُذوهُ  يف ِقْربٍَة، مثَّ أَق َْبَل َحَّتَّ أََتى الصَّفَّ اأْلَوََّل فََأَخُذوُه، فَ َقاَل: َدُعوين فَِإَّنَّ

فَ َفَعُلوا ِبِه ِمْثَل َذِلَك، فَ َلمَّا َأرَاُدوهُ َعَلى َأْن يَ َتَكلََّم اِبْلُكْفِر،وا بِِه ِمْثَل َذِلَك، مثَّ ت َ فَ َفَعلُ  بَ َعَث    رَُكوُه، َفَذَهَب فَ َعاَد فََأَخُذوهُ 
َقُذوُه، فَأُْنزَِلْت في  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم اخْلَْيَل فَاْست َن ْ ميَاِن{ . ه َهِذِه اآْليَُة: }ِإالَّ َمنْ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ   أُْكرَِه َوقَ ْلُبهُ ُمْطَمِئنٌّ اِبإْلِ
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 : مرسل صحيح اإِلسناد[ المحقق] # 
 

 سُورَةُ الْإِسْرَاءِ(   -  18) 
 ِن َعبَّاسٍ قَاَل َأمْحَُد ْبُن َمِنيٍع: حدثنا حسني ْبُن حُمَمٍَّد، ثنا اْلُفَراُت ْبُن السَّاِئِب َعْن َمْيُموِن ْبِن ِمْهَراَن، َعِن ابْ   -  3650

ُ عَ  ُ َعزَّ َوَجلَّ َهَذا احْلَْرَف َعَلى ِلَساِن نَِبيُِّكْم َصلَّى اَّللَّ َلْيِه َوَسلََّم: " َوَوصَّى رَبَُّك َأالَّ تَ ْعُبُدوا  َرِضَي هللا َعْنهما قَاَل: أَنْ َزَل اَّللَّ
هُ فَ َلِصَقْت ِإْحَدى اْلَواَوْيِن اِبأْلُْخَرى. فَ َقَرأَ لَنَا: }َوقَ  ُه{ َوَلْو نَ َزَلْت َعَلى اْلَقَضاِء َما َأْشَرَك ِإالَّ ِإايَّ َضى رَبَُّك َأالَّ تَ ْعُبُدوا ِإالَّ ِإايَّ

 ِبِه َأَحد . 
ُ تبارك وتعاىل: }َشرََع َلُكْم ِمَن الدِّيِن َما َوصَّى ِبِه نُو َفَكاَن َميْ   {. ًحا ُمون  يَ ُقوُل: ِإنَّ َعَلى تَ ْفِسريِِه لَُنورًا. قَاَل اَّللَّ

: اإِلسناد شديد الضعف لحال الفرات بن  المحققع بسند ضعيف، لضعف فرات بن السائب.[ ]يبوصيري: رواه ابن من]ال   #  
 متروك.[ السائب فإنه  

 

ثَ نَا َعبَّاُد ْبُن اْلَعوَّاِم    -  3653 قَ ْوِلِه تَ َعاىَل:   َعْن َأْشَعَث ْبِن َسوَّاٍر، َعْن ِعْكرَِمَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي هللا َعْنهما يف   -َحدَّ
اِبلدَُّعاِء. ََيَْهُروَن  قَاَل: َكانُوا  هِبَا{  َُتَاِفْت  َواَل  ِبَصاَلِتَك  جَتَْهْر  ال   }َواَل  َأْن  أُِمُروا  اآْليَةُ  َهِذِه  نَ َزَلْت  فَ َلمَّا  اْرمَحْيِن،  اللَُّهمَّ 

 يَ َتَخافَ ُتوا، َواَل ََيَْهُروا. 
صحيح  واألثر  ضعيف لضعف أشعث بن سوار.  إسناده  : موقوف،  المحققن.[ ]ع بإسناد حسي]البوصيري: رواه ابن من  #  

 لغيره[ 

 
 سُورَةُ الْكَهْفِ(   -  19) 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: "    - 3658 َث احْلََسُن َعْن َْسَُرَة َرِضَي هللا َعْنه قَاَل: قَاَل رَُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ا  ِسرْتاً " بِنَاًء. مل ُيْبَ ِفيهَ َفَحدَّ
. . كانوا ِإَذا طََلَعِت  بِنَاء  َقطُّ  . " الشَّْمُس َدَخُلوا َأْسَرااًب هَلُْم َحَّتَّ تَ ُزوَل الشَّْمسُ َومَلْ ُيْبَ َعَلْيِهْم ِفيَها بِنَاء  َقطُّ

 : مرفوع ضعيف لًلنقطاع بين ابن جريج، والحسن.[ المحقق] # 
 

 سُورَةُ الْحَجِّ(   -  21) 
 ُعَمَر: حدثنا ُسْفيَاُن، َعِن اْبِن َأيِب جنَِيٍح، َعْن جُمَاِهٍد، قَاَل: قَاَل َسْلَماُن َرِضَي هللا َعْنُه: َسأَْلُت  َوقَاَل اْبُن َأيِب   -  3667 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن َأْهِل ِديٍن ُكْنُت َمَعُهْم. َفذََكَر ِمْن َصاَلَِتِْم َوصِ  ، فَ ن ََزَل قَ ْولُهُ َعزَّ َوَجلَّ: }ِإنَّ  يَاِمِهْم، َوِعبَاَدَِتِمْ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ
 الَِّذيَنَءاَمْنوا َوالَِّذيَن َهاُدوا َوالصَّابِِئنَي َوالنََّصاَرى َواْلَمُجوَس{. . إىل قَ ْولِِه: }َشِهيد {. 

 [ هإلى الحسن لغير بشواهده يترقى حديث سلمان . و : موقوف ضعيفالمحقق ]البوصيري: رواته ثقات[ ] # 
 

 ةُ النُّورِ( سُورَ   -  23) 
َشَة َرِضَي هللا َعْنها  َوقَاَل احْلَاِرُث: حدثنا َعْبُد اْلَعزِيِز ْبُن َأاَبَن، ثنا َمْعَمُر ْبُن َأاَبَن، ثنا الزُّْهِريُّ، ثنا ُعْرَوةُ َعْن َعائِ  - 3672

ٍة لَنَا فَ َعثَ َرْت فَ َقاَلْت: َتِعَس ِمْسَطح . فَ ُقْلُت: بِْئَس َما قُ ْلِت َصارِيَّةُ َرِضَي هللا َعْنها حِلَاجَ قَاَلْت: َخَرْجُت أاََن َوأُمُّ ِمْسَطٍح اأْلَنْ 
ُ َعَلْيهِ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم. فَ َلمَّا نَ َزَلْت بَ َراَءِت قَاَل َصلَّى اَّللَّ " فَ َقاَم  َعاِئَشةُ أَْبِشِري اَي  َوَسلََّم: "    ِلَرُجٍل َصِحَب َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
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فَ ُقْلُت: ِبَغرْيِ مَحْدُِكَما َواَل مَحِْد صَ ِإيَلَّ   يف ُصُدوِرمِهَا،  َفَدفَ ْعُت  فَ َقب َُّلوين،  َرِضَي هللا َعْنهَما  أمحد هللا عز َأيِب َوأُمِّي  اِحِبُكَما. 
 احْلَِديَث. ظُنَّا ِِبَنْ ُفِسُكَما َخرْيًا ... " وجل َعَلى َما َعَذَرين َوبَ رََّأين َوَساَء ظَنُُّكَما ِإْذ مَلْ تَ 

 : الحديث بهذا اإِلسناد موضوع لوجود عبد العزيز بن أبان وهو كذاب، وشيخه مجهول.[ المحقق] # 
 

 سُورَةُ الرُّومِ(   -  27) 
ْسَرائِيُل، حدثنا أَبُو  ، ثنا إِ -ُهَو اْبُن ِإْْسَاِعيَل  -قَاَل أَبُو يَ ْعَلى: حدثنا ِإبْ َراِهيُم ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َعْرَعَرَة، ثنا اْلُمَؤمَُّل  - 3680

 َأْدىَن اأْلَْرِض{ اآْليََة، َلِقَي اَنس  أاََب َبْكٍر ( يف 2( غُِلَبِت الرُّوُم )1ِإْسَحاَق، َعِن اْلَْبَاِء َرِضَي هللا َعْنه قَاَل: َلمَّا نَ َزَلْت: }امل ) 
الرُّوَم َست َْغِلُب فَاِرَس، قَاَل َرِضَي هللا َعْنه: َصَدَق َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى َرِضَي هللا َعْنه فَ َقالُوا: َأاَل تَ َرى ِإىَل َصاِحَبَك يَ ْزُعُم َأنَّ  

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، قالوا: فَ َهْل  ُ  َعْنه:نُ بَاِيُعَك َعَلى َذِلَك؟ قَاَل: نَ َعْم، قَاَل أَبُو َبْكٍر َرِضَي هللا اَّللَّ فَ ب ََلَغ َذِلَك َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
فَ َقاَل:  َعلَ  َوَسلََّم،  َهَذا " ْيِه  ِإىَل  َأرَْدَت  َعَلْيِه    " ؟َما   ُ اَّللَّ َصلَّى  َوَرُسولِِه  تعاىل  َّللَِِّ  َتْصِديًقا  ِإالَّ  فَ َعْلتُهُ  َما  اَّللَِّ  َرُسوَل  اَي  فَ َقاَل: 

قَالَ  ِبْضعِ ":  َوَسلََّم.  ِإىَل  َواْجَعْلهُ  اخْلَطََر،  هَلُُم  َوَأْعِظْم  هَلُْم،  تَ فَ ت ََعرَّْض  َحَّتَّ  نُوُن  السِّ َتَِْضَي  إن  فَِإنَّهُ  ِسِننَي،  َعَلى   الرُّوُم  ْظَهَر 
قَالُ " فَاِرسَ  َأمْحَُد.  اْلَعْوَد  فَِإنَّ  اْلَعْوِد؟  يف  َلُكْم  فَ َهْل  قَاَل:  َعْنه،  هللا  َرِضَي  َبْكٍر  أَبُو  هِبِْم  َفَمرَّ  قَاَل:  فَ بَايَ ُعوُه،  .  نَ َعْم.  وا: 

 . َوَأْعظَُموا اخْلَطَرَ 
نُوُن َحَّتَّ ظََهَرِت الرُّوُم َعَلى فَاِرَس، فََأَخَذ َرِضَي هللا َعْنه اخْلَطََر َوأََتى بِِه النَِّبَّ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم. فَ َقاَل   فَ َلْم َتَِْض السِّ َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: "   ". َهَذا لِلنََّجاِئِب َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 صحيح لغيره[. واألثر موقوف ضعيف :قالمحق] # 

 

 سُورَةُ امل تَنْزِيلُ السَّجْدَةَ(   -  28) 
َعْن َعاِئَشَة َرِضَي هللا َعْنها قَاَلْت:  ،َعْن َأيِب لُبَابَةَ  ،َوقَاَل أَبُو يَ ْعَلى: حدثنا احْلََسُن ْبُن ُعَمَر ْبِن َشِقيٍق، ثنا مَحَّاد   - 3682

َلٍة " تَ ْنزِيُل السَّْجَدَة ".  َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ْقَرأُ ُكلَّ لَي ْ  اَّللَّ
 : موقوف حسن.[ المحققرواته ثقات.[ ]إسناده  ]البوصيري: # 

 

 سُورَةُ يَس(   -  31) 
 ِهَشاِم ْبِن زاَِيٍد، َعِن احْلََسِن قَاَل:  قَاَل أَبُو يَ ْعَلى: حدثنا ِإْسَحاُق ْبُن َأيِب ِإْسَرائِيَل، ثنا َحجَّاُج ْبُن حُمَمٍَّد، َعنْ   -  3689

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: ْعُت أاََب ُهَريْ َرَة َرِضَي هللا َعْنه يَ ُقوُل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َلٍة َأْصَبَح َمْغُفورًا َلهُ  "  ْسَِ  ". َمْن قَ َرأَ " َيس" يف لَي ْ
لحال هشام بن زياد فهو متروك. وفيه علة ثانية   ،: شديد الضعفالمحقق] ]البوصيري: ضعيف لضعف هشام بن زياد.[ # 

 [ ومتن الحديث صحيح لغيره. وهي إرسال الحديث ألن الحسن لم يسمع من أبي هريرة.
 

زَْيِد ْبِن َأْسَلَم َعْن  َوقَاَل َأمْحَُد ْبُن َمِنيٍع: حدثنا يُوُسُف ْبُن َعِطيََّة الصَّفَّاُر اْلَبْصِريُّ، َعْن َهارُوَن ْبِن كَ   -  3690 ِثرٍي، َعْن 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: "  أَبِيِه، َعْن َأيِب أَُماَمَة َرِضَي هللا َعْنه، َعْن ُأيبَِّ ْبِن َكْعٍب َرِضَي هللا َعْنهما قَاَل: قَاَل َرسُ  َمْن  وُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َا قَ َرأَ اْلُقْرآَن اثْ َنيَتْ َعْشَرَة َمرًَّة، َوَمْن قَ َرأَ " َيس " َوُهَو  قَ َرأَ " َيس " يُرِيُد هِبَا َوْجَه اَّللَِّ تعاىل ُغفِ  َر َلُه، َوَمْن قَ َرأَ " َيس " َفَكَأَّنَّ
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َجاءَ  اْلَمْوِت  َسَكَراِت  ِفَراِشِه،  يف  َعَلى  َوُهَو  َيْسِقَيهُ  َحَّتَّ  اجْلَنَِّة  َشَراِب  ِمْن  ِبَشْربٍَة  اجْلَنَِّة  َخاِزُن  ِرْضَواُن  َن،    رايَّ مَيُوَت  َحَّتَّ 
نَ  َعَث رايَّ  . "َويُ ب ْ

: مرفوع شديد الضعف لحال يوسف بن عطية وفيه هارون بن  المحققلضعف هارون بن كثير[ ]ضعيف  ]البوصيري:    #  
 [ ليس له أصل إالَّ الجملة األولى منه فلها أصل صحيح. والحديث  كثير مجهول.

 

ُد ْبُن َبكَّاٍر، ثنا ُهَشْيم ، أان ُحَصنْي ، َعْن َأيِب َماِلٍك قَاَل: ِإنَّ ُأيَبَّ ْبَن َخَلٍف َجاَء ِبَعْظٍم َوقَاَل احْلَاِرُث: حدثنا حُمَمَّ  - 3691
ُ َهَذا ب َ َحاِئٍل ِإىَل َرُسوِل اَّللَِّ  َعُث اَّللَّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ َفتَّهُ َبنْيَ يََدْيِه، فَ َقاَل: اَي حُمَمَُّد، أَيَ ب ْ ُ َصلَّى اَّللَّ ْعَد َما َأرَمَّ؟ قَاَل َصلَّى اَّللَّ

َعُث َهَذا، مثَّ مُيِيُتَك، مثَّ َُيِْييَك، مثَّ يُْدِخُلَك َجَهنَّ َعَلْيِه َوَسلََّم: "  " قَاَل: فَ ن ََزَلِت اآْلاَيُت الَّيِت يف آِخِر ُسورَِة َيس:  َم نَ َعْم، يَ ب ْ
ْنَساُن أانَّ َحَلْقنَاهُ مِ   ْن نُْطَفٍة فَِإَذا{ ِإىَل آِخِر السُّورَِة. }َأَومَلْ يَ َر اإْلِ

 : ضعيف ألنه مرسل[ المحقق] # 
 

ِر ْبِن حُمَمٍَّد، َعْن  َحدَّثَ نَا َعْبُد الرَِّحيِم ْبُن َواِقٍد، ثنا مَحَّاُد ْبُن َعْمرٍو، َعِن السَِّريِّ ْبِن َخاِلِد ْبِن َشدَّاٍد، َعْن َجْعفَ   -  3692
،اَي   َعَلْيِه َوَسلََّم: "  ْن َعِليٍّ َرِضَي هللا َعْنه قَاَل: قَاَل يل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، عَ  اق َْرْأ " يس " فَِإنَّ يف "    َعِليُّ

َسى، َواَل َعَزب  ِإالَّ تَ َزوََّج، َواَل َخاِئف  يس " َعْشَر بَ رََكاٍت. َما قَ َرَأَها َجاِئع  ِإالَّ َشِبَع، َواَل ظَْمآُن، ِإالَّ رَِوَي، َواَل َعاٍر ِإالَّ اْكتَ 
يض  ِإالَّ برأ،  ون  ِإالَّ َخَرَج، َواَل ُمَساِفر  ِإالَّ أُِعنَي َعَلى َسَفرِِه. َواَل َمْن َضلَّْت َضالََّتهُ ِإالَّ َوَجَدَها، َواَل َمرِ ِإالَّ َأِمَن، َواَل َمْسجُ 

 . "فَِّف َعْنهُ َواَل قُرَِئْت ِعْنَد َميٍِّت ِإالَّ خُ 
حماد بن عمرو:    -  2  عبد الرحيم بن واقد: ضعيف.   -  1  : الحديث فيه أربع علل:المحقق]]البوصيري: سنده ضعيف.[    #  

 رواية علي بن الحسين عن جده مرسله.[ - 4 السرى: ال يعرف. - 3 لم يتميز لي.
 

 سُورَةُ الزُّمَرِ(   -  34) 
َعيَّاٍش، َعْن ُعَمَر ْبِن حممد، عن زيد بن  ََي ْبُن َمِعنٍي، ثنا أَبُو اْلَيَماِن، ثنا ِإْْسَاِعيُل ْبُن  َوقَاَل أَبُو يَ ْعَلى: حدثنا َيَْ   -  3702

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم أَنَّهُ سأل جْب  ْن يل عليه الصالة والسالم عَ أسلم َعْن أَبِيِه، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة َرِضَي هللا َعْنه، َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ
ا يف  َمْن  َفَصِعَق  الصَُّوِر  يف  }َونُِفَخ  اآْليَِة:  اَّللَُّ َهِذِه  َشاَء  َمْن  ِإالَّ  اأْلَْرِض  يف  َوَمْن   {. لسماوات 

الرَّمحَْ "   َعْرِش  َحْوَل  َأْسيَافَ ُهْم  اْلُمت ََقلُِّدوَن  الشَُّهَداءُ  ُهُم  قَاَل:  َيْصَعَقُهْم؟  َأْن  َيَشْأ  مَلْ  الَِّذيَن  تَ ت َ َمِن  يَ ْوَم  ِن،  اْلَماَلِئَكةُ  َلقَّاُهُم 
ِة، يَ ُقولُوَن بَِنَجاِئَب ِمْن اَيقُوٍت َّنَارَُها أَْلنَيُ ِمَن احْلَرِيِر، َمدُّ خطاها، َمدُّ أَْبَصاِر الّرَِجاِل، َيِسريُوَن يف اجْلَنَّ  اْلِقيَاَمِة ِإىَل اْلَمْحَشرِ 

، َيْضَحُك ِإلَْيِهْم ِإهلَِي. َوِإَذا َضِحَك ِإىَل َعْبٍد  رَبِّنَا َعزَّ َوَجلَّ فَ ن َْنظَُر َكْيَف يَ ْقِضي َبنْيَ َخْلِقهِ  ِعْنَد طُوِل الن ُّْزَهِة: اْنطَِلُقوا بِنَا ِإىَل 
 . " يف َمْوِطٍن، َفاَل ِحَساَب َعَلْيهِ 

: مرفوع  المحقق]: رجاله كلهم ثقات. إالَّ شيخ إسماعيل بن عياش فإنه غير معروف.[  (7/108في التفسير )  بن كثير]ا  #  
 صحيح.[ 

 
 سُورَةُ حم عسق   -  36
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، َعْن يُوُنسَ قَاَل    1-  3704  ْبِن  ِإْسَحاُق: أخْبان ِعيَسى ْبُن يُوُنَس، َعْن ِإْْسَاِعيَل ْبِن َعْبِد اْلَمِلِك ْبِن َأيِب الصَِّفرِي اْلَمكِّيِّ
ْعُت النَِّبَّ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَ َرأَ آيًَة مثَّ َفسَّ َخبَّاٍب، َعْن َعِليٍّ َرِضَي هللا َعْنه قَاَل: ْسَِ َرَها، َما ُأِحبُّ َأنَّ يل هِبَا الدُّنْ يَا َوَما  َصلَّى اَّللَّ

ِبِه يف  مثَّ قَاَل: َمْن أخذه هللا عز وجل ِبَذنْ   {،ِفيَها. قَاَل: }َوَما َأَصاَبُكْم ِمْن ُمِصيَبٍة فَِبَما َكَسَبْت أَْيِديُكْم َويَ ْعُفوا َعْن َكِثريٍ 
ُ َأْكَرُم ِمْن َأْن يَ ْعُفَو َعْنهُ    ،فاهلل جل وعال َأْكَرُم ِمْن َأْن يُِعيَدهُ َعَلْيِه يف اآْلِخَرِة، َوَما عفا هللا تعاىل َعْنهُ يف الدُّنْ يَا  ،الدنيا  فَاَّللَّ

نْ يَا  ِخَرِة. َوَيَُْخَذ ِمْنهُ يف اآْل   ،يف الدُّ
 يونس غال في التشيع، وروايته مرسلة.[  - 2 ماعيل ضعيف.إس  - 1 : ضعيف ألمرين:المحقق] # 
 

َنَما َعِليٌّ َرِضَي  َأاَبَن، قَالَ يَزِيُد ابن َأيِب َحِكيٍم اْلَعَدينُّ، ثنا احْلََكُم ْبُن    أخْبان  2-  3704 ْعُت ذايب ْبَن ُمرََّة يَ ُقوُل: بَ ي ْ : ْسَِ
. مثَّ َعَطَف َرِضَي هللا َعْنه َعْنه َمَع َأْصَحاِبِه َُيَدِّثُ ُهْم، ِإْذ قَالَ هللا  ْ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم مثَّ قَاَم َومَلْ يُ َبنيِّ ْعُت رسول هللا َصلَّى اَّللَّ  هَلُْم: ْسَِ

َ لَنَا َما قَالَ   ؟،فقال: أال َأرَاُكمْ  ُ َعَلْيِه َوَسلَّ قَالُوا: َما ُكنَّا نَ ت ََفرَُّق َحَّتَّ تُ َبنيِّ َم. فَ َقاَل َرِضَي هللا َعْنه: }َوَما   رَُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 َوِهَي يف " حم، عسق ".  َأَصاَبُكْم ِمْن ُمِصيَبٍة فَِبَما َكَسَبْت أَْيِديُكْم َويَ ْعُفوا َعْن َكِثرٍي{ َفَما عفا هللا تعاىل َعْنهُ فَ َلْن يَ ْرِجَع.

.[  فيه الحكم بن أبان لم أَر فيه لغيره، وهذا إسناد  أثر حسن: المحقق] #  ا وال تعديًلا  جرحا
 

ا  -  3707 َهِذِه  يف  نَا  النَّاُس َعَلي ْ َأْكثَ َر  قَاَل:  الشَّْعِبِّ  َداُوُد، َعِن  ثنا  ُهَشْيم ،  حدثنا  َمِنيٍع:  ْبُن  َأمْحَُد  اَل َوقَاَل  }ُقْل  آْليَِة: 
َعَلْيِه   ِإىَل َأْسئ َُلُكْم  َفَكت َْبُت  اْلُقْرََب{  يف  اْلَمَودَّةَ  ِإالَّ  هللا    َأْجرًا  َرِضَي  َعبَّاٍس  اْبُن  ِإيَلَّ  َفَكَتَب  َعْنهما،  هللا  َرِضَي  عباس  ابن 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم كان َواِسطَة النََّسِب يف قُ َرْيٍش، مل يكن بطن ِمْن بُطُوَّنِِ  ْم ِإالَّ َوَقْد َوَلُدوُه، فأنزل  َعْنهما. ِإنَّ َرُسوَل هللا َصلَّى اَّللَّ
أَ  اَل  }ُقْل  تعاىل  َوحَتْفَ هللا  ِمْنُكْم  ِلَقرَاَبيِت  تَ َودُّوين  َأْن  إال  إليه،  أَْدُعوُكْم  َما  إىل  اْلَمَودََّة{  ِإالَّ  َأْجًرا  َعَلْيِه  هَلَا. ْسئ َُلُكْم   ظُوين 

 ن عباس َرِضَي هللا َعْنهما َمْعنَاُه. َويف اْلُبَخاِريِّ ِمْن َوْجٍه آَخَر َعِن اب َصِحيح . *
 : موقوف صحيح كما قال الحافظ.[المحققات.[ ]]البوصيري: رواته ثق # 

 

اخْلَُشيِنُّ َعْن َأيِب  قَاَل أَبُو يَ ْعَلى: حدثنا أَبُو طَاِلٍب َعْبُد اجْلَبَّاِر ْبُن َعاِصٍم، ثنا أَبُو َعْبِد اْلَمِلِك احْلََسُن ْبُن ََيََْي    -  3708
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  ُمَعاِويََة. قَاَل: َصِعَد ُعَمُر َرِضَي هللا َعْنه اْلمِ  َع َأَحد  ِمْنُكْم َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ْنَْبَ. فَ َقاَل: اَي أَي َُّها النَّاُس َهْل ْسَِ

ُر حم عسق ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َحم " الشورى: فَ َوَثَب ابن عباس َرِضَي هللا َعْنهما، ف  ،يُ َفسِّ   قال لنا: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ْعَلُم الَِّذيَن ظََلُموا اْسم  ِمْن َأْْسَاِء اَّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ. قَاَل: فَ َعنْي : قَاَل: َعاَيَن اْلُمْشرُِكوَن َعَذاَب يَ ْوِم بَْدٍر. قَاَل: َفسِ  ني ؟ قَاَل: َسي َ

مُ  َرِضيَ َأيَّ  ُعَمُر  فَ َقاَل  َفَسَكَت.  َفَجَلَس،  ؟  فَ َقاف  قَاَل:  َقِلُبوَن.  يَ ن ْ َقَلٍب  َأَحد   ن ْ َع  ْسَِ َهْل  تَ َعاىَل،  اِبَّللَِّ  أَْنُشدُُكْم  َعْنه:  هللا   
؟ قَاَل: قَارَِعة  ِمَن السََّماِء ِمْنُكْم؟ فَ َوَثَب أَبُو َذرٍّ َرِضَي هللا َعْنه، فَ َقاَل َكَما قَاَل ابن عباس َرِضَي هللا َعْنهما. قَاَل: ف َ  َقاف 

 ُتِصيُب النَّاَس. 
أبو    #   رواه  بن]البوصيري:  الحسن  لضعف  ضعيف  بسند  ]  يعلى  الخشني.[  بن  المحققيحيى  الحسن  لضعف  ضعيف   :

 يحيى الخشني، وفيه أبو معاوية لم أعرفه.[ 
 

 سُورَةُ الْأَحْقَافِ   -  39
، َعِن احْلََسِن قَاَل: َلمَّا َأرَاَد َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َساَل   -  3715 ْساَلَم، َوقَاَل احْلَاِرُث: حدثنا َهْوَذُة، ثنا َعْوف  ٍم َرِضَي هللا َعْنه اإْلِ

َأْرسَ  اَّللَِّ  َرُسوُل  أَنََّك  َأْشَهُد  َوقَاَل:  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّ  َرُسوِل  َعَلى  اْلي َُهوَد َدَخَل  َوَأنَّ   ، احْلَقِّ َوِديِن  اِبهْلَُدى  َلَك 
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ُعوًَت. مثَّ  قَاَل َلهُ َأْرِسْل ِإىَل نَ َفٍر ِمَن اْلي َُهوِد، ِإىَل ُفاَلٍن، َوُفاَلٍن، َفَسمَّاُهْم َلُه. وخبأين يف بَ ْيٍت    َيَُِدوَنَك ِعْنَدُهْم يف الت َّْورَاِة َمن ْ
، َوَعْن َوالِ  ُْم َسُيْخِْبُوَنَك، َوِإيّنِ َسَأْخُرُج َعَلْيِهمْ َفَسْلُهْم َعينِّ ،    فََأْشَهُد أَنََّك َرُسوُل اَّللَِّ َأْرَسَلكَ   ،ِدي، فَِإَّنَّ اِبهْلَُدى َوِديِن احْلَقِّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َذِلَك، َفَخبََّأهُ يف بَ ْيِتِه، َوَأْرَسَل إِ   ،َلَعلَُّهْم ُيْسِلُمونَ  ىَل الن َّْفِر الَِّذيَن أََمَرهُ هِبِْم، َفَدَعاُهْم، فَ َقاَل هَلُْم فَ َفَعَل َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيِه وَ  فقالوا: َسيُِّداَن، َواْبُن َسيِِّداَن، َوَعاِلُمنَا،   ،"؟ َما َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َساَلٍم ِعْندَُكْم؟ َوَما َكاَن َواِلُدهُ "َسلََّم:  َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  َواْبُن َعالِ  ُ   "َأرَأَيْ ُتْم ِإْن َأْسَلَم أَُتْسِلُموَن؟ "ِمنَا. فَ َقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ قَالُوا: ِإنَّهُ ال يسلم. فقال َصلَّى اَّللَّ
يْ ُتْم ِإْن َأْسَلَم؟ قَالُوا: اَل يُْسِلُم أََبًدا، َفَدَعاهُ َرُسوُل اَّللَِّ َعَلْيِه َوَسلََّم: أَفَ َرأَيْ ُتْم ِإْن َأْسَلَم أَُتْسِلُموَن؟ قَالُوا: اَل ُيْسِلُم. قَاَل: َأرَأَ 

ُ َعَلْيِه َوَسلَّ  ُْم لَ َصلَّى اَّللَّ ، َوِإَّنَّ ، َأْرَسَلَك اِبهْلَُدى َوِديِن احْلَقِّ ي َْعَلُموَن ِمْنَك  َم، َفَخَرَج َعَلْيِهْم، مثَّ قَاَل: َأْشَهُد أَنََّك َرُسوُل اَّللَِّ
اَّللَِّ   اي عبدا  َنشاك  َما ُكنَّا  هللا َعْنه:  َرِضَي  اَّللَِّ  ِلَعْبِد  اْلي َُهوُد  فَ َقاَلِت  َأْعَلُم.  َما  ِمْن ِعْنِدِه، ِمْثَل  َفَخَرُجوا  قَاَل:  َهَذا.  َعَلى 

ُ َعزَّ َوَجلَّ يف َذِلَك: }ُقْل َما ُكنُت ِبْدعاً مَِّن الرُُّسِل َوَما َأْدِري  َما يُ ْفَعُل يِب َوالَ ِبُكْم ِإْن أَتَِّبُع ِإالَّ َما يُ ْوَحى ِإيَلَّ َوَما فَأَنْ َزَل اَّللَّ
 { اآْليََة. ِمْثِلِه فَآَمنَ قُْل َأرََءيْ ُتْم ِإْن َكاَن ِمْن ِعْنِد اَّللَِّ وََكَفْرُتُْ بِِه َوَشِهَد َشاِهد  ِمْن َبيِن ِإْسَراِءيَل َعَلى  (9َأاَن ِإالَّ نَِذير  مُِّبني  ) 

 : ضعيف ألنه مرسل.[ المحقق] # 
 

 سُورَةُ الْقِتَالِ   -  40
أَبُو    1-  3716 حدثنا  ُأَساَمَة:  َأيِب  ابن  احْلَاِرُث  طَْلَحةُ  قَاَل  ثنا  اْبُن عمرو    -نُ َعْيٍم،  ابن عباس    -ُهَو  جماهد، َعْن  عن 

َوَسلَّ  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّ  َرُسوُل  قَاَل  قَاَل:  َعْنهما  هللا  "َرِضَي  َمكََّة:  ِمْن  ُأْخرَِج  َلمَّا  أَنَِّك َم  أَلَْعَلُم  َوِإيّنِ  ِمْنِك،  أَلَْخُرَج  ِإيّنِ 
ُتْم   َعزَّ َوَجلَّ، َوَأْكَرُمهُ َعَلْيِه، َوَلْواَل َأنَّ َأْهَلِك َأْخَرُجوين ِمْنِك َلَما َخَرْجُت. اَي َبيِن َعْبِد َمنَ أَلَْخرَيُ ِباَلِد اَّللَِّ  ُواَلَة اٍف، ِإْن ُكن ْ

 . “ ََّنَاٍر َهَذا اأْلَْمِر بَ ْعِدي َفاَل ََتْن َُعوا طَائًِفا ببيت هللِا تعاىل َساَعًة ِمْن لَْيٍل َأْو 
 : مرفوع شديد الضعف لحال طلحة.[ المحقق] # 
 

 طَْلَحُة، بِِه. َوقَاَل أَبُو يَ ْعَلى: حدثنا حَمُْموُد ْبُن ِخَداٍش، ثنا حُمَمَُّد ْبُن ُعب َْيٍد، ثنا  2- 3716
 : مرفوع شديد الضعف لحال طلحة.[ المحقق] # 
 

أَ   3-  3716 ان  قَاَل:   ، ُمْعَتِمر  ثنا  ْبُن ُعَمَر،  َحَسُن  هللا َعْنهما حدثنا  َرِضَي  ابن عباس  ، َعْن ِعْكرَِمَة، َعِن  َحَنش  ثنا  يِب، 
َوَسلَّ  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ اَّللَِّ َصلَّى  َرُسوُل  َخَرَج  َلمَّا  فَ َقاَل:  قَاَل:  َمكََّة  ِإىَل  َنظََر  اْلغَاِر،  تِْلَقاَء  َمكََّة  ِمْن  اَّللَِّ ِإيَلَّ، "َم  ِباَلِد  َأَحبُّ  أَْنِت 

قَاتِِلِه، َأْو    َتَل َغرْيَ  َأْهَلِك َأْخَرُجوين ِمْنِك مَلْ َأْخُرْج ِمْنِك. فََأْعَدى اأْلَْعَداِء َمْن َعَدا على هللِا تعاىل يف َحَرِمِه، َأْو ق َ َوَلْواَل َأنَّ 
اجْلَاِهِليَّةِ  ِبَذْحِل  َوَسلَّ   "قَ َتَل  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  نَِبيِِّه  َعَلى  وجل  عز  هللا  فأنزل  ِمْن  قَاَل:  ًة  قُ وَّ َأَشدُّ  ِهَي  قَ ْريٍَة  ِمْن  }وََكأَيِّْن  َم: 

 قَ ْريَِتَك الَّيِت َأْخَرَجْتَك َأْهَلْكنَاُهْم{ اآْليََة. 
 [ صحيح. الحديث أصللفقرات لكن   حنش. وقد تبين أنه متروك.فيه : المحقق] # 

 

ُ   َوقَاَل ِإْسَحاُق: أخْبان اْلُمِغريَةُ ْبُن سلمة، ثنا وهيب،  -  3717 َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة، َعْن أَبِيِه، قَاَل: ِإنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ
قُ ُلوٍب   َعَلى  َأْم  الُقْرَءاَن  يَ َتَدب َُّروَن  }أََفاَل  فَ َقَرأَ:   ، َشاابًّ يُ ْقِرُئ  َوَسلََّم َكاَن  َحَّتَّ َعَلْيِه  َفاهُلَا  أَق ْ َها  َعَلي ْ  : الشَّابُّ فَ َقاَل  َفاهُلَا{  أَق ْ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  يفر  َفَسأَلُوهُ َأْن َيْكُتَب هَلُْم   ،. َوَجاَءهُ انس من أهل اْلَيَمنِ "َصَدْقتَ "جها هللا عز وجل. فَ َقاَل النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ
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. وََكاَن ُعَمُر  " َأَصْبتَ "هَلُْم، َفَجاَءُهْم ِبِه. فَ َقاَل:    ِكتَااًب، فََأَمَر َعْبَد اَّللَِّ ْبَن اأْلَْرَقِم َرِضَي هللا َعْنه َأْن َيْكُتَب هَلُْم ِكتَااًب، َفَكَتبَ 
اْسُتخْ  فَ َلمَّا  ئًا.  َشي ْ النَّاِس  َأْمِر  ِمْن  َسيَِلي  أَنَّهُ  يَ َرى  َعْنه  هللا  فَ َقالُوا:  َرِضَي   ، الشَّابِّ َعِن  َسَأَل  َعْنه  هللا  َرِضَي  ُعَمُر  ِلَف 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: َكَذا وََكَذا، فَ َقاَل الشَّابُّ َكَذا وََكَذا. فَ َقاَل النَِّبُّ فَ َقاَل ُعَمُر َرِضَي هللا َعنْ   ،اْسُتْشِهدَ  ه. قَاَل النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيِه وَ  َّللَِّ ْبَن اأْلَْرَقِم  َواْست َْعَمَل ُعَمُر َرِضَي هللا َعْنه َعْبَد ا  ،. فَ َعَرْفُت أن هللا عز وجل َسي َْهِديهِ "َصَدْقتَ "َسلََّم:  َصلَّى اَّللَّ

 َرِضَي هللا َعْنه َعَلى بَ ْيِت اْلَماِل. 
  #  [  ]. مرسًلا راهويه  بن  إسحاق  رواه  يحضر  المحقق]البوصيري:  لم  فعروة  مرسل.  ألنه  ضعيف  متنه  و   القصة.:  يرقي 

 إلى الحسن لغيره[ بشاهده 
 

 سُورَةُ ق   -  43
ُُشَْيٍل،  -  3724 ْبُن  النَّْضُر  أخْبان  إسحاق:  ْبَن   قال  ِإنَّ ُعَمَر  مثَّ  قَاَل:  جِمَْلٍز،  أَبُو  ثنا  اْبُن َعِطيََّة،  َوُهَو  اجْلَِليِل،  ثنا َعْبُد 

 ياْست َْلَقى يف َحاِئٍط ِمْن ِحيطَاِن اْلَمِديَنِة، فَ َوَضَع ِإْحَدى رِْجَلْيِه َعَلى اأْلُْخَرى. وََكاَنِت اْلي َُهوُد تَ ْفرتَِ اخْلَطَّاِب َرِضَي هللا َعْنه  
تَ رَ  مثَّ  السَّْبِت،  يَ ْوَم  اخْلَْلِق  ِمَن  فَ رََغ  َوتَ َعاىَل  تَ بَاَرَك   َ اَّللَّ ِإنَّ  يَ ُقولُوَن:  َوَجلَّ،  َعزَّ  اَّللَِّ  }َوَلَقْد  وَّ َعَلى  َوَجلَّ:  َعزَّ   ُ اَّللَّ فَ َقاَل  ُح، 

ٍم َوَما َمسَّ  ن َُهَما يف ِستَِّة َأايَّ َفَكاَن أَق َْوام  َيْكَرُهوَن َأْن َيَضَع ِإْحَدى رِْجَلْيِه    {.نَا ِمْن لُغُوبٍ َخَلْقنَا السماوات َواأْلَْرَض َوَما بَ ي ْ
 َعْنه.  َعَلى اأْلُْخَرى َحَّتَّ َصَنَع ُعَمُر َرِضَي هللا

 : حسن اإِلسناد لحال عبد الجليل ألنه صدوق[ المحقق ]البوصيري: رواته ثقات[ ] # 
 

َعْن    -  3726 اْلَواِرِث،  َعْبُد  ثَ نَا  قَاَل: َحدَّ َعْنه  هللا  َرِضَي  َعِليٍّ  َعْن  احْلَاِرِث،  َعِن  ِإْسَحاَق،  َأيِب  َعْن  ِإْسَحاَق،  ْبِن  حُمَمَِّد 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم    -َوَسأَْلُتهُ   َمْغِرِب،  َأْداَبُر السُُّجوِد: الرَّْكَعتَاِن بَ ْعَد الْ "فَ َقاَل:    {؟َعْن: }وإدابر النُُّجومِ   -يَ ْعيِن النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ

 . "َوِإْداَبُر النُُّجوِم: الرَّْكَعتَاِن قَ ْبَل اْلَغَداةِ 
 : ضعيف لحال الحارث، والسبيعي: مدلس من الثالثة، وقد عنعن، ومحمد بن إسحاق لم أستطع معرفته.[ المحقق] # 

 

 سُورَةُ الذَّارِيَاتِ   -  44
، َعْن لَْيِث ابن َأيِب    1-  3727 ْخِتيَاينُّ    -ُسَلْيٍم، َعْن أَيُّوَب  قال إسحاق: أخْبان َجرِير  َعْن جُمَاِهٍد. يف قَ ْوِلِه    -ُهَو السِّ

ُهْم َفَما أَْنَت ِِبَُلوٍم{ قَاَل: قَاَل َعِليٌّ َرِضَي هللا َعْنه: " َما نَ َزَلْت آيَة  َكاَنْت أَ  َها، َواَل َأْعظََم  تَ َعاىَل: }فَ ت ََولَّ َعن ْ نَا ِمن ْ َشدَّ َعَلي ْ
مِ  نَا  }َوذَكِّ َعَلي ْ أُْنزَِلْت:  َحَّتَّ  مقت،  أو  سخطة،  ِمْن  ِإالَّ  َهَذا  َما  قُ ْلنَا:  َها.  ذَكِّْر ن ْ قَاَل:  اْلُمْؤِمِننَي{  َفُع  تَ ن ْ الذِّْكَرى  فَِإنَّ  ْر 

 اِبْلُقْرآِن. 
 : موقوف ضعيف إِلرسال مجاهد.[المحقق] # 
 

زَ   2-  3727 ْبُن  مَحَّاُد  ثنا  َحْرٍب،  ْبُن  ُسَلْيَماُن  َعْنه أخْبان  هللا  َرِضَي  َعِليٌّ  نَا  َعَلي ْ َخَرَج  قَاَل:  جُمَاِهٍد،  َعْن  أَيُّوُب  ثنا  ْيٍد، 
ُهْم َفَما أَْنَت ِِبَلُ  ُ ُمْعَتِجًرا ِبُْبٍْد ُمْشَتِماًل يف َخَِيَصٍة، قَاَل: َلمَّا نَ َزَلْت: " فَ ت ََولَّ َعن ْ وٍم "، اْشَتدَّ َعَلى َأْصَحاِب النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ

ُهْم، َحَّتَّ نَ َزَلْت، }َوذَكِّْر  اَلْيِه َوَسلََّم، فَ َلْم يَ ْبَق ِمنَّا أحد إالَّ أشفق  عَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأْن يَ ت ََوىلَّ َعن ْ هللكة، ِإْذ أُِمَر النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ
 َفُع اْلُمْؤِمِننَي{ َفطَاَبْت أَنْ ُفُسنَا. فَِإنَّ الذِّْكَرى تَ ن ْ 
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 وف ضعيف إِلرسال مجاهد.[: موقالمحقق] # 
 

َذِلكَ   3-  3727 )َأْحَزنَ نَا  بَِلْفِظ  َفذََكَرهُ  أَيُّوُب  ثنا  اْبُن ُعَليََّة،  حدثنا  َمِنيٍع:  ُ    (.َوقَاَل َأمْحَُد ْبُن  اَّللَّ النَِّبُّ َصلَّى  أُِمَر  فَ ُقْلنَا: 
 ِقي ِمث ُْلُه، َومَلْ يَ ُقْل: َفطَاَبْت أَنْ ُفُسنَا. َسلََّم َأْن يَ ت ََوىلَّ َعنَّا، َحَّتَّ نَ َزَلْت. . َواْلبَا َعَلْيِه وَ 

ا لِِلرسال[ المحقق] #   : مقطوع، ضعيف أيضا
 

َثُم ْبُن ُكَلْيٍب يف ُمْسَنِدِه. َعْن ِإْْسَاِعيَل ْبِن ِإْسَحاَق اْلَقاِضي، َعْن ُسَلْيَماَن ْبِن حَ  4- 3727 ْرٍب، َعْن  قُ ْلُت: َرَواهُ اهْلَي ْ
 ٍد، بِِه َوَأُتَّ ِمْنُه. مَحَّاِد ْبِن زَيْ 

 ْسَنِدِه حِلَِديٍث َغرْيِ َهَذا. َوَحِديُث جُمَاِهٍد َعْن َعِليٍّ َرِضَي هللا َعْنه، ِعْنَد َأمْحََد يف مُ 
ا، ألنه مرسل.[ المحقق] #   : ضعيف أيضا

 

، َعْن ِْسَاِك ْبِن َحْرٍب، َعْن َخاِلِد ْبِن َعْرَعَرَة، قَاَل:  َوقَاَل ِإْسَحاُق: أخْبان النَّْضُر ْبُن ُُشَْيٍل، ثنا مَحَّاُد ْبُن َسَلَمةَ   1- 3728
َفَجَلْسُت يف بَ ْييِت، فكانت    -وََكاَن َسلُّ السَّْيِف ِفينَا َعِظيًما    - َعْنه َذَعَرين َذِلَك ُذْعًرا َشِديًدا  َلمَّا قُِتَل ُعْثَماُن َرِضَي هللا

فَ  السُّوِق  ِإىَل  فَاْنطََلْقُت  يل،  قَ حاجة  ِسْلِسَلة   َوِإَذا  رَُجاًل،  َأْربَِعنَي  ََنَْو  ُجُلوًسا  اْلَقْصِر  ِظلِّ  يف  بِن ََفٍر  َأاَن  َعَلى ِإَذا  ُعِرَضْت  ْد 
َفذَ  َوَْيََك.  َدْعُه،  اْلَقْوُم:  َلهُ  فَ َقاَل  َفَمن ََعيِن اْلب َوَّاُب.  َأْدُخُل،  َفَذَهْبُت  أَلَْدُخَلنَّ.  فَ ُقْلُت:  فَإِ اْلبَاِب  النَّاِس،  َهْبُت.  َأْشرَاُف  َذا 

ُحلَّ  يف  رَُجل  مجَِيل   هللا َعْنه.  َرِضَي  َفَجاَء َعِليٌّ  ِوَساَدة .  فَ َلْم َوِإَذا  َجَلَس،  مثَّ  َفَسلََّم  َواَل ِعَماَمة .   ، َقِميص  لَْيَس َعَلْيِه  َلُه.  ٍة 
، فَ َقاَل َلهُ رَُجل : َما يُ ْنِكْر ِمَن اْلَقْوِم َغرْيِي. فَ َقاَل َرِضَي هللا َعْنه: َسُلوين َعمَّ  َفُع َواَل َيُضرُّ ُتْم. َواَل َتْسأَلُوين ِإالَّ َعمَّا يَ ن ْ ا ِشئ ْ

فَ َقاَل: َسْليِن َعمَّا ِشْئَت. فَ َقاَل: }والذارايت َذْرًوا{ فَ َقاَل َرِضَي هللا َعْنه: َأَما    ؟َلَك فََأْسأََلكَ َت َحَّتَّ َأْحب َْبَت َأْن نَ ُقوَل  قُ ْل
َما }فاحلامالت ِوق ًْرا{ قَاَل َرِضَي عن غري هذي؟ فَ َقاَل: َأاَن َأْسأَُلَك َعمَّا أُرِيُد، قَاَل َرِضَي هللا َعْنه: الّراَِيُح. قَاَل: فَ َتْسَأُل  

قَاَل َرِضَي    {؟ْمرًاهللا َعْنه: السََّحاُب. قَاَل: َفَما }فاجلارايت ُيْسرًا{ قَاَل َرِضَي هللا َعْنه: السُُّفُن. قَاَل: َفَما }فاملقسمات أَ 
 سؤول َعِليٌّ َرِضَي هللا َعْنه.هللا َعْنه: اْلَماَلِئَكةُ ... َفذََكَر احْلَِديَث ِبطُوِلِه. َوِفيِه َأنَّ امل 

 : موقوف ضعيف، ألن حماد بن سلمة مختلط، ولم تتميز رواية النضر عنه.[ المحقق] # 
 

مَحَّاُد ْبُن  ضل اأْلَْزَرِق اْلَعْبِديُّ ِإْماَلًء بِب َْغَداَد، َوُهَو ِمْن َأْهِل اْلَبْصَرِة، ثنا َوقَاَل احْلَاِرُث: حدثنا العباس بن الف  2- 3728
 َسَلَمَة، َفذََكَرهُ ِبطُوِلِه. 

 : شديد الضعف لحال العباس بن الفضل فهو متروك.[المحقق] # 
 

اْبُن ُجَرْيٍج، َعْن َأيِب حرب، عن أيب اأْلَْسَوِد ح َوَعْن رَُجٍل، عن  ابن َمِنيٍع: حدثنا احْلَجَّاُج ْبُن حُمَمٍَّد، ثنا َوقَالَ  3- 3728
ْصَحاِبَك اَي َأِمرَي  نَا النَّاُس َذاَت يَ ْوٍم ِعْنَد َعِليٍّ َرِضَي هللا َعْنه ِإْذ َوافَ ُقوا ِمْنهُ نَ ْفًسا طَيَِّبًة. قالوا: َحدِّثْ نَا َعْن أَ زاذان قاال: بَ ي ْ 
يِن َبْكِر ابن َواِئٍل. فَ َقاَل: اَي َأِمرَي اْلُمْؤِمِننَي َما  َكَر احْلَِديَث قَاَل: فَ َقاَم َعْبُد اَّللَِّ ْبُن الكوَّا اأْلَْعَوُر، رَُجل  ِمْن بَ اْلُمْؤِمِننَي. . َفذَ 

ْلِق احْلََسِن. َوزَاَد ِفيِه أَْيًضا: َواَل تَ ُعْد  الذَّاراَِيُت َذْرًوا؟ َفذََكَر ِمث َْلُه. َوزَاَد: قَاَل يف: }والسماء َذاُت احْلُُبِك{ قَاَل: َذاُت اخلَْ 
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  ِمْثِل َهَذا. ِلِمْثِل َهَذا. اَل َتْسأَْليِن َعنْ 
 َهَذا طََرف  ِمْن َحِديٍث َساَقهُ ِبطُولِِه، َوفَ رَّق ُْتهُ يف أَبْ َواِبِه. 

 يترقى بمجموع طرقه إلى الحسن لغيره.[ الحديث لكنه  إسناداه ضعيفان،  : المحقق] # 
 

 سُورَةُ الْقَمَرِ   -  47
ثنا    1-  3735 الرَّزَّاِق،  َعْبُد  أخْبان  إسحاق:  نَ َزَلْت قال  َلمَّا  قَاَل:  َعْنه  هللا  َرِضَي  ُعَمَر  ِإنَّ  قَاَل:  قَ تَاَدَة  َعْن   ، َمْعَمر 

يُ ْهَزمُ  أَقُوُل: َأيُّ مَجٍْع  َفَجَعْلُت  اآْليََة.  بُ َر{  َويُ َولُّوَن الدُّ اجْلَْمُع  يَ ْوُم َبْدرٍ }َسيُ ْهَزُم  فَ َلمَّا َكاَن  َعلَ   ،؟   ُ اَّللَّ ْيِه  َورَأَْيُت النَِّبَّ َصلَّى 
 َوَسلََّم يَِثُب يف الدِّرِْع. َويَ ُقوُل: }َسيُ ْهَزُم اجْلَْمُع َويُ َولُّوَن الدُّبُ َر{ فَ َعَرْفُت أَنَّهُ ُهَو. 

 
: فََأْخَْبين أَيُّوُب َعْن ِعْكرَِمةَ  2- 3735  ِمث َْلُه.  قَاَل َمْعَمر 

َقِطع  *   َهَذا ُمن ْ
 ضعيف ألنه منقطع قتادة لم يدرك عمر.[ ، وهذا إسناد : صحيح لغيرهالمحقق ]]البوصيري: رواته ثقاٍت إالَّ أنه منقطع.[  # 

 

َأيِب طَْلَحةَ َعِن ابن عباس    َوقَاَل َأمْحَُد ْبُن َمنِيٍع: حدثنا َعِليُّ ْبُن َعاِصٍم، ثنا َداُوُد ابن َأيِب ِهْنٍد، َعْن َعِليِّ ابن  -  3736
 ْنِشَقاُق اْلَقَمِر ِِبَكََّة. َرِضَي هللا َعْنهما يف قوله تعاىل: }اْقرَتََبِت السَّاَعةُ َواْنَشقَّ اْلَقَمُر{  قَاَل َرِضَي هللا َعْنه: َمَضى ا 

وهذا إسناد ضعيف فيه    ،: صحيح لغيرهالمحقق]البوصيري: رواه أحمد بن منيع، وفيه علي بن عاصم وهو ضعيف.[ ]  #  
 َعِليِ  ْبِن َأِبي َطْلَحَة َعِن اْبِن َعبَّاٍس مرسلة.[  ةضعيف. ورواي ،علي بن عاصم

 

بُ رَ  - 3737  قَاَل: يَ ْوُم َبْدٍر.  {.َوبِِه َعِن ابن عباس َرِضَي هللا َعْنهما: }َسيُ ْهَزُم اجْلَْمُع َويُ َولُّوَن الدُّ
 َأِبي َطْلَحَة َعِن اْبِن َعبَّاٍس مرسلة.[ ضعف علي بن عاصم، وألن رواية َعِليِ  ْبِن : سنده ضعيف كما تقدم، ل المحقق] # 

 َويف قَ ْولِِه تعاىل: }َفَسْوَف َيُكوُن ِلَزاًما{ قَاَل: يَ ْوُم بَْدٍر.   - 3738
 اْبِن َعبَّاٍس مرسلة.[  : سنده ضعيف كما تقدم، لضعف علي بن عاصم، وألن رواية َعِليِ  ْبِن َأِبي َطْلَحَة َعنِ المحقق] # 

 

 رَّحْمَنِ سُورَةُ ال   -  48
   

 َوقَاَل أَبُو َبْكٍر: حدثنا احْلََسُن ْبُن ُموَسى.  1- 3739
 َوقَاَل َأمْحَُد ْبُن َمِنيٍع: حدثنا أبو نصر.  2- 3739

، َعْن حُمَمَِّد ْبِن َسْعِد ْبِن َما ْرَداِء َرِضَي هللا َعْنه، َكاَن ِإَذا قَ َرأَ َهِذِه قاال: ثنا مَحَّاُد ْبُن َسَلَمَة: َعِن اجْلَُرْيرِيِّ ِلٍك قَاَل: ِإنَّ َأاَب الدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم.  اَّللَِّ َصلَّىَق. قَاَل: أَق َْرأَنِيَها َرُسوُل اآْليََة: }َوِلَمْن َخاَف َمَقاَم رَبِِّه َجن َّتَاِن{ قَاَل: َوِإْن َزىَن َوِإْن َسرَ   اَّللَّ

 ُد ْبُن َمنِيٍع: َهَذا إذا َتب. قَاَل َأمحَْ  *
محمد بن سعد   -  2  حماد مختلط، ولم تتميز رواية الحسن، وأبي نصر عنه.  -  1  مرفوع ضعيف ألمرين:   : المحقق]  #  

 ورواته ثقات[   بكر بن أبي شيبة.: رواه أبو  بوصيري مجهول.[ ]ال 
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 سُورَةُ الْوَاقِعَةِ   -  49
اْلعَ   1-  3742 حدثنا  احْلَاِرُث:  َمْسُعوٍد  قَاَل  اْبِن  َعِن  َيَة  ظَب ْ َأيِب  َعْن  ُشَجاع ،  ثنا  ََيََْي،  ْبُن  السَِّريُّ  ثنا  اْلَفْضِل،  ْبُن  بَّاُس 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َرِضَي هللا َعْنه، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى   َلٍة مَلْ ُتِصْبهُ   َمْن قَ َرأَ اَّللَّ ، َفَكاَن   فَاَقة  أَبًَدا"ُسورََة اْلَواِقَعِة يف ُكلِّ لَي ْ
َلٍة.   اْبُن َمْسُعوٍد َرِضَي هللا َعْنه َيَُْمُر بَ نَاَتَه ِبِقَراَءَِتَا ُكلَّ لَي ْ

َثيِن السَّرِيُّ  2- 3742   ، ِبِه. ْبُن ََيََْي َوقَاَل أَبُو يَ ْعَلى حدثنا ِإْسَحاُق ابن َأيِب ِإْسَرائِيَل، ثنا حُمَمَُّد ْبُن ُمِنيٍب اْلَعَدينُّ، َحدَّ
الثاني: فيه   والطريق شديد الضعف ألن العباس بن الفضل متروك، وفيه أبو ظبية مجهول.الطريق األول : المحقق] # 

 هول وهو أبو ظبية.[ رجل مج
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ِميُّ، ثنا    - 3746 اْلُفَضْيُل ْبُن ُسَلْيَماَن، َعْن ُمطَرٍِّف، َعْن َأيِب َحازٍِم، َعْن َعْوِن ْبِن َعْبِد  قَاَل أَبُو يَ ْعَلى: حدثنا حُمَمَّد  اْلُمَقدَّ

، َعِن اْبِن   ِلذِْكِر اَّللَِّ اَّللَِّ قُ ُلوهُبُْم  َأْن ََتَْشَع  ءاَمُنوْا  لِلَِّذيَن  }َأمَل َيَِْن  َلمَّا نَ َزَلْت  قَاَل:  هللا َعْنه،  َرِضَي  َبَل بَ ْعضُ   {.َمْسُعوٍد  نَا أَق ْ
 َعَلى بَ ْعٍض: َأيُّ َشْيٍء َأْحَدثْ نَا؟ َأيُّ َشْيٍء َصن َْعنَا؟ 

 [ إرسال عون عن ابن مسعود. - 2  الفضيل بن سليمان. ضعف  - 1  ضعيف ألمرين::  المحقق] # 
 

قَاَل عَ   1-  3747 قَاَل:  جُمَاِهٍد،  ُسَلْيٍم، َعْن  َأيِب  ابن  لَْيِث  ، َعْن  َجرِير  أخْبان  ِإْسَحاُق:  يف  َوقَاَل  ِإنَّ  هللا َعْنه:  َرِضَي  ِلي 
هِبَا أَ  وال عمل  قبلي،  َأَحد   هِبَا  َما َعِمَل  اآلية  تعاىل  هللا  ُتُم  كتاب  ِإَذا اَنَجي ْ ءاَمُنوا  الَِّذيَن  }ََيَي َُّها  النجوى:  آيَةُ  بَ ْعِدي:  َحد  

ِة. قَاَل: َكاَن ِعْنِدي ِدينَار  بِْعُتهُ بَِعَشَرِة َدرَاِهَم، فَ نَاَجْيُت النَِّبَّ َصلَّى الرَُّسوَل فَ َقدُِّموا َبنْيَ يََدْي جَنَْواُكْم َصَدَقًة{ ِإىَل آِخِر اآْليَ 
ُتهُ َقدَّْمُت َبنْيَ يََدْي جَنَْواَي ِدْرمَهًا، مثَّ ُنِسَختْ   اَّللَُّ  }ءَأْشَفْقُتْم  فَ ن ََزَلْت:    ،فَ َلْم يَ ْعَمْل هِبَا َأَحد    ،َعَلْيِه َوَسلََّم، َفُكْنُت ُكلََّما اَنَجي ْ

 { ِإىَل آِخِر اآْليَِة. ..َأْن تُ َقدُِّموا َبنْيَ َيَدْي جَنَْواُكْم َصَدقَاتٍ 
 

َبَة، َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ِإْدرِيَس، َعْن لَْيٍث ِبِه.  2- 3747  َرَواهُ أَبُو َبْكِر ْبُن َأيِب َشي ْ
ِْمِذي ِمْن طَرِيِق َعِليِّ ْبِن عَ  * يَاِق. قُ ْلُت: َرَواهُ الرتِّ  ْلَقَمَة، َعْن َعِليٍّ َرِضَي هللا َعْنهُ ِبَغرْيِ َهَذا السِّ

 [ الخًلف في سماع مجاهد من علي. - 2 ضعف ليث. - 1: ألمرينأثر ضعيف : المحقق] # 
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د : حدثنا ََيََْي، ثنا ِإْْسَاِعيُل ْبُن ُمْسِلٍم، ثنا أَبُو الْ   -  3749 . قَاَل: ِإنَّ رَُجاًل ِمَن اْلُمْسِلِمنَي َعَْبَ َوقَاَل ُمَسدَّ ُمت َوَكِِّل النَّاِجيُّ
ٍم، مَيِْشي َفاَل َيَُِد َما يُ ْفِطُر َعَلْيِه، فَ ُيْصِبُح َصائًِما، َحَّتَّ َفِطَن َلهُ رَُجل  ِمَن اأْلَْنصَ َصائًِما  اِر يُ َقاُل لَُه: ََثِبُت ْبُن قَ ْيٍس  َثاَلثََة َأايَّ

َلَة ِبَضْيٍف يل، فَِإَذا َوَضعْ َرِضَي هللا َراِج َكأَنَّهُ ُيْصِلُحهُ    ،ُتْم طََعاَمُكمْ  َعْنه، فَ َقاَل أِلَْهِلِه: ِإيّنِ َأِجيءُ اللَّي ْ فَ ْلي َُقْم بَ ْعُضُكْم ِإىَل السِّ
ِإىَل    ،فليطفه  ِِبَْيِديُكْم  اْضرِبُوا  تَُْكلُ   الطََّعاِم َكأَنَُّكمْ مثَّ  َفاَل  ُفنَاتَُْكُلوَن،  َيْشَبَع َضي ْ َحَّتَّ  فَ َوَضُعوا    ،وا  به،  ذهب  أمسى  فَ َلمَّا 

فَ َقامَ  َتْصِلُحهُ طََعاَمُهْم،  َا  َراِج َكَأَّنَّ السِّ ِإىَل  اْمرَأَتُهُ  َواَل   ،فََأْطَفأَْتهُ   ،ِت  َيَُْكلُوَن  ُْم  الطََّعاِم َكأَّنَّ يف  ِِبَْيِديِهْم  َيْضرِبُوَن  َجَعُلوا  مثَّ 
َزًة ِهَي قُوَُتُْم،  َيَُْكُلوَن َحَّتَّ  َا َكاَن طََعاُمُهْم َذِلَك ُخب ْ ُفُهْم، َوِإَّنَّ فَ َلمَّا َأْصَبَح ََثِبت  َرِضَي هللا َعْنه َغَدا ِإىَل َرُسوِل هللا   َشِبَع َضي ْ
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ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم. فقال النِب َصلَّى اَّللَّ   َوِمْن َصِنيِعُكْم."  ،ب هللا تعاىل اْلبَارَِحَة ِمْنُكمْ "اَي ََثِبُت، َلَقْد عجَصلَّى اَّللَّ
 {. ِذِه اآْليَُة: }َويُ ْؤثُِروَن َعَلى أَنْ ُفِسِهْم َوَلْو َكاَن هِبِْم َخَصاَصة  قَاَل: فَ ن ََزَلْت ِفيِه هَ 

 [ مرسل؛ ألن أبا المتوكل لم يحضر القصة.صحيح لغيره، وهذا إسناد :  المحقق] # 
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، َعْن َمْنُصوٍر، َعْن َساملِِ ابن َأيِب اجْلَْعِد، َعْن َأيِب اْلَمِليِح َرِضَي هللا  -  3752  َعْنه، قَاَل:  قَاَل َأمْحَُد ْبُن َمنِيٍع: حدثنا َجرِير 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يف قَ ْوِلِه تَ َعاىَل: }َواَل يَ ْعِصينَ   . "ُهَو الن َّْوُح" وٍف{ قَاَل: َك يف َمْعرُ قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ْسنَاِد.  *  َهَذا ُمْرَسل  َحَسُن اإْلِ

 [ وهذا إسناد مرسل. صحيح لغيره بشواهده.:  المحقق] # 
 

، َعْن َأيِب َصاِلٍح، عَ   - 3753 ، َعِن اْلَكْلِبِّ عباس َرِضَي هللا  ِن ابن  قَاَل َأمْحَُد ْبُن َمِنيٍع: حدثنا ُمَعاِويَةُ ْبُن َعْمرٍو، ثنا ِمْنَدل 
زَّ َوَجلَّ: }َواَل َتُِْسُكوا ِبِعَصِم َعْنهما قَاَل: َأْسَلَم ُعَمُر ْبُن اخْلَطَّاِب َرِضَي هللا َعْنه، َوتََخََّرِت اْمَرأَتُهُ يف اْلُمْشرِِكنِي. فَأَنْ َزَل عَ 

 ت ََزوَّْج ِإْن َشاَء َأْربَ ًعا ِسَواَها. فَ ْلي َ  يَ ُقوُل: ِإْن َأْسَلَم رَُجل  َوأََبِت اْمَرأَتُُه، {.اْلَكَواِفرِ 
ا.و   مندل ضعيفوفيه  موقوف موضوع. لحال الكلبي.: المحقق] #   [ أبو صالح ضعيف جدا
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 ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ُأيبَِّ ابن َسُلوَل أِلَبِيِه: قَاَل احْلَُمْيِديُّ: حدثنا ُسْفيَاُن، ثنا أَبُو َهارُوَن اْلَمَدينُّ، قَاَل: قَاَل َعْبُد اَّللَِّ   - 3757

.    ،َواَّللَِّ ال تدخل املدينة أَبًَدا، َحَّتَّ تَ ُقوَل: َرُسوُل اَّللَِّ اأْلََعزُّ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َقاَل: َوأاََن اأْلََذلُّ قَاَل: وجاء إىل النِب َصلَّى اَّللَّ
َبًة َلُه، َولَ اَي َرُسوَل اَّللَِّ ِإنَّهُ بَ لَ  ِئْن ِشْئَت َأْن آتَِيَك  َغيِن أَنََّك تُرِيُد َأْن تُ ْقُتَل َأيِب، فَ َوالَِّذي بَ َعَثَك اِبحْلَقِّ َما تََمَّْلُت َوْجَههُ َقطُّ َهي ْ

  التينَّك ِبِه، فَِإيّنِ َأْكَرُه، َأْن َأَرى قَاِتَل َأيِب. ِبَرْأِسهِ 
 [ إسناد ضعيف إلنه مرسل.حسن بمجموع طرقه، وهذا : المحقق] # 
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، َعْن    1-  3758 َساملٍِ ْبِن  طَرِيٍف، َعْن َعْمرِو  ْبِن  ُمطَرِِّف  ، َعْن  َجرِير  أخْبان  ِإْسَحاُق:  هللا َعْنه  قَاَل  َرِضَي  ْبِن َكْعٍب  ُأيبَِّ 

غَاِر،  قَاَل: َلمَّا نَ َزَلْت َهِذِه اآْليَةُ الَّيِت يف ُسورَِة اْلب ََقرَ  ِة يف ِعَدِد النَِّساِء، قَالُوا: َقْد بَِقَي ِعَدد  ِمْن ِعَدِد النَِّساِء مَلْ يُْذَكْرَن: الصِّ
هُ  ِئي َقِد انْ َقطََع َعن ْ ِئيَواْلِكبَاِر الالَّ  نَّ احْلَْيُض، َوَذَواِت احْلَْمِل، فأنزل هللا تعاىل اآْليََة الَّيِت يف سورة النساء الصغرى }َوالالَّ

اأْلَمْحَا َوأُواَلُت  َيَِْضَن  مَلْ  ِئي  َوالالَّ َأْشُهٍر  َثاَلثَةُ  فعدَتن  ارتبتم  إن  ِنَساِئُكْم  ِمْن  اْلَمِحيِض  ِمَن  يضعن  يَِئْسَن  َأْن  َأَجُلُهنَّ  ِل 
 محلهن{ .

، َعْن َعْمرِو ْبِن َساملٍِ قَاَل: َلمَّا نَ َزَلِت  أخْبان ََيََْي ْبُن آَدَم، َعِن اْلُمَفضَِّل ْبِن ُمَهْلَهٍل، َعْن ُمطَرِِّف ْبِن طَرِيفٍ   2-  3758
هَ  ِة اْلُمت ََوىفَّ َعن ْ ، َفذََكَر ََنَْوُه. اآْليَةُ الَّيِت يف ُسورَِة اْلب ََقَرِة يف ِعدَِّة اْلُمطَلََّقِة، َوِعدَّ  ا َزْوُجَها، قَاَل ُأيَبُّ: اَي َرُسوَل اَّللَِّ

 [ ألن رواية عمرو عن ُأبي بن كعب مرسلة.يف صحيح لغيره، وهذا إسناد ضع:  المحقق] # 
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الزُّْهرِيُّ، َعْن ُعْرَوَة، عن عائشة    -  3760 ثنا  َأاَبَن،  ْبُن  َمْعَمُر  ثنا  أاََبَن،  ْبُن  اْلَعزِيِز  حدثنا َعْبُد  احْلَاِرُث:  هللا قَاَل  َرِضَي 

 عز وجل: }َقْد فَ َرَض   هللا َعْنه أن ال يُ ْنِفَق َعَلى ِمْسَطٍح َرِضَي هللا َعْنه، فأنزل هللاَعْنها قَاَلْت: َلمَّا َحَلَف أبو بكر َرِضيَ 
ُ َلُكْم حتَِلََّة َأمْيَاِنُكْم{ فََأَحلَّ مَيِيَنُه، َوأَنْ َفَق َعَلْيِه.   اَّللَّ

 [لكن له أصل صحيح.  موقوف موضوع لحال عبد العزيز.: المحقق] # 
 

 سُورَةُ الْجِنِّ   -  60
أان    1-  3767 الرَّزَّاِق،  َعْبُد  أخْبان  إسحاق:  َغْياَلَن  قال  ْبِن  َعْمرِو  ْبِن  اَّللَِّ  َعْبِد  َعْن  َأيِب َكِثرٍي،  ابن  ََيََْي  َعْن   ، َمْعَمر 

، أَنَّهُ قَاَل اِلْبِن َمْسُعوٍد َرِضَي هللا َعْنه: ُحدِّْثُت أَنََّك ُكْنَت َمَع َرُسوِل اَّللَِّ صَ  . ف َ الث ََّقِفيِّ َلَة اجلِْنِّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم لَي ْ َقاَل: لَّى اَّللَّ
"َلْو  . فَ َلمَّا َجاَء قَاَل يل:  "اَل َتْْبَْح"َفذََكَر احْلَِديَث ََنَْوُه، يَ ْعيِن ََنَْو َحِديِث َعْلَقَمَة. َوقَاَل: َخطَّ َعَليَّ َخطًّا، َوقَاَل:    ..َأَجْل. 

آَمنْ  مَلْ  اخْلَطِّ  ِمَن  بَ ْعُضُهمْ   َخَرْجَت  يَ َتَخطََّفَك  اجلِْ "َوقَاَل:    "َأْن  ن َُهمْ ِإنَّ  بَ ي ْ قَِتيٍل  يف  َتَشاَجُروا  .  ،نَّ  اِبحْلَقِّ ن َُهْم  بَ ي ْ  " فَ ُقِضَي 
 . ُهْم ِجنُّ َنِصيِبنَي َسأَلُوهُ الزَّاد"َ ":  َوقَالَ  "رَأَيْ تُ ُهْم ُمْست َْثِفرِيَن بِِثيَاِب بَ ْعٍض.": َوقَالَ 

 

يَاَن، َعْن أَبِيهِ أخْبان َجرِ   2-  3767 ، َعْن قَابُوَس ْبِن َأيِب ظَب ْ ، َعِن اْبِن َمْسُعوٍد َرِضَي هللا َعْنه قَاَل: اْنطََلَق النَِّبُّ َصلَّى ير 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم. َواْنطََلَق يِب َمَعُه، َحَّتَّ انْ ت ََهى ِإىَل اْلَْبَاِز، مثَّ َخطَّ يل ُخطًَّة، فَ َقاَل:   َفَما َجاَء    "،ْْبَْح َحَّتَّ َأْرِجَع ِإلَْيكَ "اَل تَ اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   َصلَّى ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َحَّتَّ َجاَء السََّحُر. فَ َقاَل َصلَّى اَّللَّ فَ ُقْلُت: َفَما َهِذِه اأْلَْصَواُت : "أُْرِسْلُت ِإىَل اجلِّْنِ".  اَّللَّ
ُ َعَلْيهِ  ؟الَّيِت أْسعها ""ِهَي َأْصَواَُتُْم ِحنَي َودَُّعوين، وَ َوَسلََّم:   قال َصلَّى اَّللَّ  . َسلَُّموا َعَليَّ

الطريق  صحيح لغيره. و :  المحقق[ ]عبد هللا بن عمرو لم أقف له على ترجمة. وباقي رواه اإِلسناد ثقات.]البوصيري:    #  
 [ ة حصين عن ابن مسعود مرسلة.الطريق الثاني: ضعيف ألن روايو  األول: ضعيف لجهالة عبد هللا بن عمرو بن غيًلن.

 
 

 الْمُدَّثِّرِ سُورَةُ    -  62
قَاَلْت: ُكنَّا يف وقال ِإْسَحاُق: أان النصر ْبُن ُُشَْيٍل، ثنا اْبُن َصْمَعَة، ثنا حُمَمَُّد ْبُن ِسريِيَن َعْن َحِبيَبَة أَْو أُمِّ َحِبيَبَة    -  3772

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ َفَدَخَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّ   ،بَ ْيِت َعاِئَشةَ  ُلُغوا  "مَ فَ َقاَل:    ،ى اَّللَّ ا ِمْن ُمْسِلَمنْيَ مَيُوُت هَلَُما َثاَلثَة  ِمَن اْلَوَلِد َأْطَفال  مَلْ يَ ب ْ
َوآابَ  أَنْ ُتْم  اجْلَنََّة  اْدُخُلوا  هَلُُم:  فَ يُ َقاُل  اجْلَنَِّة،  اَبِب  َعَلى  يُوقَ ُفوا  َحَّتَّ  هِبِْم  ِجيَء  ِإالَّ  }َفَما احْلِْنَث،  تَ َعاىَل:  قَ ْولُهُ  َفَذِلَك  ؤُُكْم، 

َفُعُهْم َشَفاَعةُ الشَّاِفِعنَي{ فَ َعقََّب قَاَل: نَ َفَعِت اآلابء شفاعة أوالدهم"   . تَ ن ْ
 [ رجاله ثقات إالَّ ابن صمعة فصدوق تغير بآخره، والحديث بشواهده صحيح لغيره.: المحقق] # 

 

 تْ سُورَةُ إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّ   -  66
ُبَّ طَب ًَقا  َوقَاَل َأمْحَُد ْبُن َمِنيٍع: حدثنا ُهَشْيم ، ثنا أَبُو ِبْشٍر، َعْن جُمَاِهٍد، َعِن ابن عباس َرِضَي هللا َعْنهما: }َلرَتْكَ  - 3779

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، يَ ُقوُل:   . "َحااًل بَ ْعَد َحاٍل" َعْن طََبٍق{ قَاَل: يَ ْعيِن نَِبيَُّكْم َصلَّى اَّللَّ
 [ ألن رواية أبي بشر عن مجاهد ضعيفة.حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف : المحقق[ ]رواته ثقات.]البوصيري:  # 



367 

 

 

 سُورَةُ الْبَلَدِ   -  67
ِن َعْبِد اْلَعزِيِز، َأْخَْبين  بْ قَاَل أَبُو يَ ْعَلى: حدثنا أَبُو الرَّبِيِع الزَّْهَراينُّ، ثنا نُ َعْيُم ْبُن َمْيَسَرَة، ثنا َعْبُد اْلَعزِيِز ْبُن ُعَمَر  - 3780

ُ َعَلْيِه رَُجل  ِمْن َبيِن َعاِمٍر، َعْن أَبِيِه َرِضَي هللا َعْنه قَاَل: َصلَّْيُت َخْلَف النَِّبِّ  يَ ُقوُل: }َأََيَْسُب َأْن   َفَسِمْعُتهُ  ،َوَسلَّمَ  َصلَّى اَّللَّ
نِي ِمْن ََيَْسُب.  {،َرهُ َأَحد  َلْن يَ ْقِدَر َعَلْيِه َأَحد { }َأََيَْسُب َأْن مَلْ ي َ   يَ ْعيِن: ِبَفْتِح السِّ

 [ فيه رجل من بني عامر مبهم.: المحقق[ ]رواه أبو يعلى الموصلي بسند ضعيف لجهالة بعض رواته.]البوصيري:  # 
 

 سُورَةُ إِذَا زُلْزِلَتْ   -  69
اْلَواِسِطيُّ، أان  1-  3782 َهارُوَن  ْبُن  يَزِيُد  أخْبان  إسحاق:  َأيِب   قال  ِقاَلبََة، َعْن  أَيُّوَب، َعْن َأيِب  ُحَسنْيٍ، َعْن  ُسْفيَاُن ْبُن 

َنَما أَبُو َبْكٍر   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإْذ أُْنزَِلْت َهِذِه اآْليَُة: }َفَمْن  َأْْسَاَء قَاَل: بَ ي ْ يَ ْعَمْل  َرِضَي هللا َعْنه يَ ت ََغدَّى َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
) ِمث َْقالَ  َقاَل َذرٍَّة َشرًّا يَ َرُه{ فَأَْمَسَك أَبُو َبْكٍر َرِضَي هللا  7 َذرٍَّة َخرْيًا يَ َرهُ  َعْنه، َوقَاَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّ ُكلُّ َما  ( َوَمْن يَ ْعَمْل ِمث ْ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:    ،َعِمْلنَاهُ ِمْن ُسوٍء رَأَيْ نَاهُ  َفَذِلَك ِمَّا جُتَْزْوَن ِبِه، َويُ َؤخَُّر اخْلرَْيُ أِلَْهِلِه يف   ،ا َتْكَرُهونَ "َما تَ َرْوَن ِمَّ فَ َقاَل َصلَّى اَّللَّ
 .  اآْلِخَرِة"
 َبْكِر  ِمْن طَرِيِق َأيِب   َجهُ َأمْحَُد ِِبَْعنَاهُ يف ُسَؤالِِه َعْن قَ ْوِلِه تَ َعاىَل: }لَْيَس ِِبََمانِيُِّكْم َواَل أََماينِّ َأْهِل اْلِكتَاِب{َأْخرَ   2-  3782

دِّيِق َرِضَي هللا َعْنُه.  ابن َأيِب زَُهرْيٍ  ، َعْن َأيِب َبْكٍر الصِّ  الث ََّقِفيِّ
 

ا   3-  3782 َعْنُه. َوَأْخَرَج  هللا  َرِضَي  َبْكٍر  َأيِب  َعْن  َعْنهما،  هللا  َرِضَي  عمر  ابن  طَرِيِق  ِمْن  بَ ْعَضهُ  ِْمِذيُّ   لرتِّ
، َوالطَّرِيُق ا * َع ِمْن َأيِب َبْكٍر َرِضَي هللا َعْنُه. َوِإْسنَاُدهُ َضِعيف   لَّيِت ُسْقنَاَها َصِحيَحة ، ِإْن َكاَن أَبُو َأْْسَاَء ْسَِ

أبي  البوصيري:  ]  #   أسامة سمعه من  أبو  كان  إن  صحيح  ْبُن حنبل بإسناد  َوَأْحَمُد  َشْيَبَة.  َأِبي  ْبُن  َبْكِر  َوَأُبو  إسحاق  رواه 
 [ ضعيف ألنه مرسل، فأبو أسماء لم يحضر القصة.إسناد صحيح لغيره، وهذا : المحقق[ ]بكر.

 

 . إِلَى آخِرِ الْقُرْآنِ . الْكَافِرُونَ{ وَمَا بَعْدَهَا. بَابُ فَضْلِ }قُلْ يَا أَيُّهَا    -  71
د : حدثنا اجْلَُرْيِريُّ، ثنا رَُجل  ِمْن َأْهِل اْلُكوَفِة   - 3785 ِمْن َصَحابَِة َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى َعْن رَُجٍل    -ُهَو ِفيِهْم   -َوقَاَل ُمَسدَّ

قَا َعْنه،  هللا  َرِضَي  َوَسلََّم،  َعَلْيِه   ُ " اَّللَّ يَ ُقوُل:  َمرًَّة  َوِعْشرِيَن  ِبْضًعا  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّ  َرُسوِل  ِمْن  ْعتُ َها  ْسَِ نعم  َل: 
 . ُد، َوُقْل اَي أَي َُّها اْلَكاِفُروَن"السورَتن قرأَتما يف الرَّْكَعَتنْيِ: اأْلََحُد الصَّمَ 

 [ فيه رجل من أهل الكوفة مبهم لم أستطع معرفته.صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف :  المحقق] # 
 

 سُورَةُ تَبَّتْ   -  73
ْن َأْْسَاَء بِْنِت َأيِب بكر َرِضَي َعِن اْبِن َتْدُرَس، عَ   -ُهَو اْبُن َكِثرٍي    -قَاَل احْلَُمْيِديُّ: حدثنا ُسْفيَاُن، ثنا اْلَولِيُد    1-  3788

يٍل بِْنُت َحْرٍب، َوهَلَا َولْ هللا َعْنهما قَ  { أَق ْب ََلِت اْلَعْورَاُء، أُمُّ مجَِ .  اَلْت: َلمَّا نَ َزَلْت }تَ بَّْت يََدا َأيِب هَلٍَب َوَتبَّ َوَلة ، َويف َيِدَها ِفْهر 
نَا   ًا أَبَ ي ْ نَا  َوِديَنهُ    -َوَهى تَ ُقوُل: ُمَذِمَّ نَا. َوَرُسوُل اَّللَِّ    -قَ َلي ْ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َجاِلس  يف اْلَمْسِجِد. مثَّ قَ َرأَ َوَأْمَرهُ َعَصي ْ َصلَّى اَّللَّ
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ب َ  أَق ْ َقْد   ، اَّللَِّ َرُسوَل  اَي  فَ َقاَل:  هللا َعْنه،  َرِضَي  َبْكٍر  أَبُو  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َوَمَعهُ َصلَّى  فَ َقاَل َلْت،  قُ ْرآاًن.  تَ َراَك.  َأْن  وأخاف 
َعَلْيِه    ُ اَّللَّ قَ َرْأتَ َوَسلََّم:  َصلَّى  }َوِإَذا  وجل:  عز  قال  ِبِه، كما  اْعَتَصَم  قُ ْرآاًن  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  َوقَ َرأَ  تَ َراين،  َلْن  َا    "ِإَّنَّ

َنَك َوَبنْيَ الَِّذيَن اَل يُ ْؤِمُنوَن ابِ  فَأَق ْب ََلْت َحَّتَّ َوقَ َفْت َعَلى َأيِب َبْكٍر َرِضَي هللا َعْنه،   ،"{ آْلِخَرِة ِحَجااًب َمْستُورًااْلُقْرآَن َجَعْلنَا بَ ي ْ
َأنَّ  ُأْخِْبُْت  ِإيّنِ  َبْكٍر  َأاَب  اَي  فَ َقاَلْت:  َوَسلََّم،  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ اَّللَِّ َصلَّى  َرُسوَل  تَ َر  هللا  َومَلْ  َرِضَي  فَ َقاَل  َهَجاين.  اَل   َصاِحَبَك  َعْنه: 

اْلب َْيتِ  َهَذا  َسيِِّدَها. َوَربِّ  ابْ َنةُ  َأيّنِ  قُ َرْيش   َعِلَمْت  َقْد  تَ ُقوُل:  َوِهَي  فَ َولَّْت  قَاَل:  َهَجاِك،  َما    
ِمرْ  يف  اِبْلب َْيِت  َتطُوُف  َوِهَي  يٍل  مجَِ أُمُّ  فَ َعثَ َرْت  َغرْيُُه:  قَاَلهُ  َأْو  َحِديِثِه،  يف  اْلَولِيُد  َوقَاَل  ُمَذمَّم  قَاَل:  َتِعَس  فَ َقاَلْت:  ،  ِطَها، 

وَِكْلتَااَن ِمْن بَ  . مث قريش بعد َأْعَلُم.فَ َقاَلْت أُمُّ َحِكيٍم بِْنُت َعْبِد اْلُمطَِّلِب ِإيّنِ حلَََصان  َفَما ُأَكلُِّم، ثقاف َفَما أَُعلَُّم   يِن اْلَعمِّ
 

َنَة، َعِن اْلَولِيِد ْبِن َكِثرٍي،   ِويُّ ِإْسَحاُق ْبُن ِإبْ َراِهيَم،َوقَاَل أَبُو يَ ْعَلى: حدثنا أَبُو ُموَسى اهْلَرَ   2-  3788 ثنا ُسْفيَاُن ْبُن ُعي َي ْ
 َعِن اْبِن َتْدُرَس، عن أْساء َرِضَي هللا َعْنها ِبطُوِلِه. 

 [ضعيف لوجود عنعنة أبي الزبير عن أسماء.:  المحقق] # 
 

 سُورَةُ الْإِخْلَاصِ   -  74
َع َأاَب ُهَريْ َرَة َرِضَي هللا قَاَل الطَّيَا  - 3790 ، أَنَّهُ ْسَِ َعْنه يَ ُقوُل:    ِلِسيُّ: حدثنا حُمَمَُّد ابن َأيِب مُحَْيٍد، َعْن ُعَمرْيٍ َمْوىَل َبيِن َعِديٍّ

َوَسلََّم: "   َعَلْيِه   ُ اَّللَّ اَّللَِّ َصلَّى  َرُسوُل  ثُ ُلثَ قَاَل  َأْن يَ ْقَرأَ  َأَحدُُكْم  ق َ أَيَ ْعِجُز  اْلُقْرآِن  يَ نَاَم"  َأْن  َوَمْن  ْبَل   . اَّللَِّ َرُسوَل  اَي  ِقيَل:  ؟ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: "   و    {،و }قل َأُعوذُ برب الفلق  {،يَ ْقَرأُ: }ُقْل ُهَو هللا أحديُِطيُق ثُ ُلَث اْلُقْرآِن قَ ْبَل َأْن يَ نَاَم؟ قَاَل َصلَّى اَّللَّ

 . ُلَث اْلُقْرآِن" َّنََّا قَ َرأَ ث ُ }قل َأُعوذُ ِبَربِّ النَّاِس{ َفَكأَ 
َأِبي ُحَمْيٍد، وهو ضعيف.]البوصيري:    #   ْبِن  ُمَحمَِّد  مرفوع ضعيف لضعف محمد بن أبي  :  المحقق[ ]َرَواُه الطََّياِلِسيُّ َعْن 

 [ حميد. وفيه عمير لم أجد له ترجمة.
 

، َعْن ِعْمَراَن ْبِن َأيِب أََنٍس، َعْن  َوقَاَل َأمْحَُد ْبُن َمِنيٍع: حدثنا اْلَفْضُل ْبُن دَُكنْيٍ، ثنا َعْبدُ  1- 3791  اَّللَِّ ْبُن َعاِمٍر اأْلَْسَلِميُّ
ُ  َسْهِل ْبِن َسْعٍد َرِضَي هللا َعْنه، َعْن ُأيبَِّ ْبِن َكْعٍب، أَْو رَُجٍل من األنصار َرِضَي هللا  َعْنهما، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َا قَ َرأَ ثُ ُلَث اْلُقْرآِن   َمنْ َعَلْيِه َوَسلََّم: "  ُ َأَحد  َفَكَأَّنَّ  ". قَ َرأَ ُقْل ُهَو اَّللَّ
  .مرفوع ضعيف لضعف عبد هللا بن عامر األسلمي:  المحقق[ ]رواه أحمد بن منيع بأسانيد كلها ضعيفة.]البوصيري:    #  

 [ وأصله في الصحيحين. 
 

ْن َهارُوَن ْبِن َكِثرٍي، َعْن زَْيِد ْبِن َأْسَلَم، َعْن أَبِيِه، َعْن َأيِب أَُماَمَة، َعْن ُأيبَِّ  َحدَّثَ نَا يُوُسُف ْبُن َعِطيََّة الصَّفَّاُر، عَ  2- 3791
َا قَ رَ بن كعب َرِضَي هللا َعْنهما، يرفعه قَاَل: "  ُ َأَحد  َفَكَأَّنَّ ْن أَ ثُ ُلَث اْلُقْرآِن، وَُكِتَب لَهُ َحَسنَات  بَِعَدِد مَ َمْن قَ َرأَ ُقْل ُهَو اَّللَّ

 . آَمَن َوَمْن َأْشَرَك" 
وشطره األول   شديد الضعف لحال يوسف بن عطية.: المحقق[ ]رواه أحمد بن منيع بأسانيد كلها ضعيفة.]البوصيري:  # 

 [ أصله في الصحيحين
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 الْمُعَوِّذَتَيْنِ سُورَةُ    -  75 
ارُوُن ْبُن َكِثرٍي، َعْن زَْيِد ْبِن َأْسَلَم َعْن أَبِيِه، َعْن ُأيبَِّ ْبِن َكْعٍب  قَاَل َأمْحَُد ْبُن َمِنيٍع: حدثنا يُوُسُف ْبُن َعِطيََّة، ثنا هَ  - 3793

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  يَع َما أنزل هللا تعاىل َعَلى   ،َمْن قَ َرأَ اْلُمَعوَِّذاتِ : "  َرِضَي هللا َعْنه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َفَكَأَّنََّا قَ َرأَ مجَِ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم حمَُ   ". مٍَّد َصلَّى اَّللَّ

شديد الضعف  : المحقق[ ]رواه أحمد منيع بسند ضعيف لجهالة هارون بن كثير، وضعف يوسف بن عطية.]البوصيري:  # 
 [ عطية وفيه هارون مجهول.لحال يوسف بن 

 

ْبُن َخيَّاٍط، ثنا حُمَمَّ   -  3794 ُد ْبُن ُعْثَماَن، ثنا ِمْغَلس  اخْلَُراَساينُّ، َعْن أَيُّوَب ْبِن يَزِيَد َعْن  َوقَاَل أَبُو يَ ْعَلى: حدثنا َخِليَفةُ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَ َرأَ يف الصُّْبِح: }ُقْل َأُعوذُ برب الفلق{  َأيِب رُزَْيٍن، َعْن َعْمرِو ْبِن َعْبَسَة َرِضَي هللا َعْنه قَاَل: ِإنَّ ال نَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: "  {،ُعوذُ ِبَربِّ النَّاسِ و }قل أَ   ". اْلَفَلُق: َجَهنَُّم َوقَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ولشطره األول   وأيوب بن يزيد، وفيه مغلس الخراساني لم أجد له ترجمة.ضعيف لجهالة محمد بن عثمان، :  المحقق] # 

 [شواهد يرتقي بها إلى الحسن.
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 كِتَابُ الْمَنَاقِبِ   -  40
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 بَابُ عَلَامَاتِ النُّبُوَّةِ   -  1
ْبِن    -  3796 َجرِيِر  ْبُن  َوْهُب  أخْبان  ِإْسَحاُق:  َحدََّثيِن  قَاَل  يَ ُقوُل:  ِإْسَحاَق  ْبَن  حُمَمََّد  ْعُت  ْسَِ قَاَل:  َأيِب،  َثيِن  َحدَّ َحازٍِم، 

بْ  َجْعَفِر  ْبُن  احْلَِديَث َعْن ُعْرَوَة  حُمَمَُّد  َوَصْلُت  ُهْم  هللا َعن ْ َرِضَي  َوَغرْيِِه  الزَُّبرْيِ  ْبِن  الزُّبرَْيِ، َعْن ُعْرَوَة  يف    -ِن  رِدٍَّة  َأوَُّل  قَاَل: 
اِب، َصاِحِب اْلَيَماَمِة، َواأْلَْسَوِد ْبِن َكْعٍب اْلَعْنسِ  يِّ اِبْلَيَمِن، يف َعْهِد َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اْلَعَرِب رِدَّةُ ُمَسْيِلَمَة ْبِن َحِبيٍب اْلَكذَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ َقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  ، رَأَْيُت يفَ ذراعي سوارين من ذهب، فَ ن ََفْخُت ِفيِهَما َفطَارَاِإيّنِ اَّللَّ
اَب اْلَيَماَمِة، وََكذَّ  َعاَء فََأوَّْلتُ ُهَما َكذَّ  ". اَب َصن ْ

 ِفيِه اْنِقطَاع .  *
 [ ألنه مرسل. صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف :المحقق[ ]رواه إسحاق بسند فيه انقطاع.]البوصيري:  # 

 

َثيِن َأيِب َعْن َجدِّي َرِضَي هللا عَ   -  3797 ْنه قَاَل: َكاَن َرُسوُل  أخْبان َعْبُد اْلُمَهْيِمِن ُهَو اْبُن َعبَّاِس ْبِن َسْهِل ْبِن َسْعٍد، َحدَّ
َأْن   قَ ْبَل  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  إِلَْيِه،  اَّللَِّ  فَ ت ََقدََّم   ، حِمَْراب  لَهُ  ُبيِنَ  اْلَمْسِجَد،  َبََن  فَ َلمَّا  َخَشَبٍة،  ِإىَل  ُيَصلِّي  اْلَمْسِجَد  يَ ْبيِنَ 

َها َفَسَكَنْت. َفَحنَّْت تِْلَك اخْلََشَبةُ َحِننَي اْلَبِعرِي، فَ َوَضَع  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيَدهُ َعَلي ْ  َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
المهيمن فهو ضعيف.:  المحقق]  #   لحال عبد  له محراب   ضعيف  بني  وقوله:  نكارة.  فيه  المسجد.  أن يبنى  وقوله: قبل 

 [كذلك.
 

 مَ بَابُ إِنْصَافِهِ مِنْ نَفْسِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ   -  3
، َعْن َأيِب َسِعيٍد اخْلُْدِريِّ  قَاَل َعْبُد: حدثنا ُعب َْيُد اَّللَِّ ْبُن ُموَسى، ثنا أَبُو    -  3804 َجْعَفٍر الرَّاِزيُّ، َعْن َأيِب َهارُوَن اْلَعْبِديِّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فََأرَاَد َأْن يَ ْلَقاهُ   َرِضَي هللا َعْنه قَاَل: َكاَن رَُجل  ِمَن اْلُمَهاِجرِيِن َضِعيًفا، وََكاَنْت َلهُ َحاَجة  ِإىَل    النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُمَعْسِكًرا اِبْلَبْطَحاءِ  ، وََكاَن َيَِيءُ ِمَن اللَّْيِل فَ َيطُوُف َعَلى َخاَلٍء فَ يُ ْبِدَي َلهُ َحاَجَتُه، وََكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 َة اْلَغَداِة.  ِإَذا َكاَن يف َوْجِه اْلَفْجِر رََجَع َفَصلَّى ِبَِْصَحابِِه َصاَل اِبْلب َْيِت، َحَّتَّ 
رَاِحلَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعَلى  َلٍة َحَّتَّ َأْصَبَح، فَ َلمَّا اْست ََوى َصلَّى اَّللَّ الطََّواُف َذاَت لَي ْ الرَُّجُل، فََأَخَذ قَاَل: َفَحَبَسهُ  ِتِه َعَرَض َلهُ 

، ِإنَّ يل إِلَْيَك َحاَجًة ِِبِطَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: "  -اِم اَنقَِتِه فَ َقاَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّ ". فََأََب، فَ َلمَّا ِإنََّك َسُتْدِرُك َحاَجَتكَ فَ َقاَل َصلَّى اَّللَّ
 اْلَغَداِة.  َخِشَي َأْن ََيِْبَسهُ َخْفَقهُ اِبلسَّْوِط َخْفَقًة، مثَّ َمَضى، َفَصلَّى هِبِْم َصاَلةَ 

َوَسلَّ  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  أَق َْبَل  انْ َفَتَل  اْلَقْوُم فَ َلمَّا  فَاْجَتَمَع   ، َأْمر  َحَدَث  أَنَّهُ  َعَرفُوا  َذِلَك  فَ َعَل  ِإَذا  وََكاَن  اْلَقْوِم،  َعَلى  بَِوْجِهِه  َم 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: "   َل: َفَجَعَل الرَُّجُل  "؟ فََأَعاَدَها، ِإْن َكاَن يف اْلَقْوِم فَ ْلي َُقْم، قَاَفْقُت آنًِفاأَْيَن الَِّذي خَ َحْولَُه، فَ َقاَل َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل: "اْدنُْه، اْدنُْه"، َحَّتَّ  َداَن ِمْنُه. َفَجَلَس َرُسوُل    يَ ُقوُل: أعوذ ابهلل مث برسوله، َوَجَعَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َبنْيَ يََدْيِه، َواَنَوَلهُ السَّ اَّللَِّ  . فَ َقاَل: َأُعوذُ اِبَّللَِّ َأْن َأْجِلَد نَِبيَُّه. قَاَل   َصلَّى اَّللَّ ْوَط. فَ َقاَل: ُخْذ ِبجلدك فَاق َْتصَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ُ َعَلْيِه وَ ". قَاَل: َأعُ ُخْذ ِِبَْجَلِدَك َفَما ِبَْس  َعَلْيكَ َصلَّى اَّللَّ "ِإالَّ َسلََّم:  وذُ اِبَّللَِّ َأْن َأْجِلَد نَِبيَُّه. قَاَل َصلَّى اَّللَّ
.  ،" َأْن تَ ْعُفوَ   قَاَل: فَأَْلَقى السَّْوَط َوقَاَل: َقْد َعَفْوُت اَي َرُسوَل اَّللَِّ

اْلَعَقَبِة، َلَة  لَي ْ َتْذُكُر  اَّللَِّ  َرُسوَل  اَي  فَ َقاَل:  َذرٍّ.  أَبُو  َوإِ   فَ َقاَم  أَْبطَْأُت.  ِإَذا  وَُكْنُت  اَنئًِما،  وَُكْنَت  ِبَك،  َأُسوُق  َأَخْذُت  ُكْنُت  َذا 
" فَ ُقْلَت:  اْلَقْوُم.  َأََتَك  َقْد  فَ ُقْلُت:  اِبلسَّْوِط،  َخْفَقًة  َفَخَفْقُتَك  َأْعَرْضَت،  َعَلْيكَ ِِبِطَاِمَها  ِبََْس   ". اَل 
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قَاَل صَ   . فَاق َْتصَّ اَّللَِّ  َرُسوَل  اَي  "ُخْذ  َوَسلََّم:  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ فَإِ .  "َقْد َعَفْوتُ لَّى   . اق َْتصَّ اَّللَِّ   نَّهُ قَاَل:  َرُسوُل  َفَجَلَدهُ  ِإيَلَّ.  َأَحبُّ 
ُ َعَلْيِه َوَسلَّ  َها، مثَّ قَاَل َصلَّى اَّللَّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: فَ َلَقْد رَأَيْ ُتهُ يَ َتَضوَُّر ِمن ْ اتقوا هللا تعاىل، فَ َواَّللَِّ اَل َها النَّاُس: "َم: أَي ُّ َصلَّى اَّللَّ

 ". ِمنًا ِإالَّ انتقم هللا تعاىل َلهُ ِمْنهُ يَ ْوَم اْلِقيَاَمةِ َيظِْلُم ُمْؤِمن  ُمؤْ 
شديد الضعف لحال أبي هارون العبدي  :  المحقق[ ]فيه أبو هارون العبدي، وهو ضعيف، لكن له شواهد.]البوصيري:    #  

 [ ألنه متروك.
 

 بَابُ بَرَكَةِ دُعَائِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -  4
َن، ثنا ُمَعاِويَةُ ْبُن َوقَاَل أَبُو يَ ْعَلى: حدثنا حُمَمَُّد ْبُن يَزِيَد ْبِن رِفَاَعَة، أَبُو ِهَشاٍم الّرِفَاِعيُّ، ثنا ِإْسَحاُق ْبُن ُسَلْيَما  -  3808

الزُّْهرِيِّ  الصََّديفُّ، َعِن  َحارِ ََيََْي  ْبِن  زَْيِد  ْبَن  ُأَساَمةَ  َأنَّ  قال:  زيد  ْبُن  َخارَِجةُ  أان  َمَع  ،  َخَرْجنَا  قَاَل:  ثَهُ  َحدَّ هللا َعْنه  َرِضَي  ثََة 
َحجََّها الَّيِت  ِحجَِّتِه  يف  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّ  رَ   ،َرُسوِل  َعاَرَضْت  الرَّْوَحاِء  َبْطَن  َهَبْطنَا  َعَلْيِه  فَ َلمَّا   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّ  ُسوَل 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َوَقَف هَلَا فَ َقاَلْت: اَي َرُسوَل اَّللَِّ َهَذا اْبيِن ُفاَلن ، وَ َوَسلََّم امرأة هلا َصِبٌّ،   الَِّذي بعثك َفَسلََّمْت َعَلْيِه َصلَّى اَّللَّ
ِإىَل  َوَلْدتُهُ  ُمْنُذ  حنق َواِحٍد  يف  زال  ما  أَْو َكِلَمًة ُتْشِبُهَها   ابحلق  اَّللَِّ   ،السَّاَعِة،  َرُسوُل  َها  ِإلَي ْ َوَسلََّم: فأكسع  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ  َصلَّى 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يف ِفيِه. مثَّ قَالَ  َنهُ َوَبنْيَ الرَّْحِل. مثَّ تَ َفَل َصلَّى اَّللَّ "، مثَّ   فَِإيّنِ َرُسوُل اَّللَِّ اْخرُْج َعُدوَّ اَّللَِّ ": فَ َبَسَط َيَدُه، َفَجَعَلهُ بَ ي ْ
َعلَ   ُ اَّللَّ "اَنَوهَلَا َصلَّى  فَ َقاَل:  هُ  ِإايَّ َوَسلََّم  تَ َعاىلَ ْيِه   ُ اَّللَّ َشاَء  ِإْن  اْلي َْوِم  بَ ْعَد  يَرِيُبِك  ئًا  َشي ْ َمَعهُ  تَ َرْي  فَ َلْن  ُأَساَمةُ  ُخِذيِه،  قَاَل   ."

مثَّ  ِحجَّت َنَا،  نَا  َوَقَضي ْ َعْنه:  هللا  تِْلكَ َرِضَي  فَِإَذا  اِبلرَّْوَحاِء.  نَ َزْلنَا  فَ َلمَّا  اْنَصَرف ْنَا،  َشاة     َوَمَعَها  َفَجاَءْت   ، الصَِّبِّ أُمُّ  اْلَمْرأَةُ   
ُتَك ِبِه. قَاَلْت: َوالَِّذي بَ َعَثَك اِبحلَْ  ، أاََن أُمُّ الصَِّبِّ الَِّذي أَتَ ي ْ ئًا يَرِيُبيِن ِإىَل   قِّ َمْصِليَّة . فَ َقاَلْت: اَي َرُسوَل اَّللَِّ َما رَأَْيُت ِمْنهُ َشي ْ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: "َهِذِه السَّاَعِة، قَ  "، قَاَل الزُّْهرِيُّ: وهكذا كان  اَي ُأَسْيمُ اَل ُأَساَمةُ َرِضَي هللا َعْنه: فَ َقاَل يل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
" حتشمة  به  ِذرَاَعَها يدعو  فَ اَنِوْليِن  قَاَل:  َعَلْيِه  "،   ُ اَّللَّ َصلَّى  إايها  فناولته  الذراع  َعَلْيِه  اْمت ََلْخُت   ُ اَّللَّ َصلَّى  فََأَكَلَها  َوَسلََّم 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم مثَّ قَااَي ُأَسْيُم اَنِوْليِن الذِّرَاعَ َوَسلََّم. مثَّ قَاَل: " اَي ُأَسْيُم:  َل ""، فَاْمت ََلْخُت الذراع فناولته إايها فََأَكَلَها َصلَّى اَّللَّ
، ِإنََّك َقْد قُ ْلَت اَنِوْليِن، فَ نَاَوْلُتَكَها فََأَكْلت ََها، مثَّ قُ ْلَت اَنِوْليِن، فَ نَاَوْلُتَكَها فََأكَ " فَ ُقْلُت: اَي َرسُ اَنِوْليِن الذِّرَاعَ  ْلت ََها، مثَّ وَل اَّللَِّ

َا لِلشَّاِة  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َعاِن؟ِذرَاقُ ْلَت: اَنِوْليِن الذِّرَاَع، َوِإَّنَّ َها َما زِْلَت جتَُِد ِفيَها ِذرَاًعا  َأَما إِ فَ َقاَل َصلَّى اَّللَّ نََّك َلْو َأْهَوْيَت ِإلَي ْ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َما قُ ْلُت َلكَ  ُ َعَلْيِه  اَي ُأَسْيُم: قُْم فَاْخرُْج فَاْنظُْر َهْل تَ َرى َمَكااًن يُ َواِري َرسُ ". قَاَل َصلَّى اَّللَّ وَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ئًا َأَرى أَنَّهُ يُ َوارِي أحدًا، وقد مالء النَّاسُ َفَخَرْجتُ   "َوَسلََّم؟ َما    ، َفَمَشْيُت َحَّتَّ َحِسْرُت، َوَما َقطَْعُت النَّاَس َوَما رَأَْيُت َشي ْ
ُ َعَلْيِه   ْيِن. فََأْخَْبْتُهُ فَ َقاَل َصلَّى اَّللَّ بَ َلى، َقْد رَأَْيُت ََنَاَلٍت ِصغَارًا ِإىَل   " قُ ْلُت:فَ َهْل رَأَْيَت َشَجًرا َأْو َرمْجًا؟ َوَسلََّم: "َبنْيَ السَّدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَي ُأَسْيُم، اْذَهْب ِإىَل النََّخاَلِت فَ ُقْل هَلُنَّ: َيَُْمرُُكنَّ  َجانِِبِهنَّ رَْجم  ِمْن ِحَجارٍَة. فَ َقاَل َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: َأْن ي َ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، وقل كذلك لِلرَّ اَّللَّ "  ْجمِ ْلَحَق بَ ْعُضُكنَّ بِب َْعٍض َحَّتَّ َتُكنَّ ُسرْتًَة ِلَمْخَرِج َرُسوِل هللا َصلَّى اَّللَّ

صَ  ِبِه  َأَمَرين  الَِّذي  هَلُنَّ  فَ ُقْلُت  النََّخاَلِت  اِبحلَْ فَأَتَ ْيُت  بَ َعَثهُ  فَ َوالَِّذي  َوَسلََّم،  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ ِبُعُروِقِهنَّ  لَّى  تفاقرهن  أَْنظُُر  َلَكَأيّنِ  قِّ 
ُنَّ ََنَْلة  َواِحَدة ، َوقُ ْلُت َذِلَك لِْلِحَجارَةِ  قِّ َلَكَأيّنِ أَْنظُُر ِإىَل فَ َوالَِّذي بَ َعَثهُ اِبحلَْ   ،َوتُ َراهِبِنَّ َحَّتَّ َلَصَق بَ ْعُضُهنَّ بِب َْعٍض، َفُكنَّ َكأَّنَّ

ُنَّ ِجَدار .تفاقرهنَّ َحَجًرا َحَجًرا َعَلْيِه َوَسلََّم فََأْخَْبْتُُه، فَ َقاَل َصلَّى    ، َحَّتَّ َعاَل بَ ْعُضُهنَّ بَ ْعًضا. َفُكنَّ َكَأَّنَّ  ُ ُتهُ َصلَّى اَّللَّ فَأَتَ ي ْ
" َوَسلََّم:  َعَلْيِه   ُ َداَوةَ اَّللَّ اإْلِ فََأخَ ُخِذ  مِ "،  َدنَ ْواَن  فَ َلمَّا  َّنَِْشي،  اْنطََلْقنَا  مثَّ  فَ َوَضْعُت ْذَُتَا،  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  َسب َْقُتهُ  ُهنَّ  ن ْ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َحَّتَّ َقَضى َحاَجَتُه، مثَّ أَق َْبلَ  َداَوِة مثَّ اْنَصَرْفُت ِإلَْيِه، فَاْنَصَرَف َصلَّى اَّللَّ  الصَّاَلةُ َوالسَّاَلُم، َوُهَو ََيِْمُل  َعَلْيهِ   اإْلِ
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َداَوَة فَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم اخلِْ اإْلِ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، مثَّ رََجْعنَا. فَ َلمَّا َدَخَل َصلَّى اَّللَّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  َأَخْذَُتَا ِمْنهُ َصلَّى اَّللَّ بَاَء قَاَل َصلَّى اَّللَّ
إِ " اْنطَِلْق  ُأَسْيُم  اَّللَِّ اَي  َرُسوُل  َيَُْمرُُكنَّ  هَلُنَّ:  فَ ُقْل  النََّخاَلِت،  َوُقْل ىَل  َمَكاَِّنَا،  ِإىَل  ََنَْلٍة  تَ ْرِجَع ُكلُّ  َأْن  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ  َصلَّى 

َّتَّ َعاَدْت  َلَكَأيّنِ أَْنظُُر ِإىَل تَ َفاقُرِِهنَّ َوتُ َراهِبِنَّ، حَ ". فَأَتَ ْيُت النََّخاَلِت فَ ُقْلُت هَلُنَّ، قَاَل: فَ َوالَِّذي بَ َعَثهُ اِبحْلَقِّ  َذِلَك لِْلِحَجارَةِ 
رهن َحَجًرا َحَجًرا َحَّتَّ َعاَد ُكلُّ َحَجٍر  ُكلُّ ََنَْلٍة ِإىَل َمَكاَِّنَا. َوقُ ْلُت َذِلَك لِْلِحَجارَِة فَ َوالَِّذي بَ َعثَهُ اِبحْلَقِّ َلَكَأيّنِ أَْنظُُر ِإىَل تفاق

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم فََأْخْبَْ ِإىَل َمَكانِ  ُتهُ َصلَّى اَّللَّ  تُهُ ِبَذِلَك. ِه. فَأَتَ ي ْ
. َوَلِكْن حِلَِديِثِه َشاِهد  ِمْن طَرِيِق يَ ْعَلى بْ  *  ِن ُمرََّة، َأْخَرَجهُ َأمْحَُد َوَغرْيُُه. َهَذا ِإْسنَاد  َحَسن ، َوُمَعاوِيَةُ ْبُن ََيََْي الصََّديفُّ َضِعيف 

ضعيف لضعف محمد بن يزيد بن رفاعة،  حسن لغيره، وهذا إسناد  :  المحقق[ ]رواه أبو يعلى بإسناد حسن.يري:  ]البوص  #  
 [ ومعاوية بن يحيى الصدفي.

 

ثََمَة    -  3810 َخي ْ َوأَبُو  أَيُّوَب،  ْبُن  ََيََْي  حدثنا  يَ ْعَلى:  أَبُو  حلَي    -َوقَاَل  ا -َواللَّْفُظ  َعْبِد  ْبُن  َسِعيُد  ثنا  قَااَل:  لرَّمْحَِن  ، 
، ثنا َعْبُد اَّللَِّ   َعَلْيِه  ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ابن َأيِب طَْلَحَة. َعْن أََنٍس َرِضَي هللا َعْنه قَاَل: َكاَن ِفيَما َدَعا يل النَِّبُّ َصلَّى اَّللَُّ اجْلَُمِحيُّ

َولََقْد َدفَ ْنُت ِبَكفَّيَّ َهاَتنْيِ ِمْن    ،َصْبتُ  ِمْن ِلنِي اْلَعْيِش أَْفَضَل ِمَّا أَ "، َفَما َأْعَلُم َأَحًدا َأَصابَ اللَُّهمَّ آته َمااًل َوَوَلًدا َوَسلََّم: "  
 .  َوَلِدي َأْكثَ َر ِمْن ِمائٍَة. اَل أَقُوُل َلُكْم: ِفيِه َوَلُد َوَلٍد، َواَل َسْقط 

 َهَذا احْلَِديُث خُمَرَّج  ِعْنَدُهْم بَِغرْيِ َهَذا اللَّْفِظ.  *
حسن لحال سعيد بن عبد الرحمن الجمحي ألنه  : المحقق[ ]مسلم.رواه أبو يعلى بسند صحيح على شرط ي: ]البوصير  # 

 [ صدوق.
 

 بَتِهِ بَابُ إطالع اهلل تعاىل إِيَّاهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَا يَتَكَلَّمُ بِهِ أَعْدَاؤُهُ وَغَيْرُهُمْ فِي غَيْ   -  6
احْلَا  -  3816 ْبُن  قَاَل  احْلََكُم  حدثنا  ُسْفيَاَن  ِرُث:  أَبُو  قَاَل: َكاَن  َبْكٍر  َأيِب  ْبُن  اَّللَِّ  َعْبُد  أان  الّرَِجاِل  َأيِب  اْبِن  َعِن  ُموَسى، 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِمْن بَ ْعِض بُ ُيوتِ   ،َرِضَي هللا َعْنه َجاِلًسا يف اَنِحَيِة اْلَمْسِجدِ  فَ َقاَل أَبُو    ،ِه ُمْلَتِحًفا يف ثَ ْوبٍ َفَخَرَج النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ
َتيِن؟ُسْفيَاَن َرِضَي هللا َعْنه َوُهَو يف َمَكانِِه: لَْيَت ِشْعرِي ِبَِيِّ َشْيٍء   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َحَّتَّ َضَرَب   غَلَب ْ َبَل النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ قَاَل: فَأَق ْ

. قَاَل َرِضَي هللا عَ  ،"ز وجل غلبتك ابهلل عظَْهَرهُ بَِيِدِه مثَّ قَاَل: "  ْنه: َأْشَهُد أَنََّك َرُسوُل اَّللَِّ
 [ صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف ألنه مرسل.:  المحقق] # 

 

 بَابُ إِعْلَامِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْخُلَفَاءِ بَعْدَهُ   -  7
يًعا: حدثنا - 3817 َثيِن َسِعيُد ْبُن مُجَْهاَن، َعْن ََيََْي ْبُن َعْبِد  قَاَل احْلَاِرُث َوأَبُو يَ ْعَلى مجَِ احْلَِميِد، ثنا َحْشَرُج ْبُن نُ بَاتََة، َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َرِضَي هللا َعْنه قَاَل: ملا بَن رسول هللا َصلَّى اَّللَُّ  َد َوَضَع   َعَلْيِه َوَسلََّم اْلَمْسجِ َسِفيَنَة َمْوىَل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ " لَِيَضْع أَبُو َبْكٍر َحَجَرُه، مثَّ لَِيَضْع ُعَمُر َرِضَي هللا َعْنه َحَجَرهُ ِإىَل َجْنِب َحَجِر َأيِب َبْكرٍ  قَاَل: "َحَجًرا، مثَّ  ، مثَّ قَاَل َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: َهُؤاَلِء اخْلَُلَفاءُ ِمْن َي هللا َعْنه،  لَِيَضْع ُعْثَماُن َحَجَرهُ ِإىَل َجْنِب َحَجِر ُعَمَر َرضِ "َعَلْيِه َوَسلََّم:   مثَّ قَاَل َصلَّى اَّللَّ
 ". بَ ْعِدي 

صدوقان.:  المحقق]  #   فهما  وحشرج.  الحماني،  أجل  من  )  [حسن  السنة  كتاب  تخريج  في  إسناده  1157]األلباني   :)
 ضعيف.[ 
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 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَّهُ  بَابُ طَهَارَةِ دَمِهِ وَبَوْلِهِ صَلَّى ال   -  10
َبَة، َعِن احْلََسِن ْبِن َحْرٍب، َعْن يَ ْعَلى  -  3823 ْبِن َعطَاٍء،    َوقَاَل أَبُو يَ ْعَلى: حدثنا حُمَمَُّد ابن َأيِب َبْكٍر، ثنا ِسْلُم ْبُن قُ ت َي ْ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفخَّارَة  يَ ُبوُل ِفيَها.  َكاَن  َعِن اْلَولِيِد ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن، َعْن أُم أمين َرِضَي هللا َعْنها: قَاَلْت:   ِلَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 " يَ ُقوُل:  َأْصَبَح  ِإَذا  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ أُمَّ َأمْيَنَ َفَكاَن َصلَّى  اْلَفخَّارَةِ   ،اَي  يف  َما  َما  ُصِبِّ  َفَشرِْبُت  َوأاََن َعْطَشى  َلًة  لَي ْ فَ ُقْمُت   ."

فَ قَ ِفيهَ  " ا  َوَسلََّم:  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ النَِّبُّ َصلَّى  اْلَفخَّارَةِ اَل  َما يف  أُمَّ َأمْيََن: ُصِبِّ  قُْمتُ اَي   . اَّللَِّ َرُسوَل  اَي  فَ ُقْلُت:    ، َوَأاَن َعْطَشى  ،". 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: "   . " بَ ْعَد يَ ْوِمِك َهَذا أَبًَدا َنِك ِإنَِّك َلْن َتْشَتِكي َبطْ َفَشرِْبُت َما ِفيَها. قَاَل َصلَّى اَّللَّ

 [وبقية رجاله ثقات.  ،فيه الحسن بن حرب لم أستطع معرفته: المحقق] # 
 

 بَابُ بَرَكَتِهِ حَيًّا وَمَيِّتًا   -  11
قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى  :ُمَزينِّ قَالَ َعْن َبْكِر ْبِن َعْبِد اَّللَِّ الْ  ،قَاَل احْلَاِرُث: ثنا احْلََسُن ْبُن حبيبة ثنا َجْسُر ْبُن فَ ْرَقدٍ  - 3824

" َوَسلََّم:  َعَلْيِه   ُ حَ اَّللَّ ِمْن  َفَما َكاَن  َأْعَماُلُكْم  َعَليَّ  تُ ْعَرُض  َلُكْم:  َخرْي   َوَمْوِت  َلُكْم،  وَيدث  حُتَدِّثُوَن  َلُكْم:  َخرْي   َسَنٍة  َحيَاِت 
َ َلُكمْ يه، َوَما كان من شيء اْست َْغَفْرُت محدت هللا عل  . " اَّللَّ

.:  المحقق]  #   ]ضعيف    [الحديث مرسل، وإسناد الحارث فيه جسر بن فرقد ضعيف وقد اعتضد بمتابعاته عن بكر مرسًلا
 (: ضعيف.[ 2746الجامع )

 
 وَإِنْصَافِهِ بَابُ تَوَاضُعِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ    -  13

د : حدثنا ِعيَسى ْبُن    -  3825 يُوُنَس، ثنا اأْلَْعَمُش، َعْن جُمَاِهٍد قَاَل: ِإْن َكاَن الرَُّجُل ِمَن اْلَعَوايل َيْدُعو َرُسوَل  قَاَل ُمَسدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َشْطَر اللَّْيِل َعَلى ُخْبِز الشَِّعريِ   فَ ُيِجيُبُه.  ،اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 [ ضعيف ألنه مرسل. إذ مجاهد لم يحضر الواقعة.:  المحقق]  #
 

َنَة، َعْن َعْمرِو ْبِن ِدينَاٍر، َعْن ََيََْي ْبِن َجْعَدَة َرِضَي هللا َعْنه قَاَل: ِإنَّ النَِّبَّ  - 3826 ُ َعَلْيِه  حدثنا ُسْفيَاُن ْبُن ُعي َي ْ  َصلَّى اَّللَّ
َا َكرَِهْتُه، فَانْ ت ََزَعهُ  خماط أَ َوَسلََّم أمر عائشة َرِضَي هللا َعْنها َأْن َتيئ من أمر ُأَساَمَة َرِضَي هللا َعْنه شيئاً، إما   ْو َغرْيَُه، َفَكأَّنَّ

َها يتوىلَّ َذِلَك ِمْنُه.  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِمن ْ  َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 اَن. َحبَّ  له َشاِهد  ِمْن حديث عائشة َرِضَي هللا َعْنها، َأْخَرَجهُ ِمْن طَرِيِق البهيِّ عنها َرِضَي هللا َعْنها، صححه اْبنُ  *

 [ ضعيف ألنه مرسل. إذ يحيى لم يدرك القصة.:  المحقق] # 
 

ثَ نَا َعبَّاُد ْبُن اْلَعوَّاِم، َعْن الن ُّْعَماُن ْبُن ََثِبٍت، َعْن ِإبْ َراِهيَم ْبِن حُمَمَِّد    -  3828 َتِشِر، َعْن أََنِس  َوقَاَل أَبُو َبْكٍر: َحدَّ ْبِن اْلُمن ْ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم رُْكب َت َْيِه َبنْيَ َيَدْي َجِليٍس لَهُ َقطُّ عَ ْبِن َماِلٍك َرِضَي هللا   َواَل اَنَوَل َيَدهُ    ،ْنه قَاَل: َما َأْخَرَج َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُ َعلَ  ،َفرَتََكَها َحَّتَّ َيُكوَن ُهَو َيَدُعَها  ،َأَحًدا َقطُّ   فَ َقاَم َحَّتَّ يَ ُقوَم.  ،ِه َوَسلََّم َأَحد  َقطُّ يْ َوَما َجَلَس ِإىَل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 [ حسن من أجل النعمان بن ثابت ألنه صدوق.: المحقق] # 
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َبَة: حدثنا اْبُن ِإْدرِيَس، ثنا حُمَمَُّد ْبُن ُعَمارََة، َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َعْبِد الرَّمْحَنِ  - 3831  رَُجٍل  َمْعَمٍر، َعنْ  ْبِن َوقَاَل اْبُن َأيِب َشي ْ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُأِتَ هِبَِديَّةٍ  ئًا َيَضُعَها ِفيهِ  ،فَ َنظَرَ  ،ِمْن َبيِن فَ ْهٍم قَاَل: ِإنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ ُ َعَلْيِه   ،فَ َلْم َيَِْد َشي ْ فَ َقاَل َصلَّى اَّللَّ

َا أاََن َعْبد  َوَسلََّم: " ِضيِض، فَِإَّنَّ  ". َيَُْكُل اْلَعْبُد، َوَأْشَرُب َكَما َيْشَرُب اْلَعْبُد ... احْلَِديثَ آُكُل َكَما  َضْعَها اِبحلَْ
 [ .هضعيف لوجود مبهم فيحسن بمجموع طرقه، وهذا إسناد ضعيف  : المحقق] # 

 

قال: كان    -  3832 َعْنه  هللا  َرِضَي  أََنٍس  َعْن  أَيُّوَب،  َعْن  مَحَّاد ،  حدثنا  الطَّيَاِلِسيُّ؛  اَّللَُّ وقال  َصلَّى  َوَسلََّم  النِب  َعَلْيِه   
 رَِحيًما اِبْلِعيَاِل. 

 (: صحيح.[ 4814]صحيح الجامع ) [ضعيف لًلنقطاع بين أيوب وأنس.:  المحقق] # 
 

 بَابُ حِلْمِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -  15
، ثنا مَحَّ   -  3835 اد ، َعِن الصَّْقَعِب ْبِن زَُهرْيٍ، َعْن زَْيِد ْبِن َأْسَلَم يَ ُردُّهُ قَاَل أَبُو يَ ْعَلى: حدثنا َأمْحَُد ْبُن ِإبْ َراِهيَم اْلَمْوِصِليُّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َوَعْلِيِه ُجبَّة  ِمْن ِسيَجاٍن ُمَزرَّرَة   ِإىَل ابن عمر َرِضَي هللا َعْنهما قَاَل: َجاَء رَُجل  ِمَن اأْلَْعَراِب ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى ا َّللَّ
َهبِ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ َقاَل: ِإنَّ َصاِحَبُكْم َهَذا يَ ْرَفُع ُكلَّ رَاٍع اْبنِ   ،اِبلذَّ َوَيَضُع ُكلَّ فَاِرٍس    ، رَاعٍ فَ َقاَم َعَلى رَْأِس النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ

فَاِرسٍ  ُجبَّ   ،اْبِن  ِِبََجاِمِع  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّ  َرُسوُل  فََأَخَذ  َوقَاَل:  قَاَل:  اَل  " ِتِه،  َمْن  ثِيَاَب  َعَلْيَك  أََرى  فَِإيّنِ  اْجِلْس، 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  " َعْقَل لَُه. َما بعث هللا تعاىل نَِبيًّا قَ ْبِلي ِإالَّ َوَقْد رََعى ؟ قَاَل َصلَّى اَّللَّ نَ َعْم  " ، قَاَل: ِقيَل: َوأَْنَت اَي َرُسوَل اَّللَِّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ْنَصاِف اْلَقرَارِيطِ َعَلى اْلَقَرارِيِط َوأَ  اْلَوفَاةُ  ِإنَّ النِب نوحاً عليه السالم قَاَل َلمَّا َحَضَرْتهُ ، مثَّ قَاَل النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ
 ... " احْلَِديَث.  اِلْبِنِه، ِإيّنِ ُموِصيَك ِبَوِصيَّةٍ 

َم يف اَبِب َذمِّ اْلِكْْبِ ِمْن كِ   * احْلَاِكُم ِمْن طَرِيِق َوْهِب ْبِن َجرِيٍر َعْن أَبِيِه، َعِن الصَّْقَعِب ْبِن َوَقْد تَ َقدَّ تَاِب اأْلََدِب، َأْخَرَجهُ 
 ، َعْن َعطَاِء ْبِن َيَساٍر، َعِن اْبِن عمر َرِضَي هللا َعْنهما، زَاَد ِفيِه َعطَاًء. زهري عن زَْيِد ْبِن َأْسَلمَ 

 [ بن أسلم وابن عمرو.ضعيف لًلنقطاع بين زيد  :  المحقق] # 
 

 تَبْقَى فَكَانَ كَذَلِكَ بَابُ إِخْبَارِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنَّ فَارِسَ تَنْقَرِضُ وَأَنَّ الرُّومَ    -  16
، َعْن ََيََْي ابن أيب عمرو، َعِن  قَاَل احْلَاِرُث: حدثنا ُمَعاِويَةُ ْبُن َعْمرٍو، ثنا أَبُو ِإْسَحاَق اْلَفَزاِريُّ، َعِن اأْلَْوزَاعِ   -  3837 يِّ

ُ َعَليْ  فَاِرُس َنْطَحة  َأْو نَْطَحتَاِن، مثَّ اَل فَاِرَس بَ ْعَد َهَذا  ِه َوَسلََّم: "  اْبِن حُمَرْيِيٍز َرِضَي هللا َعْنه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َهلَ   ،أََبًدا اْلُقُروِن ُكلََّما  َذاُت  قرن َوالرُّوُم  َخْلَفهُ  قَ ْرن   ْهرِ   ،َك  الدَّ آِلِخِر  حَبٍْر  وأهل  صْب،  يف    ،أهل  َداَم  َما  َأْصَحابُُكْم  ُهْم 

 ". اْلَعْيِش َخرْي   
.]البوصيري:  #   [ ضعيف ألنه مرسل، إذ ابن محيريز تابعي. وكل رجاله ثقات.:  المحقق[ ]رواه الحارث مرسًلا

 

الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَامْتِنَاعِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَسْحِهِ عَلَى وُجُوهِ  بَابُ بَرَكَةِ يَدِهِ صَلَّى اللَّ   -  17

 لَمْسِ الْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ 
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النَِّبَّ  ِضَي هللا َعْنه قَاَل: ِإنَّ اْمَرَأًة أََتِت  َعْن أََنٍس رَ   ،قَاَل أَبُو َبْكٍر: حدثنا َعفَّاُن، ثنا َعْبُد اْلَواِرِث، ثنا َحْنظََلةُ   -  3838
َفَمَسَح َصلَّ  قَاَل:  وجل يل،  هللا عز  وادع  َوْجِهي،  اَّللَِّ اْمَسْح  َرُسوَل  اَي  فَ َقاَلْت:  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َوَسلََّم َصلَّى  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ ى 

، َسفِّْل َيَدَك. َفَسفََّل صَ ودعا هللا تعاىل هَلَا. قَاَلْت: ايَ   ،َوْجَهَها ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيَدهُ َعَلى َصْدرَِها. فَ َقاَلْت: اَي   َرُسوَل اَّللَِّ لَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ،َرُسوَل اَّللَِّ َسفِّْل َيَدكَ   َواَبَعَدَها.  ،فََأََب َصلَّى اَّللَّ

 [نظلة.ضعيف لضعف ح : المحقق]]البوصيري: إسناده صحيح.[  # 
 

د : حدثنا    1-  3839 ُ َعَلْيِه َوَسلََّم لَِيْمَسَح    ،مَحَّاد  َوقَاَل ُمَسدَّ َعْن َحْنظََلَة السَُّدوِسيِّ قَاَل: ِإنَّ اْمَرأًَة أََتِت النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ
رَ  اَي  فَ َقاَلْت:  هَلَا.  َوَدَعا  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  َفَمَسَحهُ  قَ َوْجَهَها،  بَ ْعَدَما  يََدَك  طَْأِطْئ   ، اَّللَِّ َصْدرَِها. ُسوَل  َعَلى  َوَضَعَها  ْد 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: "  ". ِإلَْيِك َعينِّ فَ َقاَل َصلَّى اَّللَّ
 َكَذا ِفيِه، لَْيَس ِفيِه أََنس  َرِضَي هللا َعْنه.   *

 [ وإلرساله. ضعيف لضعف حنظلة:  المحقق] # 
 

ِإْسَرائِيَل، ثنا محاد، ثنا َحْنظََلُة، َعْن أََنٍس َرِضَي هللا َعْنه قَاَل: ِإنَّ  َلى: حدثنا ِإْسَحاُق ابن َأيِب َوَرَواهُ أَبُو يَ عْ  2- 3839
ُ َعَلْيهِ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفَمَسَح َوْجَهَها، وَُكنَّ َيَْتِيَنهُ َصلَّى اَّللَّ نَّ.  َويَْدُعو هلَُ  ،َسُح ُوُجوَهُهنَّ َوَسلََّم فَ َيمْ  اْمَرأًَة أََتِت النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ

، طَْأِطْئ يََدَك. قَاَل: َفَدفَ َعَها، َوقَاَل: "   ". ِإلَْيِك َعينِّ فَ َقاَلْت: اَي َرُسوَل اَّللَِّ
 [ ضعيف لضعف حنظلة.:  المحقق] # 

 

 بَابٌ   -  19
ْبِن َعْبِد اَّللَِّ ابن َأيِب طَْلَحَة، َعْن  ، َعْن َحْفِص ْبِن ُعَمَر  قَاَل أَبُو يَ ْعَلى: حدثنا حُمَمَُّد ْبُن َبكَّاٍر، ثنا أَبُو َمْعَشرٍ   -  3842

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َتراً  اْذَهْب " فجثا َعَلى رُْكب َت َْيِه، فََأَخَذ قَ ْبَضًة، فَ َقاَل:    ،أََنٍس َرِضَي هللا َعْنه قَاَل: َقدَّْمنَا ِإىَل َرُسوِل هللا َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َبنْيَ ِنَسائِِه قَ ْبَضًة قَ ْبَضًة. مثَّ    " اْذَهْب هِبََذا ِإىَل ُفاَلنَةَ "، َوَأَخَذ قبضة وقال:  "ةَ هِبََذا ِإىَل ُفاَلنَ  َحَّتَّ َقَسَم َصلَّى اَّللَّ

َها َويُ ْلِقي الن ََّوى ِبِشَمالِِه، َفَمرَّْت ِبِه َداِجَنة   هُ فَ نَاَوهَلَا إِ  ،َأَخَذ قَ ْبَضًة، َيَُْكُل ِمن ْ  فََأَكْلتُُه.  ،ايَّ
 [ ضعيف من أجل أبي معشر فهو ضعيف.:  المحقق] # 

 

ْعُت حُمَمََّد ْبَن ِإْسَحاَق َُيَدُِّث َعْن َأيِب   حدثنا ِإبْ َراِهيُم ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َعْرَعَرَة، ثنا َوْهُب ْبُن َجرِيٍر، ان  -  3843 َأيِب. قَاَل: ْسَِ
 مَّاٍر، َعِن الرُّبَ يِِّع بنت معوذ َرِضَي هللا َعْنها، قَاَلْت: بعثتين عميت َرِضَي هللا َعْنها ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى اَّللَُّ ُعب َْيَدَة ْبِن حُمَمَِّد ْبِن عَ 

ُ َعَلْيِه َوَسلَّ   ،ُتهُ َوِعْنَدهُ ِحْلَية  َأْهَداَها لَهُ َصاِحُب اْلَبْحَرْينِ َعَلْيِه َوَسلََّم، َفِجئ ْ  َم ِمْن تِْلَك احْلِْلَيِة ِمْلَء يََدْيِه، مثَّ  فََأَخَذ َصلَّى اَّللَّ
 ". اَي بُ ن َيَّةُ َهَذا َلكِ قَاَل: "

 [ ضعيف لحال محمد بن إسحاق.:  المحقق] # 
 

 النيب صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَابُ سعة علم    -  21
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، َعْن  حدثنا ِإْسَحاُق اهْلََرِويُّ، ثنا ُهَشْيم ، َعْن َعْبِد الرَّمحَْ  - 3847 ِن ْبِن ِإْسَحاَق، َعْن َأيِب بُ ْرَدَة ابن َأيِب ُموَسى اأْلَْشَعِريِّ
،  أُْعِطيُت َمَفاتِيَح اْلَكاَلِم، َوَخَواتِيَمهُ  َعَلْيِه َوَسلََّم: " أَبِيِه َرِضَي هللا َعْنه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ  ". قُ ْلنَا: اَي َرُسوَل اَّللَِّ

ُ َعزَّ َوَجلَّ، فَ َعلََّمنَا. َعلِّ   ْمنَا ِمَّا َعلََّمَك اَّللَّ
 [عنة هشيمنضعيف من أجل عبد الرحمن بن إسحاق فهو ضعيف، وع:  المحقق] # 

 

 بَابُ مَا اختص به صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على األنبياء عليهم الصالة والسالم   -  22
ْبُن    -  3853 اْلَعزِيِز  َعْبُد  هللا حدثنا  َرِضَي  عائشة  عن  عقبة،  بن  أيوب  َعْن  َيَساٍف،  ْبُن  َعاِمُر  ثنا  قَاَلْت:  َأاَبَن،  َعْنها   

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " أَ  ، أَْنَت َسيُِّد اْلَعَرِب؟ قَاَل َصلَّى اَّللَّ   اَن َسيُِّد َوَلِد آَدَم َواَل َفْخَر، آَدُم حَتَْت ِلَواِئي َواَل قُ ْلُت: اَي َرُسوَل اَّللَِّ
 ". َفْخَر 

 َوِإْسنَاُدهُ َضِعيف  أَْيًضا.  *
 [ الحديث أصله في الصحيحين وغيرهما.و  موضوع لحال عبد العزيز بن أبان. وفيه أيوب ضعيف.إسناده : المحقق] # 

 

 بَابُ نَفْعِ شَفَاعَتِهِ   -  25
أَتَ َرْيَن قَ َرابَ َتِك ِمْن  اَل: رََأى ُعَمُر اْمَرأًَة يف زِيَِّها، فَ َقاَل هَلَا:  قَاَل ِإْسَحاُق: أان َعْبُد الرَّزَّاِق أان َمْعَمٍر، َعْن قَ تَاَدَة قَ   - 3858

ئًا، َفذََكَرْت َذِلَك لَِرُسوِل اَّللَِّ َصلَّ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يغين َعْنِك ِمَن اَّللَِّ َشي ْ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ َقاَل:َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  ِإنَّهُ "   ى اَّللَّ
َفُع َشَفاَعيِت   ". يَ ن ْ

َخالَّ  فََأْخَْبين   : َمْعَمر  هلََ قَاَل  قَاَل  َوأَنَّهُ  طَاِلٍب،  َأيِب  بِْنُت  َهاِنٍئ  أُمُّ  اْلَمْرَأَة  تِْلَك  َأنَّ  أَبِيِه:  الرَّمْحَِن، َعْن  ْبُن َعْبِد  ينفع ُد  ِإنَّهُ  ا: 
 شفاعيت وجاً وحكم. 

 يلة ِمْن جوالن، َوَحَكُم ْبُن َسْعٍد ِمْن َمْذِحٍج. قَاَل عبد الرمحن: ومها قبيلتان: وجا: قب
 [ رجاله ثقات إالَّ أنه مرسل، قتادة لم يدرك العهد النبوي فالحديث ضعيف.: المحقق] # 

 

 بَابُ فَضْلِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اهلل عَنْه   -  26
 َسِعيٍد َرِضَي هللا َعْنه: قَاَل:  َعْن أُنَ ْيِس ابن َأيِب ََيََْي، َعْن أَبِيِه، َعْن َأيِب قَاَل أَبُو َبْكٍر: حدثنا َحاُِتُ ْبُن ِإْْسَاِعيَل،    - 3859

ِِبِْرَقٍة   رَْأَسهُ  َعاِصب   َوُهَو  اْلَمْسِجِد،  يف  َوََنُْن  َوَسلََّم.  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّ  َرُسوُل  علينا  ِفيِه،  َخَرَج  َماَت  الَِّذي  َمَرِضِه  يف 
". َوِفيِه: َفِضيَلةُ َأيِب  َوالَِّذي نَ ْفِسي بَِيِدِه ِإيّنِ لََقائِم  َعَلى احْلَْوِض السَّاَعَة ... احْلَِديثَ َوى ِقَبَل اْلِمْنَْبِ، فَات َّب َْعنَاُه. فَ َقاَل: "فََأهْ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفمَ   ا قَاَم َحَّتَّ السَّاَعِة. َبْكٍر َرِضَي هللا َعْنه. َويف آِخرِِه: مثَّ َهَبَط َصلَّى اَّللَّ
 [ حسن لحال حاتم، وسمعان فهما صدوقان.: المحقق[ ]. وهو في الصحيحين بنقص ألفاظ.رواته ثقات ]البوصيري:  # 

 

َرِضيَ   -  3860 ْبِن حُمَمٍَّد، عن عائشة  اْلَقاِسِم  َمْيُموٍن، َعِن  ْبُن  أان ِعيَسى  حدثنا يَزِيُد،  ْبُن َمِنيٍع:  هللا َعْنها  َوقَاَل َأمْحَُد   
ن َُهْم، َفَحَضَرِت الصَّاَلُة، فَ َقاَل ِباَلل  أليب بكر َرِضَي هللا َعْنهما:   قَاَلْت: َخَرَج َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى ُ َعَلْيِه َوَسلََّم لُِيْصِلَح بَ ي ْ اَّللَّ

َوَسلَّمَ  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ اَّللَِّ َصلَّى  َرُسوُل  َولَْيَس  الصَّاَلُة،  َحَضَرِت  َوتُ   َقْد  َوأُِقيَم،  أَُؤذَِّن  َأْن  َلَك  فَ َهْل  قَاَل  َشاِهًدا،  اِبلنَّاِس؟  َصلَِّي 
َم أَبُو َبْكٍر َرِضَي هللا َعْنه َوَصلَّى اِبلنَّاِس، َفَجاَء َرُسو   ،ِإْن ِشْئتَ   :َرِضَي هللا َعْنه  ُل فََأذََّن ِباَلل  َرِضَي هللا َعْنه، َوأَقَاَم، َوتَ َقدَّ
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ُتمْ  َعَلْيِه َوَسلََّم بَ ْعَدَما فَ رََغ. فَ َقاَل: " اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ  ُ َعلَ َأَصلَّي ْ "؟ قَالُوا: َمْن َصلَّى ِبُكمْ ْيِه َوَسلََّم: ""؟ قَالُوا: نَ َعْم، قَاَل َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: "  ُتمْ أَبُو َبْكٍر َرِضَي هللا َعْنه. قَاَل َصلَّى اَّللَّ بَ   ،َأْحَسن ْ  . " ِغي ِلَقْوٍم ِفيِهْم أَبُو َبْكٍر َأْن يَ ُؤمَُّهْم َأَحد  َغرْيُهُ اَل يَ ن ْ

 [ ضعيف لضعف عيسى بن ميمون.حسن لغيره، وهذا إسناد : المحقق]]البوصيري: سنده ضعيف.[  # 
 

هللا  -  3863 َرِضَي  ابن عباس  ُهْرُمَز، َعْن َعطَاٍء، َعِن  أَبُو  اَنِفع   ثنا  ََتِيٍم،  َخَلُف ْبُن  ِمَن   حدثنا  رَُجل   َجاَء  قَاَل:  َعْنهما 
ُ َعَلْيِه   َوَبنْيَ َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َنهُ  َوَسلََّم قَ َرابَة  ِمْن ِقَبِل النَِّساِء، َوُهَو يف بيت عائشة َرِضَي هللا َعْنها، َفَدَخَل  اْلَغْزِو، َوبَ ي ْ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  ،َفَسلَّمَ  َصلَّى  . فَ َقاَل: َأيُّ النَّاِس َأَحبُّ ِإلَْيَك؟ قَاَل "ْرَحبًا ِبَرُجٍل َسِلَم َوَغِنَم، َهاِت َحاَجَتكَ مَ "فَ َقاَل َصلَّى اَّللَّ
َوَسلََّم: " َعَلْيِه   ُ َخْلِفي اَّللَّ هللا َعْنها    -  "َهِذِه  َرِضَي  النَِّساءِ   ، -وهي عائشة  ِمَن  َأْعِنَك  مَلْ  قَالَ   ،قَاَل:  الّرَِجاِل.  ِمَن    َأْعِنيَك 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:   ". أَبُوَها"َصلَّى اَّللَّ
 اَنِفع  َمرْتُوك   *

ه]البوصيري:    #   أبو  نافع  سنده  ضعيف.في  وهو  الجمال،  ]رمز  فهو  :  المحقق [  هرمز  أبي  نافع  لحال  الضعف  شديد 
 [ متروك.

 

ثنا َعْمُرو ْبُن ُعْثَماَن اْلِكاَليِبُّ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن   - النَّاِقُد ُهوَ   -َوقَاَل أَبُو يَ ْعَلى: حدثنا َعْمُرو ْبُن حُمَمٍَّد أَبُو ُعْثَماَن   - 3865
َعِن اْلَقاِسِم ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن، َعْن َأيِب أَُماَمَة َرِضَي   -ُهَو َعِليُّ ْبُن يَزِيَد  -َأيِب َعْبِد الرَِّحيِم، َعْن َأيِب َعْبِد اْلَمِلِك َسَلَمَة، َعْن 

إىل عمر َرِضَي هللا َعْنهما، فَ َلْم يَ ْقَبْل ِمْنُه،  اَل: َكاَن َبنْيَ َأيِب بكر وعمر َرِضَي هللا َعْنهما ُمَعاتَ َبة ، فَاْعَتَذَر أَبُو َبْكٍر  هللا َعْنه قَ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَاْشَتدَّ َعَلْيِه، مثَّ رَاَح ِإلَْيِه ُعمَ  ُر َرِضَي هللا َعْنه، َفَجَلَس فََأْعَرَض َعْنُه، مثَّ حَتَوََّل  فَ ب ََلَغ َذِلَك َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

، َقْد َأَرى ِإْعَراَضَك   ،فََأْعَرَض َعْنهُ   ،فََأْعَرَض َعْنُه. مثَّ قَاَم َفَجَلَس َبنْيَ يََدْيهِ   ،اآْلَخرِ   َفَجَلَس ِإىَل اجْلَاِنبِ  فَ َقاَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّ
، َواَل َأَرى َذِلكَ  ، َواَّللَِّ ما أابيلَعينِّ نْ يَا َساَعًة  َأِعيَش يف  أن ال  ِإالَّ ِلَشْيٍء بَ َلَغَك عين، فما خْب َجْثِوي َوأَْنَت ُمْعِرض  َعينِّ الدُّ

َعينِّ  ُمْعِرض   "  ،َوأَْنَت  َوَسلََّم:  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  ت َ فَ َقاَل  فَ َلْم  َبْكٍر  أَبُو  ِإلَْيَك  اْعَتَذَر  الَِّذي  يًعا  أَْنَت  مجَِ ُتُكْم  ِجئ ْ ِإيّنِ  ِمْنُه؟  ْقَبْل 
َصَدْقتَ  َصاِحِب:  َوقَاَل  َوَسلََّم:  .  "فَ ُقْلُتْم: َكَذْبَت.  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  قَاَل  َوَصاِحِب "مثَّ  ََترِِكيَّ  أَنْ ُتْم  َمرَّاٍت.  "َهْل   َثاَلَث 

. َوَلِكْن لَهُ َشاِهد  يف اْلُبَخاِريِّ  * ْرَداِء َرِضَي هللا َعْنه. ِإْسنَاُدهُ َضِعيف    ِمْن َحِديِث َأيِب الدَّ
ضعيف لضعف عمرو بن عثمان،  :  المحقق[ ]وأصله في الصحيح من حديث أبي الدرداء.رواه أبو يعلى  ]البوصيري:    #  

 [ واأللهاني
 

د : حدثنا يُوُسُف ْبُن اْلَماِجُشوِن، َعْن أَبِيِه، َعْن َأيِب ُهرَ  - 3867 يْ َرَة َرِضَي هللا َعْنه، قَاَل: أَبُو اْلَقاِسِم َصلَّى َوقَاَل ُمَسدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: "   . . احْلَِديَث. َدَخَلِت اْمرََأة  النَّاَر يف ِهرَّةٍ اَّللَّ

 أَبُو َبْكٍر وعمر. وليس مثة أَبُو َبْكٍر وال عمر َرِضَي هللا َعْنهما. َوِفيِه يشهد َعَلى َذِلكَ 
َنَما رَُجل  يف غنمه إذ جاءه الذِّْئُب فََأَخَذ َشاًة ... احْلَِديَث َوِفيِه: يشهد َعَلى َذِلَك أَبُو   َعَلْيِه َوَسلََّم: " قَاَل َصلَّى اَّللَُّ  َوبَ ي ْ

 َلُه. ، ِمث ْ بكر وعمر َرِضَي هللا َعْنهما
َنَما رَُجل  رَاِكب  بَ َقَرًة ... احْلَِديَث. َوِفيِه: َيْشَهُد َعَلى َذِلكَ  أَبُو َبْكٍر وعمر. وليس مثة أَبُو َبْكٍر وال عمر َرِضَي هللا  َوبَ ي ْ

 َعْنهما.
َنَما رَُجل  مَيِْشي يف ُحلٍَّة َقْد َأْعَجب َْتهُ نَ ْفُسهُ خسف هللا تعاىل بِِه. .  احْلَِديَث، َوِفيِه: َيْشَهُد َعَلى َذِلَك أَبُو َبْكٍر  قَاَل: َوبَ ي ْ
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 مر َرِضَي هللا َعْنهما.وعمر. وليس مثة أَبُو َبْكٍر وال ع
 ِة َحْسُب. َهَذا احْلَِديُث َأْصُلهُ يف الصَِّحيِح َوَغرْيِِه ُمت ََفّرِقًا. َومَلْ َيْذُكُروا الشََّهاَدَة ِإالَّ يف ِقصَِّة اْلب ََقرَ  *

 [ حسن من أصل يعقوب أبي يوسف فهو صدوق : المحقق[ ]رواته ثقات. إالَّ أنه منقطع.لبوصيري: ]ا # 
 

د : حدثنا أَبُو َعَوانََة. َعْن َعْبِد اْلَمِلِك ْبِن ُعَمرْيٍ، َعْن آِل َأيِب َهيَّاٍج قَاَل: ِإنَّ َرُسوَل ا  -  3877 ُ  َوقَاَل ُمَسدَّ َّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َهُ َوَسلََّم قَاَل: "َعَلْيِه   ُ   ِمْنَْبِي َهَذا َعَلى تُ ْرَعٍة ِمْن تُ رَِع اجْلَنَِّة، ِإنَّ رَُجاًل َخريَّ رَبُّهُ َعزَّ َوَجلَّ َبنْيَ َأْن يَِعيَش يف الدُّنْ يَا َما َشاَء اَّللَّ

احْلَِديَث. ِمْثُل َحِديِث َأيِب َسِعيٍد َرِضَي هللا َعْنه، َوِفيِه: َوَلِكْن " ... َأْن يَِعيَش، َوَبنْيَ ِلَقاِء رَبِِّه، فَ َبَكى أَبُو َبْكٍر َرِضَي هللا َعْنه
 ميَاٍن. ُودٌّ َوِإَخاءُ إِ 

 [ ضعيف لعنعنة عبد الملك ألنه مدلس من الثالثة. وشيخه لم أعرفه.: المحقق[ ]رواه مسد د ورواته ثقات.]البوصيري:  # 
 

 الْخَطَّابِ رَضِيَ اهلل عَنْه باب فَضَائِلِ عُمَرَ بْنِ    -  27
ُ َعَلْيِه َوقَاَل أَبُو َبْكٍر: حدثنا اْبُن ِإْدرِيَس، َعْن َأيِب اأْلَْشَهِب،    -  3894 َعْن رَُجٍل ِمْن ُمَزيْ َنَة قَاَل: ِإنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: "َوَسلََّم رََأى َعَلى ُعَمَر َرِضَي هللا َعْنه ثَ ْواًب َغِسياًل، فَ قَ  ؟" قَاَل َرِضَي  َأَجِديد  ثَ ْوُبَك َهَذا أَْم َغِسيل  اَل َصلَّى اَّللَّ
غَ  َعْنه:  اَّللَِّ هللا  َرُسوَل  اَي  "  ،ِسيل   َوَسلََّم:  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  َشِهيدقَاَل  َوتَ َوفَّ  مُحَْيًدا،  َوِعْش  َجِديًدا،  هللا   ،ا اْلَبْس  ويعطيك 
نْ يَا َواآْلِخَرةِ تعاىل قرَّة ع  ". ني يف الدُّ

َقِطع ، َوَقْد رُِوَي َمْوُصواًل ِمْن َحِديِث اب *  ن عمر َرِضَي هللا َعْنهما. أخرجه َأمْحَُد َوَغرْيُهُ ُدوَن آِخرِِه. َهَذا ُمْرَسل  أَْو ُمن ْ
 [.ضعيف ألجل اإِلبهام الوارد في سنده. فهو إما مرسل أو منقطع:  المحقق] # 

 

 مَنَاقِب عُثْمَانَ رَضِيَ اهلل عَنْه(   -  29)  
وَسى ْبُن ِإبْ َراِهيَم، ثنا اللَّْيُث ْبُن َسْعٍد َعْن يَزِيَد ْبِن َأيِب َحِبيٍب،  حدثنا أَبُو َواِئٍل َخاِلُد ْبُن حُمَمٍَّد اْلَبْصرِيُّ، ثنا مُ  - 3917

ُ َعَليْ  اِد ْبِن َأْوٍس َرِضَي هللا َعْنه َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ َنَما َأاَن َجاِلس  ِإْذ أَتين جْبيل ِه َوَسلََّم قَاَل: َعْن َأيِب اخْلرَْيِ، َعْن َشدَّ " بَ ي ْ
نَا َأاَن فيها إذ رقبت ِبَعْييَنَّ عليه ال   تُ فَّاَحًة فَانْ َفَلَقِت  صالة والسالم فَاْحَتَمَليِن َعَلى َجنَاِحِه اأْلَمْيَِن فََأْدَخَليِن َجنََّة َعْدٍن، فَ ب َي ْ

ُ َعَلْيِه وَ الت ُّفَّاَحةُ ِنْصَفنْيِ َفَخَرَجتْ  َها َجارِيَة ، فَ َقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َها  ِمن ْ َها ُحْسنًا، َواَل َأْكَمَل ِمن ْ َسلََّم: مَلْ َأَر َأْحَسَن ِمن ْ
: أاََن احْلَْورَاءُ خلقين ريب جل جالله مَجَااًل، تسبح هللا تعاىل بَِتْسِبيٍح مَلْ َيْسَمِع اأْلَوَّلُوَن َواآْلَخُروَن ِِبِْثِلِه قُ ْلُت: َما أَْنِت؟ قَاَلتْ 

 ". ِلَمْن أَْنِت؟ قَاَلْت: أاََن ِلْْلَِمنِي اأْلَْمَعِر اخْلَِليَفِة اْلَمظُْلوِم، ُعْثَماَن ْبِن َعفَّاَن َرِضَي هللا َعْنه ِمْن نُوِر َعْرِشِه. قُ ْلُت: 
]السلسلة الضعيفة    [حب ان وموسى بن إبراهيم لم يتميز لي.خالد بن محمد البصري لم أجد من ذكره غير ابن  :  المحقق]  #  

 (: موضوع. [ 5619)
 

 بَابُ فَضَائِلِ عَلِيٍّ رَضِيَ اهلل عَنْهُ(   -  30) 
نَ َزَل    -  3918 قَاَل:  َعمَّاٍر  َعْن  ِإْسَحاَق،  َأيِب  َعْن  ُسْفيَاُن  ثنا  احْلََسِن،  ْبُن  حُمَمَُّد  حدثنا  َبْكٍر:  أَبُو  َأْهِل  قَاَل  ِمْن  َشْيخ  

َث عن صفية َرِضَي هللا َعْنها  ،اْلَمِديَنِة َعَلى َمْسُروقٍ  ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   َفَحدَّ قَاَلْت: قُْمُت ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ َا  فَ ُقْلُت َلُه:   ،َأَّنَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: "  ؟. تُوِصي يِب فَِإىَل َمنْ  ،لَْيَس ِمْن َأْزَواِجَك َأَحد  ِإالَّ هَلَا قَ َرابَة  َوَعِشريَة    . "أُوِصي ِبِك ِإىَل َعِليٍّ قَاَل َصلَّى اَّللَّ
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لم ُيسم .]البوصيري:    #   راٍو  فيه  أبي شيبة بسند  بن  أبو بكر  لعنعنة :  المحقق[ ]رواه  وهو    ضعيف  السبيعي  أبي إسحاق 
ا عمار الذي روى عنه أبو إسحاق لم يتميز لي، والشيخ الذي حد ث عن صفية رضي هللا عنها لم أتمكن   مدلِ س، وفيه أيضا

 [ من تعيينه
 

احْلَاِرُث:  -  3925 َأيِب    َوقَاَل  َعْن  ْبِن ُكَهْيٍل،  َسَلَمَة  َعْن  الث َّْورِيُّ  ثنا  َهاِشٍم،  ْبُن  ََيََْي  ْبِن  حدثنا  َحَنِش  َعْن  َصاِدٍق، 
َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى   قَاَل  قَاَل:  َرِضَي هللا َعْنه  اْلَفاِرِسيِّ  َسْلَماَن  ، َعْن  وَ اْلُمْعَتِمِر، َعْن َعِليٍم اْلِكْنِديِّ َعَلْيِه   ُ "  اَّللَّ َأوََّلُكْم َسلََّم: 

 ". يِب طَاِلٍب َرِضَي هللا َعْنه َوارًِدا َعَلى احْلَْوِض َأوَُّلُكْم ِإْساَلًما، َعِليُّ ْبُن أَ 
 (: باطل.[ 6336]السلسلة الضعيفة ) [.هذا الحديث موضوع بهذا اإِلسناد، فإن يحيى بن هاشم كذاب : المحقق] # 

 

َزجْنََلةَ   -  3927 ْبُن  َسْهُل  ، َعْن    حدثنا  الث ََّقِفيِّ ُمرََّة  ْبِن  يَ ْعَلى  اَّللَِّ ْبِن  ْبِن َعْبِد  حُمَاِرٍب، َعْن ُعَمَر  الصَّبَّاُح ْبُن  ثنا  الرَّاِزيُّ، 
َبنْيَ  آَخى  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّ  َرُسوَل  ِإنَّ  قَاَل:  هللا َعْنه  َرِضَي  َجدِِّه، َعْن َعِليٍّ  النَّ أَبِيِه، َعْن  اَي   فَ ُقْلُت:  َوتَ رََكيِن  اِس 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: "  ؟!.َرُسوَل اَّللَِّ آَخْيَت َبنْيَ َأْصَحاِبَك وتركتين  َا تَ رَْكُتَك لِن َْفِسي، أَْنَت َأِخي  فقال َصلَّى اَّللَّ ترى تَ رَْكُتَك؟ ِإَّنَّ
اب  هللاَوَأاَن َأُخوَك، قَاَل: فَِإْن َحاجََّك َأَحد  فَ ُقْل: ِإيّنِ َعْبُد  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم اَل َيدَِّعيَها َأَحد  بَ ْعَدَك ِإالَّ َكذَّ  وأخو رسوله َصلَّى اَّللَّ

 ." 
ا بهذا اإِلسناد، فإن فيه عمر بن عبد هللا بن يعلى، وهو واٍه. وفيه أبوه عبد هللا وهو  :  المحقق]  #   هذا الحديث ضعيف جدا

 [ ضعيف
 

ا أَبُو ُمَعاِويََة، َعِن اأْلَْعَمِش، َعْن َسْعِد ْبِن ُعب َْيَدَة، َعِن اْبِن بُ َرْيَدَة، َعْن أَبِيِه َرِضَي هللا َعْنه  َبْكِر: حدثنَوقَاَل أَبُو   - 3929
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يف َسرِيَّةٍ  نَاهُ قَاَل: َكْيَف رَأَيْ تُْم فَ َلمَّا جِ   واستعمل علينا َعِليًّا َرِضَي هللا َعْنه  ،قَاَل: بَ َعثَ نَا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ئ ْ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقِد   ،فَ َرفَ ْعُت رَْأِسي   ،َصاِحَبُكْم؟ قَاَل: فَِإمَّا َشَكْوتُهُ َوِإمَّا َشَكاهُ َغرْيِي وَُكْنُت رَُجاًل ِمْكبَااًب، فَِإَذا النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ
 ". ْواَلهُ فَ َعِليٌّ َمْواَلهُ  ْن ُكْنُت مَ مَ َوُهَو يَ ُقوُل: "  ،امْحَرَّ َوْجُههُ 

]هو في   [.-صلى هللا عليه وسلم-عن نبيِ نا األمين . وهذا الحديث متواتر هذا الحديث صحيح بهذا اإِلسناد: المحقق] # 
 . [ وليُّه فعليٌّ  وليَّهُ  كنتُ  من المسند ولفظه "

 

ثَ نَا ُمطَِّلُب ْبُن زاَِيٍد، َعْن    -  3930 ِن حُمَمَِّد ْبِن َعِقيٍل، َعْن َجاِبٍر َرِضَي هللا َعْنه قَاَل: ُكنَّا اِبجْلُْحَفِة بَِغِديِر َعْبِد اَّللَِّ بْ َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  نَا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ، ِإْذ َخَرَج َعَلي ْ  َمْواَلهُ َمْواَلهُ فَ َعِليٌّ َمْن ُكْنُت  فَ َقاَل:"    ،فََأَخَذ َيَد َعِليٍّ َرِضَي هللا َعْنه  ،ُخمٍّ

 ." 
  [.-صلى هللا عليه وسلم-عن نبيِ نا األمين وهذا الحديث متواتر حديث جابر صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن. : المحقق] # 

 [ رواه أبو بكر بن أبي شيبة، وفي إسناده عبد هللا بن محمد بن عقيل.]البوصيري: 
 

، َعْن أَيُّوَب، َعْن ِعْكرَِمَة َوَعْن َأيِب يَزِيَد اْلَمَدينِّ قَااَل: َلمَّا أُْهِدَيْت فَاِطَمةُ  َعْبُد الرَّزَّاِق ثنا مَ قَاَل ِإْسَحاُق: أان  - 3932 ْعَمر 
 ِإىَل َعِليٍّ احْلَِديَث. 

َم يف ِكتَاِب النَِّكاِح، َوِفيِه: فَ َقاَل: "  ". ِإيَلَّ  ْنِكَحِك َأَحبَّ َأْهِلياَي فَاِطَمةُ ِإيّنِ مَلْ آُل َأْن أُ َوَقْد تَ َقدَّ
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، اَل ِخًَلَف ِفي َذِلَك،  ِرَجاُلُه ِثَقاٌت، َلِكنَّ َأْسَماَء ِبْنَت ُعَمْيٍس َكاَنْت ِفي َهَذا اْلَوْقِت ِبَأْرِض اْلَحَبَشِة َمَع َزْوِجَها َجْعَفرٍ :  حافظ]ال  #  
 [ َة ْبِن َعْبِد اْلُمطَِّلبِ ُعَمْيٍس، َوِهَي اْمَرَأُة َحْمزَ َفَلَعلَّ َذِلَك َكاَن أِلُْخِتَها َسْلَمى ِبْنِت 

 

، َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َعْمرِو بن ِهْنٍد اجْلََمِليِّ قَاَل: َلمَّا َكاَنتْ   -  3934 َلةُ أُْهِدَيْت    َوقَاَل احْلَاِرُث: حدثنا َهْوَذُة، ثنا َعْوف  لَي ْ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " قَاَل َلهُ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّ فَاِطَمةُ إىل علي َرِضَي هللا َعْنهما  ئًا َحَّتَّ آتَِيَك ى اَّللَّ " قَاَل: فَ َلْم يَ ْلَبْث  اَل حُتِْدْث َشي ْ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعَلى اْلبَابِ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأِن ات َّب ََعُهَما، فَ َقاَم َصلَّى اَّللَّ يٌّ َرِضَي  فَِإَذا َعلِ   ،ْستَْأَذَن َفَدَخلَ فَا  ،َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َها ُمْعَتِزل  َعن ْ "  ،هللا َعْنه  َوَرُسولَهُ فَ َقاَل:   َ اَّللَّ شهاب  أنك  َقْد علمت  مثَّ  ِإيّنِ  َفَمْضَمَض  ِِبَاٍء  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َفَدَعا َصلَّى   ،"

اَنِء مثَّ َنَضَح َصلَّى   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم صدرها وصدره َرضِ َأَعاَدهُ يف اإْلِ ُ َعَلْيِه    ،َي هللا َعْنهمااَّللَّ َوَْسَّْت َعَلْيِهَما، مثَّ َخَرَج َصلَّى اَّللَّ
 َوَسلََّم ِمْن عندمها. 

هذا حديث ضعيف بهذا اإِلسناد؛ ألنه  :  المحقق[ ]رواه الحارث بن أبي أسامة ورواته ثقات إالَّ أنه منقطع.]البوصيري:    #  
 [ لكنه متشيع، وروي ما يؤيد به بدعتهوالا مرسل وثانياا فيه عوف بن أبي جميلة ثقة أ

 

،َوقَاَل احْلَاِرُث: حدثنا َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن زاَِيٍد، ثنا مروان بن معاوية الفزاري َعْن قَ نَاِن ْبِن َعْبِد    -  3941 َعْن زِرِّ ْبِن   اَّللَِّ
، َمْن آَذى َعِليًّا َرِضَي هللا َعْنه  مايل َوَلُكمْ  َعَلْيِه َوَسلََّم: "  ُحب َْيٍش، َعْن َسْعٍد َرِضَي هللا َعْنه قَاَل: قَاَل رسول هللا َصلَّى اَّللَُّ 

 ". فَ َقْد َأَذاين 
 [ لعنعنة مروان بن معاوية وهو مدلس.حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف  : المحقق] # 

 

، َعْن حُمَمَِّد ْبِن ُعَمَر ْبِن َعِليٍّ َعْن أَبِيِه، َعْن َعِليٍّ  َوقَاَل ِإْسَحاُق: أخْبان أَبُو َعاِمٍر اْلَعَقِديُّ، َعْن َكِثرِي ْبِن زَْيدٍ   -  3943
الشََّجَرَة ِِبُمٍّ  َحَضَر  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ النَِّبَّ َصلَّى  ِإنَّ  قَاَل:  هللا َعْنه  "  َرِضَي  قَاَل:  هللا َعْنه  َرِضَي  بَِيِد َعِليٍّ  آِخًذا  َخَرَج  مثَّ   ،

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: "     أن هللا تبارك وتعاىل رَبُُّكْم؟أََلْستُْم َتْشَهُدونَ  َ َوَرُسوَلهُ  " قَالُوا: بَ َلى. قَاَل َصلَّى اَّللَّ أََلْسُتْم َتْشَهُدوَن َأنَّ اَّللَّ
أَنْ ُفسِ  ِمْن  ِبُكْم  َأْولِيَاؤُُكْم؟  َأْوىَل  َوَرُسولَهُ  تعاىل  هللا  وأن  "  ".ُكْم  قَاَل:  بَ َلى.  َهَذا    َفَمنْ فَ َقالُوا:  فَِإنَّ  َمْواَلهُ  َوَرُسولُهُ   ُ اَّللَّ َكاَن 

 ". ْيِديُكْم، َوَأْهُل بَ ْييِت َمْواَلُه، َوَقْد تَ رَْكُت ِفيُكْم َما ِإْن َأَخْذُتُْ ِبِه َلْن َتِضلُّوا كتاب هللا تعاىل، َسب َُبهُ بيدي، َوَسب َُبهُ ِبَِ 
، َومَجَاَعٍة من    خرج النسائيَهَذا ِإْسنَاد  َصِحيح ، َوَحِديُث َغِديِر خم قد أ  * ِمْن رَِوايَِة َأيِب الطَُّفْيِل َعْن زَْيِد ْبِن َأْرَقَم، َوَعِليٍّ

ِْمِذيُّ أَْيًضا. الصحابة َرِضَي هللا َعْنهم، َويف َهَذا زاَِيَدة  لَْيَسْت ُهنَاَك، َوَأصْ   ُل احْلَِديِث َأْخَرَجهُ الرتِّ
ألن كثير بن زيد ومحمد بن عمر    صحيح لغيره، وهذا اإلسناد حسن:  المحقق]  [رواه إسحاق بسند صحيح]البوصيري:    #  

 [. وقد سبق بيان أن الحديث متواتر في الجملة. بن علي صدوقان
 

ْبُن َسوَّاٍر اْلَمَداِئيِنُّ، ثنا نُ َعْيُم ْبُن َحِكيٍم، ثنا أَبُو َمْرمَيَ وبعض ُجلَ َوقَاَل ِإْسَحاُق: أخْبان    -  3944 َسائِِه، َعْن َعِليٍّ  َشبَابَةُ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأَخَذ بَِيِدِه يَ ْوَم َغِديِر ُخمٍّ    اللَُّهمَّ َمْن ُكْنُت َمْواَلهُ فَ َعِليُّ َمْواَلهُ فَ َقاَل: "   ،َرِضَي هللا َعْنه قَاَل: ِإنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ

 وااله َوَعاِد َمْن َعاَداُه. "، قَاَل: فَ َزاَد النَّاُس بَ ْعُد: اللَُّهمَّ َواِل َمْن 
ا لغيره بشواهده الكثيرة، وأما الزيادة التي فيه فهي ضعيفة: المحقق] #   [ .قوله: "من كنت مواله فعلي مواله". صحيحا

 
، َعْن َحَراِم ْبِن ُعْثَماَن، َعِن اْبيَنْ َجابِ   -  3948  َثُم، ثنا َحْفص  ٍر، َعْن َجاِبٍر َرِضَي هللا َعْنه  َوقَاَل َأمْحَُد ْبُن َمِنيٍع: حدثنا اهْلَي ْ

َفضَ  اْلَمْسِجِد  يف  ُمْضَطِجُعوَن  َوََنُْن  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّ  َرُسوُل  َجاَء  " قَاَل:  فَ َقاَل:  رطبا  بيده  ِبَعِسيٍب كان  َربَ نَا 
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فَ َقاَل َلهُ رسول هللا   ،َواجْنََفَل َمَعنَا َعِليٌّ َرِضَي هللا َعْنه  ،اجْنََفْلنَا" قال: فَ تَ ْرُقُدوَن يف اْلَمْسِجِد؟ ! ِإنَّهُ اَل يُ ْرَقُد يف املسجد  
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ، إِنَّ َصلَّى اَّللَّ هُ َيَِلُّ َلَك يف اْلَمْسِجِد َما َيَِلُّ يل، َوالَِّذي نَ ْفِسي بَِيِدِه إِنََّك لََتُذوُد َعْن َحْوِضي تعال اَي َعِليُّ

 ". اْلِقيَاَمِة َكَما يَُذاُد اْلَبِعرُي الضَّالُّ عن املاء بعصى َلَك ِمْن عوسج، ولكأين أنظر إىل مقامك ِمْن َحْوِضي   يَ ْومَ 
ا بهذا اإِلسناد من أجل حرام بن عثمان فهو واٍه؟ وقد قال الذهبي في : المحقق]ف.[ ]البوصيري: إسناده ضعي #  ضعيف جدا

ا  [ هذا الحديث: منكر جدا
 

 بَابُ فضائل فَاطِمَةَ صلى اهلل وسلم على أبيها وعليها " رَضِيَ اهلل عَنْها "، وفضل ابنيها رَضِيَ اهلل عَنْهما(   -  31) 
َعِليَّ    قَاَل: ِإنَّ َوقَاَل احْلَاِرُث: حدثنا َعفَّاُن، ثنا مَحَّاد ، ثنا َعِليُّ ْبُن زَْيٍد، َعْن َعِليِّ ْبِن احْلَُسنْيِ َرِضَي هللا َعْنهما    -  3952

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيَُِد ِمْن  ْبَن َأيِب طَاِلٍب َرِضَي هللا َعْنه َأرَاَد َأْن َُيُْطَب بِْنَت َأيِب َجْهٍل فَ َقاَل النَّاُس: أَتَ رَ  ْوَن َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
النَِّساِء.   ِمَن  اْمَرَأة   ِهَي  َا  ِإَّنَّ َذِلَك  َوَما   : اَنس  فَ َقاَل  ابْ َنِة َذِلَك؟  َعَلى  اَّللَِّ  َعُدوِّ  ابْ َنَة  يَ ت ََزوَُّج  َهَذا،  ِمْن  ليجدن   : اَنس  َوقَاَل 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فحمد هللا تعاىل َوأَْثََن َعَلْيِه مثَّ َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ  ا أَمَّ  قَاَل: "   َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ ب ََلَغ َذِلَك َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
، إِنَّهُ لَْيَس أِلََحٍد َأْن يَ ت ََزوََّج ابْ َنةَ    ،بَ ْعُد: َفَما اَبُل أَق َْواٍم يَ ْزُعُموَن َأيّنِ اَل أجد لفاطمة َرِضَي هللا َعْنها َا فَاِطَمةُ َبْضَعة  ِمينِّ َوِإَّنَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ".   َعُدوِّ اَّللَِّ َعَلى ابْ َنِة َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َث بِِه َعِليُّ بن احلسني َرِضَي هللا  اْلِمْسَوِر َرضِ   َهَذا ُمْرَسل ، َوَأْصُل احْلَِديِث يف الصَِّحيَحنْيِ ِمْن َحِديثِ   * َي هللا َعْنه أَنَّهُ َحدَّ

 َعْنهما، فَانْ َقَلَب َعَلى َعِليِّ ْبِن زيد وهو سي احْلِْفِظ. 
هذا الحديث  :  المحقق [ ]منقطع ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان.  رواه الحارث بن أبي أسامة بسند]البوصيري:    #  

ا علي بن   [ زيد بن جدعان وهو ضعيف فالحديث ضعيف بهذا اإِلسنادمرسل، وفيه أيضا
 

 َرِضَي هللا َعْنه قَاَل: قَاَل  حدثنا ُعب َْيُد اَّللَِّ ْبُن حُمَمٍَّد، ُهَو اْبُن َعاِئَشَة، ثنا مَحَّاد ، َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة، َعْن أَبِيهِ   -  3953
  " َوَسلََّم:  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  هللا  ومر َرُسوُل  عاملها،  ِنَساِء  َخرْيُ  َعْنها   هللا  َرِضَي  عاملها، خدَية  ِنَساِء  َخرْيُ  السالم  عليها  مي 

 ".  وفاطمة َرِضَي هللا َعْنها َخرْيُ ِنَساِء َعاَلِمَها
َرِضَي هللا َعْنهم  َهَذا ُمْرَسل  َصِحيُح اإْلِ   * ْسنَاِد، وقد أخرجه الرتمذي ِمْن طَرِيِق ُعْرَوَة، َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َجْعَفٍر عن علي 

ُر َهَذا اْلُمتَِّصَل.   ائَِها َمْرمَيُ، خري ِنَسائَِها فَاِطَمةُ ".بَِلْفِظ: " َخرْيُ ِنسَ   َوَهَذا اْلُمْرَسُل يُ َفسِّ
 [ هذا إسناد مرسل حسنو  صحيح لغيره،:  المحقق] # 

 
ْعُت ََيََْي ْبَن   -ُهَو اْبُن ِدينَاٍر    -قَاَل ِإْسَحاُق: أان النَّْضُر ُهَو اْبُن ُُشَْيٍل ثنا مَحَّاد  ُهَو اْبُن َسَلَمَة، َعْن َعْمرٍو    -  3955 ْسَِ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِلَفاِطَمةَ  هُ َكاَن يُ ْعَرُض َعَليَّ اْلُقْرآُن يف ُكلِّ َعاٍم، َوِإنَّهُ ُعِرَض َعَليَّ اْلَعاَم إِنَّ "  :َجْعَدَة: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 ". نَِّك َأوَُّل َأْهِلي حُلُوقًا يِب فَ َبَكْت، فَ َقاَل: "إِ "، َمرََّتنْيٍ َوِإيّنِ َميِّت  

 َوَقْد ُوِصَل ِمْن َوْجٍه آَخَر.  َهَذا ُمْرَسل   *
 [ من حديث عائشة عند الشيخين. الو وصورد مجاله ثقات وقد الحديث مرسل ور : المحقق] # 
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ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َرِضَي  َوقَاَل اْبُن َأيِب ُعَمَر: حدثنا ُسْفيَاُن، َعْن  - 3956 ، َعْن بَ ْعِض أزواج النِب َصلَّى اَّللَّ ، َعِن الشَّْعِبِّ زََكرايَّ
َصلَّ  النَِّبُّ  َأْرَسَليِن  قَاَلْت:  َعْنها  ثَ َها  هللا  َفَحدَّ أَبِيَها،  ِمْشَيَة  َتَِْشي  َفَجاَءْت  َعْنها،  هللا  َرِضَي  فاطمة  إىل  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ ى 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأَحًدا. فب  كت، فسئلت َرِضَي هللا َعْنها فَ َقاَلْت: اَل ُأْخِْبُ ِبِسرِّ َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َلِكْن لَْيَس ، َوَقْد َأْخَرُجوا ِمْن طَرِيِق الشَّْعِبِّ َعْن َمْسُروٍق، عن عائشة َرِضَي هللا َعْنها ََنَْوهُ ُمطَوَّاًل،  َهَذا ِإْسنَاد  َصِحيح    *

ْرَساُل فَ ُيْحَتَمَل َأْن َتُكوَن اْمَرأَة  ُأْخَرى.   ِفيِه اإْلِ
 [ عائشة رضي هللا عنها. -صلى هللا عليه وسلم-صحيح بهذا اإِلسناد إن لم يكن المراد ببعض أزواج النبي :  المحقق] # 

 

هَلِيَعةَ   -  3958 ْبُن  اَّللَِّ  َعْبُد  َحدََّثيِن  َصاِلٍح،  ْبُن  اَّللَِّ  َعْبُد  ثنا  َزجْنََلَة،  ْبُن  َسْهُل  حدثنا  يَ ْعَلى:  أَبُو  ْبِن َوقَاَل  حُمَمَِّد  َعْن   ،
ُ َعَلْيِه  اْلُمْنَكِدِر، َعْن َجاِبٍر َرِضَي هللا َعْنه قَاَل: " إِ  يَْطَعْم طََعاًما َحَّتَّ َشقَّ َذِلَك  نَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ًما مَلْ  َوَسلََّم أَقَاَم أايَّ

ئً  َشي ْ ُهنَّ  ِمن ْ َواِحَدٍة  ُيِصْب ِعْنَد  فَ َلْم  َأْزَواِجِه  َمنَاِزِل  يف  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َفطَاَف َصلَّى  رَ َعَلْيِه،  فاطمة  فأتى  هللا َعْنها ا،  ِضَي 
؟ " فَ َقاَلْت: اَل وهللا ِبيب أنت َوأُمِّي، فَ َلمَّا َخَرَج ِمْن ِعْنِدَها بَ َعَثْت َجارَة  َشْيء  آُكُلهُ فَِإيّنِ َجاِئع    اَي بنية هل عندكفَ َقاَل: " 

َها فَ َوَضَعْتهُ يف َجْفَنٍة هلََ  َها، وقالت: َواَّللَِّ أَلُ هَلَا ِبَرِغيَفنْيِ َوِقْطَعِة حَلٍْم، فََأَخَذْتهُ ِمن ْ ُ ا َوَغطَّْت َعَلي ْ وثَِرنَّ هِبََذا َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َعِة طََعاٍم، فَ ب ََعَثْت َحَسنًا أ  يًعا حُمْتَاِجنَي ِإىَل ِشب ْ و حسينا َرِضَي هللا َعْنهما ِإىَل َعَلْيِه َوَسلََّم َعَلى نَ ْفِسي َوَمْن ِعْنِدي، وََكانُوا مجَِ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّ َرسُ  َها، فَ َقاَلْت َلُه: ِبَِيِب أَْنَت َوأُمِّي َقْد أتى هللا تعاىل ِبَشْيٍء َفَخبَّْأتُهُ لك. قال َصلَّى وِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َم فَ َرَجَع ِإلَي ْ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ًزا َوحلًَْما، فَ َلمَّا َنظََرْت إِ فأتته به فكشف َعِن اجْلَْفَنِة فَِإَذا ِهَي َِمْلُ   ،" هلمي ِبهِ اَّللَّ َها هُبَِتْت َوَعَرَفْت  وَءة  ُخب ْ لَي ْ

َمْتهُ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َوَقدَّ َا بَ رََكة  من هللا عز وجل فحمدت هللا تعاىل، َوَصلَّْت َعَلى نَِبيِِّه َصلَّى اَّللَّ ُ َعَلْيِه    َأَّنَّ ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ
َ يَ ْرُزُق ِمْن َيَشاءُ    ؟ َلِك َهَذا اَي بُ ن َيَّةُ ِمْن أَْينَ ا رَآهُ محد هللا تعاىل َوقَاَل: " َوَسلََّم فَ َلمَّ  " فقلت اَي أََبِت: }ِمْن ِعْنِد اَّللَِّ ِإنَّ اَّللَّ

َ تعاىل   ({.37ِبَغرْيِ ِحَساٍب ) َا  شبيهة ِلَسيَِّدِة ِنَساِء َبيِن  احْلَْمُد َّللَِِّ الَِّذي َجَعَلِك اَي بُ ن َيَّةُ  َوقَاَل: "    ،َفَحِمَد اَّللَّ ِإْسرَائِيَل فَِإَّنَّ
ئًا  َشي ْ  ُ اَّللَّ َرزَقَ َها  ِإَذا  )  ،َكاَنْت  ِحَساٍب  بَِغرْيِ  َيَشاءُ  َمْن  يَ ْرُزُق   َ اَّللَّ ِإنَّ  اَّللَِّ  ِعْنِد  }ِمْن  قَاَلْت:  َعْنهُ   ".({  37َفُسئَِلْت 

ُ َعَلْيِه   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوَعِليٌّ َوفَاِطَمُة   ، َعْنهَوَسلََّم ِإىَل َعِليٍّ َرِضَي هللافَ ب ََعَث َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ مثَّ َأَكَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
يًعا َحَّتَّ شَ   ،َوَحَسن  َوُحَسنْي   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم وأهل بيته َرِضَي هللا َعْنهم مجَِ َما  ِبُعوا َوبَِقَيِت اجْلَْفَنةُ كَ ومجع َأْزَواِج النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ

يِع ِجريَاين   وجعل هللا تبارك وتعاىل فيها بَ رََكًة َوَخرْيًا َكِثريًا.   ،ِهَي، قَاَلْت: فََأْوَسْعُت بَِبِقيَِّتَها َعَلى مجَِ
 [ ابن َلِهيعةضعيف بهذا اإِلسناد لضعف : المحقق] .[غريب إسنادا ومتنا(: 6/115]ابن كثير في البداية والنهاية ) # 

 

َبَة، ثنا ُحَسنْيُ اْلُمَعلُِّم، َعْن حُمَمَِّد ْبِن َعِليٍّ قَاَل: اْصطَ   -  3966 رََع احلسن واحلسني  َوقَاَل احْلَاِرُث: َحدَّثَ نَا احْلََسُن ْبُن قُ ت َي ْ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفَجَعَل َرسُ  " فَ َقاَلْت  ِهَي َحَسنُ  َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل: "وُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َرِضَي هللا َعْنهما ِعْنَد َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُ    -يَ ْعيِن احْلََسَن    -له فاطمة َرِضَي هللا َعْنها: اَي َرُسوَل اَّللَِّ َكأَنَّهُ   َأَحبُّ ِإلَْيَك من احلسني َرِضَي هللا َعْنهما؟ قَاَل َصلَّى اَّللَّ
" َوَسلََّم:  جْب َعَلْيِه  والسالمإن  الصالة  عليه  َعْنهما    يل  هللا  َرِضَي  احلسن  أعني  َأْن  ُأِحبُّ  َوَأاَن  احْلَُسنْيَ،   ". يُِعنُي 

 َهَذا ُمْرَسل .  *
ا بهذا اإِلسناد؛ ألن  : المحقق[ ]رواه الحارث بن أبي ُأسامة عن الحسن بن قتيبة وهو ضعيف.: البوصيري ] #  ضعيف جدا

ا ومع ذلك  [ فهو مرسل الحسن بن قتيبة ضعيف جدا
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 بَابُ فَضْلِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ رَضِيَ اهلل عَنْه(   -  33)  
ِمْهَرانَ   -  3977 ْبِن  َمْيُموِن  اجْلََزرِيُّ، َعْن  اْلُمَعلَّى  أَبُو  أان  َهارُوَن،  ْبُن  يَزِيُد  حدثنا  َمِنيٍع:  ْبُن  َأمْحَُد  ابن عمر َوقَاَل  ، َعِن 

الرَّمْحَِن ْبَن َعْوٍف َرِضَي هللا َعْنه قَاَل أِلَْصَحاِب الشُّوَرى: َهْل َلُكْم َأْن أختار لكم وانقضى    ِإنَّ َعْبدَ   َرِضَي هللا َعْنهما قَاَل:
ُ َعَلْيِه َوسَ   ،منها؟ فَ َقاَل َعِليٌّ َرِضَي هللا َعْنه: نَ َعْم أاََن َأوَُّل َمْن َرِضيَ  ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ أَْنَت أَِمني  : "  لََّم يَ ُقولُ فَِإيّنِ ْسَِ

 ". يف َأْهِل السََّماَواِت َأِمني  يف َأْهِل اأْلَْرِض 
شديد  : المحقق[ ]رواه أحمد بن منيع بسند ضعيف؛ لضعف أبي الُمَعلَّى الجزري واسمه فرات بن السائب.]البوصيري:  # 

 [الضعف بهذا اإِلسناد من أجل أبي الُمَعلَّى الجزري فهو واهٍ 
 

. قَاَل: قَ َرأَ رَُجل  ِعْندَ  - 3978 د : حدثنا اْلُمْعَتِمُر ُهَو اْبُن ُسَلْيَماَن، َعْن أَبِيِه، َعِن احْلَْضَرِميِّ ُ   َوقَاَل ُمَسدَّ النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ اْلِقَراَءةِ  ُ الصَّْوِت، َلنيِّ ُنهُ َغرْيَ َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن عوف َرِضَي هللا َعْنهالَّ فَ َفَما بَِقَي َأَحد  ِمَن اْلَقْوِم إِ  ،َعَلْيِه َوَسلََّم َلنيِّ   ،اَضْت َعي ْ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: "  ُنهُ فقال النِب َصلَّى اَّللَّ  ". فَ َقْد فَاَض قَ ْلُبهُ  ،ِإْن مَلْ َيُكْن َعْبُد الرمحن بن عوف فَاَضْت َعي ْ

 [ الحضرمي لم يتبين لي من هو: المحقق] # 
 

ُْم َكانُوا ِعْنَد  قَاَل احْلَاِرُث: حدثنا اْبُن َأيِب أَُميََّة، ثنا أَبُو َعَوانََة، ثنا َعاِصُم ْبُن ُكَلْيٍب، ثنا نَ َفر  ِمْن َبيِن ََتِيٍم  وَ   -  3979 أَّنَّ
َثيِن ُعَمُر ْبُن اخْلَطَّاِب َرِضَي هللا َثيِن أبو بكر الصديق َرِضَي هللا    َعْنهَعْبِد اَّللَِّ بن الزبري َرِضَي هللا َعْنهما فَ َقاَل: َحدَّ قَاَل: َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: "   "، يَ ْعيِن: يف ِقصَِّة َعْبِد الرَّمْحَِن  مَلْ مَيُْت َنِبٌّ َقطُّ َحَّتَّ يَ ُؤمَّهُ رَُجل  ِمْن أُمَِّتِه َعْنه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
  َعْنه. ْبِن َعْوٍف َرِضَي هللا

ابن أبي أمية لم يتبين لي من هو  :  المحقق[ ]رواه الحارث بن أبي أسامة والبزار بسند فيه راٍو لم يسم .]البوصيري:    #  
 [ وكذلك لم يتبين لي النفر الذين رووا عن عبد هللا بن الزَُّبير.

 

 فَضْلُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وقاص رَضِيَ اهلل عَنْه(   -  36)  
: قَاَل  َعْنهما قَاَلتْ : حدثنا َعْبُد اْلَعزِيِز ْبُن أاََبَن، ثنا َشْيخ  لَنَا، َعْن عائشة بنت طلحة َرِضَي هللا  َوقَاَل احْلَاِرثُ   -  3986

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: "   ". ات َُّقوا َدْعَوَة َسْعٍد َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
مرسل شديد الضعيف بهذا اإِلسناد من  : المحقق[ ]م يسم.ة مرسًلا بسند فيه راٍو لرواه الحارث بن أبي أسام]البوصيري:    #  

لسعد أن يكون مجاب الدعوة أخرجها    -صلى هللا عليه وسلم-ودعوة النبي  .  أجل عبد العزيز بن أبان فقد تقدم أنه متروك
 [ وإسناده صحيح. الترمذي في السنن

 

 واألختان رَضِيَ اهلل عَنْهم( بَابُ فَضْلِ األصهار    -  37) 
 رِْزٍق قَاَل: حدثنا َداُوُد ْبُن ُرَشْيٍد ثنا جرول بن جندل، ثنا اْلَقاِسُم ْبُن يَزِيَد، َعْن َأيِب َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َمْرزُوٍق أَِو اْبنِ  - 3988

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: "  اَل أَتَ َزوََّج ِإىَل َأْهِل بَ ْيٍت، َواَل أَُزوُِّج  وجل، َوَعْهد  َعْهِدِه ِإيَلَّ، َأنْ َعزميَة  من ريب عز قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ئًا ِمْن بَ نَاِت ِإالَّ َكانُوا رُفَ َقاِئي يف اجْلَنَِّة    ". َشي ْ

 [ حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف: المحقق] # 
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ُعَمُر أُمَّ ُكْلثُوٍم بنت علي َرِضَي هللا َعْنهم  حُمَمٍَّد، َعْن أَبِيِه قَاَل: َلمَّا تَ َزوََّج  َوقَاَل ِإْسَحاُق: أخْبان َجْعَفر ْبن    1-  3989
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل: "    ،قَاَل: َأاَل َتنوين  ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َقِطع  يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة َغرْيَ فَِإيّنِ ْسَِ  َسَبِب  ُكلُّ َسَبٍب َوَنَسٍب ُمن ْ

 ". ونسِب 
 

ََيََْي   2-  3989 وأخْبان  َخَرَج ُعَمُر    قال:  قَاَل:  ْبِن َعِليٍّ  حُمَمَِّد  َجْعَفٍر  َأيِب  ، َعْن  اجْلُْعِفيِّ ، َعْن ُعْرَوَة  َشرِيك  ثنا  آَدَم  ْبُن 
تَ َزوَّْجُت أم كلثوم  اَي َأِمرَي اْلُمْؤِمِننَي؟ قَاَل َرِضَي هللا َعْنه:  َرِضَي هللا َعْنه ِإىَل َأْهِل الصُّفَِّة فَ َقاَل: َأاَل َتنوين؟ قَالُوا: َوَما َذاَك  

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوِلَفاِطَمَة ولعلي َرِضَي هللا َعْنهما، َوِإيّنِ ْسَِ  ُ َعَلْيِه  َرِضَي هللا َعْنها ِلَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 َن. ُقوُل: ... َفذََكَرُه. قَاَل: فََأْحب َْبُت َأْن َأُكو َوَسلََّم ي َ 

َقِطع .  *  َهَذا ُمن ْ
ا بهذا اإِلسناد؛ ألنه منقطع فإن محمَّد بن  :  المحقق[ ]  رواه إسحاق بن راهويه بسند منقطع.  ]البوصيري:  #   ضعيف أيضا

 [ . وهو بمجموع طرقه صحيح لغيره,من عمر رضي هللا عنه علي بن الحسين لم يسمع
 

 ابة رَضِيَ اهلل عَنْهم( بَابُ مَا اشْتَرَكَ فِيهِ جَمَاعَة  من الصح   -  38) 
ٍد: حدثنا َعْبُد اَّللَِّ ْبُن ُمْسِلٍم اْلُقَرِشيُّ ثنا اْلوَ   -  3992 ، َعْن  لِيُد ْبُن ُمْسِلمٍ َوقَاَل ُمَعاذُ ْبُن اْلُمَثَنَّ يف زاَِيَداِت ُمْسَنِد ُمَسدَّ

، َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن عمر رَ  ، َعْن َساملٍِ ِضَي هللا َعْنهما قَاَل: َلمَّا طُِعَن ُعَمُر ْبُن اخْلَطَّاِب َرِضَي هللا َعْنه َوَأَمَر َمْعَمٍر، َعِن الزُّْهِريِّ
يَ ْزعُ  النَّاَس  ِإنَّ  أبة  اي  فقالت:  َعْنها  هللا  َرِضَي  حفصة  عليه  َدَخَلْت  بِرًضااِبلشُّوَرى  لَْيُسوا  تََّة  السِّ َهُؤاَلِء  َأنَّ   ، ُموَن 

  ؟! ِنُدوين. فََأْسَنُدوُه. قَاَل َرِضَي هللا َعْنه: َما َعَسى َأْن يَ ُقولُوا يف َعِليِّ ْبِن َأيِب طَاِلٍب َرِضَي هللا َعْنههللا َعْنه: َأسْ   فَ َقاَل َرِضيَ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل: "   ْعُت النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ " َما َعَسى َأْن  َحْيُث َأْدُخُل  اَي َعِليُّ َيَدُك يف يَِدي، َتْدُخُل َمِعي يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة  ْسَِ

َعْنه  هللا  َرِضَي  ُعْثَماَن  يف  َوسَ   ؟!يَ ُقولُوا  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  النَِّبَّ  ْعُت  "  ْسَِ يَ ُقوُل:  َماَلِئَكةُ  لََّم  َعَلْيِه  ُتَصلِّي  ُعْثَماُن  مَيُوُت  يَ ْوَم 
: ِلُعْثَماَن َخاصَّ السََّماِء   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: "    ؟. ًة َأْم لِلنَّاِس َعامَّةً " قُ ْلُت: اَي َرُسوَل اَّللَِّ "، َما َعَسى   ِلُعْثَماَن َخاصَّةً قَاَل َصلَّى اَّللَّ

َلًة َوَقْد َسَقَط رَْحُلهُ فَ قَ   ؟!طَْلَحَة ْبِن ُعب َْيِد اَّللَِّ  َأْن يَ ُقولُوا يف  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل لَي ْ ْعُت النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ َمْن يَُسوِّي يل  اَل: " ْسَِ
ْبُن ُعب َْيِد اَّللَِّ رَْحِلي َوُهَو يف اجْلَنَِّة   َلهُ َصلَّى اَّللَُّ   ،" فَ َبَدَر طَْلَحةُ  ُ َفَسوَّاهُ  النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ َوَسلََّم َحَّتَّ رَِكَب، فَ َقاَل َلهُ   َعَلْيِه 

َوَسلََّم: "   جْبيل عليه الص َعَلْيِه  هذا  َحَّتَّ اَي طَْلَحةُ  اْلِقيَاَمِة  يَ ْوِم  َأْهَواِل  َويَ ُقوُل: َأاَن َمَعَك يف  السَّاَلُم  والسالم يقريك  الة 
َها  ".  ُأجْنَِيَك ِمن ْ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ َما َعسَ   َفَجَلَس الزَُّبرْيُ َرِضَي  ، اَنمَ َوَقدْ  ،ى َأْن يَ ُقولُوا يف الزَُّبرْيِ ْبِن اْلَعوَّاِم َرِضَي هللا َعْنه؟ ! رَأَْيُت النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ
َقَظ فَ َقاَل َلُه: "   " قَاَل َرِضَي هللا َعْنه: مَلْ َأَزْل ِبَِيِب أَْنَت َوأُمِّي.   مَلْ تَ َزْل؟  اَي َأاَب َعْبِد اَّللَِّ هللا َعْنه َيُذبُّ َعْن َوْجِهِه َحَّتَّ اْست َي ْ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: "   يل عليه الصالة والسالم يقريك السَّاَلَم َويَ ُقوُل: َأاَن َمَعَك يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة َحَّتَّ َأُذبَّ هذا جْب قَاَل َصلَّى اَّللَّ
 ". ر َعْن َوْجِهَك َشَرَر النا

َوقَّاصٍ  َأيِب  ْبِن  َسْعِد  يف  يقولوا  َأْن  َبْدرٍ   ؟!َما َعَسى  يَ ْوَم  يقول  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ النِب َصلَّى  َأْرَبَع   َوَقدْ   ،ْسعت  قَ ْوَسهُ  َأْوتَ َر 
 ". اْرِم ِفَداَك َأيِب َوأُمِّي َعْشَرَة َمرًَّة َيْدفَ ُعَها ِإلَْيِه َويَ ُقوُل: " 
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ُ َعَلْيِه َوَسلََّم وهو يقول يف منزل فاطمة َرِضَي هللا    ؟! ُقولُوا يف َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َعْوفٍ وما َعَسى َأْن ي َ  رَأَْيُت النِب َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوسَ   ،َعْنها واحلسن واحلسني َرِضَي هللا َعْنهما يَ ْبِكيَاِن ُجوًعا َويَ َتَضوَّرَانِ  ؟  َمْن َيِصلُنَا ِبَشْيءٍ لََّم: " فَ َقاَل النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ

ن َ   بصفحة" َفطََلَع َعْبُد الرَّمْحَِن بن عوف َرِضَي هللا َعْنه   ُ َعَلْيِه ِفيَها َحْيَسة  َورَِغيَفاِن بَ ي ْ ُهَما ِإَهاَلة ، فَ َقاَل َلهُ النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ
 ". ُر آِخَرِتَك فََأاَن هَلَا َضاِمن  كفاك هللا تعاىل أَْمَر ُدنْ يَاَك، َوَأمَّا َأمْ َوَسلََّم: "  

الوليد بن مسلم   ضعيف بهذا اإِلسناد لعنعنة:  المحقق[ ]رواه مسد د بسند ضعيف لتدليس الوليد بن مسلم.]البوصيري:  # 
 [وهو مدلس.

 

،   َوقَاَل َعْبُد: َحدَّثَ نَا َهاِشُم ْبُن اْلَقاِسِم، ثنا َعْبُد اْلَعزِيِز ْبُن الن ُّْعَماِن، َعْن يَزِيَد ْبِن َحيَّاَن، َعنْ   -  3994 َعطَاٍء اخْلُرَاَساينِّ
اَّللَِّ  َرُسوُل  قَاَل  قَاَل:  هللا َعْنه  َرِضَي  ُهَريْ َرَة  َأيِب  َوسَ   َعْن  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ "  َصلَّى  قَ ْلِب لََّم:  يف  ِإالَّ  اأْلَْربَ َعِة  َهُؤاَلِء  ُحبُّ  ََيَْتِمُع  اَل 

 ". ُمْؤِمٍن، أَبُو َبْكٍر، َوُعَمُر، وعثمان، وعلي 
َقِطع .  *  َهَذا ُمن ْ

ثقات.]البوصيري:    #   ورواته  بن حميد  بين:  المحقق[ ]رواه عبد  لًلنقطاع  اإِلسناد  بهذا  وأبي    ضعيف  الخراساني  عطاء 
 [هريرة.

 

هللا َعْنه    وقال احْلَاِرُث: حدثنا اْلُمْقِرُئ حدثنا ُعَمُر ْبُن ُعب َْيٍد هللا، َعْن ُسَهْيٍل، َعْن أَبِيِه، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة َرِضيَ   -  3995
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ُ  َوََنُْن ُمت ََواِفرُ قَاَل: ُكنَّا َمْعَشَر َأْصَحاِب َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ وَن نَ ُقوُل: أَْفَضُل َهِذِه اأْلُمَِّة بَ ْعَد نَبِيَِّها َصلَّى اَّللَّ

 َعَلْيِه َوَسلََّم أَبُو َبْكٍر مثَّ ُعَمُر، مث عثمان َرِضَي هللا َعْنهم، مثَّ َنَسْكُت. 
 [ ضعيف بهذا اإِلسناد لضعف عمر بن عبيد.:  المحقق] # 

 

اِد ْبِن َأْوٍس َرِضَي هللاَحدَّثَ نَا    -  3998 َعْنه   َعْبُد الرَِّحيِم ْبُن َواِقٍد ثنا َبِشرُي ْبُن زَاَذاَن َعْن رَُكنْيٍ، َعْن َمْكُحوٍل، َعْن َشدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: "    أُمَّيِت َوَأْعَدهُلَا، َوُعْثَماُن أحيا أُمَّيِت ، َوُعَمُر َأْجَرأُ أَبُو َبْكٍر َأرَْأُف أُمَّيِت وأرمحهماقَاَل: ِإنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ

ْرَداِء    َوَأْكَرُمَها، َوَعِليٌّ أََلبُّ أُمَّيِت َوَأْشَجُعَها، َوَعْبُد اَّللَِّ ْبُن َمْسُعوٍد أَبَ رُّ أُمَّيِت َوآَمنُ َها، َوأَبُو َذرٍّ َأْزَهُد أُمَّيِت َوَأْصَدقُ َها، َوأَبُو الدَّ
َقاَها، َوُمَعاِويَةُ َأْحَلُم أُمَّيِت َوَأْجَوُدَها َأْعَذُر أُمَّيِت   ". َوأَت ْ

ضعيف بهذا اإِلسناد لضعف عبد الرحيم بن واقد  : المحقق[ ]رواه الحارث بسند ضعيف لجهالة بعض رواته.]البوصيري:  # 
 [وبشير بن زاذان؛ وألن حديث مكحول عن شداد رضي هللا عنه مرسل.

 

ثَ نَا حُمَمَّ  - 4000 ُتهُ ِمْن َحِديِث َأيِب الرَّبِيِع  -ُد ْبُن الصَّبَّاِح َوأَبُو الرَّبِيِع الزَّْهَراينُّ َحدَّ قَااَل: ثنا ِإْْسَاِعيُل ْبُن زََكرايَّ ثنا   -وََكت َب ْ
قَا هللا َعْنهما  َرِضَي  ابن عباس  اخْلَزَّاُز، َعْن ِعْكرَِمَة، َعِن  أَبُو ُعَمَر  َرُسوُل  النَّْضُر  َعَلى  َل: َكاَن  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ اَّللَِّ َصلَّى 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: "    ،فَ ت ََزْلَزَل اجْلََبلُ   ،ِحَراءٍ  "، َوَعَلْيِه َرُسوُل  اثْ ُبْت ِحَراءُ َفَما َعَلْيَك ِإالَّ َنِبٌّ َأْو ِصدِّيق  َأْو َشِهيد   فَ َقاَل َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوسَ  َي هللا  لََّم َوأَبُو َبْكٍر َوُعَمُر َوُعْثَماُن َوَعِليٌّ َوطَْلَحةُ َوالزَُّبرْيُ َوَعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن َعْوٍف وسعد وسعيد َرضِ اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 َعْنهم. 
ا بهذا اإِلسناد ألجل النَّْضر بن عبد الرحمن أبي عمر فإنه متروك:  المحقق] #   [ ضعيف جدا
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 وَلِيدِ رَضِيَ اهلل عَنْه( ذِكْر خَالِدِ بْنِ الْ   -  41) 
َرِضَي هللا َعْنه قَاَل أَبُو َبْكٍر: حدثنا يَزِيُد ْبُن َهارُوَن، َعْن َأيِب َمْعَشٍر، َعْن َسِعيِد ْبِن َأيِب َسِعيٍد، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة    -  4006

هرشا، ثنية  َوَسلََّم من  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ النَِّبِّ َصلَّى  َمَع  َهَبْطُت  نَ ْعِلهِ   قَاَل:  ِشْسُع  ِشْسِعي  فَانْ َقَطَع  فَ نَاَوْلتُهُ  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ  َصلَّى اَّللَّ
َأْن   َوَجَلسَ فََأََب  "    يَ ْقب ََلهُ  يل:  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  فَ َقاَل  نَ ْعَلُه،  لُِيْصِلَح  َشَجَرٍة  ِظلِّ  يف  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َمْن  َصلَّى  اْنظُْر 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: "  ؟ " قُ ْلُت: َهَذا ُفاَلن  َرىت َ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يل: "  بِْئَس َعْبُد اَّللَِّ ُفاَلن  . قَاَل َصلَّى اَّللَّ اْنظُْر  "، مثَّ قَاَل َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َمْن تَ َرى  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يل: "، قَالَ ُد اَّللَِّ ُفاَلن  بِْئَس َعبْ "؟ قُ ْلُت: َهَذا ُفاَلن  قَاَل َصلَّى اَّللَّ : مثَّ قَاَل َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: "  اْنظُْر: َمْن تَ َرى  "   ُ َعَلْيِه  نِْعَم َعْبُد اَّللَِّ ُفاَلن   "؟ قُ ْلُت: َهَذا ُفاَلن . قَاَل َصلَّى اَّللَّ ". َوالَِّذي قَاَل َصلَّى اَّللَّ
 " َخاِلُد ْبُن اْلَولِيِد َرِضَي هللا َعْنه، َوَأمَّا اآْلَخَراِن اَل ُأْخِْبُ هِبَِما َأَحًدا.  ُفاَلن  نِْعَم َعْبُد اَّللَِّ ُه: " َوَسلََّم لَ 

*  .  أَبُو َمْعَشٍر َضِعيف 
 [ . والحديث صحيح لغيره.ضعيف بهذا اإِلسناد لضعف أبي معشر نجيح بن عبد الرحمن:  المحقق] # 

 

 رَضِيَ اهلل عَنْه( فَضْلُ سَلْمَانَ    باب   -  42) 
َسْعد    -  4014 َدَخَل  قَالُوا:  َأْشيَاِخِه  َعْن  ُسْفيَاَن،  َأيِب  َعْن  اأْلَْعَمُش،  ثنا  َداُوُد،  أبو  حدثنا  منيع:  ْبُن  َأمْحَُد  َعَلى    َوقَاَل 

َ  فَ َقالَ   ،َسْلَماُن َرِضَي هللا َعْنه  فَ َبَكى،سلمان َرِضَي هللا َعْنهما يَ ُعوُدهُ   ؟ تُ ُويفِّ  َلهُ َسْعد  َرِضَي هللا َعْنه: َما يُ ْبِكيَك اَي َعْبَد اَّللَِّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوُهَو َعْنَك راض، وترد عليه احْلَْوِض، َوتَ ْلَقى َأْصَحاَبَك.   َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 [داود لم يتميز لي وأبإلسناد فيه صحيح لغيره، وهذا ا:  المحقق] # 

 
 فَضْلُ صَفْوَانَ بْنِ الْمُعَطَّلِ رَضِيَ اهلل عَنْه(   -  45) 

احْلََسُن، َعْن َصاِحبٍ   -  4018 أَنْ بََأين  ثنا اْبُن َعْوٍن،  َأْخَضَر،  ُسَلْيُم ْبُن  حدثنا اْلَقَوارِيرِيُّ، ثنا  أَبُو يَ ْعَلى:  النَِّبُّ  قَاَل  زَاَد   
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َرِضَي هللا   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن يف َسَفٍر   -َعْنه قَاَل اْبُن َعْوٍن: َكاَن ُيَسمَّى سفينة َصلَّى اَّللَّ أن رسول هللا َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفَجاَء َصْفَواُن ْبُن الْ  هِبَا زَاُد النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ ا أان ِبعطيك َحَّتَّ  ُمَعطَِّل فَ َقاَل: ِإيّنِ َقْد ُجْعُت. فقال: مَورَاِحَلُتهُ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َويَ ْنِزُل النَّاُس فنأكل. قَاَل: فَ َقاَل َهَكَذا اِبلسَّْيِف وََكشَ  َف ُعْرقُوَب الرَّاِحَلَة، قَاَل: وََكاَن  َيَُْمَرين النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ

َأْمر   َحَزهَبُْم  َفسَ   ِإَذا  َأوََّل،  اْحِبْس  َأوََّل  اْحِبْس  َما قَالُوا:  رََأى  فَ َلمَّا  َوَسلََّم،  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ اَّللَِّ َصلَّى  َرُسوُل  َوَجاَء  فَ َوقَ ُفوا،  ِمُعوا 
ب َُعُهْم  "، َفجَ َوَأَمَر النَّاَس َأْن َيِسريُوا   ،اْخُرجْ َصَنَع َصْفَواُن ْبُن اْلُمَعطَِّل اِبلرَّاِحَلِة، قَاَل َلُه: "  َحَّتَّ َعَل َصْفَواُن ْبُن اْلُمَعطَِّل يَ ت ْ

ُ َعَلْيِه وَ  َسلََّم  ِإىَل النَّاِر َأْخَرَجيِن؟ قَاَل: فَأَتَ ْوا نَ َزلُوا، َفَجَعَل َيَْتِي َُهْم يف رَِحاهِلِْم َويَ ُقوُل: ِإىَل أَْيَن َأْخَرَجيِن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َقالُوا: اَي َرسُ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى   َلَة َويَ ُقوُل: ِإىَل  اَّللَّ : َما زَاَل َصْفَواُن بن املعطل يتحوب رَِحالَنَا ُمْنُذ اللَّي ْ وَل اَّللَِّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإىَل النَّاِر َأْخَرَجيِن  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: "فَ َقاَل َرُسوُل  ؟،  أَْيَن َأْخَرَجيِن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ نَّ َصْفَواَن ْبَن  إِ اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 ". اْلُمَعطَِّل َخِبيُث اللَِّساِن طَيُِّب اْلَقْلِب 

ذكره  يصح :  المحقق]  #   من  أجد  ولم  سفينة  عن  روى  فيمن  ذكر  وقد  ممكن  سفينة  من  الحسن  وسماع  اإِلسناد  بهذا  ح 
 [ باإلرسال عنه فالظاهر االتصال
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 ه( فَضْلُ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اهلل عَنْ   -  46) 
، َعِن الن ُّْعَماِن ْبِن َبِشرٍي َرِضَي    -  4020 ، ثنا جُمَاِلد  َعِن الشَّْعِبِّ هللا َعْنه قَاَل: ِإنَّ  َوقَاَل احْلَاِرُث: حدثنا اخْلَِليُل ْبُن زََكرايَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم   أْلَْعَرايِبُّ، َفَجاَء ُخَزمْيَةُ ْبُن ََثِبٍت َرِضَي هللا َعْنه فَ َقاَل: اَي اْشرَتَى ِمْن َأْعَرايِبٍّ فَ َرًسا َفَجَحَدهُ اَرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 َأْعَرايِبُّ َأجَتَْحُد؟ أاََن َأْشَهُد َعَلْيَك أَنََّك ِبْعَتُه. 

ْبُن ََثِبٍت فََأْعِطيِن الثََّمَن. فَ َقاَل َرُسوُل اَّللَِّ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: "  فَ َقاَل اأْلَْعَرايِبُّ: ِإْن َشِهَد َعَليَّ ُخَزمْيَةُ  ِإانَّ مَلْ  َصلَّى اَّللَّ اَي ُخَزمْيَةُ 
؟ َفَجَعَل "، فقال َرِضَي هللا َعْنه: أاََن َأَصدُِّقَك َعَلى خَ فكيف تشهد؟    ،ُنْشِهْدكَ  َْبِ السََّماِء، َأاَل ُأَصدُِّقَك َعَلى َذا اأْلَْعَرايِبِّ

َعَلْيهِ   ُ اَّللَّ اَّللَِّ َصلَّى  رَُجَلنْيِ   َرُسوُل  ِبَشَهاَدِة  َشَهاَدتُهُ  جَتُوُز  رَُجل   ْساَلِم  اإْلِ يف  َيُكْن  فَ َلْم  رَُجَلنْيِ،  ِبَشَهاَدِة  َشَهاَدَتهُ   َغرْيَ َوَسلََّم 
 ْبِن ََثِبٍت َرِضَي هللا َعْنه. ُخَزمْيََة 

:  المحقق[ ] نه الخليل بن زكريا.رواه الحارث بن أبي ُأسامة بسند ضعيف لضعف مجالد بن سعيد والراوي ع]البوصيري:    #  
ا بهذا اإِلسناد؛ ألن الخليل بن زكريا متروك  [ ضعيف جدًّ

 

 فَضْلُ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ وَوَرَقَةَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ(   -  48)  
َسِعيدِ   -  4022 ْبِن  ِهَشاِم  ْبِن  نُ َفْيِل  َعْن  اْلَمْسُعوِديُّ  حدثنا  الطَّيَاِلِسيُّ:  اْلَعَدِويِّ    قَاَل  نُ َفْيٍل  ْبِن  َعْمرِو  ْبِن  زَْيِد   -ْبِن 

ِإىَل رَاِهٍب  يِه، َعْن َجدِِّه قَاَل: ِإنَّ زَْيَد ْبَن َعْمرٍو َوَورََقَة ْبَن نَ ْوَفٍل َخَرَجا يَ ْلَتِمَساِن الدِّيَن َحَّتَّ انْ ت ََهيَا  َعْن أَبِ   -َعَدِويُّ قُ َرْيٍش  
بْ  ِلَزْيِد  فَ َقاَل  ِإب ْ اِبْلَمْوِصِل  بَِنيَِّة  ِمْن  قَاَل:  اْلَبِعرِي؟  َصاِحَب  اَي  أَق ْب َْلَت  أَْيَن  ِمْن  َعْمرٍو:  قَاَل:  ِن  تَ ْلَتِمُس؟  َفَما  قَاَل:  َراِهيَم. 

فَ ت ََنصَّ  َورََقةُ  فَأَمَّا  َأْرِضَك،  يف  َتطُْلُب  الَِّذي  َيْظَهَر  َأْن  يُوِشُك  فَِإنَّهُ  اْرِجْع،  قَاَل:  الدِّيَن.  َعَليَّ رَ أَْلَتِمُس  فَ ُعِرَضْت  َأاَن  َوَأمَّا   ،
 َوُهَو يَ ُقوُل: النَّْصَرانِيَّةُ فَ َلْم تُ َواِفْقيِن، فَ َرَجَع 
 لَب َّْيَك َحقًّا َحقًّا ... تَعبًُّدا َورِقًّا

 البحر الرجز 
 اْلِْبَّ أَْبِغي اَل اخْلَاَل ... َوَهْل تَ َرى َمْهَجًرا َكَمْن قَاَل: 

 ِإبْ َراِهيمُ آَمْنُت ِِبَا آَمَن بِِه 
 مث يقول: 

ْميِن فَ   ِإيّنِ َجاِشمُ أبغي َلَك اللَُّهمَّ َعاٍن رَاِغُم، ... َمْهَما جُتَشِّ
 مثَّ ُيَِرُّ فَ َيْسُجُد. 

، ِإنَّ َأيِب َكاَن َكمَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َقاَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّ أَْيَت وََكَما بَ َلَغَك أَفََأْست َْغِفُر لَُه؟ قَاَل ا رَ قَاَل: َوَجاَء ابْ نُهُ ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َعُث يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة أُمًَّة َوْحَدهُ  : " َصلَّى اَّللَّ  ". نَ َعْم فَِإنَّهُ يُ ب ْ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوَمَعهُ زَْيُد  ْبُن َحارِثََة َرِضَي هللا َعْنه َومُهَا َيَُْكاَلِن ِمْن ُسْفَرٍة هَلَُما،  َوأََتى زَْيُد ْبُن َعْمرٍو َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: ِإانَّ اَل َنَُْكُل َما ذُِبَح َفَدَعَوا   َعَلى النُُّصِب. هُ ِلطََعاِمِهَما. فَ َقاَل زَْيُد ْبُن َعْمرٍو لِلنَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ

 [ حسن لغيره.: "إنه يبعث يوم القيامة ُأمة وحده" - عليه وسلمصلى هللا-قول النبي : المحقق] # 
 

 فَضْلُ أَبِي طَلْحَةَ رَضِيَ اهلل عَنْه(   -  49) 
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ْبِن عبد هللا  -  4025 َجاِبِر  ْبِن َعِقيٍل، َعْن  حُمَمَِّد  ْبِن  اَّللَِّ  ُسْفيَاُن، َعْن َعْبِد  ثنا  قَِبيَصُة،  حدثنا  احْلَاِرُث:  هللا  قَاَل  َرِضَي   
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: "  عَ  َصْوُت َأيِب طَْلَحَة َرِضَي هللا َعْنه يف ْنهما َأْو أََنِس ابن َماِلٍك َرِضَي هللا َعْنه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 ". اجْلَْيِش َخرْي  ِمْن أَْلِف رَُجٍل 
صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن :  المحقق [ ]ن عقيل.لضعف عبد هللا بن محمد برواه الحارث بسند ضعيف  ]البوصيري:    #  

 [ فإن قبيصة بن عقبة وعبد هللا بن محمَّد بن عقيل صدوقان.
 

 فَضْل سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ رَضِيَ اهلل عَنْه(   -  50) 
ٍد، َعِن ابن عمر َرِضَي هللا َعْنهما َوقَاَل أَبُو َبْكٍر: حدثنا حُمَمَُّد ْبُن ُفَضْيٍل، َعْن َعطَاِء ْبِن السَّاِئِب، َعْن جُمَاهِ   1-  4027 

السَّرِيَر   يَ ْعيِن  َا  ِإَّنَّ فَ َقاَل:  َعْنه  هللا  َرِضَي  َسْعٍد  ِلَقاَء  تعاىل  هللا  حِلُبِّ  اْلَعْرُش  اْهت َزَّ  َعَلى قَاَل:  أَبَ َوْيِه  }َورََفَع  تَ َعاىَل:   ُ اَّللَّ قَاَل 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقْْبَهُ   قَاَل: َوَدَخلَ   ،اْلَعْرِش{ قَاَل: تفسخت َأْعَواُدهُ  فَ َلمَّا َخَرَج ِقيَل: اَي َرُسوَل   ،فَاْحتُِبسَ   ،َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُ عَ   َعْنهُ  فدعوت هللا تعاىل َأْن َيْكِشفَ   ،ُضمَّ َسْعد  َرِضَي هللا َعْنه يف اْلَقْْبِ َضمَّةً َلْيِه َوَسلََّم: "اَّللَِّ َما َحَبَسَك؟ قَاَل َصلَّى اَّللَّ
 .“ 
 

ثَ نَا ِإْْسَاِعيُل ْبُن َحْفٍص، ثنا حُمَمَُّد ْبُن ُفَضْيٍل ِبِه.  2- 4027  َوقَاَل اْلب َزَّاُر: َحدَّ
 هِبََذا التفسري ال نعلم ِإالَّ َعِن ابن عمر َرِضَي هللا َعْنهما. َوقَاَل: َهَذا احْلَِديَث   *

. وحديث  بن السائب بعد االختًلطادخل في جملة من روى عن ضعيف بهذا اإِلسناد؛ ألن محمد بن فضيل ي:  المحقق] # 
 [ .حديث صحيح "اهتز العرش لموت سعد"

 

 اهلل عَنْه( فَضْلُ عَامِرِ بْنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَ    -  52) 
د : حدثنا َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َداُوَد، َعِن الرَّبِيِع، َعْن جَمَْزَأَة ْبِن زَاِهٍر قَالَ  - 4028 : ِإنَّ َعاِمَر ْبَن اأْلَْكوَِع َرِضَي هللا َعْنه قَاَل ُمَسدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َقاَل: " َوَجَرَح نَ ْفَسهُ قَاَل: َفذُِكَر َذِلَك لِلنَِّبِّ صَ  ،اَبَرَز رَُجاًل فَ َقت ََلهُ   ". َلهُ َأْجَراِن لَّى اَّللَّ
 [ صحيح لغيره، وهذا إسناد مرسل:  المحقق] # 

 

َسَلَمَة ْبِن اأْلَْكوَِع  و َبْكٍر: حدثنا حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ اأْلََسِديُّ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن ِبْشٍر اأْلَْسَلِميُّ، ثنا ِإاَيُس ْبُن َوقَاَل أَبُ  - 4029
ُ َعَلْيهِ  ،َوقَ َتَل رَُجاًل  ،قَاَل: ِإنَّ َعمَّهُ ُجرَِح يَ ْوَم َخْيْبََ   ". َلَك َأْجَراِن َوَسلََّم: "  فَ َقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ا؛ ألنه مرسل:  المحقق] #   [ ضعيف بهذا اإِلسناد أيضا
 

 عَنْه( فَضْل صُهَيْبٍ رَضِيَ اهلل    -  53) 
يَلَة اأْلَعْ   -  4030 َرايِبُّ، َعْن قَاَل ِإْسَحاُق: أخْبان النَّْضُر ْبُن ُُشَْيٍل َوَرْوُح ْبُن عبادة وأبو سلمة قَالُوا: ثنا َعْوُف ْبُن َأيِب مجَِ

بًا ِحنَي َأرَاَد اهلِْْجَرَة ِإىَل اْلَمِديَنِة قَالَ  ت َنَا ُصْعُلوًكا َأيِب ُعْثَماَن الن َّْهِديِّ قَاَل: ِإنَّ ُصَهي ْ  ،َفَكثُ َر َماُلَك ِعْنَدانَ  ، َلهُ ُكفَّاُر قُ َرْيٍش: أَتَ ي ْ
بَ َلْغتَ  َما  بِن َْفِسكَ   ، َوبَ َلْغَت  ََتْرَُج  َأْن  تُرِيُد  َوَماِلكَ مثَّ  َتلون   ؟،  ُتُكْم َمايل  َأْعطَي ْ ِإْن  هَلُْم: َأرَأَيْ تُْم  فَ َقاَل  َذِلَك.  َيُكوُن  اَل  َواَّللَِّ 
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َمايل  َلُكْم  َجَعْلُت  َقْد  ُأْشِهدُُكْم أن  فَ َقاَل:  نَ َعْم،  فَ َقالُوا:  ف َ   ،َسِبيِلي؟  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ اَّللَِّ َصلَّى  َرُسوَل  َذِلَك  "  فَ ب ََلَغ  َقاَل: 
 ". رَِبَح ُصَهْيب  رَِبَح ُصَهْيب  

َعهُ مِ   * ْسَِ أَبُو ُعْثَماَن  َحِديث  َصِحيح  ِإْن َكاَن  َأيِب َهَذا  ُسَلْيَماَن الضَُّبِعيُّ َعْن َعْوٍف، َعْن  ْبُن  َجْعَفُر  َرَواهُ  ْن ُصَهْيٍب. َوَقْد 
أَ  َلمَّا  قَاَل:  َعْنه  هللا  َرِضَي  ُصَهْيٍب  َعْن  ََنَْوُه.ُعْثَماَن،  َفذََكَر   ... يف    رَْدُت  َمْرَدَوْيِه  اْبُن  َأْخَرَجهُ  احْلَْمُد.  َوَّللَِِّ  اتَِّصالُهُ  َفَصحَّ 

 الت َّْفِسرِي للمسند ِمْن َحِديِث َجْعَفٍر. 
 [ صحيح بهذا اإلسناد: المحقق[ ]رواه إسحاق بن راهويه وابن مردويه في تفسيره بسند صحيح.]البوصيري:  # 

 
َدْغَفٍل، ثنا الن ُّْعَماُن ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َجاِبِر ْبِن  قَاَل أَبُو يَ ْعَلى: حدثنا حُمَمَُّد ْبُن َأيِب َبْكٍر اْلُمَقدَِّميُّ ثنا َدفَّاُع ْبُن  وَ   -  4031

ُر َرِضَي هللا َعْنه ِلُصَهْيٍب: اَي ُصَهْيُب ِإنَّ ِفيَك  َعْبِد اَّللَِّ اأْلَْنَصاِريُّ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه َجاِبٍر َرِضَي هللا َعْنه قَاَل: قَاَل ُعمَ 
 َك. ِخَصااًل َثاَلًَث َأْكَرُهَها لَ 

الْ  ِإىَل  َوادَِّعاُؤَك  َوَلد ،  َلَك  َولَْيَس  َواْكتِنَاُؤَك  َلَك،  َماَل  َواَل  الطََّعاَم  ِإْطَعاُمَك  َعْنه:  هللا  َرِضَي  ُلْكَنة .قَاَل  ِلَساِنَك  َويف   َعَرِب 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: "  اَل َرِضَي هللا َعْنه: أَمَّا َما ذََكْرَت ِمَن الطََّعاِم فَِإنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى  قَ  "  أَْفَضُلُكْم َمْن َأْطَعَم الطََّعاَم  اَّللَّ

َيَة فَِإنَّ َرسُ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل يل: "  َوامْيُ اَّللَِّ ال أَت ُْرُك ِإْطَعاَم الطََّعاِم أَبًَدا. َوذََكَر اْلُكن ْ " قُ ْلُت:  اَي ُصَهْيُب  وَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َها َأْحيَا  "اْكَْتِ ِبَِيِب ََيََْي " قُ ْلُت: اَل قَاَل: "  أََلَك َوَلد ؟  َك قَاَل: "  لَب َّيْ  َها َأُموُت، َوذََكَر ااِلدَِّعاِء قَاَل: فََأاَن   ،قَاَل: فَ َعَلي ْ َوَعَلي ْ

  ، فَ َعلََّمْتيِن لَُغت ََها  ،فَ َرق َّْتيِن   ،ي، َوِإنَّ الرُّوَم َأغَاَرتْ ُب ْبُن ِسنَاٍن َحَّتَّ انْ َتَسَب ِإىَل النَِّمِر ْبِن قَاِسٍط، ُكْنُت َأْرَعى َعَلى َأْهلِ ُصَهيْ 
 فَ ُهَو الَِّذي تَ َرى ِمْن َلْكَنيِت. 

، َوَقْد َأْخَرَج َأمحَْ   * بًا ... َفذََكَر ََنَْوُه.قُ ْلُت: َهَذا ِإْسنَاد  َغرِيب  يَاُق    ُد ِمْن طَرِيِق مَحَْزَة ْبِن ُصَهْيٍب قَاَل: ِإنَّ ُصَهي ْ َوَهَذا السِّ
طََرف     َأَوىَف. اْلُبَخاِريِّ  آَخُر.ِمْنُه.  َويف  طََرف   َماَجَة  اْبِن  َأْخَرجْ   َويف  َا  ِسيَاِقِه.َوِإَّنَّ َواْسِتيَفاِء  ِإْسنَاِدهِ  لَِغَرابَِة   ُتهُ 

حديث جابر رضي هللا عنه هذا يرتقي بما عند أحمد وغيره إلى درجة الحسن وقد نص الحافظ ابن حجر رحمه  :  المحقق]    #
ا.  [ هللا في الفتح على أن طرقه يقوي بعضها بعضا

 

 الْجَعْدِيِّ رَضِيَ اهلل عَنْه( فَضْلُ النَّابِغَةِ    -  54) 
َع  قَاَل احْلَاِرُث: حدثنا اْلَعبَّاُس ْبنُ  - 4032 ، َحدََّثيِن َمْن ْسَِ َثيِن احْلََسُن ْبُن ُعب َْيِد اَّللَِّ ، َحدَّ  اْلَفْضِل، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ

ُ َعَليْ   ِه َوَسلََّم فَأَْنَشْدتُهُ قَ ْويل: النَّاِبَغَة يَ ُقوُل: أَتَ ْيُت النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ
 البحر الطويل 

نَا َأْن حتَِيَد َوتَ ْنِفَرا َوِإانَّ َلَقْوم  َما نُ َعوِّ  َقي ْ َلنَا ... ِإَذا َما اْلت َ  ُد َخي ْ
 وتنكر يَ ْوَم الرَّوِْع أَْلَواَن َخْيِلنَا ... ِمَن الطعن حَّت حتسب اجْلَْوَن َأْشَقَرا 

 ا َأْن نَ ُردََّها ... ِصَحاًحا َواَل مستنكر َأْن يُ َعفَّرَا َولَْيَس ِِبَْعُروٍف لَنَ 
 َء جَمَْداَن َوُجُدوَداَن ... َوِإانَّ لَن َْبِغي فَ ْوَق َذِلَك َمْظَهَرا بَ َلْغنَا السََّما

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: "  ". قال َرِضَي هللا نَ َعْم ِإْن شاء هللا تعاىل قَاَل: " ؟ " قُ ْلُت: ِإىَل اجْلَنَِّة. ِإىَل أَْينَ قَاَل: فَ َقاَل النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: َعْنه: فلما أنشدته َصلَّ   ى اَّللَّ
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رَا  َواَل َخرْيَ يف ِحْلٍم ِإَذا مَلْ يكن َلهُ ... بَ َواِدُر حَتِْمي َصْفَوهُ َأْن يَُكدَّ
 ب  ِإَذا َما أُورَِد اأْلَْمُر َأْصَدرَا ... َواَل َخرْيَ يف َجْهٍل ِإَذا مَلْ َيُكْن َلهُ ... َأرِي

ُ فَاَك َعَلْيِه َوَسلََّم: "  فَ َقاَل النَِّبُّ َصلَّى اَّللَُّ  ". قَاَل: َفَكاَن َرِضَي هللا َعْنه ِمْن َأْحَسِن النَّاِس ثَ ْغًرا، وََكاَن ِإَذا  اَل يَ ْفُضُض اَّللَّ
 َسَقَطْت َلهُ ِسنٌّ نَ ب ََتْت. 

 [ .ن النابغةضعيف بهذا اإِلسناد لضعف العباس بن الفضل ومحمد بن عبد هللا الَعمِ ي وإبهام من حدث ع:  المحقق] # 
 

 فَضْل الْمُقْعَدِ الَّذِي مَاتَ فِي حَيَاتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(   -  55) 
ثَ نَا أَبُو َجاِبٍر.  1- 4033  قَاَل َعْبُد: َحدَّ

 
أَ   2-  4033 اَّللَِّ ْبِن  فَاِئٍد، َعْن َعْبِد  اْلَوهَّاِب، ِكاَلمُهَا َعْن  حدثنا َعْبُد  احْلَاِرُث:  قَاَل: َكاَن  َوقَاَل  هللا َعْنه  َرِضَي  َأَوىَف  يِب 

ُ َعَلْيِه َوَسلَّ  َم ِإىَل َمْسِجِدِه قَاَل: فَ ُوِضَع اْلُمْقَعُد َعَلى اِبْلَمِديَنِة ُمْقَعد  فَ َقاَل أِلَْهِلِه: َضُعوين َعَلى طَرِيِق َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َعَليْ   ُ اَّللَّ َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى  َفَجاَء طَرِيِق  َسلََّم َعَلى اْلُمْقَعِد،  اْلَمْسِجِد  ِإىَل  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َفَكاَن ِإَذا اْخت ََلَف َصلَّى  َوَسلََّم  ِه 

ُ عَ َأْهُل اْلُمْقَعِد ِلرَيُدُّوهُ ف َ  َلْيِه َوَسلََّم فَابْ ُنوا يل ُخصًّا،  َقاَل: اَل َواَّللَِّ اَل أَبْ َرُح ِمْن َهَذا اْلَمَكاِن َما َعاَش َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإىَل اْلمَ  -فَ ب َن َْوا َلهُ ُخصًّا َفَكاَن ِفيِه،   -ْسِجِد َدَخَل اخْلُصَّ َوَسلََّم َعَلى اْلُمْقَعِد َفُكلََّما َمرَّ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإىَل اْلُمْقَعِد. َأَصاَب طُْرَفًة ِمْن طََعاٍم بَ َعثَ  وَُكلََّما   َصلَّى اَّللَّ
فَ ن ََعى آٍت  أََتى  ِإْذ  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّ  َرُسوِل  َمَع  ََنُْن  َنَما  فَ ب َي ْ َعَلْيِه    قَاَل   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّ  َرُسوُل  فَ ن ََهَض  اْلُمْقَعَد  َلهُ 

أِلَْصَحاِبِه: "  َوَسلََّم َوََّنَْضنَا َمَعهُ َحَّتَّ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  ". َفَداَن  اَل يَ ْقَرَبنَّ اخْلُصَّ َأَحد  َغرْيِي   ِإَذا َداَن ِمَن اخْلُصِّ قَاَل َصلَّى اَّللَّ
ُ َعلَ  " اَي َرُسوَل اَّللَِّ أََما ِإنََّك َلْو مَلْ  ْيِه َوَسلََّم ِمَن اخْلُصِّ فَِإَذا جْبيل عليه الصالة والسالم قَاِعد  ِعْنَد اْلُمْقَعِد فَ َقاَل: َصلَّى اَّللَّ

اَّللَُّ  اَّللَِّ َصلَّى  َرُسوُل  فَ َقاَم ِإلَْيِه  بِِه"  َأْوىَل  فَأَْنَت  ِجْئَت  فأما إذ  أمره  نَاَك  َلَكَفي ْ َوَصلَّى تَْتِنَا  وََكفََّنهُ  بَِيِدِه  فَ َغسََّلهُ  َوَسلََّم   َعَلْيِه 
 َعَلْيِه َوَأْدَخَلهُ اْلَقْْبَ. 

*  .  تَ َفرََّد بِِه فَاِئُد أَبُو اْلَوْرقَاِء َوُهَو َضِعيف 
ا متروك:  المحقق] #  ا بهذا اإِلسناد ألنَّ فائدا  [ ضعيف جدا

 

 طَالِبٍ وَزَيْدِ بن حارثة رضوان اهلل عليهما( فَضْلُ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي    -  58) 
، َعْن ُحَسنْيٍ، يَ ْعيِن: اْبَن قَ ْيٍس، َعْن َوقَاَل أَبُو يَ ْعَلى: حدثنا َوْهب  وهو اْبُن بَِقيَّةَ   -  4035 ، ثنا َخاِلد  ُهَو اْبُن َعْبِد اَّللَِّ

َنهُ َوَبنْيَ َأْهِل َمكََّة َأْن اَل  ِعْكرَِمَة، َعِن ابن عباس َرِضَي هللا َعْنهما قَاَل: ِإنَّ َرُسولَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم اْعَتَمَر وََكاَن بَ ي ْ  اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُعْمَرَتهُ َخَرَج ِمْن َمكَّةَ ُيُْ  ُ َعَلْيِه ، َفَمرَّ َرُسوُل اَّللَِّ رَِج َأَحًدا ِمْن َأْهِلَها، فَ َلمَّا َقَضى َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  َصلَّى اَّللَّ

رَ  اَي  فَ َقاَلْت:  هللا َعْنهما  َرِضَي  املطلب  ْبِن عبد  بِِبْنِت مَحَْزَة  َعَلْيِه َوَسلََّم   ُ اَّللَّ يَ ْلَتِفْت َصلَّى  فَ َلْم  َتَدُعيِن؟  َمْن  ِإىَل  اَّللَِّ  ُسوَل 
َنهُ َوَبنْيَ َأْهِل َمكَّةَ  َها لِْلَعْهِد الَِّذي بَ ي ْ  ، َوَمرَّ هِبَا زَْيُد ْبُن َحارِثََة َرِضَي هللا َعْنه فَ َقاَلْت: ِإىَل َمْن تدعوين؟ فَ َلْم يَ ْلَتِفتْ َوَسلََّم ِإلَي ْ

َها، مثَّ َمرَّ هِبَا َعِليُّ ْبُن َأيِب طَاِلٍب َرضِ   يها، ومرعل َقاَلْت: اَي َي هللا َعْنه ف َ هِبَا َجْعَفر  َرِضَي هللا َعْنه فَ نَاَشَدْتُه. فَ َلْم يَ ْلَتِفْت ِإلَي ْ
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ف فاطمة َرِضَي هللا َعْنها، فَ َلمَّا نَ َزلُوا َأْدىَن َمْنِزٍل أََتى  فََأَخَذَها َعِليٌّ َرِضَي هللا َعْنه فَأَْلَقاَها خل  ؟.َأاَب احْلََسِن ِإىَل َمْن َتَدُعيِن 
  اَبِقَي احْلَِديِث. زَْيد  َعِليًّا َرِضَي هللا َعْنه فَ َقاَل: َأاَن َأْوىَل هِبَا ِمْنَك ... َفذََكرَ 

 َوُهَو ِعْنَد َأمْحََد ِمْن طَرِيِق ِمْقَسٍم، َعِن ابن عباس َرِضَي هللا َعْنهما. *
له.]البوصيري:      # واللفظ  ضعيف  بسند  يعلى  وأبو   ... شيبة  أبي  ابن  ]رواه  لكون  :  المحقق[  اإِلسناد  بهذا  ا  جدا ضعيف 

ا.  [ حسين بن قيس متروكا
 

ثَ نَا مَحَّاد ، َعْن َعاِصِم ْبِن هَبَْدَلَة َرِضَي هللا َعْنه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّ   -  4036 د : َحدَّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َوقَاَل ُمَسدَّ ى اَّللَّ
 ". ُأِصيَب َجْعَفر  وَُكْنُت ُأِحبُّ َجْعَفًرا َرِضَي هللا َعْنه 

 [ اإِلسناد؛ ألن أقل أحواله أن يكون مرسًلا فإن عاصم بن َبْهَدَلة معدود في صغار التابعين.ضعيف بهذا :  المحقق] # 
 

َعْن ِإْْسَاِعيَل ْبِن َأيِب َخاِلٍد، َعِن الشَّْعِبِّ عن عائشة َرِضَي هللا َعْنها قَاَلْت: " َما  َوقَاَل احْلَُمْيِديُّ: حدثنا ُسْفيَاُن، - 4039
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َسرِيًَّة َقطُّ ِفيِهْم زَْيُد ْبُن َحارِثََة َرِضَي هللا َعْنه ِإالَّ أَمَّ بَ َعَث   َصًرا. َرهُ َعَلْيِهْم " خُمْتَ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ورواته ثقات.]البوصيري:    #   الحميدي  ضعيف  :  المحقق[ ]رواه  إسناد  وهذا  لغيره،  وعائشة    لِلنقطاعحسن  الشعبي  بين 
 [ رضي هللا عنها.

 

 فَضْلُ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اهلل عَنْه(   -  59) 
َثُم، ثنا اْلَولِيُد، َعِن    -  4042 َثيِن ُسَلْيُم ْبُن َعاِمٍر قَاَل: قُ ْلُت أِلَيِب َوقَاَل َأمْحَُد ْبُن َمِنيٍع: حدثنا اهْلَي ْ اْبِن َجاِبٍر، قَاَل: َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   أَُماَمَة َرِضيَ  َلَك، ُكْنُت   ؟.هللا َعْنه: اْبُن َكْم ُكْنَت على عهد رسول هللا َصلَّى اَّللَّ َها َغرْيَُك قَ ب ْ قَاَل: َما َسأََليِن َعن ْ
تُزِيَليِن َعِن السََّماِع، فََأَضُع َكِتَفي    فيكاد َأنْ   ،َفَجَعَل مَيِيُل ِبَصْدِر رَاِحَلِتهِ   ،نَي، َولََقْد رَأَيْ ُتيِن، َوَحَضْرُت خطبة اْبَن َثاَلٍث َوَثاَلثِ 
 فَأُزِيُلَها.  ،يف َصْدِر رَاِحَلِتهِ 

 [ ضعيف بهذا اإِلسناد لعنعنة الوليد بن مسلم:  المحقق] # 
 

 هِ بْنِ قَيْسٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اهلل عَنْه( فَضْلُ عَبْدِ اللَّ   -  60) 
، َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن أَ   -  4043 َلى قَاَل: ِإنَّهُ قال َعْبُد: حدثنا يَزِيُد ْبُن َهارُوَن، أان َساملُ ْبُن ُعب َْيٍد، َعْن َأيِب َعْبِد اَّللَِّ يِب لَي ْ

َع اْبَن عباس َرِضَي هللا َعْنهما يَ ُقولُ  ُ َعَلْيِه َوسَ ْسَِ َما َعَلى اأْلَْرِض رَُجل  مَيُوُت َويف قَ ْلِبِه ِمَن  لََّم: "  : قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َقاُل َحبٍَّة ِمْن َخْرَدٍل ِإالَّ جعله هللا تعاىل يف النَّاِر   َع َذِلَك َعْبُد اَّللَِّ ْبُن قَ ْيٍس اأْلَْنصَ اْلِكْْبِ ِمث ْ اِريُّ َرِضَي هللا َعْنه ". فَ َلمَّا ْسَِ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: "  َبَكى، فَ َقاَل النَِّبُّ   تَ ْبِكي؟  َصلَّى اَّللَّ ُ  اَي َعْبَد اَّللَِّ ْبَن قَ ْيٍس ملَ  " فَ َقاَل: ِمْن َكِلَمِتَك. فَ َقاَل النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ
  " َوَسلََّم:  اجْلَنَِّة  َعَلْيِه  يف  فَِإنََّك  قَ أَْبِشْر  وَ ".  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  النَِّبُّ  فَ ب ََعَث  فَ َغَزااَل:  بَ ْعثًا  ...    ،َسلََّم  َشِهيًدا  ِفيِهْم  فَ ُقِتَل 

 احْلَِديُث. 
َم اَبِقيِه يف اأْلََدِب يف َذمِّ اْلِكْْبِ.   َوَقْد تَ َقدَّ

 [ ضعيف بهذا اإِلسناد لضعف سالم بن عبيد:  المحقق] # 
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 نِ الْعَاصِ رَضِيَ اهلل عَنْه( فَضْلُ عَمْرِو بْ   -  64)  
نَ ْوَفٍل    -  4048 َأيِب  َعْن  بَاَن،  َشي ْ ْبُن  اأْلَْسَوُد  ثنا  َهارُوَن،  اْبُن  ُهَو  يَزِيُد  حدثنا  َمِنيٍع:  ْبُن  َأمْحَُد  ،قَاَل  َلمَّا    اْلُعَرَْيِيِّ قَاَل: 

فَ َقاَل َلهُ ابْ ُنُه: ملَ جَتْزَُع َوَقْد َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى    ،َجَعَل يَ ْبِكيزََع َجَزًعا َشِديًدا وَ ُحِضَر َعْمُرو ْبُن اْلَعاِص َرِضَي هللا َعْنه جَ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ْفَعُل َذِلكَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيْست َْعِمُلَك َويُْدنِيَك؟ ! فَ َقاَل: َقْد َكاَن َصلَّى اَّللَّ َتَلًُّفا  ُحبًّا َذِلَك يل أَْم  َواَل َأْدرِي أَ  ،اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوُهَو َيُِب ُّ  َ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُهَما، اْبُن ُْسَيََّة يَ ْعيِن َعمَّارًا وابن مسعود  يَ تَأَلَُّفيِن، َوَلِكْن َأْشَهُد َعَلى رَُجَلنْيِ تُ ُويفِّ
هللا َعْنهما - ي َ -َرِضَي  بِِه  َجدَّ  فَ َلمَّا  ِمْن ُعنُِقهِ   ،يََدْيهِ ْعيِن الن َّزَْع مَجََع  .  اْلُغلِّ  َمْوِضَع  أََمْرتَ نَا   ،ووضعهما  اللَُّهمَّ  َفَجَعَل يَ ُقوُل: 

ت َنَا نَا ،َفرَتَْكنَا، َوََّنَي ْ  َفاَل َيَسُعنَا ِإالَّ َرمْحَُتَك. قَاَل: َفَما زَاَلْت تِْلَك َهِجريَاهُ َحَّتَّ قُِبَض.  ،فَ رَِكب ْ
 [ صحيح بهذا اإِلسناد:  المحقق] # 

 

 بَابُ يَسَارٍ رَضِيَ اهلل عَنْه(   -  65) 
 َعْنه قَاَل: اَبيََع قَاَل الطَّيَاِلِسيُّ: َحدَّثَ نَا َجْسُر ْبُن فَ ْرَقٍد، ثنا َسِليُط ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َيَساٍر اأْلَْنَصاِريُّ َرِضَي هللا  -  4049

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم. جد أيب َرُسوَل اَّللَِّ   َصلَّى اَّللَّ
 [ ضعيف بهذا اإِلسناد لضعف جسر بن فرقد وجهالة سليط بن عبد هللا بن يسار:  المحقق] # 

 

 فضل حَارِثَةَ بْنِ النُّعْمَانِ رَضِيَ اهلل عَنْه(   -  66) 
قال:    1-  4050 القاسم  َعِن  احْلََكِم،  َعِن  اْلَمْسُعوِديُّ،  ثنا  َبَة،  قُ ت َي ْ ْبُن  احْلََسُن  َحدَّثَ نَا  احْلَاِرُث:  بن  قَاَل  احْلَاِرَث  جاء 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوُهَو يُ نَاِجي ِجْْبِيَل عليه ا لصالة والسالم، فجلس  النعمان األنصاري َرِضَي هللا َعْنه إىل َرُسول اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيِه وَ لو سلم هذا علينا لرددان عليه ومل يسلم فقال جْبيل عليه السالم: "  " قال: "  أتعرفه؟ َسلََّم: " ". فقال َصلَّى اَّللَّ

 ". نعم. هذا من الثمانني الذي صْبوا معك يوم حنني، أرزاقهم وأرزاق أوالدهم على هللا عز وجل يف اجلنة 
 كذا قال احلسن بن قتيبة وهو ضعيف.   *

ا بهذا اإِلسناد لضعف الحسن بن قتيبة ثم هو مرسل؛ ألن القاسم بن مخيمرة تابعي:  المحقق] #   [ ضعيف جدا
املفضل فقال: عن املسعودي هبذا اإلسناد أن حارثة بن النعمان َرِضَي هللا َعْنه جاء إىل وخالفه بشر بن    2-  4050

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم وهو يناجي جْبيل عليه الصالة والسالم ... َفذََكَرُه.   رسول هللا َصلَّى اَّللَّ
ابن عباس َرِضَي هللا َعْنهما   ِمْقَسٍم َعنِ اَلَف يف ِإْسنَاِدِه فَ َقاَل: َعْن  َلى َعِن احْلََكِم َفخَ اهُ الطََّْبَاينُّ ِمْن طَرِيِق اْبِن َأيِب لَي ْ روَ   *

ُهمْ  ِمن ْ َوُهَو  َمَعَك  فَ َيْصِْبُوَن  مَثَاِننَي  َغرْيَ  َعْنَك  النَّاُس  يفر  فَ َقاَل:  اْلَمْْتِ  َوَخاَلَف  ََنَْوهُ  َفذََكَر  َخْبًَ ...  َجَعَلهُ  فَاأْلَوَُّل  َعمَّا .  ا 
ُ َأْعَلُم. َمَضى، َوالثَّ   اين َجَعَلهُ َخَْبًا َعمَّا َيَِْت، َواَّللَّ

ضعيف بهذا اإِلسناد لًلنقطاع الذي  : المحقق[ ]رواه عبد بن حميد وأحمد بن حنبل وأبو يعلى بسند صحيح.]البوصيري:    #  
 [ فيه بين القاسم وحارثة بن النعمان

 

 صَاصِيَةِ رَضِيَ اهلل عَنْه( الْخَ فَضْلُ بَشرِيِ بن    -  68) 
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َرأَِة َبِشرِي بن قَاَل أَبُو يَ ْعَلى: حدثنا أَبُو ُكَرْيٍب، ثنا وَِكيع ، َعْن َأيِب َجنَاٍب، َعْن ِإاَيِد ْبِن َلِقيٍط، َعِن اجْلَْهَدَمِة امْ   -  4052
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: "    قَالَ اخْلََصاِصَيِة، َعْن َبِشرِي بن اخْلََصاِصَيِة َرِضَي هللا َعْنه قَاَل:   ؟ " قُ ْلُت:  ِمَّْن أَْنتَ يل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َ الَِّذي َمنَّ َعَليْ ِمْن رَبِيَعَة. قَاَل: "  يَعةَ َك ِمْن َبنْيِ رَبِ ِمْن رَبِيَعَة اْلُفْرِس الَِّذيَن يَ ُقولُوَن َلْواَلُهُم انتقلت اأْلَْرُض ِبَِْهِلَها، َأمْحَُد اَّللَّ
 ." 
ضعيف بهذا اإِلسناد لضعف :  المحقق[ ]رواه أبو يعلى الموصلي بسند ضعيف لضعف أبي جناب الكلبي.]البوصيري:    #  

 [ يحيى بن أبي حية
 

 فَضْلُ عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اهلل عَنْه(   -  70) 
َة، َعْن َجاِبٍر ُهَو اجْلُْعِفيُّ، َعْن حُمَمَِّد ْبِن َعِقيٍل قَاَل: قَاَل النَِّبُّ قَاَل ِإْسَحاُق: أخْبان َأمْحَُد ْبُن أَيُّوَب، َعْن َأيِب مَحْزَ  - 4054

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِلَعِقيٍل َرِضَي هللا َعْنه: "   ". َك بَُّك ُحبَّنْيِ، ُحبُّ اْلَقَرابَِة، َوُحبٌّ حِلُبِّ َأيِب طَاِلٍب ِإايَّ اَي َأاَب يَزِيَد: ِإيّنِ أَلُحِ َصلَّى اَّللَّ
*  .  َهَذا ِإْسنَاد  َضِعيف 

ا لضعف جابر الُجعفي وأحمد بن أيوب.: المحقق[ ]رواه إسحاق بسند فيه جابر الجعفي.]البوصيري:  #   [مرسل ضعيف جدا
 

 عَنْه( فَضْلُ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اهلل    -  73) 
َعْن َمْعَمِر ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن قَاَل: َصلَّْيُت ِإىَل َجْنِب رَُجٍل  قَاَل اْبُن َأيِب ُعَمَر: حدثنا املقري، ثنا اْلَمْسُعوِديُّ،    1-  4056

: ِإنَّ   َعْبَد اَّللَِّ ْبَن َمْسُعوٍد َرِضَي هللا َعْنه َكاَن يَ ُقوُل:  َفَجَعْلُت َأْدُعو َوَأاَن ُِمِْسك  حِبََصاٍة، فَاْلت ََفَت ِإيَلَّ فَ َقاَل: اَي أاََب َعْبِد اَّللَِّ
ْعُتهُ ذََكَر َعْبَد اَّللَِّ اْستَْأَنْسُت ِإلَْيِه َوانْ َتَسْبتُ ِإَذا َسأَ   إِلَْيِه، فَأَْنَشأَ َُيَدُِّثيِن فَ َقاَل:  ْلَت رَبََّك َفاَل َتُِْسْك بَِيِدَك احْلََجَر، فَ َلمَّا ْسَِ

ُ ِإنَّ َأابَ  َعَلْيِه َوَسلََّم فََأِذَن َلهُ َوَبشََّرهُ اِبجْلَنَِّة، مثَّ َجاَء ُعَمُر َرِضَي هللا َعْنه   َبْكٍر َرِضَي هللا َعْنه اْستَْأَذَن َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُتهُ فََأِذَن لَهُ َوَبشََّرُه، مثَّ َجاَء رَُجل  آَخُر َلْو شِ   ،ِضَي هللا َعْنهفََأِذَن َلهُ َوَبشََّرهُ اِبجْلَنَِّة، مثَّ َجاَء َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َمْسُعوٍد رَ   ،ْئُت َلَسمَّي ْ

ُ  َأاَن اَي َرُسوَل هللا؟ قال َصلَّى  فََأِذَن َلهُ َوَبشََّرهُ اِبجْلَنَِّة َوُحَذيْ َفةُ َرِضَي هللا َعْنه َجاِلس  فَ َقاَل ُحَذيْ َفةُ َرِضَي هللا َعْنه: فَأَْيَن   اَّللَّ
 ". أَْنَت يف َخرْيٍ َأْو ِإىَل َخرْيٍ َعَلْيِه َوَسلََّم: " 

 
َثيِن َأنَّ ُحَذيْ َفَة َرِضَي هللا    2-  4056 َعْنه َكاَن َجاِلًسا  َوبِِه ِإىَل َمْعَمِر ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن قَاَل: َصلَّْيُت ِإىَل َجْنِب رَُجٍل َفَحدَّ

ُ عَ   وَِّل. َلْيِه َوَسلََّم فَ َقاَل: أَْيَن َأاَن؟ ... َفذََكَرهُ خُمَْتَصًرا ِمَن اأْلَ َمَع النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ
 [ فيه رجلين لم يتبين لي حالهما.: المحقق] # 

 

 فَضْل ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اهلل عَنْه(   -  77) 
   

ثَ نَا اْلُمْقرُِئ، ثنا َسِعيُد ْبُن َأيِب أَيُّوَب ثنا الن ُّْعَماُن ابن َعْمرِو ْبِن َخاِلٍد اللَّْخِميُّ، َعْن ُعَليِّ    - 4063 ن  ْبِن راََبٍح، َعِن ابَحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  مسعود َرِضَي هللا َعْنه قال: ِإنَّهُ َدَخَل اْلَمْسِجَد فَأََتى َسارِيًَة فَ َوَقَف إليها يصلي، قال: وَ  َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: "  ( {  1ْسَمُعُه، فقرأ: }قل َييها اْلَكاِفُروَن ) " َوُهَو اَل يَ قائدان اْبن َمْسُعوٍد  يف اْلَمْسِجِد، فقال النِب َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: "  مثَّ رََكَع َوَسَجَد، مثَّ قَاَم يف الرَّْكَعِة الثَّا ُ  َأْخِلْص اَي اْبَن َمْسُعوٍد  نَِيِة، فَ َقاَل النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ " فَ َقَرأَ: }قُْل ُهَو اَّللَّ
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َوسَ 1َأَحد  ) مثَّ رََكَع  َوَسلََّم: "  ( {  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ النَِّبُّ َصلَّى  اَي اْبَن َمْسُعوٍد جُتَبْ َجَد َوَجَلَس فَ َقاَل  تُ ْعَط  ادُْع  َوَسْل  َوُهَو  ،   ."
أْلَْعَلى َوالنَِّصيَب اأْلَْوفَ َر ِمْن ا  َرِضَي هللا َعْنه يف َذاَك اَل َيْسَمُعهُ فَ َقاَل اْبُن َمْسُعوٍد َرِضَي هللا َعْنه: اللَُّهمَّ ِإيّنِ َأْسأَُلَك الرَِّفيقَ 

، َوقُ رََّة َعنْيٍ اَل  َجنَّاِت النَِّعيِم، َوَأْسأَُلَك اهْلَُدى َوالت َُّقى َواْلِعفَّ  َة والثرى َواْلُبْشَرى ِعْنَد اْنِقطَاِع الدُّنْ يَا، َوَأْسأَُلَك ِإميَااًن اَل يَ ْرَتدَّ
َقِطُع َوتَ وْ  َفُد، َوفَ َرًحا اَل يَ ن ْ ميَاِن َوُمَرافَ َقَة نَِبيَِّك حُمَمٍَّد َصلَّى  تَ ن ْ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يف َأْعَلى  ِفيًقا لِْلَحْمِد َولِبَاَس الت َّْقَوى َوزِيَنَة اإْلِ اَّللَّ

 قَاَل: فَاْنطََلَق رَُجل  فَ َبشََّرُه.  َجنَِّة اخْلُْلِد.
 [ ي  بن رباح وابن مسعود رضي هللا عنه.ضعيف بهذا اإِلسناد لًلنقطاع الذي فيه بين ُعلَ :  المحقق] # 

 

ُن َمْسُعوٍد َرِضَي َوقَاَل اْبُن َأيِب ُعَمَر: حدثنا ُسْفيَاُن، َعْن َأيِب ُعَمْيٍس، َعِن اْلَقاِسِم ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن قَاَل: َتَكلََّم ابْ   - 4066
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم   َ َوأَْثََن َعَلْيِه مثَّ هللا َعْنه ِعْنَد النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ ْساَلِم ِدينًا، َوِِبَُحمٍَّد َرُسواًل،  َفَحِمَد اَّللَّ  قَاَل: َرِضيُت اِبَّللَِّ راًِب، َواِبإْلِ

َوَرُسولُهُ   ُ َوَرُسولُُه، وََكرِْهُت َلُكْم َما َكرَِه اَّللَّ  ُ ُ َعَلْيِه . فَ َقامثَّ قَاَل َرِضَي هللا َعْنه: َرِضيُت َلُكْم َما َرِضَي اَّللَّ َل النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ
 ". َرِضيُت أِلُمَّيِت َما َرِضَي هَلَا اْبُن أُمِّ َعْبٍد َسلََّم: " وَ 

 [ فالقاسم لم يحضر الحادثة ألنه تابعي ،هذا إسناد رجاله ثقات لكنه مرسل: المحقق] # 
 

اْلَمِلِك ْبِن ُعَمرْيٍ، َعْن َأيِب اْلَمِليِح، َعِن اْبِن  ثنا اْلَمْسُعوِديُّ َعْن َعْبِد َوقَاَل احْلَاِرُث: حدثنا َعْبُد اْلَعزِيِز ْبُن أاََبَن،  - 4068
َوأُوقِ  اْغَتَسَل،  ِإَذا  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّ  َرُسوَل  َأْسرُتُ  قَاَل: ُكْنُت  َعْنه  هللا  َرِضَي  يف  َمْسُعوٍد  َمَعهُ  َوأَْمِشي  اَنَم،  ِإَذا  ظُهُ 

 أْلَْرِض ... احْلَِديَث. ا
ا بهذا اإِلسناد لحال عبد العزيز بن أبان فإنه متروك:  حققالم] #   [ ضعيف جدا

 

 مَنَاقِب أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اهلل عَنْه(   -  79) 
الّزاَِنِد، َعِن اأْلَْعَرِج، َعْن  َلى َعْن َأيِب  َوقَاَل أَبُو َبْكٍر َوَأمْحَُد ْبُن َمنِيٍع: حدثنا يَزِيُد ْبُن َهارُوَن، ثنا أَبُو أَُميََّة ْبُن يَ عْ   -  4075

" َوَسلََّم:  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ اَّللَِّ َصلَّى  َرُسوُل  قَاَل  قَاَل:  هللا َعْنه  َرِضَي  ُهَريْ َرَة  ِذي َأيِب  َعَلى  اْلَغْْبَاءُ  أَقَ لَِّت  َواَل  اخْلَْضَراُء،  َأظَلَِّت  َما 
َرضِ  َذرٍّ  ِمْن َأيِب  َذرٍّ  َي هللا َعْنه،  هَلَْجٍة َأْصَدَق  َأيِب  ِإىَل  فَ ْلي َْنظُْر  السالم  تَ َواَضِع ِعيَسى بن مرمي عليه  َأْن يَ ْنظَُر ِإىَل  َسرَّهُ  َمْن 

 ". َرِضَي هللا َعْنه
يف  ضع:  المحقق[ ]رواه َأْحَمُد ْبُن َمِنيٍع َوَأُبو َبْكِر ْبُن َأِبي شيبة بسند ضعيف؛ لجهالة أبي أمية بن يعلى.]البوصيري:    #  

ا  اجدا  [ بهذا اإِلسناد؛ ألن أبا أمية بن يعلى ضعيف جدًّ
 

، ثنا النَّْضُر ْبُن حُمَمٍَّد، ثنا ِعْكرَِمُة، حدثنا أَبُو زَُمْيلٍ   -  4076 ، َعْن َماِلِك ْبِن  َوقَاَل احْلَاِرُث: حدثنا َعْبُد اَّللَِّ ْبُن الرُّوِميِّ
ْساَلِم، َأْسَلَم قَ ْبِلي َثاَلثَة  َوَأاَن الرابع، فأتيت النِب   َعْنه  َمْرثٍَد، َعْن أَبِيِه، َعْن أيب ذر َرِضَي هللا قال: ُكْنُت رَاِبَع َأْربَ َعٍة يف اإْلِ

ُ وَ  اَّللَّ إَِلَه ِإالَّ  اَل  َأْن  َأْشَهُد  اَّللَِّ  اَي َنِبَّ  فَ ُقْلُت: السَّاَلُم َعَلْيَك  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َشرِيكَ َصلَّى  اَل  وَ   ْحَدهُ  حُمَمًَّدا  َلُه،  َأنَّ  َأْشَهُد 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َقاَل: " ، رَُجل  ِمْن َبيِن  َمْن أَْنتَ َعْبُدهُ َوَرُسولُُه. قَاَل: فَ َرأَْيُت ااِلْسِتْبَشاَر يف َوْجِهِه َصلَّى اَّللَّ ؟ ". قُ ْلُت: ُجْنَدب 

 ِغَفاٍر. 
 [ بن عبد هللا فهما صدوقان.ر ومرثد حسن بهذا اإِلسناد لحال عكرمة بن عما: المحقق] # 
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ْبِن مِحَاٍس، َعنْ   -  4078 َأيِب َعْمرِو  ْبُن َعْمرٍو، َعْن  أان حُمَمَُّد  َهارُوَن،  ْبُن  يَزِيُد  حدثنا  َمِنيٍع:  ْبُن  َأمْحَُد  ْبِن    َوقَاَل  َماِلِك 
َفَكَتَب ِإلَْيِه ُعْثَماُن َرِضَي هللا  ْن  َأْوٍس، قَاَل: ُكْنُت َأْْسَُع ِبَِيِب َذرٍّ َرِضَي هللا َعْنه فَ َلْم َيكُ  َوأَْلَقاهُ ِمْنهُ  َأَحد  َأَحبَّ ِإيَلَّ َأْن َأرَاهُ 

ذَ  َأاَب  فََأْخرِْج  َحاَجة   َوَأْهِلِه  اِبلشَّاِم  َلَك  ِإْن َكاَن  ُمَعاِويَُة:  ِإلَْيِه  َفَكَتَب  َعَلْيِه،  يَ ْقَدَم  َأْن  النَّاَعْنه  ثَ ُقَل  َقْد  فَِإنَّهُ   ِعْنِدي. ُس  رٍّ 
ِه ِفيَمْن يَ ْنظُُر، َفَدَخَل اْلَمْسِجَد  فَ َقِدَم أَبُو َذرٍّ َرِضَي هللا َعْنه َوَتَصاَيَح النَّاُس: َهَذا أَبُو َذرٍّ، َهَذا أَبُو َذرٍّ. َفَخَرْجُت أَْنظُُر ِإلَيْ 

َواَل أَن ََّبُه.   ،َتنْيِ، مثَّ أََتى ُعْثَماَن َرِضَي هللا َعْنهْكعَ َفَصلَّى ِعْنَدَها َر   ،فَأََتى َسارِيَةً   ،َوُعْثَماُن َرِضَي هللا َعْنه ِفيهِ  َفَسلََّم َفَما َسبَّهُ 
َوَسلَّ  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّ  َرُسوِل  ِلَقاِح  َعَلى  أُِغرَي  يَ ْوَم  أَْيَن ُكْنَت  َعْنه:  هللا  َرِضَي  ُعْثَماُن  اْلِبْئِر  فَ َقاَل  َعَلى  قَاَل: ُكْنُت  َم؟ 

َهَب َواْلفِ سْ أَ  ِإىَل قَ ْولِِه    -ضََّة َواَل يُ ْنِفُقوََّنَا{  َتْسِقي. مثَّ رََفَع أَبُو َذرٍّ َرِضَي هللا َعْنه ِبَصْوتِِه اأْلََشدِّ فَ َقَرَأ: }َوالَِّذيَن َيْكِنُزوَن الذَّ
ُتْم َتْكِنُزوَن ) -  َج ِإىَل الرَّبََذِة. رُ فََأَمَرهُ ُعْثَماُن َرِضَي هللا َعْنه َأْن ُيَْ  ({،35: }َما ُكن ْ
 [ضعيف بهذا اإِلسناد لجهالة أبي عمرو بن ِحَماس.:  المحقق] # 

 

اْلُمَلْيكِ   -  4080 اْلُمَثَنَّ  َأيِب  َعْن  َصْفَواَن،  َعْن  َحْرٍب،  ْبُن  حُمَمَُّد  ثنا  ُرَشْيٍد  ْبُن  َداُوُد  حدثنا  احْلَاِرُث:  ِإنَّ  َوقَاَل  قَاَل:  يِّ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن ِإَذا َخَرَج إىل أصحابه َرِضَي هللا َعْنهم قَاَل: "َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّ  ر  َحِكيُم أُمَّيِت   ى اَّللَّ أُمَّيِت    َوُجْنَدب  طريدُ ُعَوميِْ

َعثُهُ َوْحَدهُ   ".  يَِعيُش َوْحَدهُ َومَيُوُت وحده وهللا عز وجل يَ ب ْ
.]البوصيري:    #   مرسًلا الحارث  ]رواه  صغار  ضع:  المحقق[  من  اأُلملوكي  المثنى  فأبو  مرسل  ألنه  اإِلسناد؛  بهذا  يف 

 [ التابعين.
 

 مَنَاقِب عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ رَضِيَ اهلل عَنْه(   -  81) 
 َرِضَي هللا َعْنه قَاَل:  قال إسحاق: أخْبان أَبُو َعاِمٍر اْلَعَقِديُّ، ثنا أَبُو َمْعَشٍر اْلَمَدينُّ، َعْن حُمَمَِّد ْبِن َكْعٍب اْلُقَرِظيِّ  - 4083

َوسَ  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ اَّللَِّ َصلَّى  َرُسوُل  "  قَاَل  اجْلَنَِّة  لََّم:  َأْهِل  ِمْن  رَُجل   اْلَمْسِجِد  اَبِب  ِمْن  َيْدُخُل  َمْن  ْبُن  َأوَُّل  اَّللَِّ  َفَدَخَل َعْبُد   "
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل َكَذا وََكَذا فََأيُّ َعَمٍل َلَك أَ َساَلٍم َرِضَي هللا َعْنه، فَ َقاَل لَهُ رَُجل : ِإنَّ النَِّبَّ  ْوَثُق تَ ْرُجو ِبِه؟ قَاَل: ِإنَّ  َصلَّى اَّللَّ

 َوِإنَّ َأْوَثَق َعَمِلي َأْرُجو ِبِه َساَلَمةُ َصْدرِي، َوتَ رِْكي َما اَل يَ ْعِنييِن.   ،َعَمِلي َلَضِعيف  
أَ * َقِطع   َوُمن ْ َضِعيف   َحِديث   َوَخَرَشةَ   ْيًضا.َهَذا  ُعبَاٍد  ْبِن  قَ ْيِس  رَِوايَِة  ِمْن  الصَِّحيِح  يف  ْبِن  َوَأْصلُهُ  اَّللَِّ  َعْبِد  َعْن  احْلُرِّ،  ْبِن   

 َساَلٍم َرِضَي هللا َعْنه ُمتَِّصاًل ُدوَن َما يف آِخرِِه ِمَن السَُّؤاِل. 
وأص]البوصيري:    #   ا  أيضا ومنقطع  ضعيف  بسند  راهويه  بن  السؤال.رواه إسحاق  ما في آخره من  الصحيح دون  [  له في 

ا أبو معشر المدني ضعيف، لكن أصله في الصحيحضعيف لكونه مرسًلا وفيه : المحقق]  [ أيضا

 أَخْبَارُ عَبْدِ اللَّهِ بن أنيس رمحه اهلل(   -  90)  
ثَ نَا الصلت بن مسعود، ثنا َيَي بن عبد هللا بن يزيد    -  4092 بن عبد هللا بن أنيس، حدثين عمي  قَاَل أَبُو يَ ْعَلى: َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم بَ َعَثهُ َسرِيًَّة َوْحَدُه. احلسن بن يزيد، َعْن َعْبِد اَّللَِّ بن أني   س َرِضَي هللا َعْنه قال: َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 قُ ْلُت: وهو خُمَْتَصر  ِمْن َحِديٍث طَوِيٍل. * 
 [ ضعيفحسن لغيره، وهذا إسناد  : المحقق[ ]بسند ضعيف لجهالة الحسن بن يزيد. رواه أبو يعلى]البوصيري:  # 
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 فَضْل خَدِجيَةَ أم املؤمنني رَضِيَ اهلل عَنْها(   -  94) 
ُن يَ ْعَلى، َحدََّثيِن يَزِيُد ِمْن أَبُو أَيُّوَب ثنا ِإْْسَاِعيُل ْبُن أاََبَن، ثنا َعِطيَّةُ بْ  قَاَل أَبُو يَ ْعَلى: َحدَّثَ نَا ُسَلْيَماُن الشَّاذَُكوينِّ  - 4095

َثيِن حُ  ، قَاَل: َحدَّ ، َعْن رَبِيَعَة السَّْعِديِّ بَاينِّ هللا َعْنه    َذيْ َفةُ ْبُن اْلَيَماِن َرِضيَ َوَلِد َأيِب ُهَريْ َرَة َرِضَي هللا َعْنه، َعِن الضَّحَّاِك الشَّي ْ
ُ َعَلْيِه َوَسلَّ   ".  َسيَِّدةُ ِنَساِء اْلُمْؤِمِننَي ُفاَلنَُة، َوَخِدََيةُ بنت خويلد َأوَُّل ِنَساِء اْلُمْسِلِمنَي ِإْساَلًماَم: "َعْن َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ا فإن فيه الشاذكوني:  المحقق]  #   ثبت في الصحيح قول النبي  . و وإسماعيل بن أبان وكًلهما متروك  هذا حديث ضعيف جدا
 [ ا مريم بنت عمران وخير نسائها خديجة بنت خويلد".: "خير نسائه-صلى هللا عليه وسلم-

 

 فَضْل عَائِشَةَ رَضِيَ اهلل عَنْهَا(   -  95) 
ثَ نَا ِإْْسَاِعيُل ْبُن َأيِب ِإْْسَاِعيلَ   -  4100 ، ثنا ِإْْسَاِعيُل ْبُن َعيَّاٍش، َعْن َأيِب َبْكِر ْبِن َأيِب َمْرمَيَ، َعْن َضْمَرةَ  َوقَاَل احْلَاِرث: َحدَّ

َوَسلَّمَ ْبنِ  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ ذُِكَرْت ِعْنَد النَِّبِّ َصلَّى  َرِضَي هللا َعْنها  قَاَل: إن عائشة  َحِبيٍب   ،  " َا َصوَّاَمة     ،َدُعوا َعاِئَشةَ فَ َقاَل:  فَِإَّنَّ
 ". قَ وَّاَمة ، َزْوَجيِت يف الدُّنْ يَا َواآْلِخَرِة 

ضمرة تابعي ولم يحضر القصة وكذلك فإن أبا بكر بن أبي مريم ضعيف  ضعيف بهذا اإِلسناد؛ ألنه مرسل فإن : المحقق] # 
الدنيا واآلخرة ثابت في   -عليه وسلمصلى هللا  -لكن كونها زوجه    وإسماعيل بن أبي إسماعيل لم يتبين لي من هو. في 

 [ الصحيح من حديث عمار رضي هللا عنه
 

عَ   -  4101 ُشْعَبُة،  َحدَّثَ نَا   : الطَّيَاِلِسيُّ َعْنها َوقَاَل  هللا  َرِضَي  عائشة  عنده  رَُجل   َوذََكَر  َعمَّارًا  َع  ْسَِ ِإْسَحاَق َعمَّْن  َأيِب  ْن 
َها فَ َقاَل َعمَّار  َرِضيَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم. فَ نَاَل ِمن ْ ُبوًحا، أَتُ ْؤِذي َحِبيَبَة َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ   هللا َعْنه: اْسُكْت َمْقُبوًحا َمن ْ

ا فيه رجل مبهم لم أتمكن من تعيينه. ضعيف بهذا اإِلسناد لعنعنة  :المحقق] #   [ أبي إسحاق وهو مدل س وأيضا
 

ثَ نَا ََيََْي ْبُن َهاِشٍم، ثنا ِهَشاُم ْبُن ُعْرَوَة، َعْن أَبِيِه، عن عائشة َرِضَي هللا َعْنها قَا  -  4102 َلْت: مَحََليِن  َوقَاَل احْلَاِرُث: َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوسَ َرُسوُل اَّللَِّ صَ   لََّم َعَلى َعاتِِقِه َواحْلََبَشةُ يَ ْلَعبُوَن الدِّرِْكَلَة. لَّى اَّللَّ

موضوع بهذا اإِلسناد؛  :  المحقق[ ]رواه الحارث بن أبي ُأسامة، عن يحيى بن هاشم السمسار وهو ضعيف.]البوصيري:    #  
 [ألن يحيى بن هاشم كذ اب 

َعْت أم سلمة َرِضَي هللا ثَ نَا زَْمَعةُ ُهَو  َوقَاَل الطَّيَاِلِسيُّ: َحدَّ   -  4105 ْعُت اْبَن َأيِب ُمَلْيَكَة يَ ُقوُل: ْسَِ اْبُن َصاِلٍح، قَاَل: ْسَِ
فََأْرَسَلْت جاريتها اْنظُِري َما َصن ََعْت. َفَجاَءْت فَ َقاَلْت: َقْد َقَضْت. فَ َقاَلْت:   ،َعْنها الصَّْرَخَة على عائشة َرِضَي هللا َعْنها

ُ، َوالَّ يَ ْرمحَُ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإالَّ َأاَبَهاَها اَّللَّ  . ِذي نَ ْفِسي بَِيِدِه َلَقْد َكاَنْت َأَحبَّ النَّاِس ِإىَل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
صحيح لغيره، وهذا :  المحقق[ ]رواه أبو داود الطيالسي بسند صحيح، وله شاهد من حديث ابن عباس.]البوصيري:  # 

 [ بن صالح.لضعف زمعة  ضعيف  اداإِلسن
 

 فَضْل أم ورقة رَضِيَ اهلل عَنْها(   -  96) 
ِت   -  4108 ، ثنا اْلَولِيُد ابن مُجَْيٍع، َحدَّثَ ْتيِن َجدَّ َعْن أُمِّ َورََقَة بِْنِت َعْبِد اَّللَِّ ْبِن    ،قال إسحاق: أخْبان  أَبُو نُ َعْيٍم اْلُماَلِئيُّ

يَها الشَِّهيَدَة، وََكاَنْت َقْد مَجََعتِ احلارث األنصاري َرِضَي هللا َعنْ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُزورَُها َوُيَسمِّ  هما، وََكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
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َُما َهَرابَ   ،يَ تُ َهافَ َقاَل: ِإنَّ أُمَّ َورََقَة َغمََّها ُغاَلُمَها َوَجارِ   ، َعْنه يف النَّاسِ فَ َقاَم ُعَمُر َرِضَي هللا  ،اْلُقْرآَن َواحْلَِديثَ   ،فَ َقَتاَلَها َوِإَّنَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن يَ ُقوُل:  ،فَُأِتَ هِبَِما َفُصِلبَا  اْنطَِلُقوا نَ ُزوُر الشَِّهيَدَة "   فَ َقاَل ُعَمُر َرِضَي هللا َعْنه: َصَدَق َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 ." 
 ى َما ذََكْرُت ُهنَا. َأْخَرَج أَبُو َداُوَد طََرفًا ِمْنهُ ِسوَ 

 [ واختلف عليه في إسناده على تسعة أوجه  ضعيف بهذا اإِلسناد لجهالة جدة الوليد بن جميع.:  المحقق] # 
 

 بَابُ سَوْدَةَ(   -  101) 
َثيِن اْلَقاِسُم ابن َأيِب بَ زََّة َأنَّ رَ قال ِإْسَحاُق: أان    -  4114 ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُمَعاذُ ْبُن ِهَشاٍم َحدََّثيِن َأيِب، َحدَّ ُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َها، فَ َقاَلْت:  فَ َقاَلْت: أَِمْن َبنْيِ ِنَسائِِه طَلََّقيِن؟ َفَجَلَسْت َعَلى طَرِيِقِه ِمْن بَ يْ   ،َأْرَسَل ِإىَل َسْوَدَة ِبَطاَلِقَها  ِت َعاِئَشَة، َفَمرَّ َعَلي ْ
اْلكِ  َعَلْيَك  أَنْ َزَل  اِبلَِّذي  أَنْ َزَل  أَْنُشُدَك  اِبلَِّذي  َوأَْنُشُدَك  ؟  َعَليَّ َوَجْدََتَا  َمْوِجَدٍة  ِمْن  َأطَلَّْقَتيِن  اخْلَْلِق،  َعَلى  َواْصطََفاَك  تَاَب 

َأْن أُبْ َعَث َوأاََن َوَلِكينِّ أُرِيُد    ،ملا راجعتين، فوهللا َلَقْد َكِْبُْت َوَما يِب َحاَجة  ِإىَل الرجل   َعَلْيَك اْلِكتَاَب َواْصطََفاَك َعَلى اخْلَْلقِ 
 ِمْن ِنَساِئَك، فَ َراَجَعَها، فَ َقاَلْت: فَِإيّنِ َأَهُب يومي وليليت بقرة َعنْيِ َرُسوِل اَّللَِّ َعاِئَشَة. 

 [ الحديث مرسل ورجاله ثقات : المحقق] # 
 

 ذِكْر أم سلمة رَضِيَ اهلل عَنْها(   -  102) 
ْن َمال ِ ِك قَاَل أَبُو يَ ْعَلى: حدثنا عبد الرمحن بْ   -  4115 ، ع  َ ِديٍّ ِد اَّللَِّ ب  ن أيب ع  َ اَلُن ب  ُْن َعب  ْ َثيِن َعج  ْ ُن َصاِلٍح اأْلَْزِديُّ، َحدَّ

ه ق َ اَل:  َي هللا َعن  ْ ه اْلَوف َ اةُ ْبِن ِدينَاٍر، َعْن أََنِس ْبِن َمال ِ ٍك َرض  ِ َي هللا َعن  ْ َلَمَة َرض  ِ َر َأاَب س  َ ا َحض  َ َي هللا  ،َلم  َّ قَال َ ْت أم س  لمة َرض  ِ
َ َخطَب ََها َرُسو  ؟.ِإىَل َمْن َتِكُليِن َعْنها:   ُل اَّللَِّ َصلَّى فَ َقاَل َرِضَي هللا َعْنه: اللَُّهمَّ أَْبِدْل أُمَّ َسَلَمَة َخرْيًا ِمْن َأيِب َسَلَمَة. فَ َلمَّا تُ ُويفِّ

ُ َعلَ  لَّى اَّللَّ اَل ص   َ . ق   َ نِّ ريَةُ الس   ِّ ْت: ِإيّنِ َكب   ِ لََّم فَ َقال   َ ِه َوس   َ ُ َعَلي  ْ لََّم: " اَّللَّ ِه َوس   َ اُل عل   ى هللا تع   اىل َأانَ ي   ْ نًّا، َواْلِعي   َ ِك س   ِ َْبُ ِمن   ْ  َأك   ْ
لََّم َوَرُسوِلِه، َوَأمَّا اْلَغرْيَةُ فسأدعو هللا عز وجل يُْذِهبُ َها  ِه َوس  َ ُ َعَلي  ْ لَّى اَّللَّ وُل اَّللَِّ ص  َ ا َرس  ُ ا برح  اءين ،". فَ ت ََزوََّجه  َ ه  َ َل ِإلَي ْ فََأْرس  َ

 .َوَجرَِّة اْلَماءِ 
 [يره، وهذا إسناد حسن.صحيح لغ :  المحقق] # 

 

 َوقَاَل َأمْحَُد ْبُن َمِنيٍع: حدثنا أَبُو النَّْضِر.  1- 4116
َلَمَة ثنا ُسَلْيَماُن ْبُن اْلُمِغريَِة، َعْن ََثِبٍت، َأْخَْبين ُعَمُر ْبُن َأيِب س  َ  قَااَل:َوقَاَل أَبُو يَ ْعَلى: حدثنا ُهْدبَةُ ْبُن َخاِلٍد،   2-  4116

ا ف َ  ه َخطَب َه  َ َي هللا َعن  ْ ٍر َرض  ِ َي قَاَل: َجاَء أَبُو َسَلَمَة َرِضَي هللا َعْنه ... َفذََكَر احلديث يف وفاته َوَأنَّ َأاَب َبك  ْ ُر َرض  ِ ُه، مثَّ ُعم  َ َردَّت  ْ
ُ َعَلْيِه وَ  هللا َعْنه َها َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ فقالت َرِضَي هللا َعْنها: ِإنَّ يفَّ ِخاَلاًل َثاَلًَث. َفَسِمَع   ،َسلََّم ُيطبهافَ َردَّْتُه، مثَّ َأْرَسَل ِإلَي ْ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّ  َر ِم  َِّ  ،مَ ُعَمُر َرِضَي هللا َعْنه َما رَدَّْت ِبِه َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأْكث   َ ا فَ َغِضَب ِلَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
هِ  َب لِن َْفس         ِ ُه؟ ،َغض        ِ لََّم مب تَ ُردِّين         َ ِه َوس         َ ُ َعَلي         ْ لَّى اَّللَّ ُردِّيَن رس         ول هللا ص         َ يِت ت          َ ِت ال        َّ ا: أَن         ْ اَل هل         ََ ا فَ ق         َ  فََأََته         َ

َن الغ  رية ف  إين أدع  وا هللا َكَذا وََكَذا، َويف احْلَِديِث: قَاَلْت: اَي اْبَن اخْلَطَّاِب ِإنَّ يفَّ  ْرِت م  ِ . ق َ اَل:  تع  اىل َأْن ي ُ ْذِهب ََهافََأمَّا َما ذَك  َ
َا ليست منهن ال جتد ما َيدن النَِّساءُ ِمَن اْلَغرْيَِة.  َفَكاَنْت يف النَِّساِء َكَأَّنَّ

  ْبِن َسَلَمَة، َعْن ََثِبٍت ِبُدوِن َهِذِه الّزاَِيَدِة. قُ ْلُت: َأْخَرَجهُ َأمْحَُد ِمْن طَرِيِق مَحَّادِ  *
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 [ اإِلسناد.صحيح بهذا :  المحقق] # 
 

 ذِكْر حَفْصَةَ رَضِيَ اهلل عَنْها(   -  103) 
ْبِن    1-  4119 قَ ْيِس  َعْن  اجْلَْوينُّ،  أَبُو ِعْمَراَن  ثنا  مَحَّاد ،  ثنا  َعفَّاُن،  حدثنا  احْلَاِرُث:  ِإنَّ  َوقَاَل  قَاَل:  َعْنه  هللا  َرِضَي  زَْيٍد 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم طلق   َفَجاَء َخااَلَها ُقَداَمةُ َوُعْثَماُن ْبُن مظعون َرِضَي هللا َعْنهما،    ،حفصة َرِضَي هللا َعْنها َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ فَ َبَكْت َوقَاَلْت: أََما َواَّللَِّ َما طَلََّقيِن عن شبع. فجاء َرسُ  فَ َتَجْلب ََبْت فَ َقاَل: إن جْبيل عليه    ،وَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َا َصوَّاَمة  قَ وَّاَمة   ،رَاِجْع َحْفَصةَ والسالم قَاَل يل: "  الصالة َا زَْوَجُتَك يف اجْلَنَِّة   ،فَِإَّنَّ  " َوِإَّنَّ
 

 مَحَّاد ، َعْن َأيِب ِعْمَراَن، َعْن قَ ْيِس ْبِن زَْيٍد َأْو يَزِيَد ََنَْوُه. حدثنا يُوُنُس ْبُن حُمَمٍَّد، ثنا  2- 4119
ا   اإِلسناد؛ضعيف بهذا : المحقق[ ]حارث بن أبي ُأسامة مرسًلا ورواته ثقات.رواه ال]البوصيري:  #  ألنه مرسل؛ وألن قيسا

 [ . والشطر األخير منه صحيح لغيرهمجهول
 

 ذِكْرُ زَيْنَبَ امْرَأَةِ ابن مسعود رَضِيَ اهلل عَنْهما(   -  106)  
عميس، عن يزيد ْبِن ُجْعُدبََة، َعْن زَيْ َنَب اْمَرَأِة عبد هللا َرِضَي هللا قَاَل اْبُن َأيِب ُعَمَر: حدثنا وَِكيع ، َعْن َأيِب ال  -  4124

ُ َعَليْ   ِه َوَسلََّم َكاَن َأْعطَاَها ِِبَْيَْبَ ُجَذاَذ ََخِْسنَي َوْسًقا ََتًْرا، َوِعْشرِيَن َوْسًقا َشِعريًا. َعْنهما قَاَلْت: ِإنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ
 [ حال يزيد بن جعدبة.لي ن  تبيلم ي: المحقق] # 

 

 بَابُ أُمِّ هَانِئٍ(   -  108) 
، َعْن َأيِب َصاِلٍح َواْْسُهُ  قَاَل ِإْسَحاُق: أان ُعب َْيُد اَّللَِّ ْبُن ُموَسى، ثنا   - 4125 اَبَذاَن َمْوىَل أُمِّ َهاِنٍئ،   -ِإْسَرائِيُل َعِن السُّدِّيِّ

َرُسولُ  َخطََبيِن  قَاَلْت:  َهاِنٍئ،  أُمِّ  َوَسلَّمَ َعْن  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ ِإلَْيهِ   ، اَّللَِّ َصلَّى  النَِّبُّ ِإانَّ    ،فَاْعَتَذْرُت  أَي َُّها  }اَي   :ُ اَّللَّ أَنْ َزَل  مثَّ  فَ َعَذَرين 
 ْرُت َمَعُه، ُكْنُت َمَع الطَُّلَقاِء. َومَلْ َأُكْن َهاجَ  ،َأْحلَْلنَا َلَك َأْزَواَجَك{ ِإىَل قَ ْوِلِه: }َهاَجْرَن َمَعَك{ قَاَلْت: مَلْ َأُكْن َأِحلُّ َلهُ 

 [صالح مولى أم هانئ ضعيف.الحديث ضعيف، أبو : المحقق] # 
 

 بَابُ: فَضْلِ قُرَيْشٍ(   -  110) 
: حدثنا َجْعَفُر ْبُن ُسَلْيَماَن، َعِن النضر بن محيد اْلِكْنِديِّ َأِو اْلَعْبِديِّ عن أيب اجْلَارُ   -  4129 وِد، َعْن َأيِب  َوقَاَل الطَّيَاِلِسيُّ

"  ،اأْلَْحَوصِ  َوَسلََّم:  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّ  َرُسوُل  قَاَل  َعْنه  هللا  َرِضَي  اَّللَِّ  َعْبِد  قريشاَعْن  َتُسبُّوا  مَيَْْلُ    ،اَل  َعاِلَمَها  علم  فإن 
 ". ااًل اَباًل فََأِذْق آِخَرَها نَ وَ قريش نكاال ِعَقااًب أَْو وَ  َأَذْقَت َأوَّلَ اأْلَْرَض ِعْلًما، اللَُّهمَّ إِنََّك 

رواه أبو داود الطيالسي بسند ضعيف لضعف نضر بن معبد لكن له شاهد عن ابن عباس رواه الترمذي  ]البوصيري:    #  
 [موضوع بهذا اإِلسناد؛ ألن أبا الجارود كذاب :  المحقق[ ]وصححه.

 

َثيِن َمْعَمُر ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َنْضَلَة، قَاَل: َقِدْمُت َعَلى حدثنا َمْنُصوُر ْبُن َأيِب اأْلَْسَوِد، ثنا جُمَالِ  - 4130 ، َحدَّ د ، َعِن الشَّْعِبِّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفَسِمْعُتهُ يَ ُقوُل: "   ". َوَدُعوا ِفْعَلُهْم   ،ْْسَُعوا قَ ْوهَلُمْ فَا ،اْنظُُروا قُ َرْيًشاَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
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 [ عيف بهذا اإِلسناد لضعف مجالد بن سعيد.ض:  المحقق] # 
 

ْبِن َأْوىَف   -  4132 زُرَارََة  زَْيٍد، َعْن  ْبُن  ثنا َعِليُّ  ثنا مَحَّاد ،   ، السَِّريِّ ِبْشُر ْبُن  حدثنا  اْبُن َأيِب ُعَمَر:  ُهَريْ َرةَ    ،َوقَاَل  َأيِب  َعْن 
َعَليْ   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّ  َرُسوِل  َعْن  َعْنه،  هللا  "  َرِضَي  قَاَل:  َوَسلََّم  تَ َبع   ِه  َوِشَرارُُهْم  خِلِيَارِِهْم  تَ َبع   ِخيَارُُهْم  ِلُقَرْيٍش،  تَ َبع   النَّاُس 

 ". ِلِشَرارِِهْم  
والحديث قد أخرجه مسلم   اإِلسناد لضعف علي بن زيد بن جدعان.ضعيف بهذا  :  المحقق]]البوصيري: سنده ضعيف.[    #  

 [في الخير والشر" شتبع لقري  "الناس من حديث جابر رضي هللا عنه
 

، َعْن َسْهِل ْبِن َأيِب َحْثَمَة َرِضَي هللا    -  4133 َعْنه قَاَل: ِإنَّ َوقَاَل أَبُو َبْكٍر: حدثنا َعْبُد اأْلَْعَلى، َعْن َمْعَمٍر، َعِن الزُّْهِريِّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: "   ُروَها   ،ُموا قُ َرْيًشا قُ َرْيٍش َواَل تُ َعلُِّموَها، َوَقدِّ   تَ َعلَُّموا ِمنْ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َة    ،َواَل تُ َؤخِّ فَِإنَّ لِْلُقَرِشيِّ قُ وَّ

 ". الرَُّجَلنْيِ ِمْن َغرْيِ قُ َرْيٍش  
 [ويرتقي بشواهده إلى رتبة الحسن. ضعيف بهذا اإِلسناد ألن رواية الزهري عن سهل بن أبي حثمة مرسلة. :  المحقق] # 

 

 عدم قيام بين هاشم ألحد(   -  111) 
ُفٍذ، َعْن أَ   -  4135 يِب ِإْسَحاَق  حدثنا َشبَّاُب ْبُن َخيَّاٍط، ثنا الفضيل ْبُن ُسَلْيَماَن َعْن حُمَمَِّد ْبِن زَْيِد ْبِن اْلُمَهاِجِر ْبِن قُ ن ْ

هللا َعْنهما قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى    ِد اَّللَِّ بن عمرو َرِضيَ َمْوىَل اْبِن َعبَّاٍس، َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ُشَرْحِبيَل ْبِن َحَسَنَة، َعْن َعبْ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: "   ، َوَأوَُّل قُ َرْيٍش فَ نَاًء بَ نُو َهاِشٍم اَّللَّ  ". َأوَُّل الناس فناء قُ َرْيش 

ا عبد هللا بن شرح:  المحقق]  #   بيل بن حسنة لم أجد من نص  ضعيف بهذا اإِلسناد لضعف فضيل بن سليمان وفيه أيضا
 [ ويرتقي شطره األول بالشواهد إلى الصحيح لغيره. على توثيقه.

 

 بَابُ فَضْلِ الْأَنْصَارِ رَضِيَ اهلل عَنْه(   -  113) 
َلى َعْن َأيِب الزُّبرَْيِ، َعْن َجاِبٍر قَاَل: َلَقْد لَِبث ْنَا يف  - 4138 اْلَمِديَنِة َسن ََتنْيِ قَ ْبَل َأْن   قَاَل أَبُو َبْكٍر: ثنا عيسى عن ابن َأيِب لَي ْ

نَا نَ ْعُمُر اْلَمَساِجَد ونُِقيُم الصَّاَلَة.  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعَلي ْ  يَ ْقَدَم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ْحَمِن ْبِن َأِبي ِلَيَلى وهو ضعيف.]البوصيري:    #   أبي ليلى محمد بن    ابنرجاله ثقات إالَّ  :  المحقق[ ]فيه محمَّد ْبُن َعْبِد الرَّ

ء الحفظ.  [ عبد الرحمن فهو سي 
 

ب َ   -  4140 َعْن  احْلََسِن،  َعِن  اْلُمرِّيُّ،  َصاِلح   ثنا   ، النِّيِليِّ احْلَجَّاِج  ْبُن  ِإبْ َراِهيُم  ثَ نَا  َحدَّ يَ ْعَلى:  أَبُو  اْلُمَهاِجرِيَن َوقَاَل  ْعِض 
: َما رَأَيْ نَا مِ  َوَلَقْد ِخْفنَا    ،َل قَ ْوٍم نَ َزْلنَا هِبِْم، يَ ْعيِن اأْلَْنَصاَر لََقْد َأْشرَُكواَن يف َأْمَواهِلِْم، وََكَفْواَن اْلُمْؤنَةَ ثْ قَاَل: قَالُوا: اَي َرُسوَل اَّللَِّ

اِبأْلَْجِر كله َذَهُبوا  َقْد  َيُكونُوا  "    ، َأْن  َوَسلََّم:  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ هَلُمْ فقال َصلَّى  دعوُت هللا عز وجل  ما  ُتْم َعَلْيِهمْ وَ   ،كال  فَ َلْم    ،أَثْ ن َي ْ
 ". َيْذَهُبوا اِبأْلَْجِر ُكلِِّه  

 [لضعف صالح المرِ ي. ضعيفصحيح لغيره، وهذا إسناد :  المحقق] # 
 

 الْأَنْصَار رَضِيَ اهلل عَنْهم(   -  119) 
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قَ تَادَ   -  4149 ُشْعَبُة، َعْن  حدثنا  ُُشَْيٍل،  ْبُن  النَّْضُر  َأْخَْباََن  ِإْسَحاُق:  هللا َعْنه  قَاَل  َرِضَي  َماِلٍك  ْبَن  أََنَس  ْعُت  ْسَِ قَاَل:  َة، 
ُ َعَلْيِه  َخرْيُ ُدوِر اأْلَْنَصاِر بَ ُنو النَّجَّاِر، مثَّ َوَسلََّم: " َُيَدُِّث َعْن ُأَسْيِد ْبِن ُحَضرْيٍ َرِضَي هللا َعْنه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 ". مثَّ بَ ُنو احْلَاِرِث، مثَّ بَ ُنو َساِعَدَة، َويف ُكلِّ ُدوِر اأْلَْنَصاِر َخرْي   بَ ُنو َعْبِد اأْلَْشَهِل،
َحِديِث غُْنَدٍر، عَ *   ِمْن  وغريمها  الشَّْيَخاِن  َرَواهُ  َحِديث  َصِحيح ،  هللا َعْنه َعْن َهَذا  َرِضَي  أََنٍس  قَ تَاَدَة، َعْن  ُشْعَبَة، َعْن  ْن 

ْسنَاِد الَِّذي ُسْقنَاهُ ََثِبت   النَِّبِّ َصلَّى اَّللَُّ  ، َوالّزاَِيَدةُ ِمْن ِمْثِل  َعَلْيِه َوَسلََّم َومَلْ َيْذُكْر ُأَسْيَد ْبَن ُحَضرْيٍ َرِضَي هللا َعْنه. َوُهَو يف اإْلِ
َقانِِه َمْقبُولَة . النَّْضِر مَ   َع ِحْفِظِه َوإِت ْ

وال]البوصيري:    #   صحيح،  بسند  راهويه  بن  إسحاق  حضير.رواه  بن  أسيد  ذكر  دون  وغيرهما  ومسلم  ]بخاري  :  المحقق[ 
 [ إسناده صحيح

 

 بَابُ ذَمِّ الْعُبَّادِ، وَهُمْ طَائِفَة  مِنْ نَصَارَى الْعَرَبِ(   -  125) 
ثَ نَا ُمَعاِويَةُ ْبُن َعْمرٍو، حدثنا أَبُو إسحاق   - 4155 ْن ُموَسى بن أيب ، َعْن ُسْفيَاَن، عَ -يعين الفزاري   -قَاَل احْلَاِرُث: َحدَّ

  " َوَسلََّم:  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّ  َرُسوُل  قَاَل  قَاَل:  هللا َعْنه  َرِضَي  سليمان  ِمَن أَبْ َعُد  عائشة، َعْن  اْلُعبَّاُد  ْساَلِم  اإْلِ ِمَن  النَّاِس 
 ". الرُّومِ 

 [ الحديث بهذا اإِلسناد ضعيف النقطاعه: المحقق] # 
 

 بَرْبَرِ( بَابُ ذَمِّ الْ   -  126) 
َوُة، حدثنا اْبُن هَلِيَعَة، حدثنا أبو هاين، قَاَل: ِإنَّ أاََب بَ   -  4156 ثَ نَا اْلُمْقِرُئ، حدثنا َحي ْ ْكِر ْبِن َأيِب قَاَل اْبُن َأيِب ُعَمَر: َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل: "    َع َنِبَّ َعْن ُعْثَماَن َرِضَي هللا َعْنه أَنَّهُ ْسَِ   َأْخَْبَُه،قَ ْيٍس اْلُقَرِشيَّ، َأْخَْبَهُ َعمَّْن   اخْلََبُث َأَحد   اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 ". َوِستُّوَن ُجْزًءا، َفُجْزء  يف اجلِْنِّ َواإْلِْنِس، َوِستُّوَن يف اْلَْبْبَرِ 

 [ الحديث بهذا اإِلسناد ضعيف: المحقق[ ]رواه ابن أبي عمر بسند فيه راو لم يسم.]البوصيري:  # 
 

 بَابُ فَضْلِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِنيَ عَلَى الْإِجْمَالِ(   -  127) 
، َعْن سالم الطَّوِيِل، َعْن  - 4158 ثَ نَا َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َعِليٍّ ، َعْن أََنِس  زَْيٍد العميَوقَاَل اْبُن َأيِب ُعَمَر: َحدَّ ، َعْن يَزِيَد الرَّقَاِشيِّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: "َعِن ا  ،ْبِن َماِلٍك َرِضَي هللا َعْنه  َمَثُل َأْصَحايِب يف أُمَّيِت َمَثُل النُُّجوِم يَ ْهَتُدوَن هِبَا ِإَذا غَاَبْت لنَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ
ُوا   ". حَتَريَّ

 * .  ِإْسنَاُدهُ َضِعيف 
الحديث :  المحقق[ ]عنه.ي  رواه محمد بن يحيى بن أبي عمر بسند ضعيف، لضعف يزيد الرقاشي والراو ]البوصيري:    #  

ا.  [ بهذا اإِلسناد ضعيف جدا
 

، َعْن اَنِفعٍ   -  4159 ، َعِن ابن عمر َوقَاَل َعْبُد ْبُن مُحَْيٍد: َأْخَْبين َأمْحَُد ْبُن يُوُنَس، حدثنا أَبُو ِشَهاٍب، َعِن مَحَْزَة اجْلََزرِيِّ
َمَثُل َأْصَحايِب َمَثُل النُُّجوِم يُ ْهَتَدى هِبِْم، فأيهم َأَخْذُتُْ  َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل: "  اَّللَُّ َرِضَي هللا َعْنهما قَاَل: ِإنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى  

 ". ِبَقْوِلِه اْهَتَديْ ُتمْ 
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ا. *   مَحَْزةُ َضِعيف  ِجدًّ
ضعيف  :  (781)في المنتخب    ]العدوي   [الحديث بهذا اإِلسناد فيه حمزة الجزري، وهو متروك ومتهم بالوضع.:  المحقق]  #  

 [جدا
 

ثَ نَا ُموَسى ْبُن َمِطرٍي، َعْن أَبِيِه، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة َرِضَي هللا َعْنه قَاَل: قَاَل رَ   -  4160 ُسوُل اَّللَِّ َصلَّى  َوقَاَل الطَّيَاِلِسيُّ: َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: "  سبيل هللا تعاىل ويف اأْلَرَاِمِل َواْلَمَساِكنِي َواْلي َتَاَمى لَُيْدِرَك َفْضَل رَُجٍل  نْ َفَقهُ يف َلْو َأنَّ ِلَرُجٍل ُأُحًدا َذَهبًا، فَأَ اَّللَّ

 ". ِمْن َأْصَحايِب َساَعًة ِمَن الن ََّهاِر َما َأْدرََكهُ أَبًَدا 
  ا.اإِلسناد ضعيف جدا الحديث بهذا  :  المحقق[ ]رواه أبو داود الطيالسي عن موسى بن مطير، وهو ضعيف.]البوصيري:    #  

ُ َعْنهُ   [ وقد ثبت هذا المعنى من حديث َأِبي َسِعيٍد اْلُخْدِريِ  َرِضَي َّللاَّ
 

ثَ نَا َخاِلُد ْبُن اْلَقاِسِم، حدثنا ِرْشِديُن ْبُن َسْعٍد، حدثنا أَبُو َهاين مُحَْيُد ْبُن َهاين    -  4169 اخْلَْواَلينُّ، َعْن َوقَاَل احْلَاِرُث: َحدَّ
أَنَّ الْ   ، ألِغَفاِريِّ َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  هللا  َرُسوُل  قَاَل  يَ ُقوُل:  اِبْلَمِديَنِة،  َعْنه  هللا  َرِضَي  ُهَريْ َرَة  َأاَب  َع  ْسَِ هللا  هُ  َرِضَي  صحابه 

ُوا َسا  ”، َفَضجُّوا؟َكْيَف ِبُكْم ِإَذا َشِبْعتُْم ِمَن اخْلُْبِز َوالزَّْيتِ َعْنهم: "   ؟ قَاَل: " َعًة، مثَّ قَالُ وََكْبَّ ِإَذا فُِتَحِت وا: َمََّت اَي َرُسوَل اَّللَِّ
مثَّ   اأْلَْمَصاُر.  ،“    " َوَسلََّم:  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّ  َرُسوُل  هَلُْم  بِِثيَاٍب  قَاَل  َوَغَدْوُتُْ  األلوان،  َعَلْيُكْم  اْخت ََلَفْت  ِإَذا  ِبُكْم  َكْيَف 

ُتْم ِبُِْخَرى  ؟ قَاَل: "  "  قَالُوا: َمََّت ؟َوِجئ ْ : فَ ُهْم َخرْي   “وقالواِإَذا فُِتَحِت اأْلَْمَصاُر، َوفُِتَحْت فَاِرُس َوالرُّوُم.   َذِلَك اَي َرُسوَل اَّللَِّ
، يُْدرُِكوَن اْلُفُتوَح، قَاَل: "   ُهْم، َوأَبْ نَاؤُُكْم َخرْي  ِمْن أَبْ نَائِِهْم،ِمنَّا اَي َرُسوَل اَّللَِّ أَبْ نَاِئُكْم َخرْي  ِمْن أَبْ نَاِء    َبْل أَنْ ُتْم َخرْي  ِمن ْ َوأَبْ نَاءُ 

 " أَبْ نَائِِهْم، مَلْ َيَُْخُذوا ِبُشْكٍر، مَلْ َيَُْخُذوا ِبُشْكٍر، مَلْ َيَُْخُذوا ِبُشْكٍر.  
الحديث بهذا اإِلسناد ضعيف  :  المحقق[ ]بسند ضعيف. لضعف رشدين بن سعدرواه الحارث بن أبي أسامة  ]البوصيري:    #  

ا.  [جدا
 

ثَ نَا زَْيُد ْبُن احْلُبَاِب، َعْن ُموَسى ْبِن ُعب َْيَدَة، َعْن حُمَمَِّد ْبِن َكْعٍب، َعْن َعْوفِ   - 4171 ْبِن َماِلٍك َرِضَي   َوقَاَل أَبُو َبْكٍر: َحدَّ
َرُسو  قَاَل  قَاَل:  َعْنه  َوَسلََّم:  هللا  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّ  ِإخْ "ُل  َلِقيُت  َتيِن  لَي ْ ِإْخَواَنَك "َواين اَي  أََلْسنَا   ! اَّللَِّ َرُسوَل  اَي  قَالُوا:   ،

َوُيَصدِّقُوين َتْصِديَقُكْم، وينصروين نصركم،  بَ َلى، َوَلِكْن قَ ْوًما َيَِيُئوَن ِمْن بَ ْعدُِكْم، يُ ْؤِمنُوَن يِب ِإميَاَنُكْم،  " َوَأْصَحاَبَك؟ قَاَل:  
 " فيا ليتين َلِقيُت ِإْخَواين. 

ضعيف.:  ]البوصيري   #   وهو  الربذي،  عبيدة  بن  فيه موسى  بسند  شيبة  أبي  بن  بكر  أبو  ]رواه  بهذا  :  المحقق[  الحديث 
 [اإِلسناد ضعيف، لضعف موسى بن عبيدة الربذي.

 

 الزَّجْرِ عَنْ ذكر الصحابة رَضِيَ اهلل عَنْهم بِسُوءٍ( بَابُ    -  128)  
، َعْن زَْيِد ْبِن َأيِب أُنَ ْيَسَة، َعْن َعْمرِو ْبِن قَاَل ِإْسَحاُق: َأْخَْباََن زََكرايَّ ْبُن    -  4172 ، َعْن ُعب َْيِد اَّللَِّ ْبِن َعْمرٍو الرَّقِّيِّ َعِديٍّ

َثَمَة، قَاَل: َكاَن   ، فَ َقاَل َسْعد   َفَشَتُموهُ   ،َسْعُد ْبُن َأيِب َوقَّاٍص َرِضَي هللا َعْنه يف نَ َفٍر، َفذََكُروا َعِليًّا َرِضَي هللا َعْنهُمرََّة، َعْن َخي ْ
نَا َذنْ بًا َمَع رَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَِإانَّ َأَصب ْ ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ ُسوِل  َرِضَي هللا َعْنه: َمْهاًل َعْن َأْصَحاِب َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  ، اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ْم ِفيَما َأَخْذُتُْ َعَذاب  َعِظيم { َوَأْرُجو َأْن َتُكوَن َرمْحَة  من هللا تعاىل  فأنزل هللا عز وجل: }َلْواَل ِكتَاب  ِمَن اَّللَِّ َسَبَق َلَمسَّكُ 
ويسمي يبغضك  وهللا  ِإْن َكاَن  بَ ْعُضُهْم:  فَ َقاَل  لَنَا،  اْست َْعاَلهُ  َسب ََقْت  َحَّتَّ  َعْنه  هللا  َرِضَي  َسْعد   َفَضِحَك  َنُس،  اأْلَُخي ْ ك 
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ُلُغ َذِلَك َأَمانَ َتُه، َوذَكَ الضَِّحُك، مثَّ قَاَل: أََو لَْيَس   َنُه، مثَّ اَل يَ ب ْ َوبَ ي ْ َنهُ  َر َكِلَمةً  الرَُّجُل َقْد َيَُِد َعَلى َأِخيِه يف اأْلَْمِر، َيُكوُن بَ ي ْ
 ُأْخَرى. 

 َذا ِإْسنَاد  َصِحيح ، َوَقِد اْشَتَمَل َعَلى فَ َواِئَد َجِليَلٍة. هَ * 
 [ األثر بهذا اإِلسناد صحيح: المحقق[ ]اد حسن.رواه إسحاق بن راهويه بإسن]البوصيري:  # 

 

شبابة   -  4173 َحدَّثَ نَا  َمِنيٍع:  َأمْحَُد ْبُن  اأْلَْنَصاِر، َوقَاَل  ِمَن  رَُجٍل  َخاِلٍد، َعْن  ْبِن  حُمَمَِّد  َمْرزُوٍق، َعْن  ْبُن  فضيل  حدثنا   ،
نَا أََنَس ْبَن َماِلٍك َرِضَي هللا َعْنه َوقَاَل: قَا ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  قَاَل: َصِحب ْ َدُعوا َأْصَهاِري َوَأْصَحايِب، فَِإنَّهُ  "َل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُ ِمْنُه، َوَمْن ََتَلَّ َمنْ  ، َوَمْن مَلْ ََيَْفْظيِن ِفيِهْم، ََتَلَّى اَّللَّ ُ ِمْنهُ يُوِشُك َأنْ  َحِفَظيِن ِفيِهْم َكاَن َمَعهُ ِمَن اَّللَِّ َحاِفظ   . " َيَُْخَذهُ   ى اَّللَّ
 [ الحديث بهذا اإِلسناد ضعيف، ألجل الرجل المبهم.: المحقق] # 

 

 الْقُرُونِ الْأُوَلِ( بَابُ فَضْلِ  -  130) 
َقاَل: ْنه ف َ َوقَاَل الطَّيَاِلِسيُّ: حدثنا طَْلَحةُ ُهَو اْبُن َعْمرٍو، َعْن اَنِفٍع قَاَل: َجاَء رَُجل  ِإىَل اْبِن ُعَمَر َرِضَي هللا عَ   1-  4177

  ُ قَاَل: وََكلَّْمُتُموهُ ِِبَْلِسَنِتُكْم َهِذِه؟    نَ َعْم،َعَلْيِه َوَسلََّم ِبَِْعيُِنُكْم؟ قَاَل:  اَي َأاَب َعْبِد الرَّمْحَِن، أَنْ ُتْم َنظَْرُتُْ ِإىَل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َهِذِه؟   ِبَِمْيَاِنُكْم  َواَبيَ ْعُتُموهُ  قَاَل:  نَ َعْم،  َشْيٍء قَاَل:  َعْن  ُأْخِْبَُك  أََفاَل  قَاَل:  الرَّمْحَِن.  َعْبِد  َأاَب  اَي  َلُكْم  طُوََب  قَاَل  نَ َعْم،  قَاَل: 

ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ  ْعتُهُ ِمْنُه، ْسَِ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل: ْسَِ  . " يَ َرين َثاَلَثً طُوََب ِلَمْن رَآين َوآَمَن يِب، َوطُوََب ِلَمْن آَمَن يِب َوملَْ " َصلَّى اَّللَّ
 

 َوقَاَل َعْبُد: حدثنا أَبُو نُ َعْيٍم، حدثنا طَْلَحةُ ْبُن َعْمرٍو، بِِه.  2- 4177
[  د بن حميد، ومدار إسناديهما على طلحة بن عمرو الحضرمي وهو ضعيف.رواه أبو داود الطيالسي وعب]البوصيري:  # 

ا، ألجل طلحة: المحقق]  [ بن عمرو وهو متروك. الحديث بهذا اإِلسناد ضعيف جدا
 

 باب فَضْل هَذِهِ الْأُمَّةِ( -  131)  
َكاَن ِلُعَمَر  قَاَل ِإْسَحاُق: أخْبان يَ ْعَلى ْبُن ُعب َْيٍد، حدثنا أَبُو ِسنَاٍن، َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َماِلٍك، َعْن َمْكُحوٍل، قَاَل:    - 4179

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ، فََأََتهُ يَطْلُُبُه، فَ َلِقَيُه، فَ َقاَل ُعَمُر: اَل وَ َرِضَي هللا َعْنه َعَلى رَُجٍل ِمَن اْلي َُهوِد َحقٌّ  الَِّذي اْصطََفى حُمَمًَّدا َصلَّى اَّللَّ
، فَ َلطََمهُ ُعَمُر، فَ َقاَل: اْلَبَشرِ َعَلى اْلَبَشِر اَل أُفَارُِقَك َوَأاَن َأطْلُُبَك ِبَشْيٍء، فَ َقاَل اْلي َُهوِديُّ: َواَّللَِّ ما اصطفى إليه حُمَمًَّدا َعَلى 

َنَك أَبُو اْلقَ   حُمَمًَّدا  اِسِم، فَ َقاَل: ِإنَّ ُعَمَر قَاَل: اَل َوالَِّذي اْصطََفى حُمَمًَّدا َعَلى اْلَبَشِر، قُ ْلُت: َواَّللَِّ َما اْصطََفى اَّللَُّ بَ ْييِن َوبَ ي ْ
ُ َعَليْ  ،  أَمَّا أَْنَت اَي ُعَمُر! فََأْرِضِه ِمْن لَ "ِه َوَسلََّم: َعَلى اْلَبَشِر، فَ َلطََميِن. فَ َقاَل َصلَّى اَّللَّ ْطَمِتِه، َبْل اَي يَ ُهوِديُّ! آَدُم َصِفيُّ اَّللَِّ

، بَْل اَي يَ ُهوِديُّ  ، َوأاََن َحِبيُب اَّللَِّ ، َوِعيَسى رُوُح اَّللَِّ ، َوُموَسى جنَِيُّ اَّللَِّ ل اِبْْسَنْيِ ْسى  ! تسمى هللا عز وجَوِإبْ َراِهيُم َخِليُل اَّللَِّ
بَْل اَي يَ ُهوِديُّ! طلبتم يوما ذخر   ى هِبَا أُمَّيِت اْلُمْسِلِمنَي، َوُهَو اْلُمْؤِمُن، َوَْسَّى هِبَا أُمَّيِت اْلُمْؤِمِننَي.هِبَِما أُمَّيِت: ُهَو السَّاَلُم، َوَْسَّ 

َوبَ ْعدَ   لَنَا، غدا،  ولكم  اليوم  ي َ   لَنَا  اَي  َبْل  لِلنََّصاَرى.  السَّ َغٍد  اآْلِخُروَن  َوََنُْن  اأْلَوَّلُوَن  أَنْ ُتُم  بَْل ُهوِديُّ!  اْلِقيَاَمِة،  يَ ْوَم  اِبُقوَن 
 "  يِت.َواجْلَنَّةُ حُمَرََّمة  َعَلى اأْلَْنِبيَاِء َحَّتَّ َأْدُخَلَها، َوِهَي حُمَرََّمة  َعَلى اأْلَُمِم َحَّتَّ َتْدُخَلَها أُمَّ 

اإِلس:  المحقق]  #   بهذا  وعبد  الحديث  الخطاب،  بن  عمر  يدرك  لم  فمكحول  إِلرساله،  ضعيف  أستطع  ناد  لم  مالك  بن  هللا 
 [تمييزه.
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، َعْن حُمَمَِّد ْبِن اْلمُ   -  4180 ْنَكِدِر، َعْن يَزِيَد، َوقَاَل أَبُو َبْكٍر: حدثنا ُسَرْيُج ْبُن الن ُّْعَماِن، حدثنا َعْبُد اْلَعزِيِز ْبُن َعْبِد اَّللَِّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  َرِضَي هللا َعْنه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى  َعْن أََنِس   سألت ريب عز وجل أِلُمَّيِت ِمْن ُدوِن اْلَبَشِر َأْن اَل  "اَّللَّ

 . " يُ َعذِّهَبُْم فََأْعطَانِيَها 
ف، ضعيف يزيد بن أبان  الحديث بهذا اإِلسناد ضعي : المحقق[ ]رواه أبو بكر بن أبي شيبة بسند ضعيف.]البوصيري:  # 

 [ الحسن لغيره بمجموع طرقهالرقاشي، ولكنه يرتقي إلى  
 

 بَابُ فَضْلِ أَهْلِ الْيَمَنِ(   -  132) 
اَّللَِّ   -  4187 ْبُن َعْبِد  بن عيسى  َثيِن َعْبُد هللا  َحدَّ َأيِب،  حدثين  ْبِن َأاَبَن،  احْلََكِم  ْبُن  ِإبْ َراِهيُم  حدثنا  حبَِريٍ   قَاَل َعْبُد:  ،  ْبِن 

َثيِن َأيِب، أَنَّهُ َكاَن يف اْلَمْسجِ  ِد، فَِإَذا ُهَو بَِعْمرِو ْبِن اْلَعاِص َرِضَي هللا َعْنه فَ َقاَل يل: ِمْن َأْهِل اْلَيَمِن أَْنَت؟ فَ ُقْلُت: نَ َعْم، َحدَّ
َفَدنَ ْوُت   قَاَل:  ُنَك،  َعي ْ بِِه  تَ َقرُّ  حِبَِديٍث  ُأَحدِّْثَك  ِمينِّ  اْدُن  يل:  بَ ي ْ فَ َقاَل  َعْنه:  هللا  َرِضَي  َعْمر و  فَ َقاَل  يَ ْوًما  ِمْنُه،  ََنُْن  َنَما 

قَاَل: "   مثَّ  نَا،  إِلَي ْ َوَسلََّم فَ َقَعَد  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ اَّللَِّ َصلَّى  َرُسوُل  أَق َْبَل  ِإْذ  أدخل  ُجُلوًسا،   ، َوُهْم ِمينِّ ُهْم  ِمن ْ أاََن  الَِّذيَن  ِإْخَواين  أَْيَن 
،  " "، مثَّ قام َفَذَهَب، فما لَِبَث َأْن رََجَع فَ َقَعَد. مثَّ قَاَل:  ُلوَن َمِعي؟  يَْدخُ   وهماجلنة،   ُهْم َوُهْم ِمينِّ أَْيَن ِإْخَواين الَِّذيَن َأاَن ِمن ْ

؟ َفَما َكاَن اُه، أوغريان  فَ َقاَل بَ ْعُضنَا لِب َْعٍض: َلْو أانَّ َسأَْلنَ   َفَذَهَب،". مثَّ قَاَم    َأْدُخُل اجْلَنََّة، َوَيْدُخلُوَن َمِعي؟ ُهْم اَي َرُسوَل اَّللَِّ
  " فَ َقاَل:  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّ  َرُسوُل  رََجَع  َأْن  قَِلياًل  َأْدُخلُ ِإالَّ   ، ِمينِّ َوُهْم  ُهْم  ِمن ْ أاََن  الَِّذيَن  ِإْخَواين   أَْيَن 

َمِعي؟ اجْلَنَّةَ  َوَيْدُخلُوَن  ف َ   اجْلَنََّة  رَ "،  اَي  "  ُقْلنَا:  قَاَل:  ُهْم؟  َأْوَغرْياَُن  اَّللَِّ  َأْطرَاِف ُسوَل  يف  اْلَمْطُرُحوَن  اْلَيمِن،  َأْهُل  ُهْم  نَ َعْم 
 ". اأْلَْرِض، اْلَمْدفُوُعوَن َعْن أَبْ َواِب السُّْلطَاِن، مَيُوُت َأَحُدُهْم َوَحاَجُتهُ يف َصْدرِِه مَلْ يَ ْقِضَها  

الحديث بهذا اإِلسناد ضعيف ألجل إبراهيم بن الحكم،  :  المحقق[ ]فيه راٍو لم يسم.بن حميد بسند    رواه عبد ]البوصيري:    #  
وهو ضعيف، وفيه عبد هللا بن عيسى بن بحير ذكره البخاري في تاريخه وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل وسكتا عنه،  

 [ وأبوه لم أقف على ترجمته.
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 بَابُ الْبَصْرَةِ وَالْكُوفَةِ(   -  2) 
، َحدََّثيِن أُنَ ْيُس ْبُن قَاَل َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َأمْحََد يف زاَِيَداِت الزُّْهِد: َحدََّثيِن ُعَمُر ْبُن َشبََّة، َحدََّثيِن ََيََْي ْبُن ِبْسطَامٍ   1-  4193
 يف ِإَمارَِة ُعْثَماَن َرِضَي هللا َعْنه فَِإَذا رَُجل  كث  حدثنا َماِلُك ْبُن ِدينَاٍر، َعِن اأْلَْحَنِف ْبِن قَ ْيٍس، قَاَل أَتَ ْيُت اْلَمِديَنةَ َسوَّاٍر،  

! َما أراك إال َقْد َأَسْأَت، قَاَل: ِإنَّ هَ  ُؤاَلِء ُمَداِهُنوَن، أَتَ ْعرُِفيِن؟ قُ ْلُت: اللحية قعد هلم وأغلظ، فَ ت ََفرَّقُوا، فَ ُقْلُت: اَي َعْبَد اَّللَِّ
ُ َعَليْ اَل. قَاَل: َأاَن أَبُو َذرٍّ، َفَمْن أَ  ْعتُهُ ِمْن َرُسوِل هللا َصلَّى اَّللَّ ِه ْنَت؟ قُ ْلُت: ِمْن َأْهِل اْلَبْصَرِة، فَ َقاَل: َأاَل ُأَحدُِّثَك َحِديثًا ْسَِ

َلًة، َوَأكْ   ، َك اِبْلُكوَفِة، فََأمَّا َأْهُل اْلَبْصَرةِ بالاي اِبْلِعَراِق َوَذلِ " َوَسلََّم يقول:   ُهْم َما فَأَق َْوُم اأْلَْمَصاِر ِقب ْ ُ َعن ْ ُمَؤذِّاًن، يَْدَفُع اَّللَّ ثَ ُرهُ 
 . " َيْكَرُهونَ 

 [ اإلسناد ضعيف: المحقق] # 
 

، َعْن َماِلِك ْبِن حدثنا أَبُو ِإْسَحاَق الطََّْبِيُّ، حدثنا َهاِشُم ْبُن اْلَقاِسِم، َعْن    2-  4193 ، َعْن َسِعيٍد الرَّبَِعيِّ َصاِلٍح اْلُمرِّيِّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ذََكَر َأْهَل اْلكُ ِدينَاٍر، َعِن   وَفِة، َفذََكَر أَنَّهُ ستنزل  اأْلَْحَنِف، َعْن َأيِب َذرٍّ َرِضَي هللا َعْنه قَاَل: ِإنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ

ُْم أَْفَضُل َأْهِل اأْلَْمَصارِ هِبِْم َباَلاَي عظام  ُهْم َما َيْكَرُهوَن. . مثَّ ذََكَر َأْهَل اْلَبْصَرِة، َفذََكَر أَّنَّ َلًة، َوَأْكثَ ُرُهْم ُمَؤذِّاًن، يُْدَفُع َعن ْ   ِقب ْ
 [ اإلسناد ضعيف: المحقق] # 

 

 بَابُ فَضْلِ الشَّامِ(   -  5) 
ثَ نَا ُمَعاوِ  - 4198  َعْن َسِعيِد ْبِن َعْبِد اْلَعزِيِز، َعْن  -ُهَو اْلَفَزاِريُّ   -يَةُ ْبُن َعْمرٍو، حدثنا أَبُو ِإْسَحاَق  َوقَاَل احْلَاِرُث: َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: ِإنَُّكْم ستجندون َأْجنَ   اًدا ... احْلَِديُث يف َفْضِل الشَّاِم. َأيِب ِإْدرِيَس، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
.: المحقق] #   [اإِلسناد ضعيف. وقد صح هذا الحديث من الطرق األخرى موصوالا

 

رَُجٍل يُ َقاُل لَهُ    يَد، َعنْ َوقَاَل أَبُو يَ ْعَلى: َحدَّثَ نَا زَُهرْي ، َحدَّثَ نَا وَِكيع ، َعْن َسِعيِد ْبِن َعْبِد اْلَعزِيِز، َعْن رَبِيَعَة ْبِن يَزِ   -  4200
قَاَل   قَاَل:  َوَسلََّم:  َخْويلٌّ،  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّ  اِبْلَيَمنِ "َرُسوُل  َوُجْنًدا  اِبلشَّاِم،  ُجْنًدا  َأْجنَاًدا،  ستجندون  َلهُ  "إِنَُّكْم  فَ َقاَل   .

! ِخْر يل  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:    ،َخْويلُّ: اَي َرُسوَل اَّللَِّ فَ ْلي َْلَحْق بَِيَمِنِه، وليسق بُِغُدرِِه، فإن    َعلَْيَك اِبلشَّاِم، َفَمْن َأََب "قَاَل َصلَّى اَّللَّ
 . " هللا تعاىل َقْد َتَكفََّل يل اِبلشَّاِم َوَأْهِلهِ 

.: المحقق] #   [اإِلسناد ضعيف. وقد صح هذا الحديث من الطرق األخرى موصوالا
 

 فَضْلُ نُعْمَانَ(   -  7) 
ابْ   -  4203 َعِن  ُسْفيَاُن،  حدثنا  ُعَمَر:  َأيِب  اْبُن  قَاَل  قَاَل  قَاَل:   ، احْلَْضَرِميِّ َعْمرٍو  ْبِن  طَْلَحَة  َعْن  رَُجٍل،  َعْن  ُجَرْيٍج،  ِن 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:   . " نِْعَم اْلُمْرِضُعوَن َأْهُل نُ ْعَمانَ " َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
[  جهالة الراوي عنه.رواه محمد بن يحيى بن أبي عمر بسند ضعيف، لضعف طلحة بن عمرو الحضرمي و البوصيري:  ]  #  

ا.: المحقق]  [ الحديث بهذا اإِلسناد ضعيف جدا
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 كِتَابُ السِّريَةِ وَالْمَغَازِي(   -  42) 
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 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ( بَابُ مَوْلِدِ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللَّهِ    -  1) 
َجرِيرِ   -  4205 ْبُن  َوْهُب  أخْبان  ِإْسَحاُق:  َثيِن    قَاَل  َحدَّ يَ ُقوُل:  ِإْسَحاَق،  ْبَن  حُمَمََّد  ْعُت  ْسَِ قَاَل:  َأيِب،  حدثنا  َحازٍِم،  ْبِن 

َثيِن َمْن ِشْئَت ِمْن رَِجاِل قَ ْوِمي، َعْن َحسَّاَن ْبِن  َصاِلُح ْبُن ِإبْ َراِهيَم، َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َعْبِد الرمحن بن أسعد   ْبِن زُرَارََة، َحدَّ
َرضِ  َأْشَرفَ ََثِبٍت  ِإْذ  َوَأْعِقُل،  َأَرى  َما  َأْْسَُع  مَثَاٍن،  َأْو  ِسِننَي  َسْبِع  اْبُن  يَ ْفَعة   لَُغاَلم   ِإيّنِ  قَاَل:  َعْنه  هللا  ُأطٍُم َي  َعَلى  يَ ُهوِديٌّ   

َلَة جَنُْم َأمْحََد الَِّذي ُوِلَد ِبِه. قَاَل: ْعَلى َصْوتِِه: اَي َمْعَشَر يَ ُهوَد! فَاْجَتَمُعوا إِلَْيِه، فَ َقالُوا: َما َشْأُنَك؟ فَ َقاَيْصرُُخ ِبَِ  َل: طََلَع اللَّي ْ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  َفَسأَْلُت َسِعيَد ْبَن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َحسَّاَن ْبِن ََثِبٍت: اْبُن َكْم َكاَن َحسَّاُن   ْبُن ََثِبٍت َمْقَدَم َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 : اْبُن ِستِّنَي َسَنًة. اْلَمِديَنَة؟ فَ َقالَ 
إسناده ضعيف، لجهالة الراوي المبهم بين يحيى  :  المحقق[ ]رواه إسحاق بن راهويه بسند فيه راو لم يسم.]البوصيري:    #  

 [ ثابت.بن عبد هللا، وحسان بن 
 

حُمَمَّ   -  4207 حدثنا  الشامي،  الن ُّْعَماِن  ْبُن  عمر  ْبُن  ََيََْي  حدثنا  يَ ْعَلى:  أَبُو  ْبُن  َوقَاَل  ُعَمُر  حدثنا  اْلُكويفُّ،  يَ ْعَلى  ْبُن  ُد 
َنمَ  اِد ْبِن َأْوٍس َرِضَي هللا َعْنه قَاَل: بَ ي ْ ا ََنُْن ُجُلوس  ِعْنَد َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى  ُصْبٍح، َعْن ثَ ْوِر ْبِن يَزِيَد، َعْن َمْكُحوٍل، َعْن َشدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإْذ َأََتهُ رَُجل ، ِمنْ   َبيِن َعاِمٍر، َوُهَو َسيُِّد قومه وكبريهم ومدرههم، يَ ت َوَكَّأُ َعَلى َعًصا، فَ َقاَم َبنْيَ يدي النِب  اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوَنَسَب النَِّب صَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإىَل َجدِِّه، فَ َقاَل: اَي اْبَن َعْبِد اْلُمطََّلِب! ِإيّنِ نُ بِّ َصلَّى اَّللَّ ْئُت أَنََّك َرُسوُل  لَّى اَّللَّ

َأاَل  اأْلَْنِبيَاِء،  ِمَن  َوَغرْيَُهْم  َوِعيَسى،  َوُموَسى  ِإبْ َراِهيَم  ِبِه  َأْرَسَل  ِِبَا  َأْرَسَلَك  النَّاِس،  ِإىَل  تَ فَ اَّللَِّ  إنك  َا َكاَن    ِإَّنَّ ِبَعِظيٍم،  ْهَت  وَّ
ِإْسَرائِيلَ  َبيِن  ِمْن  َتنْيِ  يف بَ ي ْ َواْلُمُلوُك  ِمَن  اأْلَْنِبيَاءُ  أَْنَت  َا  َهُؤاَلِء، ِإَّنَّ َواَل ِمْن  َهُؤاَلِء  ِمْن  أَْنَت  َواَل  ُمْلٍك،  َوبَ ْيِت  ٍة،  نُ بُ وَّ بَ ْيِت  ؛ 

َواأْلَوْ  احلَِْجارََة  يَ ْعُبُد  ِمَّْن  َشْأنِ اْلَعَرِب  َوَبْدِء  قَ ْوِلِك،  حِبَِقيَقِة  فأتين  حقيقة،  أمر  َوِلُكلِّ  َوالن ُّبُ وََّة؟  َلَك  َفَما  قَاَل:  ََثَن،  َك. 
َوجَمِْلسً  نَ بَأً  َتْسَأُل َعْنهُ  الَِّذي  لِْلَحِديِث  ِإنَّ  قال:  مث  مسألته،  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ النِب َصلَّى  فَ َثََن فََأْعَجَب  فَاْجِلْس.  رِْجَلُه ا،   

َوسَ  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  النَِّبُّ  َلهُ  فَ َقاَل  اْلَبِعرُي،  َيْْبُُك  أيب  َوبَ َرَك َكَما  َدْعَوةُ  َشْأين  َوَبْدَء  قُويل  َحِقيَقَة  ِإنَّ  َعاِمٍر!  َبيِن  َأَخا  اَي  لََّم: 
َا مَحََلْتيِن َكأَثْ َقِل َما حَتِْمُل النَِّساُء، َحَّتَّ َجَعَلْت َتْشَتِكي  إبراهيم، وبشر يب َأِخي ِعيَسى ْبِن َمْرمَيَ، وإين ُكْنُت ِبْكرًا أِلُمِّ  ي، َوِإَّنَّ

  ِبُع َبَصِري النُّوَر، َفَجَعلَ ِحِبَها بِِثَقِل َما جتَُِد، َوِإنَّ أُمِّي رََأْت يف اْلَمنَاِم َأنَّ الَِّذَي يف َبْطِنَها نُور ، قَاَلْت: َفَجَعْلُت أُتْ ِإىَل َصَوا
َا وَ  َلَدْتيِن، فَ َلمَّا َنَشْأُت بُ غَِّض ِإيَلَّ اأْلَْوََثُن، َوبُ غَِّض ِإيَلَّ  النُّوُر َيْسِبُق َبَصِري، َحَّتَّ َأَضاَء يل َمَشاِرَق اأْلَْرِض َوَمغَارهَِبَا، مثَّ ِإَّنَّ

َنَما َأاَن َذا ْعُر، فَاْسرُتِْضْعُت يف َبيِن ُجَشِم ْبِن َبْكٍر، فَ ب َي ْ يَاِن، ِإَذا َأاَن بَِرْهٍط الشِّ ب ْ َت يَ ْوٍم يف َبْطِن َواٍد َمَع أَت َْراٍب يل ِمَن الصِّ
َمعَ  َحَّتَّ َثاَلٍث،  ِهَرااًب،  َأْصَحايِب  َواْنطََلَق  َأْصَحايِب،  َبنْيِ  ِمْن  فََأَخُذوين  َوثَ ْلٍج،  نُوٍر  َمِْلُن  َذَهٍب،  ِمْن  َطْشت   ِإىَل   ُهْم  انْ ت ََهْوا 
اْلَوا لَيْ َشِفرِي  ُغاَلم   أَنَّهُ  اْلُغاَلِم؟  َوهِلََذا  َلُكْم  َما  َوقَالُوا:  الرَّْهِط،  فَأَق ْب َُلوا َعَلى  َوُهَو  ِدي،  قُ َرْيٍش،  َسيِِّد  َبيِن  ِمْن  َوُهَو  ِمنَّا،  َس 

َوَلكِ  ُلُه؟  قَ ت ْ َعَلْيُكْم  يَ ُردُّ  َفَماَذا   ، َأب  َلهُ  لَْيَس  يَتِيٍم،  ُغاَلٍم  ِمْن  ِفينَا  أينا  ُمْسرَتَْضع   ِمنَّا  فَاْختَارُوا  فَاِعِلنَي،  بد  ال  ِإْن كنتم  ْن 
َمَكانَهُ  فَاق ْب َُلواَن  فلنأتكم،  ُتْم،  اْنطََلُقوا ِشئ ْ َيُِيُبوََّنُْم،  اَل  اْلَقْوَم  َأنَّ  يَاُن  ب ْ الصِّ رََأى  فَ َلمَّا  َيُِيُبوُهْم،  فَ َلْم  اْلُغاَلَم،  َهَذا  َوَدُعوا   ،  

، يُ َعلُِّموََّنُْم، َوَيْسَتْصرُِخوََّنُْم َعَلى اْلَقْوِم، فَ َعَمَد ِإىَل َأَحِدِهْم، فََأْضَجعَ ِهَرااًب ُمْسرِِعنَي ِإىَل احلَْ  يِن ِإىَل اأْلَْرِض ِإْضَجاًعا َلِطيًفا،  يِّ
ئًا، مثَّ أَ  ت ََهى َعاَنيِت، َوَأاَن أَْنظُُر، فَ َلْم َأِجْد ِلَذِلَك َشي ْ ْخَرَج َأْحَشاَء َبْطيِن، فَ َغَسَلهُ ِبَذِلَك الث َّْلِج،  مثَّ َشقَّ َما َبنْيَ َصْدِري ِإىَل ُمن ْ

ظُُر،  َمَكاَِّنَا، مثَّ قَاَم الثاين، وقال ِلَصاِحِبِه: تَ َنحَّ. مثَّ َأْدَخَل َيَدهُ يف َجْويف، فََأْخَرَج قَ ْلِب، َوَأاَن أَنْ فَأَنْ َعَم َغْسَلُه، مثَّ َأَعاَدَها يف  
ةِ  ُمْضَغًة َسْوَداَء رََمى هِبَا، مثَّ قَاَل بَِيِدِه مَيَْنًة ِمْنُه، َكأَنَّهُ يَ ت َنَاَوُل شي  ْنهُ َفَصَدَعُه، فََأْخَرَج مِ  ئا مث أتى اِبخْلَاُتَِ يف يَِدِه ِمْن نُوٍر الن ُّبُ وَّ
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 َأَعاَدهُ َمَكانَُه، فَ َوَجْدُت بَ ْرَد َذِلَك اخْلَاُتَِ يف  َواحلِْْكَمِة، َُيَْطُف أَْبَصاَر النَّاِظرِيَن ُدونَُه، َفَخَتَم قَ ْلِب، فامتْل نورا، وختمه، مثَّ 
قُّ ِبذن هللا تعاىل،قَ ْلِب َدْهًرا، مثَّ قَاَم الثَّالِ  ت ََهى َعاَنيِت، فَاْلتََأَم َذِلَك الشِّ مثَّ َأَخَذ   ُث، فَ َنحَّى َصاِحَبُه، فََأَمرَّ يََدهُ َبنْيَ ثَْدَييَّ َوُمن ْ

بَِعَشرَ بيدي، فَأََّْنََضيِن  ٍة ِمْن أُمَِّتِه، فَ َوزَنُوين، فَ َرَجْحتُ ُهْم، مثَّ   ِمْن َمَكاين ِإَّْنَاًضا َلِطيًفا، مثَّ قَاَل اأْلَوَُّل الَِّذي َشقَّ َبْطيِن: زِنُوهُ 
مِ  ِِبَْلٍف  زِنُوهُ  قَاَل:  مثَّ  فَ َرَجْحتُ ُهْم،  فَ َوزَنُوين،  أُمَِّتِه،  ِمْن  ِِبِاَئٍة  زِنُوهُ  فَ َلْو قَاَل:  َدُعوُه،  قَاَل:  فَ َرَجْحتُ ُهْم،  فَ َوزَنُوين،  أُمَِّتِه،  ْن 

ي الُوا: اَي َحِبيُب! ملَ  ًعا َلَرَجَح هِبِْم، مثَّ قَاُموا ِإيَلَّ، َفَضمُّوين ِإىَل ُصُدورِِهْم، َوقَ ب َُّلوا رَْأِسي َوَما َبنْيَ َعْييِن، مثَّ قَ َوزَنْ ُتُموهُ ِِبُمَِّتِه مجَِ
ُنَك، قَاَل: فبينما ََنُْن َكذَ   تُ رَْع، ِلَك ِإْذ أَق َْبَل احْلَيُّ حِبََذاِفريِِهْم، فَِإَذا ِظْئرِي إِنََّك َلْو َتْدرِي َما يُ َراُد ِبَك ِمَن اخْلرَْيِ، َلَقرَّْت َعي ْ

، ََتِْتُف ِبَِْعَلى َصْوَِتَا، َوِهَي تَ ُقوُل: اَي َضِعيَفاُه! قَاَل: فََأَكبُّ  وا َعَليَّ يقبلوين، َويَ ُقولُوَن: اَي َحبََّذا أنت ِمْن َضِعيٍف!  َأَماَم احْلَيِّ
قَ  َواَوِحيَداُه!  قَاَلْت:  َمَعَك  مثَّ   َ اَّللَّ ِإنَّ  ِبَوِحيٍد،  أَْنَت  َما  َوِحيٍد!  ِمْن  أنت  َحبََّذا  اَي  َويَ ُقولُوَن:  يقبلوين،  َعَليَّ  فََأَكبُّوا  اَل: 

ْعِفَك، فََأَكبُّوا َعَليَّ ِل اأْلَْرِض، مثَّ قَاَلْت: اَي يَِتيَماُه! اْسُتْضِعْفَت ِمْن َبنْيِ َأْصَحاِبَك، فَ ُقتِْلَت ِلضَ َوَماَلِئَكَتهُ واملؤمنون ِمْن َأهْ 
َلْو تَ ْعَلُم َماَذا يُ َراُد جل،  َوَضمُّوين ِإىَل ُصُدورِِهْم، َوقَ ب َُّلوا رَْأِسي، َوقَالُوا: اَي َحبََّذا أَْنَت ِمْن يَِتيٍم، َما َأْكَرَمَك على هللا عز و 

يِب ِظْئِري، قَاَلْت: اَي ُبيَنَّ! َأاَل َأرَاَك َحيًّا بَ ْعُد. َفَجاَءْت َحَّتَّ   ا َبُصَرتْ ِبَك ِمَن اخْلرَْيِ، قَاَل: فَ َوَصُلوا ِإىَل َشِفرِي اْلَواِدي، فَ َلمَّ 
، َفَضمَّْتيِن ِإىَل َصْدرَِها، فَ َوالَِّذي نَ فْ  َها، َوِإنَّ َيِدي َلِفي َيِد بَ ْعِضِهمْ َأَكبَّْت َعَليَّ ،  ِسي بَِيِدِه ِإيّنِ لَِفي ِحْجرَِها، َقْد َضمَّْتيِن ِإلَي ْ

، فَ َقاَل: َهَذا اْلُغاَلُم َأَصابَ  ،    هُ َلَمم ، أَْو طَاِئف  ِمنَ َفظَن َْنُت َأنَّ اْلَقْوَم يُ ْبِصُروََّنُْم، فَِإَذا ُهْم اَل يبصرون َفَجاَء بَ ْعُض احْلَيِّ اجلِْنِّ
َذا! لَْيَس يِب َشْيء  ِمَّا َتْذُكُروَن، أََرى نَ ْفِسي َسِليَمًة، َوفُ َؤاِدي  فَاْنطََلُقوا بِِه ِإىَل اْلَكاِهِن، يَ ْنظُُر ِإلَْيِه َويَُداِويِه فَ ُقْلُت لَُه: اَي هَ 

: َأاَل تَ َرْوَن اْبيِن َكاَلُمهُ َصِحيح ، ِإيّنِ أَلَْرُجو َأْن اَل َيُكوَن اِبْبيِن -َوُهَو َزْوُج ِظْئرِي    -فَ َقاَل َأيِب    قَ ْلَبُه،َصِحيًحا، وليس يب  
، فَات ََّفَق اْلقَ  َعَلْيِه ِقصَّيِت، فَ َقاَل: اْسُكُتوا،  ْوُم َعَلى َأْن َيْذَهُبوا يِب ِإىَل اْلَكاِهِن، فَاْحَتَمُلوين، َحَّتَّ َذَهُبوا يِب ِإلَْيِه، فَ َقصُّوا  ِبَْس 

ِإىَل  َأوَِّلِه  ِمْن  َأْمِري  فَ َقَصْصُت َعَلْيِه  ِِبَْمرِِه.  َأْعَلُم  فَِإنَّهُ  ِمَن اْلُغاَلِم،  َأْْسََع  ِإىَل َصْدرِِه،  َحَّتَّ  َمَقاَليِت َضمَّيِن  َع  ْسَِ فَ َلمَّا  آِخرِِه،   
اق ْت ُ  العرب!  آل  اي  صوته:  ِبَِْعَلى  ِديَنُكْم،  َواَنَدى  لَيُ َبدَِّلنَّ  تَ رَْكُتُموهُ  لَِئْن  َواْلُعزَّى  فوالالت  َمَعُه،  َواق ْتُ ُلوين  اْلُغاَلَم،  َهَذا  ُلوا 

َتْسَمُعوا ِِبِْثِلِه، قَالَ َولَُيَسفَِّهنَّ َأْحاَلَمُكْم َوَأحْ  : فَانْ ت ََزَعيِن ِظْئِري ِمْن يَِدِه، اَلَم آاَبِئُكْم، َوْلُيَخاِلَفنَّ أَْمرَُكْم، َولَيَْأتِي َنَُّكْم ِبِديٍن مَلْ 
بِ  ُتَك  أَتَ ي ْ َما  قَ ْوِلَك  ِمْن  َيُكوُن  َهَذا  َأنَّ  َعِلْمُت  َوَلْو  َوَأَجنُّ،  ِمْنُه،  َأْعَتهُ  أَلَْنَت  َأْهِلي، قَاَل:  ِإىَل  َورُدُّوين  اْحَتِمُلوين  مثَّ  ِه، 

، َفَذاَك َحِقيَقةُ قَ ْويل َوبَْدءُ      الشَّقِّ فََأْصَبْحُت ُمَعًزى ِما فَ َعَل يِب، َوَأْصَبَح أَثَ ُر   ت ََهى َعاَنيِت، َكأَنَّهُ ِشَراك  َما َبنْيَ َصْدرِي ِإىَل ُمن ْ
 َشْأين. 

َها. قَالَ   فَ َقاَل اْلَعاِمِريُّ: َأْشَهدُ  ُ، َوَأنَّ أَْمَرَك َحقٌّ، فَأَْنِبْئيِن ِبَِْشيَاَء، َأْسأَُلَك َعن ْ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  َأْن اَل إَِلَه إالَّ اَّللَّ َسْل " َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يقول لِلسَّائِِلنَي قَ ْبَل َذِلَك:  "َعْنكَ  :  "َلكَ   َسْل َعمَّا َبَدا". قال: وكان َصلَّى اَّللَّ َسْل  "، فَ َقاَل يَ ْوَمِئٍذ لِْلَعاِمِريِّ
ا يَ ْعِرُف، فَ َقاَل اْلَعاِمرِيُّ: َأْخِْبْين اَي اْبَن َعْبِد اْلُمطَِّلِب! َماَذا يَزِيُد يف الشَّرِّ؟ قَاَل . َفَكلََّمهُ بِلَُغِة َبيِن َعاِمٍر، َفَكلََّمهُ ِبَِ "َعْنكَ 

َوَسلَّمَ  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َوَسلََّم:  "التمادي ":  َصلَّى  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ قَاَل َصلَّى  اْلُفُجوِر؟  بَ ْعَد  اْلِْبُّ  َفُع  يَ ن ْ فهل  قال:  تَ ْغِسُل   نَ َعمْ "،  الت َّْوبَةُ 
َذِلَك  "، قَاَل: وََكْيَف َذِلَك؟ قَاَل: "َباَلءِ لْ احْلَْوبََة، ِإنَّ احْلََسنَاِت يُْذِهْبَ السَّيِّئَاِت، َوِإَذا ذََكَر اْلَعْبُد رَبَّهُ يف الرََّخاِء، َأَعانَهُ ِعْنَد ا

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:    ،"، َواَل َأمْجَُع َلهُ َخْوَفنْيِ يَ ُقوُل: اَل َأمْجَُع ِلَعْبِدي َأْمَننْيِ   -تعاىل    -ِبن هللا   قال: إىل ما َتْدُعو، قَاَل َصلَّى اَّللَّ
ِت َواْلُعزَّى، َوتُِقرُّ ِِبَا َجاَء من هللا تعاَأْدُعو ِإىَل عبادة هللا تعاىل َوْحَدهُ اَل َشرِ " ىل ِمَن يَك َلُه، َوَأْن ََتَْلَع اأْلَْنَداَد َوَتْكُفَر اِبلالَّ

 تعاىل بِِه،  اِلَك، فيطهرك هللاِكتَاٍب َوَرُسوٍل، َوُتَصلِّي الصََّلَواِت اخْلَْمَس حِبََقائِِقِهنَّ، َوَتُصوُم َشْهًرا ِمَن السََّنِة، َوتُ َؤدِّي زََكاَة مَ 
قَاَل: اَي اْبَن َعْبِد اْلُمطَِّلِب! فَِإْن َأاَن فَ َعْلُت َذِلَك، َفَما يل؟  .  " َوَيِطيُب َلَك َماَلَك َوَتِقرُّ اِبْلب َْعِث بَ ْعَد اْلَمْوِت، َواِبجْلَنَِّة َوالنَّارِ 



410 

 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:   ، قَاَل: فَ َهْل َمَع َهَذا ِمَن الدُّنْ يَا َشْيء ؟ فَِإنَّهُ تعجبنا  "رِي ِمْن حَتِْتَها اأْلََّْنَارُ َجنَّاُت َعْدٍن جتَْ "قَاَل النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيِه اْلوَ   َعاِمرِيُّ َوأاََنَب. ، قَاَل: فََأَجاَب الْ "، النَّْصُر َوالتَّْمِكنُي يف اْلِباَلدِ نَ َعمْ َوَسلََّم: " طَاَءةُ يف اْلَعْيِش، فَ َقاَل النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ
بن  ]البوصيري:    #   والراوي عنه محمد  صبح  لضعف عمر بن  ضعيف،  أبو يعلى الموصلي بسند  ]يعلى. رواه  :  المحقق [ 

ا.  [ الحديث بهذا اإِلسناد ضعيف جدا
 

 بَابُ أَوَّلِيَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَفِ أَصْلِهِ(   -  3) 
، َعْن َعْبِد اَّللَِّ   قَالَ   -  4209 ثَ نَا ُعَمُر ْبُن َخاِلٍد، حدثنا حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ  ْبِن اْلُفَراِت، َعْن عثمان بن اْبُن َأيِب ُعَمَر: َحدَّ

وَ  اَّللَِّ َعزَّ  يََدِي  َبنْيَ  نُورًا  قُ َرْيًشا َكاَنْت  ِإنَّ  قَاَل:  هللا َعْنهما  َرِضَي  ابن عباس  آَدَم ِبلفي الضَّحَّاِك، َعِن  َُيُْلَق  قَ ْبَل َأْن  َجلَّ 
ُ آَدَم َجَعَل َذِلَك النُّوَر يف ُصْلِبِه، قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى  فَ ُتَسبُِّح اْلَماَلِئَكةُ بَِتْسِبيِحهِ  ،عام، يسبح َذِلَك النُّورُ  ، فَ َلمَّا َخَلَق اَّللَّ

َوَسلََّم:   َعَلْيِه   ُ إِ "اَّللَّ  ُ النَّاِر يف صُ فََأْهَبطَهُ اَّللَّ َوُقِذَف يف  السَِّفيَنِة،  نُوٍح يف  يف ُصْلِب  َفَجَعَلهُ  آَدَم،  يف ُصْلِب  ْلِب ىَل اأْلَْرِض 
 . "َعَلى ِسَفاٍح َقطُّ ، مَلْ يَ ْلَتِقيَا ِإبْ َراِهيَم، َومَلْ يَ َزْل يَ ْنِقُليِن ِمْن َأْصاَلِب اْلِكَراِم ِإىَل اأْلَْرَحاِم، َحَّتَّ َأْخَرَجيِن ِمْن َبنْيِ أَبَ َويَّ 

ا.: المحقق] #   [الحديث بهذا اإِلسناد ضعيف جدا
 

ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ  - 4211 ُ َعَلْيِه حدثنا ُسْفيَاُن، َعْن َجْعَفِر ْبِن حُمَمٍَّد، َعْن أَبِيِه، قَاَل: قَاَل ُعَمُر َرِضَي هللا َعْنه: ْسَِ َصلَّى اَّللَّ
َقِطع ، َغرْيُ َنَسِب َوَسَبِب ُكلُّ َسَببٍ "َوَسلََّم يَ ُقوُل:    . " َوَنَسٍب ُمن ْ

 [ اإِلسناد ضعيف النقطاعهحسن لغيره، وهذا : المحقق[ ]محمد بن يحيى بن أبي عمر، ورواته ثقات. رواه ]البوصيري:  # 
 

 لْبَعْثَةِ( بَابُ عصمة اهلل تبارك وتعاىل رَسُولَهُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ ا   -  4) 
ْبُن    -  4213 َعْمُرو  حدثنا  الطَّيَاِلِسيُّ:  َعْنهما.َوقَاَل  هللا  َرِضَي  عباس  ابن  َعِن  ِعْكرَِمَة،  َعْن  ِْسَاٍك،  َعْن   ََثِبٍت، 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  َوَذِلَك قَ ْبَل َأْن تَ ْنِزَل   "،َعِن الت ََّعرِّي َُّنِيتُ "َوطَْلَحَة، َعْن َعطَاٍء، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُة. َعَلْيِه الن ُّ   بُ وَّ

 [ ق.وأصل الحديث في الصحيحين بغير هذا السياإسناده ضعيف جدا، : المحقق] # 
 

 مُوَبِّخًا لِعَابِدِيهِ بَابُ الْبَيَانِ بِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا مَسَّ الصَّنَمَ إِنَّمَا مَسَّهُ  
َي هللا َعْنه قَاَل: َوقَاَل أَبُو َبْكٍر: حدثنا يَ ْعَلى ْبُن ُعب َْيٍد، َحدَّثَ نَا َصاِلُح ْبُن َحيَّاَن، َعِن اْبِن بُ َرْيَدَة، َعْن أَبِيِه َرضِ   -  4215

ابِ  فَ َبُصَر  يَ ت ََقلَُّب،  َفطَِفَق  احْلََراَم،  اْلَمْسِجَد  السالم  عليه  جْبيل  اَّللَُّ دخل  َصلَّى  اْلَكْعَبِة،  لنَِّبِّ  ِظلِّ  يف  اَنئًِما  َوَسلََّم  َعَلْيِه   
بِ  فَاْنطََلَق  َاِب،  الرتُّ ِمَن  َوحِلْي ََتهُ  رَْأَسهُ  ُفُض  يَ ن ْ َوُهَو  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  فَ َقاَم  فَ ت ََلقَّامُهَا فَأَيْ َقظَُه،  َبَة،  َشي ْ َبيِن  اَبِب  ََنَْو  ِه 

ِجْْبِيلُ ِميَكا فَ َقاَل  رِيَح النُّ   ئِيُل،  يَِدِه  فَ َقاَل: َأِجُد ِمْن  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ النَِّبَّ َصلَّى  ُتَصاِفَح  َمن ََعَك َأْن  َما  َحاِس، ِلِميَكائِيَل: 
َعلَ   ُ اَّللَّ َصلَّى  النَِّبَّ  َفَكَأنَّ  ذلك؟  أفعلت  فقال:  َذِلَك،  أَْنَكَر  السالم  عليه  جْبيل  مثَّ فكأن  َنِسَي،  َوَسلََّم  فَ َقاَل:  ْيِه  ذََكَر،   

ًما َرُضوا ِبُكَما ِإهَلًا َصَدَق َأِخي، َمَرْرُت َأوََّل ِمْن َأْمِس َعَلى ِإَساٍف َواَنئَِلَة، فَ َوَضْعُت َيِدي َعَلى َأَحِدمِهَا، فَ ُقْلُت: ِإنَّ قَ وْ "
 . " َمَع اَّللَِّ قَ ْوُم ُسوءٍ 
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ب]البوصيري:    #   بكر  أبو  لض  نرواه  ضعيف،  بسند  شيبة  حيان.أبي  بن  صالح  ]عف  اإِلسناد  :  المحقق[  بهذا  الحديث 
 [ ضعيف، فيه صالح بن حيان، وهو ضعيف.

 بَابُ صِفَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(   -  6)  
َمِة، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة َرِضَي هللا َعْنه قَاَل: َكاَن َرُسوُل قَاَل أَبُو َداُوَد: حدثنا اْبُن َأيِب ِذْئٍب، َعْن َصاِلٍح َمْوىَل الت َّْوأَ   -  4216

بَِعيَد   الذِّرَاَعنْيِ،  َشْبَح  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  َبنْيَ اَّللَِّ  َأهْ   َما  يف اْلَمْنِكَبنْيِ،  َسخَّااًب  َيُكْن  مَلْ  اْلَعنْيِ،  َأْشَفاِر  اأْلَْشَفاِر؛  َدَب 
يًعا. اأْلَْسَواِق، َوملَْ  يًعا، َويُْدِبُر مجَِ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يُ ْقِبُل مجَِ ًشا، َكاَن َصلَّى اَّللَّ   َيُكْن فاحشا، َواَل ُمت ََفحِّ

 [الحديث بهذا اإِلسناد حسن.: المحقق [ ]رواه أبو داود الطيالسي، ورواته ثقات.]البوصيري:  # 
 

د : حدثنا أَبُو َعَوانََة، - 4218 ، قَاَل: َدَخْلُت َمَع َمْواَلَي َعَلى بَ ْعِض َأْزَواِج النَِّبِّ َصلَّى  َوقَاَل ُمَسدَّ َعْن َأيِب َسِعيٍد الشَّاِميِّ
نَا َشْعًرا َأمْحَرَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم فََأْخَرَجْت ِإلَي ْ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم. اَّللَّ  ، فَ َقاَلْت: َهَذا َشْعُر رَُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 [ األثر بهذا اإِلسناد ضعيف.: ققالمح] # 
 

 بَابُ بِنَاءِ الْكَعْبَةِ(   -  7) 
َخاِلِد ْبِن عَ   1-  4219 َحْرٍب، َعْن  ِْسَاِك ْبِن  َسَلَمَة، َعْن  ْبُن  حدثنا مَحَّاُد  ْبُن ُُشَْيٍل،  النَّْضُر  أخْبان  ِإْسَحاُق:  ْرَعَرَة،  قَاَل 

َث   َحدَّ مثَّ  ِفيَها:  ِقصًَّة  والسال  -َعِليًّا    يَ ْعيِن   -َفذََكَر  الصالة  عليه  إبراهيم  إن  قَاَل:  َعْنه  هللا  اْلب َْيِت،  َرِضَي  بِِبنَاِء  أُِمَر  م 
فَ َتطَوََّقْت َلهُ مِ  َخُجوج ،  رِيح   َوِهَي  السَِّكيَنَة  فأنزل هللا عز وجل  يَ ْبيِن،  يَْدِر َكْيَف  فَ َلْم  َذْرًعا،  فَ َبََن َفَضاَق ِبِه  ْثَل احْلََجَفِة، 

هَ  ةُ َشِديَدةُ احْلَرِّ، فلما بلغ عليه السالم َمْوِضَع احْلََجِر، قال إلْساعيل َوَمكَّ  -يَ ْعيِن بِنَاًء  -ا، َفَكاَن ُكلَّ يَ ْوٍم يَ ْبيِن َساقًا َعَلي ْ
ه السالم  عليه الصالة والسالم: اْذَهْب فَاْلَتِمْس َحَجًرا، فذهب إْساعيل عليه السالم َيطُوُف يف اجْلِبَاِل، ونزل جْبيل علي

أَيْ  ِمْن  َوقَاَل:  السالم  عليه  إْساعيل  فجاء  فَ َوَضَعُه.اِبحْلََجِر،  وابئك،  بِنَاِئي  َعَلى  يَ تَِّكُل  اَل  َمْن  ِعْنِد  ِمْن  فَ َقاَل:  َهَذا؟   َن 
فَ ب َن َتْ  اَّْنََدَم،  مثَّ  ُجْرُهُم،  فَ ب َن َْتهُ  اَّْنََدَم،  مثَّ  اْلَعَماِلَقُة،  فَ ب َن َْتهُ  اَّْنََدَم،  تَ نَازَعُ مثَّ  احْلََجَر  َيَضُعوا  َأْن  َأرَاُدوا  فَ َلمَّا   ، قُ َرْيش  ِفيِه،  هُ  وا 

َوَسلَّ  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  النَِّبُّ  َفَخَرَج  َبَة،  َشي ْ َبيِن  اَبُب  اْلبَاِب،  َهَذا  ِمْن  َُيُْرُج  َمْن  َأوَُّل  اأْلَِمنُي.فَ َقالُوا:  َهَذا  فَ َقالُوا:   َم 
اَّللَُّ  َصلَّى  َوأَ فََأَمَر  ِفيِه،  فَ َوَضَعهُ  فَ َبَسطَُه،  بِثَ ْوٍب،  َوَسلََّم  َعَلْيِه  فَ َرفَ َعُه،    الث َّْوِب،  ِمَن  بِنَاِحَيٍة  فََأَخَذ  رَُجاًل،  قَ ْوٍم  ِمْن ُكلِّ  َمَر 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َوَضَعُه.   فََأَخَذهُ النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ
 

مَحَّ   2-  4219 حدثنا  الطَّيَاِلِسيُّ:  َوقَ ْيس   َوقَاَل  الرَّبِيِع    -اد ،  اْبُن  وسالم  -وهو  أبو    -،  َعْن    -اأْلَْحَوِص  هو  ُكلُُّهْم، 
، فَ َلمَّا َأرَاُدوا ِْسَاِك ْبِن َحْرٍب، َعْن َخاِلِد ْبِن َعْرَعَرَة، َعْن َعِليٍّ َرِضَي هللا َعْنه قَاَل: َلمَّا ُهِدَم اْلب َْيُت بَ ْعَد ُجْرهُ  ٍم، بَ ن َْتهُ قُ َرْيش 

فَات َّ  َيَضُعُه؟  َتَشاَجُروا، َمْن  احْلََجَر  َيَضُعوا  ُ َأْن  اَّللَّ اَّللَِّ َصلَّى  َرُسوُل  َفَدَخَل  اْلبَاِب،  َهَذا  ِمْن  َيْدُخُل  َمْن  َأوَُّل  َيَضَعهُ  َفُقوا َأْن 
َوَسِطهِ  يف  احْلََجَر  فَ َوَضَع  بِثَ ْوٍب  فََأَمَر  َبَة،  َشي ْ َبيِن  اَبِب  ِمْن  َوَسلََّم  ِمَن  َعَلْيِه  ِبطَائَِفٍة  َيَُْخُذوا  َأْن  َفِخٍذ  َوَأَمَر ُكلَّ  الث َّْوِب،  ، 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم.   فَ َرفَ ُعوُه، َوَأَخَذهُ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 

ْبِن َعْرَعَرَة، َعْن َعِليٍّ   3-  4219 َخاِلِد  ِْسَاٍك، َعْن  اأْلَْحَوِص، َعْن  حدثنا أَبُو  َبْكٍر:  أَبُو  َلمَّا   َوقَاَل  قَاَل:  هللا َعْنه  َرِضَي 
كَِّة، قَاَل:   -يَ ْعيِن قُ َرْيًشا    -احْلََجَر  َأرَاُدوا َأْن يَ ْرفَ ُعوا ن َنَا َأوََّل رَُجٍل َُيْرُُج ِمْن َهِذِه السِّ اْخَتَصُموا ِفيِه، فَ َقالُوا: ََنُْن َُنَكُِّم بَ ي ْ
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ُ َعَلْيِه َوَسلَّ  يُع اْلَقبَاِئِل ُكلَِّها، َوَرُسوُل اَّللَِّ  َم َأوََّل َمْن َخَرَج َعَلْيِهْم، َفَجَعُلوهُ يف ِمْرطٍ َفَكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ، مثَّ رَفَ َعهُ مجَِ
. يَ ْعيِن قَ ْبَل اْلب َْعثَِة.  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يْوَمِئٍذ رَُجل  َشابٌّ  َصلَّى اَّللَّ

 
مَحَّاُد ْبُن َسَلَمَة، َعْن ِْسَاِك ْبِن َحْرٍب،    ُس ْبُن اْلَفْضِل اأْلَْزَرُق بِب َْغَداَد ِإْماَلًء، حدثناَوقَاَل احْلَاِرُث: حدثنا اْلَعبَّا   4-  4219

ِن يل  ِإىَل إِبْ َراِهيَم، َأِن ابْ   -تعاىل    -َعْن َخاِلٍد، قَاَل: فَ َقاَل رَُجل  ِلَعِليٍّ َرِضَي هللا َعْنه: َأْخِْبْين َعْن بِنَائِِه، قَاَل: أوحى هللا  
تًا، قَاَل: َفُضيَِّق على إبراهيم عليه السالم   نَاِن  بَ ي ْ َذْرًعا، فأرسل هللا تعاىل ِرَيًا يُ َقاُل هَلَا: السَِّكيَنُة، َويُ َقاُل: اخْلَُجوُج، هَلَا َعي ْ

، فأوحى هللا   ْت، َفَساَرْت، َحَّتَّ انْ ت ََهْت ِإىَل َمْوِضِع اْلب َْيِت،  تعاىل ِإىَل ِإبْ َراِهيَم َأْن َيِسرَي ِإَذا َساَرْت، َويَِقيُل ِإَذا قَالَ   -َورَْأس 
أَْلفَ  ُعوَن  َسب ْ يَ ْوٍم  َيْدُخُلهُ ُكلِّ  اْلَمْعُموِر،  اْلب َْيِت  ِبِِزَاِء  َوِهَي  احْلُْجَفِة،  ِمْثَل  يَ ْوِم    فَ َتطَوََّقْت َعَلْيِه،  ِإىَل  إِلَْيِه  يَ ُعوُدوَن  اَل  َمَلٍك، 

، اْسَتَظالَّ يف ِظلِّ اجْلََبِل، فَ َلمَّا بَ َلغَا َمْوِضَع َراِهيُم َوِإْْسَاِعيُل يَ ْبِنيَاِن ُكلَّ يَ ْوٍم َساقًا فَ اْلِقيَاَمِة، َفَجَعَل ِإب ْ  ِإَذا اْشَتدَّ َعَلْيِهَما احْلَرُّ
فَ  لِلنَّاِس،  َعَلًما  َيُكوُن  َأَضُعُه،  حِبََجٍر  اْئِتيِن  إِلِْْسَاِعيَل:  إِبْ َراِهيُم  قَاَل  حِبََجٍر،  احْلََجِر،  وجاء  الوادي،  إْساعيل   اْست َْقَبَل 

إِبْ َراِهيُم، َورََمى بِِه، َوقَاَل: ِجْئيِن ِبَغرْيِِه، َفَذَهَب ِإْْسَاِعيُل، وهبط ِجْْبِيُل َعَلى ِإبْ َراِهيَم اأْلَْسوَ فَاْسَتْصَغرَ  ِد، َفَجاَء ِإْْسَاِعيُل،  هُ 
ِإبْ َراِهيُم: َقدْ  َيِكْليِن ِفيِه ِإىَل َحَجِرَك، قَاَل: فَ َبََن اْلب َيْ َجاَءين َمْن    فَ َقاَل َلهُ  َت، َوَجَعَل َيطُوُف َحْولَُه، َوَيطُوفُوَن َوُيَصلُّوَن، مَلْ 

َم اْلب َْيُت فَ ب َن َْتهُ اْلَعَماِلَقُة، َفَكانُوا َيطُوفُوَن ِبِه َحَّتَّ ماتوا وانقرضو  ، فَ َلمَّا بَ َلُغوا ا ، فنبذته قُ رَ َحَّتَّ َماتُوا َوانْ َقَرُضوا، فَ ت ََهدَّ ْيش 
  َوْضِعِه، فَ َقالُوا: َأوَُّل َمْن َيطُْلُع من الباب ... احلديث. َمْوِضَع احْلََجِر اْخت ََلُفوا يف 

 [ الحديث بهذا اإِلسناد ضعيف.: المحقق[ ]مدار أسانيد هذا الحديث على خالد بن عرعرة وهو مجهول]البوصيري:  # 
 

 بَابُ الْبَعْثِ(   -  8) 
هللا  1-  4222 َرِضَي  عائشة  عن  رَُجٍل،  َعْن  اجْلَْوينُّ،  ِعْمَراَن  أَبُو  َأْخَْبين  َسَلَمَة،  ْبُن  مَحَّاُد  حدثنا   : الطَّيَاِلِسيُّ َعْنها  قَاَل   

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم اْعَتَكَف ُهَو َوَخِدََيةُ َشْهًرا، فَ َواَفَق َذِلكَ  ُ   رَمَ قال: ِإنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َضاَن، َفَخَرَج َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
". فقالت: أَْبِشْر، فَِإنَّ السَّاَلَم َخرْي . مثَّ رأى  َوَقْد ظَن َْنُت أَنَّهُ فجأة اجلن  قالت: قَاَل:"    عليك،َعَلْيِه َوَسلََّم وْسع: السالم  

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ْوًما آخر جْبيل عليه السالم عَ  فهبت ِمْنهُ  َلى الشَّْمِس، َجنَاح  َلهُ اِبْلَمْشِرِق، َوَجنَاح  له ابملغرب، "  َصلَّى اَّللَّ
َنهُ وبني الباب، قال: َفَكلََّميِن َحَّتَّ آَنْسُت به، مثَّ َوَعَدين  ". قَاَلِت: فانطلق، يُرِيُد َأْهَلُه، فَِإَذا هو ِبْبي  ل عليه السالم بَ ي ْ

به وميكائيل عليهما السالم، فهبط    ِإَذا  َواْحتُِبَس علي جْبيل عليه السالم فَ َلمَّا َأرَاَد َأْن يَ ْرِجعَ َمْوِعًدا، َفِجْئُت ِلَمْوِعِدِه،  
فأخذين جْبيل عليه السالم َفَصَلَقيِن حِلاََلَوِة  "ِض، َوبَِقَي ِميَكائِيُل َبنْيَ السََّماِء َواأْلَْرِض. قَاَل:  جْبيل عليه السالم ِإىَل اأْلَرْ 

ِفيِه، مثَّ   اْلَقَفا، َما شاء هللا تعاىل، مثَّ َغَسَلِه يف َطْشٍت ِمْن َذَهٍب، مثَّ َأَعاَدهُ  ين َكَما يُْكَفأُ  َكَفأَ َوَشقَّ َعْن َبْطيِن، فََأْخَرَج ِمْنهُ 
، مثَّ قَاَل يل: اق َْرْأ اِبسْ  اَنُء، مثَّ َخَتَم يف ظَْهِري، َحَّتَّ َوَجْدُت َمسَّ اخْلَاُتَِ ِم رَبَِّك. َومَلْ أَق َْرْأ ِكتَااًب َقطُّ، فََأَخَذين حِبَْلِقي، َحَّتَّ اإْلِ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:   {،إىل قوله عز وجل: }َما مَلْ يَ ْعَلمْ   {،َك الَِّذي َخَلقَ }اق َْرْأ اِبْسِم رَبِّ   قَاَل:َأْجَهْشُت اِبْلُبَكاِء، مثَّ   قَاَل َصلَّى اَّللَّ
ئًا ب َ   ْعُد، فقال ميكائيل عليه السالم: تَِبْعتُهُ أُمَُّتهُ َوَربِّ اْلَكْعَبِة. َحَّتَّ ِجْئُت ِإىَل منزيل، فما تلقا ين َحَجر  َواَل َفَما َنِسيُت َشي ْ

َرُسوَل  َشَجر    اَي  َعَلْيَك  السَّاَلُم  قَاَل:  َحَّتَّ ِإالَّ  اَي    اَّللَِّ  َعَلْيَك  السَّاَلُم  فَ َقاَلِت:  َخِدََيَة،  َعَلى  اَّللَِّ َدَخْلُت   . "َرُسوَل 
 " اَئةٍ مثَّ َوزََنيِن ِبَرُجٍل فَ َوزَنْ ُتُه، مثَّ َوزََنيِن ِِبَخَر فَ َوزَنْ ُتُه، مثَّ َوزََنيِن ِبِِ يف الطيالسي زايدة: "
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عَ   2-  4222  ، اجْلَْوينِّ ِعْمَراَن  َأيِب  َعْن  مَحَّاد ،  حدثنا  اْلُمَحْبَِّ،  ْبُن  َداُوُد  حدثنا  احْلَاِرُث:  عن َوقَاَل  اَببَ نُوَس،  ْبِن  يَزِيَد  ْن 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َنَذَر َأْن   يَ ْعَتِكَف َشْهًرا، ُهَو َوَخِدََيُة، فَ َواَفَق َذِلَك َشْهَر  عائشة َرِضَي هللا َعْنها قَاَلْت: ِإنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َوَسلَّ  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  النَِّبُّ  َفَخَرَج  :  رََمَضاَن،  قَاَل  َعَلْيَك،  السَّاَلُم  َفَسِمَع:  َلٍة،  لَي ْ َذاَت  َفِجْئُت  "َم   ، اجلِْنِّ َفْجَأَة  تُ َها  َفظَن َن ْ
؟ َفذََكَر احْلَِديَث بَِنْحِوِه، ِإىَل ُمْسرًِعا، َحَّتَّ َدَخْلُت َعلَ  َأْن قَاَل:    ى َخِدََيَة، َفَسجَّْتيِن ثَ ْواًب، َوقَاَلْت: َما َشْأُنَك اَي اْبَن َعْبِد اَّللَِّ

َوزََنيِن ِبَرُجٍل، فَ َوزَنْ ُتُه، مثَّ وَ  ئًا بَ ْعُد، مثَّ  َها، َفَما َنِسيُت َشي ْ زََنيِن ِِبَخَر، فَ َوزَنْ ُتُه، َحَّتَّ ُوزِْنُت َحَّتَّ انتهينا ِإىَل ََخِْس آاَيٍت ِمن ْ
 . " ُتهُ َوَربِّ اْلَكْعَبةِ ِِبِاَئِة رَُجٍل، فقال ميكائيل عليه السالم ِمْن فَ ْوِقِه: تَِبَعْتهُ أُمَّ 

له.]البوصيري:    #   واللفظ  وهو ضعيف،  المحبر  بن  داود  والحارث عن  يسم،  راو لم  فيه  الطيالسي بسند  داود  [  رواه أبو 
 [ إسناد الطيالسي ضعيف، وإسناد الحارث ضعيف جدا: المحقق]

 

َسِعيُد بْ   -  4223 حدثنا  حدثنا أَبُو اأْلَْحَوِص،  د :  ُمَسدَّ قَاَل:  َوقَاَل  ِمْن َأْسَلَم،  رَُجٍل  َأيِب الضَُّحى، َعْن  َمْسُروٍق، َعْن  ُن 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوُهَو اْبنُ   َثاَلٍث َوَأرْبَِعنَي.  بُِعَث النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ

ذة خالفت األحاديث  الحديث بهذا اإِلسناد رجاله ثقات، إالَّ أنه رواية شا:  المحقق[ ]رواه مسد د، ورواته ثقات ]البوصيري:    #  
 [ ةالصحيح

 

 بَابُ إِسْلَامِ عُمَرَ رَضِيَ اهلل عَنْه(   -  11) 
يَ ْعَلى، حدثنا َعْبُد اَّللَِّ ْبُن اْلُمَؤمَِّل، َعْن َأيِب الزُّبرَْيِ، َعْن َجاِبٍر َرِضَي هللا َعْنه قَاَل:  قَاَل أَبُو َبْكٍر: حدثنا ََيََْي ْبُن  - 4229

هللا َعْنه: َضَرَب ُأْخيِت اْلَمَخاَض لَْياًل، َفَخَرْجُت ِمَن اْلب َ َكاَن َأوَُّل ِإْساَلمِ  ْيِت،  ُعَمَر َرِضَي هللا َعْنه، قَاَل: قَاَل ُعَمُر َرِضَي 
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َلٍة قَارٍَّة، قَاَل: َفَجاَء النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ َل احلِْْجَر َوَعَلْيِه نَ ْعاَلُه، َفَصلَّى َما َفَدخَ   ،َفَدَخْلُت يف َأْستَاِر اْلَكْعَبِة يف لَي ْ

ْعُتُه، فَ َقاَل: َمْن هَ  ئًا مَلْ َأْْسَْع ِمث َْلُه، َفَخَرْجُت فَات َّب َ ُ، مثَّ اْنَصَرَف. قَاَل: َفَسِمْعُت َشي ْ ُ َشاَء اَّللَّ َذا؟ قَاَل: ُعَمُر، قَاَل َصلَّى اَّللَّ
َوأَنََّك  "ُكيِن لَْياًل َواَل ََّنَارًاا َترْتُ اَي ُعَمُر! مَ "َعَلْيِه َوَسلََّم:    ُ ، فَ ُقْلُت: َأْشَهُد َأْن اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَّ ، قَاَل: َفَخِشيُت َأْن َيْدُعَو َعَليَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:   ، قَاَل َصلَّى اَّللَّ ْرِك. حْلَقِّ ، قُ ْلُت: اَل، َوالَِّذي بَ َعَثَك ابِ " اَي ُعَمُر! اْسرُتْهُ "َرُسوُل اَّللَِّ  ، أَلُْعِلن َنَّهُ َكَما َأْعَلْنُت اِبلشِّ
الحديث بهذا اإِلسناد  :  المحقق[ ]َرَواُه َأُبو َبْكِر ْبُن َأِبي َشْيَبَة َعْن يحيى بن العًلء األسلمي، وهو ضعيف.]البوصيري:    #  

ا.  [ ضعيف جدا
 

ْسَحاُق ْبُن يُوُسَف اأْلَْزَرُق، حدثنا اْلَقاِسُم ْبُن ُعْثَماَن أَبُو  َوقَاَل أَبُو يَ ْعَلى: حدثنا حَمُْموُد ْبُن ِخَداٍش، حدثنا إِ   1-  4230
 ُعَمَر َرِضَي هللا َعْنه قَ ْبَل َأْن ُيْسِلَم، اْلَعاَلِء اْلَبْصِريُّ، َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك َرِضَي هللا َعْنه، قَاَل: ِإنَّ رَُجاًل ِمْن َبيِن زُْهَرَة َلِقيَ 

ةَ  تَ ْعَمُد اَي ُعَمُر؟ فَ َقاَل: أُرِيُد َأْن أُق َْتَل حُمَمًَّدا، قَاَل: وََكْيَف تََْمُن يف َبيِن َهاِشٍم، أَْو َبيِن زُْهرَ  فَ َقاَل: أَْينَ السَّْيَف، َوُهَو ُمت ََقلِّد  
قَالَ  حُمَمًَّدا؟  قَ ت َْلَت  أَْنتَ َوَقْد  الَِّذي  ِديَنَك  َوتَ رَْكَت  َصب َْوَت،  َقْد  ِإالَّ  َأرَاَك  َما  اَي :  اْلَعَجِب  َعَلى  َأُدلَُّك  أََفاَل  قَاَل:  َعَلْيِه،   

َذامِ  ِإلَْيِهَما  َفَمَشى  قَاَل:  َعَلْيِه،  مُهَا  الَِّذي  ِدين َُهَما  َوتَ رََكا  َصب َْوا،  َقْد  َوُأْخَتَك  َخت ََنَك  ِإنَّ  يَ ْعيِن    -ًرا  ُعَمُر؟  ِإْسَحاُق:  قَاَل 
بًا   َع َخبَّاب  َرِضَي هللا َعْنه  َحَّتَّ َداَن ِمَن اْلبَاِب وَ   -ُمت ََغضِّ ، يُ ْقرِئُِهَما ُسورََة طه، قَاَل: فَ َلمَّا ْسَِ ِعْنَدمُهَا رَُجل  يُ َقاُل لَهُ َخبَّاب 

اهلَْ  َهِذِه  َما  فَ َقاَل:  هَلَُما،  َسرِيٍر  حَتَْت  َدَخَل  ُعَمَر،  َحدِ ِحسَّ  ِعْنَداَن  َما  قَااَل:  ِعْندَُكْم؟  ْعتُ َها  ْسَِ الَّيِت  َنَمةُ  ن َنَا،  ي ْ بَ ي ْ ثْ نَا  حَتَدَّ يث  
ِديِنَك، قَاَل: َت ِإْن َكاَن احْلَقُّ يف َغرْيِ فَ َقاَل: َلَعلَُّكَما َصب َْوَُتَا، َوتَ رَْكُتَما ِديَنُكَما الَِّذي أَنْ ُتَما َعَلْيِه؟ فَ َقاَل َخت َُنُه: اَي ُعَمُر! َأرَأَيْ 
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َوْطئًا َشِديدً  ُأْختُهُ َعْن َزْوِجَها، َفَضَرَب َوْجَهَها، َفَدِمَي َوْجُهَها، فَ َقاَلْت: َأرَأَْيَت  فَأَق َْبَل َعَلى َخَتِنِه، فَ َوِطَئهُ  ا، قَاَل: َفَدفَ َعْتهُ 
َوَرُسولُُه، قَاَل: فَ َقالَ ِإْن َكاَن احْلَقُّ يف َغرْيِ ِديِنَك، َأْشَهُد َأْن اَل ِإلََه ِإالَّ اَّللَُّ  ُعَمُر َرِضَي هللا َعْنه:    ، َوَأْشَهُد َأنَّ حُمَمًَّدا َعْبُدهُ 

ُأخْ  فَ َقاَلْت  اْلُكُتَب،  يَ ْقَرأُ  َعْنه  هللا  َرِضَي  ُعَمُر  وََكاَن  قَاَل:  تقرؤون،  ُتْم  الَِّذي ُكن ْ اْلِكتَاَب  َهَذا  ،  َأرُوين  رِْجس  أَْنَت  اَل،  ُتُه: 
نَا، َوقُْم فَاْغَتِسلْ َأْعِطنَا   ( َما أَنْ َزْلنَا َعَلْيَك القرءان 1َوتَ َوضَّْأ، قَاَل: ففعل، قال: فقرأ }طه )   َمْوثًِقا من هللا تعاىل َلرَتُدَّنَّهُ َعَلي ْ

فَ َقاَل ُعَمُر َرِضَي هللا َعْنه: ُدلُّوين َعَلى ( ِإنَّ السَّاَعَة آتَِية  َأَكاُد ُأْخِفيَها{ .  14}َوأَِقِم الصَّاَلَة ِلذِْكِري )   لَِتْشَقى{ ِإىَل قَ ْولِِه:
فَ َلمَّ  فإين أرجوا أَ حُمَمٍَّد،  أَْبِشْر اَي عمر،  فَ َقاَل:  َخَرَج ِإلَْيِه  َرِضَي هللا َعْنه،  َرِضَي هللا َعْنه َكاَلَم ُعَمَر  َخبَّاُب  َع  ْسَِ ْن َتُكوَن ا 

َوَسلَّمَ  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ رسول هللا َصلَّى  اخْلَِميِس:  َدْعَوةُ  َأَعزِّ الدِّيَن ِبُعَمَر ْبنَ " لك َعِشيََّة  ِهَشامٍ اللَُّهمَّ  بَِعْمرِو ْبِن  أَْو  اخْلَطَّاِب    " ،
اِر الَّيِت يف َأْصِل الصََّفا   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم    -فَ َقالُوا: ُهَو يف الدَّ ُعَمُر َرِضَي هللا َعْنه  يُوَحى ِإلَْيِه، فَاْنطََلَق    -يَ ْعيِن: النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ َلمَّا رََأى مَحَْزةُ َرضِ َوَعَلى اْلبَاِب مَحَْزةُ ْبُن َعْبِد اْلمُ  َي طَِّلِب َرِضَي هللا َعْنه َوأاَُنس  ِمْن َأْصَحاِب النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ بِِه َخرْيًا ُيْسلِ هللا َعْنه َوَجَل اْلَقْوِم ِمْن ُعَمَر َرِضَي هللا َعْنه قَ  ُ َعَلْيِه اَل: نَ َعْم، َهَذا ُعَمُر، فَِإْن يُرُِد اَّللَّ ُم َويَ تَِّبُع النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ

نَا َهيِّنًا، قَاَل: َفَخَرَج ِإلَْيِه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ  ُلهُ َعَلي ْ  َوَسلََّم َوَأَخَذ ِِبََجاِمِع ثَ ْوِبِه   َعَلْيهِ َوَسلََّم، َوِإْن َيُكْن َغرْيَ َذِلَك َيُكْن قَ ت ْ
فَ قَ  السَّْيِف،  اْلُمِغريَِة،  "اَل:  َومَحَاِئِل  ْبِن  اِبْلَولِيِد  أَنْ َزَل  َما  َوالنََّكاِل  اخْلِْزِي  ِبَك  تعاىل  هللا  ينزل  َحَّتَّ  ُعَمُر  اَي  منتهي  أنت  ما 

، فََأْسَلَم، مثَّ قَاَل  ، فَ َقاَل ُعَمُر َرِضَي هللا َعْنه: َأْشَهُد أَنَّ " الدِّيِن بُِعَمرَ اللَُّهمَّ َهَذا ُعَمُر ْبُن اخْلَطَّاِب، اللَُّهمَّ َأِعزِّ   َك َرُسوُل اَّللَِّ
 .  َرِضَي هللا َعْنه: اْخرُْج اَي َرُسوَل اَّللَِّ
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  ... احْلَِديَث. َبيِن زُْهَرةَ 

الحديث بهذا اإِلسناد  :  المحقق[ ]رواه أبو يعلى الموصلي بسند ضعيف، لضعف القاسم بن عثمان المصري.]البوصيري:    #  
 [ ضعيف، ألجل القاسم بن عثمان وهو ضعيف.

 

 الْإِسْرَاءِ( بَابُ    -  15) 
يُّ، حدثنا َضْمَرةُ ْبُن رَبِيَعَة، َعْن ََيََْي ْبِن َأيِب َعْمرٍو الشيباين، َعْن َأيِب  حدثنا حُمَمَُّد ْبُن ِإْْسَاِعيَل ْبِن َعِليٍّ اأْلَْنَصارِ  - 4235

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِبغََلٍس، َفَجَلَس  َصاِلٍح َمْوىَل أُمِّ َهاِنٍئ، عن أم هاين َرِضَي هللا َعْنها، قَاَلْت: َدَخَل َعَليَّ رَ  ُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  َوَأاَن َعلَ  َلَة يف اْلَمْسِجِد احْلََراِم، فأَتين جْبيل عليه السالم،  "ى ِفَراِشي، فَ َقاَل َصلَّى اَّللَّ َشَعْرُت َأيّنِ ِبتُّ اللَّي ْ

ِب األذنني، فركبت، وكان َيَضُع َحاِفَرهُ  ِجِد، فَِإَذا ِبَدابٍَّة أَبْ َيَض، فَ ْوَق احْلَِماِر َوُدوَن اْلب َْغِل، ُمْضطَرِ َفَذَهَب يِب ِإىَل اَبِب اْلَمسْ 
رِجْ  طَاَلْت  ُصُعوٍد،  يف  َأَخَذين  َوِإَذا  رِْجاَلُه،  َوَقُصَرْت  َيَداهُ  طَاَلْت  ُهُبوٍط،  يف  َأَخَذين  ِإَذا  َبَصرِِه،  َوقَ َمدَّ  يداه،  اَلهُ  ُصَرْت 

نَا ِإىَل بَ يْ  اِبحْلََلَقِة الَّيِت َكاَنِت اأْلَْنِبيَاءُ تُوِثُق هِبَا، فَ ُنِشَر يل  وجْبيل عليه السالم اَل يَ ُفوَتيِن، َحَّتَّ انْ ت ََهي ْ ِت اْلَمْقِدِس، فََأْوثَ ْقتُهُ 
الصال وعيسى عليهم  وموسى  ِإبْ َراِهيُم  ُهْم  ِمن ْ اأْلَْنِبيَاِء،  ِمَن  َأمْحَرَ رَْهط   ِبِِاَنَءْيِن  َوأُتِيُت  وََكلَّْمتُ ُهْم،  هِبِْم،  َفَصلَّْيُت  والسالم    ة 



415 

 

ْت أُمَُّتَك.  َوأَبْ َيَض، َفَشرِْبُت اأْلَبْ َيَض، فَ َقاَل يل جْبيل عليه السالم: َشرِْبَت اللََّبَ َوتَ رَْكَت اخْلَْمَر، َلْو َشرِْبَت اخلَْ  ْمَر اَلرَْتدَّ
تُُه، فَأَ  ! َأْن حُتَدَِّث   قلت:و ، قَاَلْت: فتعلقت بردائه  "تَ ْيُت اْلَمْسِجَد احْلََراَم وصليت ِبِه اْلَغَداةَ مثَّ رَِكب ْ اَي اْبَن َعمِّ  َ أَْنُشُدُك اَّللَّ

ِمنْ  فَانْ ت ََزَعهُ  رَِدائِِه،  بيده َعَلى  فضرب  َمْن صدقك.  فَ ُيَكذَِّبَك  قُ َرْيًشا،  َبْطِنهِ   هِبََذا  فَاْرتَ َفَع َعْن  ِإىَل ُعْكَنٍة  َيِدي،  فَ َنظَْرُت   ،
َا َطيُّ اْلَقَراِطيِس، فَ  فَ َلمَّا رَفَ ْعُت رَْأِسي ِإَذا   ،ِإَذا نُور  َساِطع  عند فؤاده كاد َُيَْطُف َبَصِري، َفَخَرْرُت َساِجَدةً فَ ْوَق ِإزَارِهِ َكَأَّنَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقْد َخَرَج. فَ ُقْلُت جِلَارِيَ  َبِعيِه فَاْنظُِري َماَذا يَ ُقوُل: َوَماَذا يُ َقاُل  ُهَو َصلَّى اَّللَّ َعَة: َويْ َلِك! ات ْ لَُه! فَ َلمَّا رََجَعْت يِت نَ ب ْ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم انْ ت ََهى ِإىَل نَ َفٍر ِمْن قُ َرْيٍش يف احْلَطِ  َعةُ َأْخَْبَْتيِن َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ، َوَعْمُرو  يِم، ِفيِهُم اْلُمْطِعُم بْ نَ ب ْ ُن َعِديٍّ

اَّللَُّ  َصلَّى  فَ َقاَل  مغرية،  ْبُن  َواْلَولِيُد  ِهَشاٍم،  َوَسلََّم:  ْبُن  َعَلْيِه  بِِه "   َوَصلَّْيُت  اْلَمْسِجِد،  َهَذا  يف  اْلِعَشاَء  َلَة  اللَّي ْ َصلَّْيُت  ِإيّنِ 
ُهْم ِإبْ َراِهيُم، وموسى، وعيسى عليهم الصالة   اْلَغَداَة، َوأَتَ ْيُت ِفيَما َبنْيَ َذِلَك بيت املقدس، فنشر يل رَْهط   ِمَن اأْلَْنِبيَاِء: ِمن ْ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:    "،وصليت هِبِْم، وََكلَّْمتُ ُهْم. والسالم   أما  "فَ َقاَل َعْمُرو ْبُن ِهَشاٍم َكاْلُمْست َْهِزِئ ِبِه: ِصْفُهْم يل! فَ َقاَل َصلَّى اَّللَّ
ْرَوةُ ْبُن عُ   ُصْهَبة ، َكأَنَّهُ تَ ْعُلوهُ    عيسى عليه السالم فَ َفْوَق الرَّبْ َعِة َوُدوَن الطَّوِيِل، عريض الصَّْدِر، ظَاِهُر الدَِّم، َجْعُد الشَّْعِر،

، َكأَنَّهُ ِمْن رَِجاِل َشُنوَءَة، ُمرَتَاِكُب اأْلَْسنَ  اِن، ُمَقلَُّص الشََّفِة،  َمْسُعوٍد الث ََّقِفيُّ. وأما موسى عليه السالم َفَضْخم  آَدُم، طَُوال 
. وأما إبراهيم عليه السالم فَ َواَّللَِّ  النَّاسِ َخارُِج اللَِّثِة، َعاِبس  قَاَل: َفَضجُّوا، َوَأْعظَُموا َذِلَك،    ". يِب ُخُلًقا َوَخْلًقا  إِنَّهُ أَلَْشَبهُ 

: ُكلُّ َأْمِرَك قَ ْبَل اْلي َْوِم َكاَن َأَِمًا َغرْيَ قَ ْوِلَك اْلي َْوَم، أَمَّا َأاَن فََأشْ  ، ََنُْن َنضْ فَ َقاَل اْلُمْطِعُم ْبُن َعِديٍّ ِرُب َأْكبَاَد  َهُد أَنََّك َكاِذب 
ب َ  ِإىَل  ِبِل  اَل اإْلِ َواْلُعزَّى  ِت  َوالالَّ َلٍة،  لَي ْ يف  َتهُ  أَتَ ي ْ أَنََّك  تَ ْزُعُم  َشْهًرا  َونَ ْنَحِدُر  َشْهًرا،  َنْصَعُد  اْلَمْقِدِس،  َوَما كان ْيِت  ُأَصدُِّقَك   

. وََكانَ  هُ َعْبُد اْلُمطَّ لِْلُمْطِعِم ْبِن َعِديٍّ َحْوض  َعَلى زَْمَزَم أَ   الذي تقوله َقطُّ ِت َواْلُعزَّى اَل ْعطَاهُ ِإايَّ ِلِب، فَ َهَدَمُه، َوأَْقَسَم اِبلالَّ
 َيْسِقي ِمْنهُ َقْطَرًة أَبًَدا. 

بْ َتُه! َأاَن َأشْ  وََكذَّ َجب َْهَتُه!  َأِخيَك!  اِلْبِن  قُ ْلَت  َما  اَي ُمْطِعُم، بِْئَس  َرِضَي هللا َعْنه:  َبْكٍر  أَبُو  اَي  َهُد أَنَّ فَ َقاَل  فَ َقالُوا:   . هُ َصاِدق 
قَاَل:  حمَُ  اْلَمْقِدِس.  بَ ْيَت  لَنَا  َفِصْف  َجنَاِحِه، "مَُّد!  يف  َهُ  َفَصريَّ السالم  عليه  جْبيل  فأَته  لَْياًل.  ِمْنهُ  َوَخَرْجُت  لَْياًل  َدَخْلُتهُ 

ِمْنهُ َكَذا   َواَبب   َمْوِضِع َكَذا،  يف  ِمْنهُ َكَذا  اَبب   يَ ُقوُل:  َمْوِضِع َكَذا َفَجَعَل  َبكْ " يف  َوأَبُو  يَ ُقوُل: َصَدْقَت،  ،  هللا َعْنه  َرِضَي  ٍر 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل يَ ْوَمِئٍذ:   اي َأاَب َبْكٍر ِإيّنِ َقْد ْسيتك  "َ َصَدْقَت. قالت نبعة َرِضَي هللا َعْنها: َفَسِمْعُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

دِّيقَ  ُ ُمْطِعُم! َدْعنَا َنْسأَلُهُ عم  ، قَالُوا: ايَ " الصِّ ا هو أغَن لَنَا ِمْن بَ ْيِت اْلَمْقِدِس، اَي حُمَمَُّد! َأْخِْباَْن َعْن ِعرياَِن، فَ َقاَل َصلَّى اَّللَّ
 رَِحاهِلِْم، لَْيَس هِبَا   طََلِبَها، فَانْ ت ََهْيُت ِإىَل أَتَ ْيُت َعَلى ِعرِي َبيِن ُفاَلٍن اِبلرَّْوَحاِء، َقْد َأَضلُّوا اَنَقًة هَلُْم، فَاْنطََلُقوا يف "َعَلْيِه َوَسلََّم:  

ُهْم َأَحد ، َوِإَذا َقَدُح َماٍء، َفَشرِْبُت ِمْنُه، فَاْسأَلُوُهْم َعْن ذلك  لَِه آيَة .  "ِمن ْ مثَّ انْ ت ََهْيُت ِإىَل ِعرِي َبيِن ُفاَلٍن، " ، قالوا: هذا َواإْلِ
ِبُل، َوبَ َركَ  َها مَجَل  َأمْحَُر، َعَليْ فَ ن ََفَرْت ِمينِّ اإْلِ يَاٍض، اَل َأْدِري َأُكِسَر اْلَبِعرُي، َأْم اَل، فَاْسأَلُوُهْم َعْن َذِلَك. ِمن ْ  ِه َجَواِلُق خمَِيط  بِب َ

َلِه آيَة .   فَ َقالُوا: َهِذهِ  "  ". ُكْم ِمَن الثَِّنيَّةِ أورق، ِهَي ِذِه َتطُْلُع َعَليْ  مثَّ انْ ت ََهْيُت ِإىَل ِعرِي َبيِن ُفاَلٍن يف الت َّْنِعيِم، يَ ْقُدُمَها مَجَل  "َواإْلِ
َعلَ   ُ اَّللَّ َصلَّى  قَاَل  اأْلَْمَر َكَما  فَ َوَجُدوا  فَ َنظَُروا،  فَاْنطََلُقوا،   ! َساِحر  اْلُمِغريَِة:  ْبُن  اْلَولِيُد  ْحِر،  فَ َقاَل  اِبلسِّ فَ َرُموهُ  َوَسلََّم،  ْيِه 

َنًة لِلنَّاِس َوالشََّجَرَة  اْلُمِغريَِة ِفيَما قَاَل، فَأَن ْ َوقَالُوا: َصَدَق اْلَولِيُد ْبُن   ُ َعزَّ َوَجلَّ: }َوَما َجَعْلنَا الرءاي الَّيِت َأرَيْ نَاَك ِإالَّ ِفت ْ َزَل اَّللَّ
 {. اْلَمْلُعونََة يف القرءان

اْلُقْرآِن؟   يف  اْلَمْلُعونَةُ  الشََّجَرةُ  َما  َعْنها  هللا  َرِضَي  هانئ  ألم  فَ لَ قُ ْلُت  ُخّوِفُوا  الَِّذيَن  طُْغيَااًن  قَاَلِت:  ِإالَّ  التَّْخوِيُف  يَزِْدُهُم  ْم 
 وَُكْفًرا. 
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الحديث بهذا اإِلسناد  :  المحقق[ ]هو حديث غريب، الوساوسي ضعيف تفر د به:  (1/245في تاريخ اإلسًلم )  لذهبي]ا  #  
 [ ضعيف.

 

 بَابُ بَيْعَةِ الْعَقَبَةِ(   -  17)  
َلى، َعْن َأيِب الزَُّبرْيِ، َعْن َجاِبٍر َرِضَي هللا َعْنه، قَاَل: َبْكٍر: حدثنا ِعيَسى ُهَو  قَاَل أَبُو - 4240 اْبُن يُوُنَس، َعِن اْبِن َأيِب لَي ْ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  نَا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  ِقيُم الصَّاَلَة. نَ ْعُمُر اْلَمَساِجَد، َونُ َلَقْد لَِبث ْنَا اِبْلَمِديَنِة َسن ََتنْيِ، قَ ْبَل َأْن يَ ْقَدَم َعَلي ْ
 [ األثر بهذا اإِلسناد ضعيف.: المحقق] # 

 

 من باب اهلجرة(   -  18) 
َة : ِإنَّ ُسَراقَ قَاَل أَبُو َبْكٍر: حدثنا َأْسَوُد ْبُن َعاِمٍر، حدثنا مَحَّاُد ْبُن َسَلَمَة، َعْن َعِليِّ ْبِن زَْيٍد، َعِن احْلََسِن، قَالَ  1- 4242

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوَأيِب َبْكٍر َأرْ ْبَن َماِلٍك  ثَ ُهْم َأنَّ قُ َرْيًشا َجَعَلْت يف َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َنَما َأاَن  اْلُمْدجِلِيَّ َحدَّ بَِعنَي أُوِقيًَّة، قَاَل: فَ ب َي ْ
، ِإْذ َجاَءين رَُجل ، فَ َقاَل: ِإنَّ الرَُّجَلنْيِ اللََّذْينِ  َما قُ َرْيش  َما َجَعَلْت، قريبا ِمْنَك يف َمَكاِن َكَذا وََكَذا، قَاَل:   َجَعَلْت ِفيهِ َجاِلس 

ُتُه، قَاَل: َفَجَعْلُت َأْجَر الرُّ  ي، فَ رَِكب ْ ة َأْن َيْشرََكيِنَ فيهما ف ْمِح خمافَأَتَ ْيُت فَ َرِسي َوُهَو يف اْلَمْرَعى، فَ ن ََفْرُت ِبِه، مثَّ َأَخْذُت ُرحمِْ
قَاَأهْ  اْلَماِء،  اَّللَُّ ُل  َصلَّى  النَِّبُّ  فَاْلت ََفَت  قَاَل:  يَ ْبِغينَا،  اَبٍغ  َعْنه:  هللا  َرِضَي  َبْكٍر  أَبُو  قَاَل  رَأَيْ تُ ُهَما،  فَ َلمَّا  َوَسلََّم، َل:  َعَلْيِه   

ِشْئتَ "فَ َقاَل:   ِِبَا  اْكِفنَاهُ  َلِفي  "اللَُّهمَّ  َوِإيّنِ  فَ َرِسي،  يِب  فَ َوَحَل  قَاَل:  اأْلَ ،  ِمَن  فانقلبت، َجْلٍد  َحَجٍر،  َعَلى  فوقعت  ْرِض، 
َعَليْ   ُ اَّللَّ َصلَّى  َفَدَعا  قَاَل:  أََبًدا،  يَ ْعِصَيهُ  أال  وعاهده  ُُيَلَِّصُه،  َأْن  َأَرى  َما  فَ َعَل  الَِّذي  ادُْع  َفَخلََّص  فَ ُقْلُت:  َلُه،  َوَسلََّم  ِه 

ُ عَ  . َوَأَخَذ  "ها هنا، عم عنا النَّاسِ "قَاَل: نعم، فقال:    ؟"أواهبه أَْنَت يل "له:    َلْيِه َوَسلَّمَ اْلَفَرَس، فَ َقاَل َرُسوُل هللا َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  ى  السَّاِحَل ِمَّا يَِلي اْلَبْحَر، قَاَل: َفُكْنُت هَلُْم َأوََّل الن ََّهاِر طالبا وآخر النهار  َذا  إِ "هَلُْم َمْسَلَحًة. َوقَاَل َصلَّى اَّللَّ

فَْأتِنَااْست َْقَررْ  تَْتِي َنَا  َأْن  رَأَْيَت  فَِإْن  اِبْلَمِديَنِة،  َوُأُحٍد، " اَن  بَْدٍر  َأْهِل  َعَلى  َوظََهَر  اْلَمِديَنَة  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  َقِدَم  فَ َلمَّا   .
ي َ  َأْن  يُرِيُد  أَنَّهُ  وبلغين  ُسَراَقُة:  قَاَل  َحْوَلُه،  َمْن  اَّللَُّ َوَأْسَلَم  َعَث َصلَّى  َبيِن  ب ْ ِإىَل  هللا َعْنه  َرِضَي  اْلَولِيِد  ْبَن  َخاِلَد  َوَسلََّم   َعَلْيِه 

ُتهُ ... َفذََكَر احْلَِديَث اْلَماِضَي يف تَ ْفِسرِي ُسورَِة النَِّساِء.   ُمْدِلٍج، أَتَ ي ْ
 

بطو   2-  4242 سلمة  بن  محاد  حدثنا  الزهراين،  عمر  بن  بشر  حدثنا  احلارث:   له. وقال 
 خاري هذا احلديث املذكور ِبعناه من وجه آخر عن سراقة َرِضَي هللا َعْنه، ويف هذا مغايرة يف مويضعات. وقد أخرج الب

ضعيف]البوصيري:    #   وهو  جدعان،  بن  زيد  بن  علي  على  إسنادهما  ومدار  والحارث،  شيبة  أبي  ابن  ]رواه  :  المحقق[ 
 [ الحديث بهذا اإِلسناد ضعيف.

 

 بَدْرٍ( زْوَةِ  بَابُ غَ   -  20) 
ِد اَّللَِّ ْبِن َمْسُعوٍد،  أخْبان َعْمُرو ْبُن حُمَمٍَّد، حدثنا أَبُو َبْكٍر اهْلَُذيلُّ، َعْن َأيِب اْلَمِليِح، َحدََّثيِن َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن َعبْ   - 4246

ُت ِمْنُه، َفَضَربْ ُتُه، فقتله هللا تعاىل، فَأَتَ ْيُت النَِّبَّ َصلَّى  َفَدنَ وْ  َعْن أَبِيِه َرِضَي هللا َعْنه، قَاَل: َدفَ ْعُت اىَل َأيِب َجْهٍل يَ ْوَم َبْدٍر،
ثْ ُتُه، َوَوَجْدُت َعِقيَل ْبَن َأيِب طَاِلٍب ِعْنَدهُ َأِسريًا، فَ َقاَل: أَْنَت قَ ت َْلَتهُ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفَحدَّ ؟ فَ ُقْلُت: نَ َعْم، فَ َقاَل: َكَذْبَت،  اَّللَّ
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، قَاَل: َصَدْقَت، ِهَي  اَّللَِّ أَأَْنَت ُتَكذُِّبيِن؟ قَاَل: َفَما رَأَْيَت ِبِه؟ قُ ْلُت: رَأَْيُت ِبَفِخِذِه َحَلَقًة ِمْثَل َحَلَقِة اْلَبِعريِ  َعُدوَّ فَ ُقْلُت: ايَ 
 َكيَّةُ اَنٍر اْكت ََوى هِبَا ِمَن الشَّوَْكِة. 

 قَاَل: َوأَبُو َجْهٍل يَ ُقوُل:  
 َواُن مين ... ابزل عامني َسِديس  ِسينِّ ُب اْلعَ َما تَ ْنِقُم احْلَرْ 

 ِلِمْثِل َهَذا َوَلَدْتيِن أُمِّي ... 
.  يَاِق.قُ ْلُت: ِقصَّةُ َأيِب َجْهٍل َرَواَها أَبُو َداُوَد َوَغرْيُهُ ِمْن َحِديِث َأيِب ُعب َْيَدَة َعْن أَبِيِه بَِغرْيِ َهَذا السِّ  * ْسنَاُد َضِعيف   َوَهَذا اإْلِ

ا: المحقق[ ]رواه إسحاق بسند ضعيف، لجهالة بعض رواته. البوصيري: ] #   [ الحديث بهذا اإِلسناد ضعيف جدا
 

، حدثنا ِإْسَحاُق بْ   - 4250 ، َعْن  َوقَاَل احْلَاِرُث: حدثنا حُمَمَُّد ْبُن عمر، حدثنا َعْبُد اَّللَِّ ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ُعَمَر ْبِن َعِليٍّ ُن َساملٍِ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ْوَم بَْدٍر اَي َمْنُصوُر َأِمْت. زَْيِد ْبِن  ، قَاَل: َكاَن ِشَعاُر النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ  َعِليٍّ

ا.: المحقق[ ]رواه الحارث عن الواقدي، وهو ضعيف.]البوصيري:  #   [ الحديث بهذا اإِلسناد ضعيف جدا
 

 ذِكْر فضائل مَنْ شَهِدَ بَدْرًا(   -  21) 
َثيِن َأيِب، َعْن أَبِيِه، قَاَل: إِ قَاَل  - 4255 نَّ َأاَبهُ  احْلَاِرُث: حدثنا يَ ْعُقوُب ْبُن حُمَمٍَّد، حدثنا َعْبُد اْلُمَهْيمِن ْبُن َعبَّاٍس، َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإىَل َبْدٍر، فَ لَ  َ، َفَكَتَب َوِصي ََّتهُ يف آِخِر مَّا َكاَن ابِ َسْعًدا َرِضَي هللا َعْنه َخَرَج َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ لرَّْوَحاِء تُ ُويفِّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِبَراِحَلِتِه َورَْحِلِه، َوَثاَلثََة َأْوُسٍق ِمْن َشِعريٍ  ، فَ َقبَِلَها، مثَّ رَدََّها َعَلى َورَثَِتِه، َوَضَرَب  رَْحِلِه، َوَأْوَصى لِلنَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ

 ِبَسْهِمِه. َلهُ 
ا: المحقق[ ]رواه الحارث، وعبد المهيمن ضعيف.]البوصيري:   #  [الحديث بهذا اإِلسناد ضعيف جدا

 

ُسوُل اَّللَِّ َصلَّى حدثنا يَ ْعُقوُب ْبُن حُمَمٍَّد، حدثنا َعْبُد اْلَعزِيِز ْبُن حُمَمٍَّد، َعْن َجْعَفِر ْبِن حُمَمٍَّد، َعْن أَبِيِه، َضَرَب رَ   -  4256
ُ َعَليْ ا  ِه َوَسلََّم جِلَْعَفِر ْبِن َأيِب طَاِلٍب َرِضَي هللا َعْنه ِبَسْهِمِه يَ ْوَم بَْدٍر. َّللَّ

 [ الحديث بهذا اإِلسناد ضعيف.  :المحقق] # 
 

 ذِكْرُ مَنْ قُتِلَ بِبَدْرٍ(   -  22) 
، قَاَل:  قَاَل احْلَاِرُث: حدثنا ُعب َْيُد اَّللَِّ ْبُن حُمَمٍَّد، حدثنا مَحَّاُد ْبُن َسَلَمةَ   -  4257 ، َعْن َعطَاِء ْبِن السَّاِئِب، َعِن الشَّْعِبِّ

اَّللَُّ  َصلَّى  اَّللَِّ  َرُسوُل  فَ َقاَل  قَاَل:  َأِسريًا،  ُمَعْيٍط  َأيِب  ْبِن  بُعْقَبَة  أوِت  بدر  يوم  "  َلمَّا َكاَن  َوَسلََّم:  َعَلْيِه  تُ َلنَّكَ   فَ َقاَل:    أَلَق ْ  ."
ِمْن   قُ َرْيشٍ تَ ْقتُ ُليِن  "، صَ َبنْيِ  َوَسلََّم:  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ "  نَ َعْم    لَّى  فَ َقاَل:  هللا َعْنهم  َرِضَي  أصحابه  أَق َْبَل على  مثَّ  َوَأاَن  ".  أَََتين  إِنَّهُ 

، َحَّتَّ َجاَءْت ُعُنِقي، فَ َواَّللَِّ َما رَفَ َعَها َحَّتَّ ظَن َْنُت َأنَّ َعْييَنَّ ستقعان، وأتى بسلى َجُزوٍر، فَأَْلَقاهُ عَ َساِجد  فَ َوِطَئ َعَلى   َليَّ
 مثَّ أََمَر ِبِه فَ ُقِتَل.  قَاَل: ،" فَاِطَمُة، فَأََماطَْتهُ َعْن رَْأِسي

.]البوصيري:  #   [ الحديث بهذا اإِلسناد ضعيف: لمحققا[ ]رواه الحارث بن أبي أسامة مرسًلا
 

د : حدثنا َوْهُب ْبُن َجرِيٍر، حدثنا َأيِب، قَالَ   -  4258 ابْ نَا َعْفَراَء، َوَذفََّف  َوقَاَل ُمَسدَّ ْعُت اْبَن ِسريِيَن، يَ ُقوُل: َضَربَهُ  : ْسَِ
 َعَلْيِه اْبُن َمْسُعوٍد َرِضَي هللا َعْنه، يَ ْعيِن: أاََب َجْهٍل. 
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 [رجاله ثقات، إالَّ أنه مرسل، وعليه فاإِلسناد ضعيف.: المحقق] # 
 

 بَابُ قَتْلِ كَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ(   -  23) 
ثَ ْورُ   1-  4259 َحدََّثيِن  يَ ُقوُل:  ِإْسَحاَق،  ْبَن  حُمَمََّد  ْعُت  ْسَِ قَاَل:  َأيِب،  حدثنا  َجرِيِر،  ْبُن  َوْهُب  أخْبان  ِإْسَحاُق:  ْبُن قَاَل   

اَّللَِّ َصلَّ  َرُسوِل  اْجَتَمُعوا ِعْنَد  ُُم  ِإَّنَّ قَاَل:  هللا َعْنهما،  َرِضَي  ابن عباس  اَّللَُّ يَزِيَد، َعْن ِعْكرَِمَة، َعِن  َفَمَشى ى  َوَسلََّم،   َعَلْيِه 
َلٍة ُمْقِمَرٍة، فَ َقاَل:   ، اللَُّهمَّ  َمَعُهْم َحَّتَّ بَ َلَغ بَِقيِع اْلَغْرَقِد يف لَي ْ ُهم،اْنطَِلُقوا َعَلى اْسِم اَّللَِّ ُ َعَلْيِه   َأِعن ْ َورََجَع َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

فَ َهَتَف أَبُو اَنئَِلَة ِبِه، فَ ن ََزَل إِلَْيِه َوُهَو    -يَ ْعيِن: َكْعَب ْبَن اأْلَْشَرِف    -وا َحَّتَّ انْ ت ََهْوا ِإىَل ِحْصِنِه  أَق ْب َلُ َوَسلََّم ِإىَل بَ ْيِتِه، قَاَل: فَ 
 السَّاَعِة، فَ َقاَل هَلَا: ِإنَّهُ أَبُو   َهِذهِ َحِديُث َعْهٍد ِبُعْرٍس، فَ َقاَلْت َلهُ اْمرَأَتُُه: ِإنََّك حُمَاِرب  َوِإنَّ َصاِحَب احْلَْرِب اَل يَ ْنِزُل يف ِمْثلِ 
ف َ   ، الشَّرَّ َصْوتِِه  يف  أَلَْعِرُف  ِإيّنِ  َواَّللَِّ  فَ َقاَلْت:  أَيْ َقَظيِن،  َما  اَنئًِما  َوَجَدين  َلْو  َواَّللَِّ  ِلطَْعَنٍة  اَنئَِلَة،  اْلَفََّت  يُْدَعى  َلْو  هَلَا:  َقاَل 

ف َ  ِإلَْيِهْم،  فَ ن ََزَل  لَ َتَحدَّ أَلََجاَب،  َعْهَد  اَل  فَِإنَّهُ  َهِذِه،  َلت َنَا  لَي ْ ثْ نَا  فَ َتَحدَّ اْلَعُجوِز  ِشْعِب  ِإىَل  نَا  َمَشي ْ لَْو  قَالُوا:  مثَّ  َساَعًة،  نَا  ثُوا 
َلِة ِعْطًرا َأطَْيَب، مثَّ َمَشى  َكاللَّ ِبَذِلَك، قَاَل: نَ َعْم، َفَخَرُجوا مَيُْشوَن. مث إن أاب انئلة َشاَم َيَدهُ يف فَ ْوِد رَْأِسِه، فَ َقاَل: َما رَأَْيُت   ي ْ
اْضرِبُ  قَاَل:  مثَّ  َشْعَرُه،  فََأَخَذ  رَْأِسِه،  فَ ْوِد  يف  َيَدهُ  فََأْدَخَل  اْطَمَأنَّ،  َحَّتَّ  ِبثلها  مثَّ َعاَد  فَاْخت ََلَفْت َساَعَة،  قَاَل:   ، اَّللَِّ وا َعُدوَّ 

قَاَل  ،   َصْيَحًة فَ َلْم يَ ْبَق ِحْصن  ِإالَّ أُوِقَدْت َعَلْيِه اَنر ، قَاَل: َوُأِصيَبْت رِْجُل احْلَاِرثِ اَّللَِّ   َعَلْيِه َأْسيَافُ ُهْم، قَاَل: َوَصاَح َعُدوُّ 
فَ َوَضْعتُهُ  فََأَخْذتُهُ  َسْيِفي،  ذََكْرُت ِمْغَواًل يف  ئًا،  َشي ْ ال تغين  السيوف  رَأَْيُت  ْبُن َمْسَلَمَة: فَ َلمَّا  ُسرَّتِ حُمَمَُّد  فَ تَ  َعَلى  َحاَمْلُت ِه، 

قُ َرْيظََة،   َبيِن  مثَّ َعَلى  أَُميََّة،  َبيِن  َفَسَلْكنَا َعَلى  َخَرْجنَا  مثَّ  فَ َوَقَع،  بَ َلَغ َعانَ َتهُ  َحَّتَّ  َحرَِّة َعَلْيِه،  يف  َأْسَريْ نَا  مثَّ  بُ َعاَث،  مثَّ َعَلى 
ُم، فَ َوقَ ْفنَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِمْن آِخِر اللَّْيِل ا لَهُ اْلُعَرْيِض، َوأَْبطَأَ احْلَاِرُث َونَ َزَف الدَّ نَا ِبِه َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ، مثَّ اْحَتَمْلنَاهُ َحَّتَّ ِجئ ْ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعلَ  ، فَ ت ََفَل َصلَّى اَّللَّ ِبَقْتِل َعُدوِّ اَّللَِّ نَا فََأْخَْباَْنهُ  ِث، فَ َرَجْعنَا ِبِه ِإىَل بَ ْيِتِه، حْلَارِ ى ُجْرِح اَوُهَو ُيَصلِّي، َفَخَرَج َعَلي ْ
َرُسولُ  فَ َقاَل   ، اَّللَِّ ِبَعُدوِّ  َعِتنَا  ِلَوق ْ يَ ُهوُد  َخاَفْت  َأْصَبْحنَا  فَ َلمَّا  رَِحاهِلِْم،  ِإىَل  اْلَقْوُم  َوَسلََّم:  َوتَ َفرََّق  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّ  َمْن  " 

فَ  يَ ُهوَد  رَِجاِل  ِمْن  تُ لُ َوَجْدَُتُوهُ  يُ بَايُِعُهْم  " وهُ اق ْ وََكاَن  يَ ُهوَد،  جُتَّاِر  ِمْن  رَُجٍل  َسِنيَنَة  اْبِن  َعَلى  َمْسُعوٍد  ْبُن  حُمَيَِّصةُ  فَ َوَثَب   ،
يَ  ِمْنُه،  َأَسنَّ  وََكاَن   ، ُمْشِرك  يَ ْوَمِئٍذ  َوُهَو  َمْسُعوٍد  ْبُن  ُحَويَِّصةُ  َفَجَعَل  قَاَل:  فَ َقت ََلُه،  َويَ قُ ْضرِبُهُ َوُُيَاِلطُُهْم     ! اَّللَِّ َعُدوَّ  َأْي  وُل: 

لَْو   رَُجل   َأَمَرين ِبَقْتِلِه  فَ َقاَل: َواَّللَِّ َلَقْد  َماِلِه،  ِمْن  بَْطِنَك  يف  َشْحٍم  لَُربَّ  َواَّللَِّ  قَاَل: أَقَ ت َْلَتُه؟  أََمَرين ِبَقْتِلَك َلَضَرْبُت ُعنُ َقَك، 
َلى َلَقت َ  ، َفَكاَن َأوَُّل ِإْساَلِم    ؟ قَاَل: نَ َعْم،ْلَتيِن آَّللَِّ َلْو َأَمَرَك حُمَمَّد  بَِقت ْ ، فَ َقاَل: َواَّللَِّ ِإنَّ دينا بلغ بك َهَذا َلِدين  َعَجب  َواَّللَِّ

 ُحَوْيَصَة ِمْن ِقَبِل قَ ْوِل َأِخيِه، فَ َقاَل حُمَيَِّصةُ يف َذِلَك ِشْعًرا. 
َأْخَرَج    * ُمتَِّصل ،  َحَسن   ِإْسنَاد   إِ َهَذا  ِمْنهُ  َواْلبَاِقي  َأمْحَُد  اْلَمْوُصوُل،  ِمْنهُ  اْلَمْرفُوُع  َوُهَو  فَ َقْط،   " ُهْم  َأِعن ْ اللَُّهمَّ   " قَ ْولِِه:  ىَل 

 ُمْدرَج ، َولَهُ َشاِهد  يف الصَِّحيِح ِمْن َحِديِث عمرو عن َجاِبٍر َرِضَي هللا َعْنه. 
 

ُسْفيَاُن،  2-  4259 حدثنا  احْلَُمْيِديُّ:  ِمْنهُ حدثنا اْلَعْبِسيُّ   َوقَاَل  َأْْسَُع َصْوًَت َأِجُد  اْمَرأَتُُه: ِإيّنِ  قَاَلْت  قَاَل:  ، َعْن ِعْكرَِمَة، 
ِإذَ  اْلَكرميَ  َوِإنَّ  أَيْ َقَظيِن،  َما  اَنئًِما  َوَجَدين  َلْو  يل،  َأخ   اَنئَِلَة  أَبُو  ُهَو  َا  ِإَّنَّ قَاَل:  الدَِّم،  أَلَ رِيَح  طَْعَنٍة  ِإىَل  ُدِعَي   َجاَب. ا 

 بن جابر.   الَِّذيَن أَتَ ْوهُ َمَع َأيِب اَنئَِلَة: حُمَمَُّد ْبُن َمْسَلَمَة، َوَعبَّاُد ْبُن ِبْشٍر، َواحْلَاِرُث ْبُن معاذ، وأبو عبيسَوَْسَّى 
 [ الحديث بهذا اإِلسناد حسن.: المحقق[ ]رواه الحميدي وإسحاق بن راهويه بإسناد صحيح ]البوصيري:  # 
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 ( بَابُ وَقْعَةِ أُحُدٍ   -  24) 
ْعُت حُمَمََّد ْبَن ِإْسَحاَق، يَ ُقولُ   1-  4260 َثيِن  قَاَل ِإْسَحاُق: َأْخَْباََن َوْهُب ْبُن َجرِيِر ْبِن َحازٍِم، حدثنا َأيِب، قَاَل: ْسَِ : َحدَّ

ه قَاَل: َواَّللَِّ ِإيّنِ أَلَْنظُُر يَ ْوَمِئٍذ ِإىَل َخَدِم النَِّساِء،  رْيِ َرِضَي هللا َعنْ ََيََْي ْبُن َعبَّاٍد، َعْن أَبِيِه، َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن الزَُّبرْيِ، َعْن الزُّبَ 
َما َلى  قَ ت ْ لََنْحَسبُ ُهْم  َوِإانَّ  ئًا،  َشي ْ َأْخِذِهنَّ  ُدوَن  َأَرى  َوَما  اْلَقْوُم،  اَّْنََزَم  ِحنَي  َيْسَعنْيَ  َأَحد ،    ُمَشمَِّراٍت  ُهْم  ِمن ْ نَا  ِإلَي ْ َوَلَقْد  يَ ْرِجُع 

، يُ َقاُل لَهُ " َصَواب  " مثَّ قُِتَل َصَواب  َفطُ ُأِصيَب َأصْ  رَِح اللَِّواءُ َحاُب اللَِّواِء، َوَصَْبُوا ِعْنَدهُ َحَّتَّ َصاَر ِإىَل عبد له َحَبِشيٍّ
َعْلَقمَ  بِْنُت  َعْمَرةُ  إِلَْيِه  َوثَ َبْت  َحَّتَّ  تعاىل،  هللا  خلق  ِمْن  َأَحد   يَ ْقَربُهُ  فَ َرفَ عَ َفَما  احلارثية،  النَّاُس.َة  ِإلَْيِه  َوََثَب  هَلُْم،   ْتهُ 

ُ قَاَل الزَُّبرْيُ َرِضَي هللا َعْنه: فَ َواَّللَِّ ِإانَّ َلَكَذِلَك َقْد َعَلْواَنُهْم َوظََهْراَن َعَلْيِهْم، ِإْذ َخالََفِت   الرَُّماةُ َعْن َأْمِر َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ  اْلَعْسَكِر ِحنَي رََأْوهُ خُمَْتالًّ َقْد َأْجَهْضنَاُهْم عنه، فرغبوا إىل اْلَغنَائِِم، َوتَ رَُكوا َعْهَد َرُسوِل اَّللَِّ َم فَأَق ْب َُلوا ِإىَل َعَلْيِه َوَسلَّ  َصلَّى اَّللَّ

نَا اخْلَْيُل ِمْن َخْلِفنَا،   نَا، وَكَ َعَلْيِه َوَسلََّم، َفَجَعُلوا َيَُْخُذوَن اأْلَْمِتَعَة، فَأَتَ ت ْ َهزِِمنَي، َفَصَرَخ َصارِخ  يَ َرْوَن أَنَّهُ  َفَحطََّمت ْ رَّ النَّاُس ُمن ْ
قتل قد  حُمَمًَّدا  ِإنَّ  ثُ لُثًا  ،الشَّْيطَاُن: ِإالَّ  أَْثاَلًَث:  َفَصارُوا  بَ ْعًضا،  النَّاُس، َورَِكَب بَ ْعُضُهْم  َوثُ لُثًا   فأعظم  َمْقُتواًل،  وثلثا  َجِرَيًا، 

َهزًِما، قَ  ُهْم، فَ َقاَلْت طَائَِفة  رََأُوا النَّاَس َوقَ ُعوا يف اْلَغنَائِِم، وَ ْد بَ َلَغِت احْلَْربُ ُمن ْ ن َ َقْد هزم  ، َوَقْد َكاَنِت الرَُّماةُ اْخت ََلُفوا ِفيَما بَ ي ْ
َتِظُروَن؟ َوقَاَلْت طَ  ُ َعَلْيِه  ائَِفة : َقْد تَ َقدَّ هللا تعاىل اْلُمْشرِِكنِي، َوَأَخَذ اْلُمْسِلُموَن اْلَغنَائَِم: َفَماَذا تَ ن ْ َم ِإلَْيُكْم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ائَِفَة اأْلُوىَل ِمَن الرَُّماِة أََبْت ِإالَّ َأْن  َوَسلََّم َوََّنَاُكْم َأْن تُ َفارِقُوا َمَكاَنُكْم ِإْن َكاَنْت َعَلْيِه َأْو َلُه، فَ ت َنَازَُعوا يف َذِلَك، مثَّ ِإنَّ الطَّ 
اِبْلَعْسَكرِ ت َ  اْلُمْشرِِكنَي. ْلَحَق  َخْيُل  مَحََلْت  َذِلَك  فَِعْنَد  َمَكاََّنُْم،  َوتَ رَُكوا  اْلَقْوُم،  فَ ت ََفرََّق   ، 
 الصَِّحيِح ِمْن َحِديِث اْلَْبَاِء َرِضَي هللا َعْنه.  َشاِهد  يف َهَذا ِإْسنَاد  َصِحيح ، َلهُ  *
 

هللا  2-  4260 َرِضَي  الزَُّبرْيِ  ِإىَل  ْسنَاِد  اإْلِ َوَما َوهِبََذا  يَ ُقوهُلَا  ُقَشرْيٍ  اْبَن  ْعُت  ْسَِ ِإْذ  لَي َْغَشاين،  الن َُّعاَس  ِإنَّ  َواَّللَِّ  قَاَل:  َعْنه   
ِإالَّ َكاحْلُْلِم،   َا اْست ََزهلَُُّم الشَّْيطَانُ َأْْسَُعَها ِمْنهُ   بِب َْعِض َما َكَسُبوا َوَلَقْد مثَّ قَ َرَأ: }ِإنَّ الَِّذيَن تَ َولَّْوا ِمْنُكْم يَ ْوَم اْلت ََقى اجْلَْمَعاِن ِإَّنَّ

َ َغُفور  َحِليم   ُهْم ِإنَّ اَّللَّ ُ َعن ْ ،  قَاَل: َوالَِّذيَن تَ َولَّْوا ِعْنَد َجْولَِة النَّاسِ {.  َعَفا اَّللَّ : ُعْثَماُن ْبُن َعفَّاَن، وسعد ْبُن ُعْثَماَن الزُّرَِقيُّ
َباًل بِنَاِحَيِة اْلَمِديَنِة يقال له: " احلاجب " بَِبْطِن اأْلَْعَوِص، فَأَقَاُموا ِبِه َثاَلًَث، فَ َزَعُموا َوَأُخوهُ ُعْقَبةُ ْبُن ُعْثَماَن، َحَّتَّ بَ َلُغوا جَ 

ِإىَل  رََجُعوا  َلمَّا  ُْم  َعرِيَضًة.َأَّنَّ ِفيَها  ُتْم  َذَهب ْ َلَقْد  قَاَل:  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّ  َرُسوِل    
ْخَواَِّنِْم ِإَذا َضرَ مثَّ قَاَل: }اَي أَ  ِض َأْو َكانُوا  بُوا يف اأْلَرْ ي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا اَل َتُكونُوا َكالَِّذيَن َكَفُروا{ ، يَ ْعيِن: اْلُمنَاِفِقنَي }َوقَالُوا إِلِ

ُ َذِلَك َحْسَرًة يف قُ لُ  وهِبِْم{ اآلية. قال: ابتغاء َوحَتَسًُّرا، َوَذِلَك اَل يُ ْغيِن  ُغزًّى َلْو َكانُوا ِعْنَداَن َما َماتُوا َوَما قُتُِلوا لَِيْجَعَل اَّللَّ
ئًا. ُهْم َشي ْ  َعن ْ

ِفيَما َيَُْمُر ِبِه نَِبيُّهُ َصلَّ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َويَ ْعَهُد ِإلَْيِه، َحَّتَّ انْ ت ََهى إىل قوله: }أو ملا َأَصابَ ْتُكْم ُمِصيَبة  َقْد  مثَّ َكاَنِت اْلِقصَّةُ  ى اَّللَّ
َها{ ، يَ ْعيِن: يَ ْوَم َبْدٍر ِفيَمْن قُتُِلوا َوُأِسُروا }قُ ْلُتْم َأىنَّ َهَذا ُقْل ُهَو ِمْن ِعْنِد أَن ْ  ُتْم ِمث َْلي ْ يِت َكاَنْت ِمَن الرَُّماِة،  ُفِسُكْم{ ، الَّ َأَصب ْ

ْعَلَم اْلُمْؤِمِننَي{ ، يَ ُقوُل: َعاَلنَِيًة أََمَرُهْم، َوَيْظَهُر َأْمُرُهْم ويعلم  قَاَل: فَ َقاَل }َوَما َأَصاَبُكْم يَ ْوَم اْلت ََقى اجْلَْمَعاِن فَبِِإْذِن اَّللَِّ َولِ  ي َ
ُ َعَلْيِه َوسَ الَِّذيَن اَنفَ ُقوا، فَ َيُكوُن أَْمُرُهْم َعاَلنَِيةً  لََّم ِحنَي  ، ويعين َعْبَد اَّللَِّ ْبَن ُأيبٍَّ َوَمْن َمَعُه، ِمَّْن رََجَع َعْن َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ت َّب َْعنَاُكْم{ َوَذِلَك ِلَقْوهِلِْم ِحنَي قَاَل هَلُْم  اَل َساَر ِإىَل َعُدوِِّه }َوِقيَل هَلُْم تَ َعاَلْوا قَاتُِلوا يف َسِبيِل اَّللَِّ َأِو اْدفَ ُعوا قَالُوا َلْو نَ ْعَلُم ِقتَااًل 
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ُهْم: َأََتِْذلُونَ نَا َوُتَسلُِّمونَ نَا ِلَعِدوِّاَن، فَ َقالُوا: َأْصَحاُب َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  َوُهْم َسائُِروَن ِإىَل ُأِحٍد ِحنَي انصرفا َعن ْ

ُهْم ِلإْلِميَاِن تَااًل، َلْو نَ َرى َأْن َيُكوَن ِقتَااًل اَلت َّب َْعنَاُكْم، يقول هللا عز وجل: }ُهْم لِْلُكْفِر يَ ْوَمِئٍذ أَق َْرُب  َما نَ َرى َأْن َيُكوَن قِ  ِمن ْ
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ُ َأْعَلُم ِِبَا َيْكُتُموَن )  ْخَواَّنِِ 167يَ ُقولُوَن ِبفواههم َما لَْيَس يف قُ ُلوهِبِْم َواَّللَّ ْم{ ، ِمْن َذِوي َأْرَحاَمُهْم، ومل يعن  ( الَِّذيَن قَالُوا إِلِ
قَاَل    ، قُتُِلوا{  َما  َأطَاُعواَن  }لَْو  الدِّيِن  يف  ِإْخَواََّنُْم  ُتْم  تعاىل  ِإْن ُكن ْ اْلَمْوَت  أَنْ ُفِسُكُم  َعْن  فَاْدرَُءوا  }ُقْل  َوَجلَّ:  َعزَّ   ُ اَّللَّ

 .  َصاِدِقنَي{ 
َوهْ  ِبِه  ثَ نَا  َحدَّ َهَكَذا  ِإْسَحاُق:  َكَذا.قَاَل  يَ ْعيِن  َكَذا  قَ ْولَهُ  يَ ْعيِن:  ِإْسَحاَق،  اْبِن  ِمَن  الت َّْفِسرِي  بَ ْعَض  َوَأُظنُّ   ،  ب 

ْوا ِإىَل ى َحِديُث الزَُّبرْيِ َرِضَي هللا َعْنه إىل قوله تبارك وتعاىل: }َغُفور  َحِليم { ، َوِمْن قَ ْوِلِه: قَاَل َوالَِّذيَن تَ َولَّ قُ ْلُت: َبِل انْ ت َهَ 
 احْلَِديِث ِمْن َحِديِث اْبِن ِإْسَحاَق بَِغرْيِ ِإْسنَاٍد.  آِخرِ 

 

زَائَِدَة، َعْن حُمَمَِّد ْبِن ِإْسَحاَق، َعْن ََيََْي ْبِن َعبَّاٍد، َعْن أَبِيِه، َعْن َعْبِد اَّللَِّ  أخْبان ََيََْي ْبُن آَدَم، حدثنا اْبُن َأيِب   3- 4260
َرِضيَ  أَبِيِه  َعْن  الزَُّبرْيِ،  ا  ْبِن  ِحنَي  ُأُحٍد  يَ ْوَم  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّ  َرُسوِل  َمَع  رَأَيْ ُتيِن  لََقْد  قَاَل:  َعْنه،  نَا هللا  َعَلي ْ ْشَتدَّ 

نَا الن َّْوُم، َفَما ِمنَّا َأَحد  ِإالَّ وذقنه، أَْو قَاَل: َذقَ ُنهُ يف َصْدرِِه، فَ َواَّللَِّ  ِإيّنِ أَلَْْسَُع َكاحْلُْلِم قَ ْوَل ُمَعتِِّب ْبِن    اخْلَْوُف، َوأُْرِسَل َعَلي ْ
هنا " َفَحِفْظتُ َها، فأنزل هللا عز وجل يف َذِلَك: }مثَّ أَنْ َزَل َعَلْيُكْم ِمْن بَ ْعَد  ُقَشرْيٍ: " َلْو َكاَن لَنَا ِمَن اأْلَْمِر َشْيء  ما قتلنا ها

ُ اْلَغمِّ َأَمَنًة نُ َعاًسا{ ، ِإىَل قَ ْوِلِه: }َما  ُتْم يف بُ ُيوِتُكْم{ ، َحَّتَّ بَ َلَغ }َواَّللَّ َعِليم  قُتِْلنَا ههنا{ ِلَقْوِل ُمَعتِِّب ْبِن ُقَشرْيٍ قَاَل: }َلْو ُكن ْ
 ِبَذاِت الصُُّدوِر{ 

 
ْعُت حُمَمََّد ْبَن ِإْسَحاَق، يَ ُقوُل: َحدََّثيِن ََيََْي بْ  4- 4260 ، حدثنا َأيِب، قَاَل: ْسَِ ُن َعبَّاٍد، َعْن أَبِيِه، َعْن َعْبِد  َأْخَْباََن َوْهب 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُمْصِعِديَن يف ُأُحٍد ... اَّللَِّ ْبِن الزَُّبرْيِ، َعِن الزَُّبرْيِ ْبِن اْلَعوَّاِم َرِضَي هللا َعنْ  ه قَاَل: َخَرْجنَا َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 َفذََكَر احْلَِديَث. 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعِليَّ ْبَن َأيِب طَاِلٍب َيَِْت اْلِمْهَراَس، فَأَََتهُ ِبَِ قَاَل: مثَّ َأَمرَ  اٍء يف َدرَقَِتِه، فَأََتى ِبِه َرُسوَل اَّللَِّ   َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فََأرَاَد َأْن َيْشَرَب ِمْنُه، فَ َوَجَد َلهُ رَيًا فَ عَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِمَن الدَِّماِء الَّيِت  َصلَّى اَّللَّ اَفُه، فَ َغَسَل ِبِه َوْجَههُ َصلَّى اَّللَّ

َبةُ ْبُن َأيِب َوقَّاٍص.  ،:اْشَتدَّ َغَضُب اَّللَِّ على من أدمى َوْجَه َرُسوِل اَّللَِّ ":  َأَصابَ ْتُه، َوُهَو يَ ُقولُ   وكان الذي أدماه يَ ْوَمِئٍذ ُعت ْ
الحديث بأسانيد إسحاق، مدارها على محمد بن إسحاق  :  المحقق[ ]رواه إسحاق بن راهويه بسند َصِحيحٌ البوصيري:  ]  #  

 [ ث، وبقية رجاله ثقات.وهو صدوق يدلس، وقد صرح بالتحدي
 

ِن اْلُمْنِذِر، َعْن َأيِب مُحَْيٍد السَّاِعِديِّ َرِضَي َأْخَْباََن اْلَفْضُل ْبُن ُموَسى، َعْن حُمَمَِّد ْبِن َعْمرِو ْبِن َعْلَقَمَة، َعْن َسْعِد بْ  - 4263
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   يَ ْوَم ُأُحٍد، َحَّتَّ ِإَذا َخلََّف ثَِنيََّة اْلَوَداِع نَظََر َورَاَءهُ فَِإَذا َكِتيَبة  َخْشنَاُء،  هللا َعْنه، قَاَل: َخَرَج َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

نُ َقاَع، َوُهْم  ؟ قَاَل: َهَذا َعْبُد اَّللَِّ ْبُن ُأيبَِّ بن َسُلوَل يف َمَوالِيِه ِمَن اْلي َُهوِد ِمْن َبيِن ق َ " َمْن َهَذا"َعَلْيِه َوَسلََّم:    قَاَل َصلَّى اَّللَُّ  ي ْ
فَ َقاَل:   َساَلٍم،  ْبُن  اَّللَِّ  َعْبِد  أسلموا؟ " رَْهُط  قَاَل:    "َأَوَقْد  ِديِنِهْم،  َعَلى  إَّنم  َنْسَتِعنُي  ُقْل  "قال:  اَل  فَِإانَّ  فَ ْلرَيِْجُعوا،  هَلُْم 

 . "اِبْلُمْشرِِكنَي َعَلى اْلُمْشرِِكنيَ 
 َهَذا ِإْسنَاد  َحَسن . * 
 [ هحسن لغير : المحقق] # 

 

 بَابُ غَزْوَةِ الْأَحْزَابِ وَقُرَيْظَةَ(   -  25) 
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، َعْن َأيِب ُعْثَماَن،  َوقَاَل احْلَاِرُث: حدثنا ُمَعاوِيَةُ ْبُن َعْمرٍو، حدثنا  - 4274 أَبُو ِإْسَحاَق ُهَو اْلَفَزارِيُّ، َعْن ُسَلْيَماَن الت َّْيِميِّ
ُ َعلَ   ْيِه َوَسلََّم، يف اخْلَْنَدِق بَِيَدْيِه، مثَّ قَاَل:قَاَل: َضَرَب َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 شقينا  ِبْسِم اَّللَِّ َوِبِه بََديْ نَا ... َوَلْو َعَبْداَن َغرْيَهُ 
 حبذا راب وحبذا ِدينًا ...  

.]البوصيري:  #   [ يف.رجاله ثقات إالَّ أنه مرسل، وعلى ذلك فالحديث بهذا اإِلسناد ضع: المحقق[ ]رواه الحارث مرسًلا
 

ُ عَ  - 4275 َنَة، َعِن اْبِن طَاُوٍس، َعْن أَبِيِه، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َلْيِه َوَسلََّم وبه إىل أيب ِإْسَحاَق، َعِن اْبِن ُعي َي ْ
 يَ ْوَم اخْلَْنَدِق: 

 َرةَ ُمَهاجِ اللَُّهمَّ اَل َعْيَش ِإالَّ َعْيُش اآْلِخَرِة ... فَاْرَحِم اأْلَْنَصاَر َوالْ 
 َواْلَعْن َعْضاًل َواْلَقارََة ... َهْم َكلَُّفواَن نَ ْقَل احلَِْجارَةِ 

.]البوصيري:  #   [ رجاله ثقات إالَّ أنه مرسل، وعلى ذلك فالحديث بهذا اإِلسناد ضعيف.: المحقق[ ]رواه الحارث مرسًلا
 

ُ  قال إسحاق: ثنا روح هو ابن عبادة، ثنا محاد بن سلمة، عن    -  4277 ِهَشام ْبن ُعْرَوَة، َعْن أَبِيِه َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ
َلَة اأْلَْحَزاِب الزُّبرَْيَ َورَُجاًل آَخَر يف ليلة قمرة فَ َنظََرا مثَّ َجاَءا َوَرُسوُل اَّللَِّ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يف ِمْرٍط َعَلْيِه َوَسلََّم بَ َعَث لَي ْ  َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِِبُمِّ َسَلَمَة. أِلُمِّ َسَلَمةَ    فََأْدَخَلُهَما يف اْلِمْرِط َوَلَزَق َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
.  مِّ َسَلَمةَ اُ ذكر . َهَذا ُمْرَسل  َصِحيُح السند  قُ ْلُت: *  ِفيِه َنظَر 

 [ ر عند الشيخين.إسناد إسحاق مرسل، عروة لم يدرك العهد النبوي، ويشهد له حديث جاب: المحقق] # 
 

 ذِكْرُ قُرَيْظَةَ(   -  26) 
َسْعٍد، َعْن  قَاَل احْلَاِرُث: حدثنا حُمَمَُّد ْبُن ُعَمَر، حدثنا حُمَمَُّد ْبُن َصاِلٍح، َعْن َسْعِد ْبِن إِبْ َراِهيَم، َعْن َعاِمِر ْبنِ  - 4278

ُ َعَلْيِه  ِئٍذ َأْن يُ ْقَتَل َمْن َجَرْت َعَلْيِه الْ أَبِيِه َرِضَي هللا َعْنه، قَاَل: َحَكَم َسْعُد ْبُن ُمَعاٍذ يَ ْومَ  ُموَسى، فَ َقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 . "َقْد حكمت فيهم حبكم هللا تعاىل ِمْن فَ ْوِق َسْبَع َْسَاَواتٍ "َوَسلََّم: 

ا، أل: المحقق[ ]رواه الحارث عن الواقدي.]البوصيري:  #   [ جل الواقدي، وهو متروك.الحديث بهذا اإِلسناد ضعيف جدا
 

َنَة، َعْن َعْمرِو ْبِن ِدينَاٍر، َعْن ِعْكرَِمَة، قَاَل: بَ َعَث  - 4279 د : حدثنا ََيََْي، َعْن ُسْفيَاَن ْبِن ُعي َي ْ َرُسوُل اَّللَِّ َوقَاَل ُمَسدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َخوَّاَت ْبَن ُجَبرْيٍ ِإىَل َبيِن قُ َرْيظََة يَ  َا مَ َصلَّى اَّللَّ ثَ لُنَا َمَثُل رَُجٍل، َكاَن لَهُ َجنَاَحاِن، فَ َقَطَع  ْدُعوُهْم، فَ َقالُوا: ِإَّنَّ

 َأَحُدمُهَا َوبَِقَي اآْلَخُر، فَأَبَ ْوا. 
 مرسل صحيح إسناده.  *

 [ الحديث بهذا اإِلسناد ضعيف.: المحقق[ ]هذا إسناد مرسل رواته ثقات.]البوصيري:  # 
 

، َعْن -ُهَو اجْلُْعِفيُّ   -، حدثنا َأيِب، َعْن ِإْسَرائِيَل، َعْن َجاِبٍر -ُهَو اْبُن وَِكيٍع    -َلى: حدثنا ُسْفيَاُن  َوقَاَل أَبُو يَ عْ   - 4280
ُ َعَلْيِه  قَاَل رسول هللا َصلَّى ا  ، َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن يَزِيَد َرِضَي هللا َعْنه، قَاَل: ملا كان بنو قُ َرْيظََة،-ُهَو الشَّْعِبُّ    -َعاِمٍر   َّللَّ

ُكْم. قَاَل: َأْخَشى َأالَّ ُأِصيَب  َوَسلََّم: اْدُعوا ِإيَلَّ َسيِّدَُكْم ََيُْكُم يف ِعبَاِدِه، يَ ْعيِن: َسْعَد ْبَن ُمَعاٍذ قَاَل: َفَجاَء، فَ َقاَل َلُه: احْ 
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ُ َعَلْيهِ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:    ،َفَحَكمَ   ،مْ َوَسلََّم: اْحُكْم ِفيهِ   ِفيِهْم حكم هللا عز وجل، قَاَل َصلَّى اَّللَّ َأَصْبَت حكم  "فَ َقاَل َصلَّى اَّللَّ
 . " هللا عز وجل َوَرُسولِهِ 

 َهَذا ِإْسنَاد  ُكويفٌّ، ِفيِه َضِعيَفاِن َجاِبر  َوُسْفيَاُن.  *
ا: المحقق] #   [ الحديث من غير هذا الطريق.وقد ثبت معنى هذا . الحديث بهذا اإِلسناد ضعيف جدا

 

 بَابُ قِصَّةِ الْعُرَنِيِّنيَ(   -  27) 
ََثِن،  قَاَل َأمْحَُد ْبُن َمِنيٍع: حدثنا يَزِيُد بن هارون، أخْبان حُمَمَُّد ْبُن عمرو بن محاس، َعْن َماِلِك ْبِن َأْوِس ْبِن احْلَدَ  - 4282

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم؟ قَاَل: ُكْنُت : أَْيَن ُكْنَت يَ ْوَم أُِغرَي عَ قَاَل: قَاَل ُعْثَماُن أليب ذر َرِضَي هللا َعْنهما َلى ِلَقاِح َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 َعَلى اْلِبْئِر َأْسِقي. 

 [ الحديث بهذا اإِلسناد فيه محمد بن عمرو بن حماس لم أجد له ترجمة.: المحقق] # 
 

 لِحْيَانَ( بَابُ بَعْثِ بَنِي   -  28) 
بَاُن، َعْن ََيََْي ْبِن َأيِب َكِثرٍي، َعْن َسِعيٍد َمْوىَل  قَاَل أَبُو َبْكٍر: حدثنا َعْبدُ  1- 4283  الرَِّحيِم ْبُن ُسَلْيَماَن الرَّازِيُّ، حدثنا َشي ْ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل هَلُْم َأيِب َسِعيٍد، قَاَل: ِإنَّ َأاَب َسِعيٍد َرِضَي هللا َعْنه، َأْخَْبَهُ َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ  يف َغْزَوٍة َأْغَزاَها َبيِن   َصلَّى اَّللَّ
ن َُهَماحِلْيَاَن:   .لينبعث ِمْن ُكلِّ رَُجَلنْيِ ِمْنُكْم رَُجل ، َواأْلَْجُر بَ ي ْ

 
بَاُن ِمث َْلُه. َوقَاَل َأمْحَُد ْبُن َمِنيٍع: حدثنا ُحَسنْيُ ْبُن حُمَمٍَّد، حدثنا  2- 4283  َشي ْ

 [ أبي سعيد لم أستطع معرفته.الحديث بهذا اإِلسناد فيه سعيد مولى : المحقق] # 
 

 بَابُ كِتَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى قَيْصَرَ(   -  29) 
 َّللَِّ بن شدادقَاَل احْلَاِرُث: حدثنا أَبُو ُعب َْيٍد، حدثنا َعبَّاُد ْبُن اْلَعوَّاِم، َعْن ُحَصنْيِ ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن، َعْن َعْبِد ا  -  4284

الرُّوِم:   ِهَرْقَل َصاِحِب  ِإىَل  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ اَّللَِّ َصلَّى  َرُسوُل  قَاَل: َكَتَب   ، ِهَرْقَل َصاِحِب   ِمنْ "رفعه  ِإىَل  اَّللَِّ  َرُسوِل  حُمَمٍَّد 
َوعَ  لِْلُمْسِلِمنَي،  َما  فَ َلَك  َأْسَلْمَت  فَِإْن  ْساَلِم،  اإْلِ ِإىَل  َأْدُعوَك  ِإيّنِ  فََأْعِط الرُّوِم،  ْساَلِم  اإْلِ يف  َتْدُخْل  مَلْ  فَِإْن  َما َعَلْيِهْم،  َلْيَك 

ْساَلِم َأنْ اجْلِْزيََة، فإن هللا تعاىل يَ ُقوُل: }قَ  ِحنَي َوَبنْيَ اإْلِ { اآْليََة، َوِإالَّ َفاَل حَتُْل َبنْيَ اْلَفالَّ  يَْدُخُلوا  اتُِلوا الَِّذيَن اَل يُ ْؤِمنُوَن اِبَّللَِّ
 . "ْو يُ ْعطُوا اجْلِْزيَةَ ِفيِه أَ 

.]البوصيري:    #   أسامة مرسًلا أبي  بن  الحارث  أنه مرسل.  :  المحقق [ ]رواه  إالَّ  ثقات  اإِلسناد  رجاله  بهذا  فالحديث  وعليه 
 [ ضعيف

 

 بَابُ بَعْثِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ(   -  30) 
ثَ نَا ََيََْي ْبُن آَدمَ  1- 4285 َثيِن بَ ْعُض آِل َعْمرِو ْبِن  قَاَل ِإْسَحاُق: َحدَّ ، حدثنا اْبُن َأيِب زَاِئَدَة، َعْن حُمَمَِّد ْبِن ِإْسَحاَق، َحدَّ

، َعْن َأْعَماِمِه َوَأْهِلِه، َعْن َعْمرِو ْبِن أَُميََّة الضَّْمِريِّ َرِضَي هللا َعَلْيِه َوَسلََّم  َعْنه قَاَل: بَ َعَثيِن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ  أَُميََّة الضَّْمِريِّ
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" فَ َنَذرُوا بِنَا، َفَصِعْداَن يف اجْلََبِل، َفَجاَءاَن رَُجل  ِمْن  اْئِتيَا أاََب ُسْفيَاَن فَاق ُْتاَلهُ ِبِفنَائِِه َوبَ َعَث َمِعي رَُجاًل ِمَن اأْلَْنَصاِر، فَ َقاَل: " 
رَُجل  ِمْن َبيِن ِديِل ْبِن َبْكٍر، َفَدَخَل َمَعنَا، فَ ُقْلُت: َمْن أَْنَت؟ فَ َقاَل: ِمْن َبيِن  يٍم، فَ َقت َْلُتُه، مثَّ َدَخْلُت غَارًا، َفَجاَءاَن َبيِن َتَِ 

، فَ َقاَل:   َبْكٍر، فَ ُقْلُت: َوَأاَن ِمْن َبيِن َبْكٍر، فَاْضَطَجَع َورََفَع َعِقريََتهُ يَ ت ََغَنَّ
 الوافر  البحر

 ٍن ِبَدْيِن اْلُمْسِلِمنيَ لست ِِبُْسِلٍم َما ُدْمُت َحيًّا ... َواَل َدا 
، فَ ُقْلُت هَلَُما: اْستَْأِسَرا، فََأََب َأَحُدمُهَا فَ َقت َْلُتهُ  ،فَ نَاَم فقتله  ،فَ ُقْلُت: َِنْ َفَست َْعَلمُ  ُهَما قُ َرْيش  ، مثَّ َخَرْجُت فَ َوَجْدُت رَُجَلنْيِ بَ َعثَ ت ْ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم. فَ َقِدْمُت ِبِه َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ  ،تَْأَسَر اآْلَخرُ َواسْ    َصلَّى اَّللَّ
 

ْعُت حُمَمََّد ْبَن ِإْسَحاَق، يقول: حدثين بعض آُل َعْمرِو ْبِن أَُميَّةَ   2-  4285   أخْبان َوْهُب ْبُن َجرِيٍر، حدثنا َأيِب، قَاَل: ْسَِ
َأْعَمامِ  َعْن  هللاالضَّْمِريُّ،  َرِضَي  الضَّْمِريِّ  أَُميََّة  ْبِن  َعْمرِو  َعْن  َوَسلََّم ِه،  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّ  َرُسوُل  بَ َعَثيِن  قَاَل:  أَنَّهُ  َعْنه،   

َفَخَرْجُت   ،"ِفنَائِِه  اق ُْتاَل َأاَب ُسْفيَاَن بِ َوبَ َعَث َمِعي رَُجاًل من األنصار بعدما قُِتَل خبيب وأصحابه َرِضَي هللا َعْنهم، فَ َقاَل: "  
ْعِب، قَاَل:  وََكاَن َصاِحِب رَُجاًل ُسَهْياًل، لَْيَسْت َلهُ رِْحَلة ، فَ ُقْلُت َلهُ َأاَن َوَصاِحِب َحَّتَّ َقِدمْ  : ِإْن  نَا بَْطَن َيََْجَج ِمْن ِقَبِل الشِّ

ئًا، فَاْنطَِلْق ِإىَل بَِعرِيَك، فَارَْكْبهُ َحَّتَّ تَ ْلحَ  ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ ِخْفَت َشي ْ ، قَاَل: فَ َقاَل يل َصاِحِب: َهْل َلَك َأْن  َق ِبَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُْم ِإَذا َأظَْلُموا َرشُّوا أَْفِني َت َُهْم، َفَجَلُسوا  ِمَن اْلَفَرِس  ِفيَها َوأاََن َأْعَرُف ِفيِهمْ   َتطُوَف اِبْلب َْيِت؟ فَ ُقْلُت: أاََن َأْعَلُم ِبَِْهِل َمكََّة، ِإَّنَّ

ًعا، مثَّ َخَرْجنَا َحَّتَّ َمَرْراَن ِِبََجاِلِسِهْم، فَ َقالُوا: َهَذا َعْمر و، َواَّللَِّ َما َجاَء ِبِه َخرْي ، وَ اأْلَبْ َلِق، فَ َلْم يَ َزْل عين حَّت طُ  َكاَن ْفنَا َسب ْ
قَ   ،" اخْلَُلْيَع  ُيَسمَّى"  فَاِتًكا،  رَُجاًل  َعْنه  هللا  َرِضَي  َفَدَخْلَعْمر و  اجْلََبَل،  َصِعْداَن  َحَّتَّ  ْداَن  َفَشدَّ ْبُن  اَل:  ُعْثَماُن  فَِإَذا  غَارًا  ُت 

  َُيْتَِلي ِلَفَرٍس، فَ َلمَّا َداَن ِمَن اْلغَاِر، قُ ْلُت ِلَصاِحِب: َواَّللَِّ لَِئْن رَآاَن َهَذا لََيُدَلنَّ   -َأْو ُعب َْيُد اَّللَِّ ْبُن َماِلٍك الت َّْيِميُّ    -َماِلٍك  
نَا، قَاَل: َفَخَرْجُت ِإلَْيِه فَ َوَجْأتُهُ  ُتهُ اْلَقاِضَيَة، َفَصَرَخ َصْرَخًة َأْْسََعَها َأْهَل َمكََّة، قَاَل: َفَجاُءوا،  َعَلي ْ اِبخْلِْنَجِر حَتَْت َثْديِِه، فََأْعطَي ْ

ُرو ْبُن أَُميََّة، مثَّ َماَت، ِبِه رََمًقا، فَ َقالُوا: َمْن طََعَنَك؟ فَ َقاَل: َعمْ  َورََجْعُت ِإىَل َمَكاين، َفَدَخْلُت ِفيِه، َفَجاَء َأْهُل َمكََّة فَ َوَجُدوا
َك  ى َخَشَبِتِه، فَ َقاَل يل َصاِحِب: َهْل لَ َفَما َأْدرَُكوا ِمْنهُ َما اْسَتطَاُعوا َأْن ُُيِْْبَُهْم ِِبََكانِنَا، قَاَل: مثَّ َخَرْجنَا فَِإَذا ََنُْن ِِبُب َْيٍب َعلَ 

بًا َعْن َخَشَبِتِه فَ َتْدِفَنهُ  ، فَِإْن أَْبطَْأُت َعَلْيَك َفُخِذ الطَّرِيَق، فَ َعَمْدُت خِلُب َْيٍب، فَأَنْ َزْلُتهُ  َأْن تُ ْنِزَل ُخب َي ْ ، فَ ُقْلُت: نَ َعْم، فَ ت ََنحَّ َعينِّ
وا َعَلْيِه احْلََرَس، قَاَل:  اًعا َحَّتَّ َبَدَرين احْلََرُس، وََكانُوا َقْد َوَضعُ َعْن َخَشَبِتِه، َفَحَمْلتُهُ َعَلى ظَْهِري، َفَما َمَشْيُت ِبِه ِعْشرِيَن ِذرَ 

اْلَعلِ  اْنَصب َْبُت َعَلى  َحَّتَّ  الصَّْفَراَواِت  َأَخْذُت َعَلى  مثَّ  طََرْحُتُه،  ِحنَي  اِبأْلَْرِض  َوْجب ََتهُ  أنس  فما  يِل َعِليَل َضْجنَاَن، فطرحته 
ب َُعوَنيِن، فَ  مثَّ َخَرْجُت ِمَن اْلغَاِر َعَلى ِباَلٍد َأاَن هِبَا َعامل ، مثَّ َأَخْذُت َعَلى   -َفذََكَر ِقصََّة الَِّذي قَ ت ََلهُ    -َدَخْلُت غَارًا  َوُهْم يَ ت ْ

فََأََب  اْستَْأِسْر،  أِلََحِدمِهَا:  فَ ُقْلُت  اأْلَْخبَاَر،  يتجسسان  قُ َرْيش   ُهَما  بَ َعثَ ت ْ رَُجَلنْيِ  فَ َرأَْيُت  َواْستَْأَسَر  ركوبة،  فَ َقت َْلُتُه،  ُتهُ  فَ َرَمي ْ  ،
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم.  اآْلَخُر،  فَ َقِدْمُت ِبِه َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 

، قَاَل: َأْخَْبين  3- 4285 َجْعَفُر ْبُن َعْمرِو  َوقَاَل أَبُو َبْكِر: حدثنا َجْعَفُر ْبُن َعْوٍن، َعْن إِبْ َراِهيَم ْبِن ِإْْسَاِعيَل، َعِن الزُّْهِريِّ
نًا ِإىَل قُ َرْيٍش، َفِجْئُت  ، َعْن أَبِيِه َرِضَي هللا َعْنه قَاَل: ِإنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ ْبِن أَُميََّة الضَّْمِريُّ   َعَلْيِه َوَسلََّم بَ َعَثهُ َوْحَدهُ َعي ْ

ت َغرْيَ بَِعيٍد، َواْلت ََفتُّ فَ َلْم ِإىَل َخَشَبِة ُخب َْيٍب َوَأاَن َأََتَوَُّف اْلُعيُوَن، فَ َرِقيُت ِفيَها فحليت خبيبا، فوقع على األرض، فانتبذ
َا ابْ ت َلَ  بًا، َوَلَكَأَّنَّ  َعْتهُ اأْلَْرُض، قَاَل: فما رئي خبيب رُمَّة  َحَّتَّ السَّاَعِة. َأَر ُخب َي ْ
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 َرِضَي هللا َعْنهم. َوَقْد َكاَن َجْعَفُر ْبُن َعْوٍن، قَاَل: َعْن َجْعَفِر ْبِن َعْمرِو ْبِن أَُميََّة، َعْن أَبِيِه، عن جده  4- 4285

ْبُن حنبل  ]البوصيري:  #   َوَأْحَمُد  َشْيَبَة  َأِبي  ْبُن  َبْكِر  َأُبو  ورواه  يسم،  راٍو لم  فيه  راهويه بسند  :  المحقق[ ]رواه إسحاق بن 
 [ الحديث بهذا اإِلسناد ضعيف

 

 بَابُ الْحُدَيْبِيَةِ(   -  31) 
 ْبِن ُشْعَبَة، قَاَل: إِنَّهُ َكاَن قَائًِما َعَلى رَْأِس  َل، َعْن قَ ْيٍس، َعِن اْلُمِغريَةِ وقال أبو بكر: حدثنا وَِكيع ، َعْن ِإْْسَاِعي   -  4288

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم اِبلسَّْيِف، َوُهَو ُمت ََلثِّم ، َفَجَعَل ُعْرَوُة، يَ ْعيِن: اْبَن َمْسُعودٍ  ، يَ ت َنَاَوُل حِلَْيَة رَ َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُسوِل اَّللَِّ   الث ََّقِفيَّ
ُ َعلَ  اْلُمِغريَُة: لََتُكفَّنَّ يََدَك َأْو اَل تَ ْرِجُع ِإلَْيَك َيُدَك، َواْلمُ َصلَّى اَّللَّ ًفا، فَ َقاَل  ْيِه َوَسلََّم َوُهَو يَُكلُِّمُه، فَ َقاَل لَهُ  ُمت ََقلِّد  َسي ْ ِغريَةُ 

؟ قَاَل َصلَّى اَّللَُّ  "، قَاَل: َأَجْل اَي ُغَدُر، َما َغَسْلُت ُن َأِخيَك اْلُمِغريَِة  َهَذا ابْ  َعَلْيِه َوَسلََّم: "  ُعْرَوُة: َمْن َهَذا اَي َرُسوَل اَّللَِّ
 رَْأِسي ِمْن َغْدرَِتَك. 

، َعْن ُعْرَوَة، َعْن َمْروَ *   حَِّة، َوُهَو يف َصِحيِح اْلُبَخاِريِّ ِمْن طَرِيِق الزُّْهِريِّ َواْلِمْسَوِر ْبِن  ْبِن احْلََكِم اَن  َهَذا ِإْسنَاد  يف َّنايَِة الصِّ
َأْحَسنُ  َوَهَذا   ، ِإْرَسال  َوِفيِه  اْلَقِضيَِّة،  َوُعْمَرِة  احْلَُدْيِبَيِة  ِقصَِّة  يف  الطَّوِيِل  احْلَِديِث  يف  اْسَتْدرَْكُتُه.  خَمَْرَمَة  فَِلَهَذا   اتَِّصااًل، 

صحيح.    رواه  ]البوصيري:  #   بسند  شيبة  أبي  بن  بكر  ]أبو  بهذا :  ققالمح[  إسناده    الحديث  صحح  وقد  صحيح  اإِلسناد 
 [الحافظ ابن حجر والبوصيري 

 
 بَابُ غَزْوَةِ خَيْبَرَ(   -  33) 

، َعْن ِبْشِر ْبِن َُّنرَْيٍ، َعِن اْلَقاِسِم،  -ُهَو اْلَفَزاِريُّ    -قَاَل احْلَاِرُث: حدثنا ُمَعاِويَةُ ْبُن َعْمرٍو، حدثنا أَبُو ِإْسَحاَق    -  4292
غَ َعْن   يف  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّ  َرُسوُل  قَاَل  قَاَل:  َعْنه،  هللا  َرِضَي  أَُماَمَة  َخْيَْبَ:  َأيِب  ُمْصَعبًا  "ْزَوِة  َأْو  ُمْضَعًفا  َمْن َكاَن 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُمنَاِداًي فَ نَاَدى ِبَذِلَك، فَ َرَجَع انَ "فَ ْلرَيِْجعْ  ، َويف اْلَقْوِم رَُجل  َعَلى َبْكٍر َصْعٍب، َفَمرَّ ِمَن الليل  ، َوأََمَر َصلَّى اَّللَّ س 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فقال: على سواد، فَ ن ََفَر ِبِه، َفَصَرَعهُ  قَالُوا:   "َما َشْأُن َصاِحِبُكْم؟ " ، فَ َوَقَصُه، فَ َلمَّا ِجيَء ِبِه إىل النِب َصلَّى اَّللَّ

قَ  أَْمرِِه َكَذا كذا،  ِمْن  َوَسلََّم:  َكاَن  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  ُمْضعَ "اَل  َمْن َكاَن  النَّاِس:  يف  َأذَّْنَت  َما ُكْنَت  ِباَلُل  ُمْصَعبًا  اَي  أَْو  ًفا 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأْن ُيَصلَِّي َعَلْيِه.  "فَ ْلرَيِْجْع؟  قَاَل: بَ َلى، قَاَل: فََأََب َصلَّى اَّللَّ

ا.   ِبْشُر َضِعيٌف ِجدًّ
ا.:  المحقق[ ]رواه الحارث بسند ضعيف، لضعف بشير بن نمير.بوصيري: ]ال #   [ الحديث بهذا اإِلسناد ضعيف جدا

 

أُ   -  4293 ْعُت  ْسَِ قَاَل:  أَبِيِه،  َعْن  َمْرَواَن،  َأيِب  ْبِن  َعطَاِء  َعْن  رَبِيَعَة،  ْبُن  َخاِلُد  حدثنا  ُعَمَر،  ْبُن  حُمَمَُّد  املطاع حدثنا  مَّ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َخْيَْبَ، قَاَلْت: لَ   اأْلَْسَلِميََّة، َقْد رَأَْيُت َأْسَلَم ِحنَي َشَكْوا ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى  وََكاَنْت َقْد َشِهَدْت َمَع النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم النَّا ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِمْن ِشدَِّة احْلَاِل، فَ َنَدَب َصلَّى اَّللَّ َس، فَ ن ََهُضوا، فَ َرأَْيُت َأْسَلَم َأوََّل َمِن انْ ت ََهى ِإىَل احلِْْصِن،  اَّللَّ
نَا، َوُهَو ِحْصُن الصَّْعِب ْبُن ُمَعاٍذ، اِبلنَّطَاِة. َفَما غَاَبِت الشَّمْ   ُس ِمْن َذِلَك اْلي َْوِم َحَّتَّ فتحه هللا تعاىل َعَلي ْ

ا.: المحقق][ رواه الحارث عن الواقدي، وهو ضعيف.]البوصيري:  #   [ الحديث بهذا اإِلسناد ضعيف جدا
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َضْيٍل، َعْن َحجَّاٍج، َعْن َأيِب َصاِلِح، َعِن ابن عباس َرِضَي هللا َعْنهما، قَاَل: َوقَاَل أَبُو َبْكٍر: حدثنا حُمَمَُّد ْبُن فُ  - 4294
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ْوَم َخْيَْبَ لِ   ْلَفاِرِس َثاَلثَةُ َأْسُهٍم، وللراجل َسْهًما. َقَسَم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

بسند  ]البوصيري:    #   أبي شيبة  بن  بكر  له شواهد.رواه أبو  أرطاة، لكن  بن  الحجاج  حسن  :  المحقق[ ]ضعيف، لضعف 
 [ لغيره، وهذا إسناد ضعيف

 

َثيِن بُ َرْيَدةُ  َوقَاَل احْلَاِرُث: حدثنا َداُوُد ْبُن َعْمرٍو، حدثنا اْلُمَثَنَّ ْبُن زُْرعَ   -  4295 َة أَبُو رَاِشٍد، َعْن حُمَمَِّد ْبِن ِإْسَحاَق، َحدَّ
، َعْن أَبِيِه، َعْن  َسَلَمَة ْبِن اأْلَْكوَِع َرِضَي هللا ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  ْبُن ُسْفيَاَن ْبِن فَ ْرَوَة اأْلَْسَلِميُّ  َعْنه قَاَل: بَ َعَث َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َيُكْن فَ َتَح، َوَقْد ُجِهَد، مثَّ بَ َعثَ َأاَب َبْكرٍ  دِّيَق ِبَرايَِتِه ِإىَل بَ ْعِض ُحُصوِن َخْيَْبَ، فَ َقاَتَل، َورََجَع َومَلْ   ُعَمَر بن اخلطاب من  الصِّ
َوملَْ  رََجَع  مث  فقاتل،  وَ الغد  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى  فَ َقاَل  ُجِهَد،  َوَقْد  فَ َتَح،  َ  "َسلََّم:   َيُكْن  َيُِبُّ اَّللَّ رَُجاًل  الرَّايََة  أَلُْعِطنَيَّ 

ُ َعَلى َيَدْيهِ  ، فَ ت ََفَل يف عينه، مثَّ قَاَل:  " َوَرُسولَُه، يَ ْفَتُح اَّللَّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِبَعِليٍّ ُخْذ َهِذِه الرَّايََة، فَاْمِض هِبَا "، مثَّ َدَعا َصلَّى اَّللَّ
 . " َعَلْيكَ َحَّتَّ يَ ْفَتُح اَّللَُّ 

َخْلَفهُ   َوََنُْن  َهْرَوَلًة،  يُ َهْرِوُل  َواَّللَِّ  هِبَا  َفَخَرَج  َسَلَمُة:  يَ ُقوُل  حَتَْت  قَاَل:  ِحَجارٍَة  ِمْن  َرْضٍم  يف  رَايَ َتهُ  رََكَز  َحَّتَّ  أَثَ َرُه،  نَ ت َّبَُّع 
فَ َقاَل:   احلِْْصِن،  رَْأِس  ِمْن  يَ ُهوِديٌّ  َعَلْيِه  فَاطََّلَع  أِلَْصَحاِبِه:  احلِْْصِن،  اْلي َُهوِديُّ  قَاَل  طَاِلٍب،  َأيِب  ْبُن  َعِليُّ  قَاَل:  أَْنَت؟  َمْن 

ُتْم َوَما أُنْ  ُ َعَلى َيَدْيِه.  -َأْو َكَما قَاَل   -ِزَل َعَلى ُموَسى غََلب ْ  َفَما رََجَع َحَّتَّ فَ َتَح اَّللَّ
ا: المحقق] #   [الحديث بهذا اإِلسناد ضعيف جدا

 

 وَةِ مُؤْتَةَ( بَابُ غَزْ   -  34) 
قَاَل: َجاءَ  قَاَل َأمْحَُد ْبُن َمنِيٍع: حدثنا يَزِيُد بن هارون، أخْبان ِإْْسَاِعيُل ْبُن َأيِب َخاِلٍد، َعْن قَ ْيِس ْبِن َأيِب َحازٍِم،    -  4296

اَّللَُّ  اَّللَِّ َصلَّى  َرُسوِل  َيَدْي  َبنْيَ  فَ َقاَم  أَبِيِه،  قَ ْتِل  بَ ْعَد  زَْيٍد  ْبُن  َوسَ ُأَساَمةُ  َعَلْيِه   َعَلْيِه   ُ اَّللَّ اَّللَِّ َصلَّى  َرُسوُل  نَا  َفَدَمَعْت َعي ْ لََّم 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َلُه:   ِمْنَك أَْمسِ "َوَسلََّم، َفَجاَء ِمَن اْلَغِد، فَ َقاَم يف َمَقاِمِه َذِلَك، فَ َقاَل َصلَّى اَّللَّ  ." ُأاَلِقي ِمْنَك اْلي َْوَم َما لَِقيتُهُ 

َعهُ ِمْن ُأَساَمَة َرِضَي هللا َعْنه فَ ُهَو َصِحيح  َعَلى َشْرِط الشَّْيَخنْيِ. ُصورَتُهُ ُمْرسَ َهَذا *   ل ، فَِإْن َكاَن قَ ْيس  ْسَِ
 [رجاله ثقات، وصورته مرسل. كما قال الحافظ رحمه هللا.: المحقق] # 

 

 بَابُ غَزْوَةِ الْفَتْحِ(   -  35) 
أُ   -  4300 حدثنا  د :  ُمَسدَّ َسَلَمَة، َعْن  َوقَاَل  ْبُن  حدثنا مَحَّاُد  َخاِلٍد،  ْبُن  ْبنِ َميَّةُ  ْبِن    َداُوَد  بن عباد  حممد  ِهْنٍد، َعْن  َأيِب 

فَِإنَُّكمْ  قُ َرْيٍش: َأمَّا بَ ْعُد  َوَسلََّم ِإىَل  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ اَّللَِّ َصلَّى  َرُسوُل  قَاَل: بَ َعَث  ِحْلِف َبيِن   َجْعَفٍر،  َتُدوا  ِإْن َتْْبَُءوا ِمْن  أَْو  َبْكٍر،   
ِويََة: ِإنَّ َبيِن َبْكٍر قَ ْوم  َمَشائِيُم  ُخَزاَعَة، َوِإالَّ أُوِذَنُكْم حِبَْرٍب. فَ َقاَل قَ َرظَةُ ْبُن َعْبِد َعْمرِو ْبِن نَ ْوَفِل ْبِن َعْبِد َمنَاِف ِصْهُر ُمَعا

قَ    َنْْبَأُ ِمْن ِحْلِفِهْم فَ َلْم يَ ْبَق َعَلى ديننا أحد غري هم، َوَلِكنَّا نُ ْؤِذنُهُ حِبَْرٍب. ى لَنَا َسَبد  َواَل لََبد ، َواَل َفاَل َنِدي َما قتلوا، ال يَ ب ْ
 َهَذا ُمْرَسل  َصِحيح  ِإْسنَاُدُه.  *

.]البوصيري:  #   [ الحديث بهذا اإِلسناد ضعيف: المحقق[ ]رواه مسد د مرسًلا
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َثيِن الزُّْهِريُّ، َعْن ُعب َْيِد َوقَاَل ِإْسَحاُق: أخْبان َوْهُب ْبُن َجرِ   -  4301 يِر، َحدََّثيِن َأيِب، حدثنا حُمَمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق، قَاَل: َحدَّ
َبَة، َعِن ابن عباس َرِضَي هللا َعْنهما، قَاَل: َخَرَج َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ  ٍر   َعَلْيِه َوَسلََّم ِإىَل َمكََّة لَِعشْ هللا بن عبد اَّللَِّ ْبِن ُعت ْ

ُ َعَليْ  ِه َوَسلََّم َمرَّ ظهران، يف َعَشَرِة  َمَضنْيَ ِمْن رََمَضاَن، َفَصاَم، َوَصاَم النَّاُس، َحَّتَّ ِإَذا َكاَن اِبْلَكِديِد، أَْفطََر، فَ ن ََزَل َصلَّى اَّللَّ
ُعِماَئٍة ِمْن َبيِن ُسَلْيمٍ آاَلٍف ِمَن النَّاِس، ِفيِهْم أَْلف  ِمْن ُمَزي ْ  ، َوَقْد َعِمَيِت اأْلَْخبَاُر َعَلى قُ َرْيٍش، َفاَل َيَْتِيِهْم َخَْب  َعِن َنَة، َوَسب ْ

ُسفْ  أَبُو  َلَة  اللَّي ْ تِْلَك  َخَرَج  َوَقْد  فَاِعُلُه،  ُهَو  َما  َيْدرُوَن  َواَل  َوَسلََّم،  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ حَ النَِّبِّ َصلَّى  ْبُن  ِحَزاٍم،  يَاَن  ْبُن  َوَحِكيُم  ْرٍب، 
ُ  َوبَُدْيُل   اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّ  َرُسوُل  نَ َزَل  فَ َلمَّا  اْلَعبَّاُس:  قَاَل  اأْلَْخبَاَر،  يَ َتَحسَُّسوَن   ، اخْلَُزاِعيُّ َوْرقَاَء  نَ َزَل، ْبُن  َحْيُث  َوَسلََّم  َعَلْيِه 

َرسُ  َدَخَل  لَِئْن  َواَّللَِّ  قُ َرْيٍش،  َواَصبَاَح  َوسَ قُ ْلُت:  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ اَّللَِّ َصلَّى  ْهِر، وُل  الدَّ آِخِر  ِإىَل  َهاَلُكُهْم  لََيُكوَننَّ  َوًة،  َمكََّة َعن ْ لََّم 
أَلْ  َأْن  رََجاَء  اأْلَرَاَك  ِجْئُت  َحَّتَّ  اْلب َْيَضاَء  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ اَّللَِّ َصلَّى  َرُسوِل  بَ ْغَلَة  احلَْ فَ رَِكْبُت  بَ ْعَض  َأْو َصاِحَب َتِمَس  طَّابَِة، 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َيْخُرُجوا ِإلَْيِه، فَ وَ َلَبٍ، أَْو َذا   اَّللَِّ ِإيّنِ أِلَِسرُي أَْلَتِمُس َما  َحاَجٍة َيَِْت َمكََّة، فَ ُيْخِْبُُهْم ِبَِْمِر َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ْعُت َكاَلَم َأيِب ُسْفيَاَن َوبُ  اِن، فَ َقاَل أَبُو ُسْفيَاَن: َواَّللَِّ َما رَأَْيُت كاللية ِنريَااًن َواَل  َدْيِل ْبِن َوْرقَاَء، َومُهَا يرََتَاَجعَ جئت له، إذا ْسَِ

َهِذِه    لُّ ِمْن َأْن َتُكونَ أََقلُّ َوَأذَ َعْسَكًرا، فَ َقاَل بَُدْيل : َهِذِه َواَّللَِّ ُخَزاَعُة، َقْد َخشتها احْلَْرُب، فَ َقاَل أَبُو ُسْفيَاَن: ُخَزاَعةُ َواَّللَِّ  
َوأُمِّي، فَ ُقْلُت: َهَذا ا، فَ ُقْلُت: اَي َأاَب َحْنظََلَة! فَ َعَرَف َصْوِت، فَ َقاَل: أَبُو اْلَفْضِل؟ قُ ْلُت: نَ َعْم، قَاَل: َما َلَك ِفَداَك َأيِب  ِنريَاَّنَُ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يف النَّاِس، َواَصبَاَح ق ُ  ا احْلِيَلُة، ِفَداَك َأيِب َوأُمِّي؟ قَاَل: قُ ْلُت: َواَّللَِّ لَِئْن  َرْيٍش، قَاَل: َفمَ َواَّللَِّ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َفُكلَّ  ِبِه،  َفَخَرْجُت  َورََجَع َصاِحبَاُه،  فَ رَِكَب  ْغَلَة،  اْلب َ َهِذِه  فَارَْكْب َعُجَز  ِبَك لََيْضرَِبنَّ ُعنُ َقَك،  ِمْن ِنريَاِن  ظَِفَر  بِنَاٍر  َمَرْرُت  َما 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، قَالُوا: َهِذِه بَ ْغَلةُ َرُسوِل اَّللَِّ    ْسِلِمنِي، فقالوا:اْلمُ  ُ َعَلْيِه ما هذا؟ فَِإَذا رََأْوا بَ ْغَلَة َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َصلَّى اَّللَّ
مَ  فَ َقاَل:  اخْلَطَّاِب،  ْبِن  ُعَمَر  بِنَاِر  َمَرْرُت  َحَّتَّ  َعمُُّه،  َها  َعَلي ْ َوقَامَ َوَسلََّم  َهَذا؟  َعَرَفُه،    ْن  ْغَلِة  اْلب َ َعُجِز  َعَلى  رَآهُ  فَ َلمَّا  ِإيَلَّ، 

، احْلَْمُد َّللَِِّ الَِّذي َأْمَكَن ِمْنَك، َفَخَرَج َيْشَتدُّ ََنَْو َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َوَدفَ ْعُت اْلب َْغَلةَ فَ َقاَل: َواَّللَِّ َعُدوُّ اَّللَِّ  ى اَّللَّ
بِقَ  ْقُتهُ  اَّللَِّ َفَسب َ َرُسوِل  َفَدَخْلُت َعَلى  ْغَلِة،  اْلب َ فَاق َْتَحْمُت َعِن  اْلَبِطيَء،  الرَُّجَل  اْلَبِطيَئةُ  ابَّةُ  الدَّ َتْسِبُق  َما  َعَلْيِه  ْدِر   ُ اَّللَّ  َصلَّى 

َأْمكَ  َقْد  ُسْفيَاَن  أَبُو  اَّللَِّ  َهَذا َعُدوُّ  فَ َقاَل:  َوَدَخَل ُعَمُر،  ِمْنهُ َوَسلََّم   ُ اَّللَّ أضرب ُعنُ َقُه، َن  فدعين  وال عهد،  يف َغرْيِ عقد   ،
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم فََأَخذْ  ، مثَّ َجَلْسُت ِإىَل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُت ِبَرْأِسِه، فَ ُقْلُت: َواَّللَِّ اَل يُ نَاِجيهُ  فَ ُقْلُت: َقْد َأَجْرتُهُ اَي َرُسوَل اَّللَِّ

َلَة رَجُ  هُ ِمْن َبيِن  ا َأْكثَ َر ُعَمُر، قُ ْلُت: َمْهاًل اَي ُعَمُر، فَ َواَّللَِّ َلْو َكاَن رَُجاًل ِمْن َبيِن َعِديٍّ َما قُ ْلَت َهَذا، َوَلِكنَّ ل  ُدوين، فَ َلمَّ اللَّي ْ
َساَلُمَك ِحنَي أَ  بَّ ِإيَلَّ ِمْن ِإْساَلِم أيب اخْلَطَّاِب َلْو  ْسَلْمَت َكاَن َأحَ َعْبِد َمنَاٍف، فَ َقاَل: َمْهاًل اَي َعبَّاُس، اَل تَ ُقْل َهَذا، فَ َواَّللَِّ إَلِ

ِإسْ  ِمْن  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّ  َرُسوِل  ِإىَل  َأَحبُّ  ِإْساَلَمَك  َأنَّ  َأيّنِ َعَرْفُت  َوَذِلَك  اَّللَِّ َأْسَلَم،  َرُسوُل  فَ َقاَل  اخْلَطَّاِب  اَلِم 
ُ َعَليْ  ، فذهب بِِه ِإىَل الرَّْحِل، فَ َلمَّا َأْصَبْحُت  " َعبَّاُس! اْذَهْب بِِه ِإىَل رَْحِلَك، فَِإَذا َأْصَبْحَت فَْأتِنَا ِبهِ   ايَ " ِه َوَسلََّم:  َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل:   ؟  "ْن تَ ْعَلَم َأْن اَل ِإلََه ِإالَّ اَّللَُّ  َيَِْن َلَك أَ اَي َأاَب ُسْفيَاَن! َأملَْ : " َغَدْوُت ِبِه، فَ َلمَّا رَآهُ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َأْكَرَمَك، َوَأْوَصَلَك َوَأْعظََم َعْفَوَك، َلَقْد َكاَد َأْن يَ َقَع يف نَ ْفِسي َأْن َلْو َكاَن ِإلَه  َغرْيَهُ َلَقْد    وَمافَ َقاَل: ِبَِيِب َوأُمِّي ما أحلمك،  

ئًا بَ ْعُد، فَ َقالَ  ُ عَ َأْغََن َشي ْ ؟ فَ َقاَل: ِبَِيِب وَ  َصلَّى اَّللَّ أُمِّي  َلْيِه َوَسلََّم: َوَْيََك اَي أاََب ُسْفيَاَن، َأمَلْ َيَِْن َلَك َأْن تَ ْعَلَم َأيّنِ َرُسوُل اَّللَِّ
هَ  ِمن ْ الن َّْفِس  يف  فَِإنَّ  َهِذِه  َوَأْعظََم َعْفَوَك، َأمَّا  َوَأْوَصَلَك،  َوَأْكَرَمَك،  َأْحَلَمَك،  شَ َما  اآْلَن  َحَّتَّ  فَ ُقْلُت:  ا  قَاَل اْلَعبَّاُس:  ْيء ، 

ُيْضَرَب ُعنُ ُقكَ  َأْن  قَ ْبَل  َرُسوُل اَّللَِّ  ُ، َوَأنَّ حُمَمًَّدا  اَّللَّ ِإالَّ  اَل ِإلََه  َواْشَهْد َأْن  َأْسِلْم،  َوَأنَّ  َويْ َلَك،   ،ُ ِإالَّ اَّللَّ اَل ِإَلهَ  َأْن  َفَشِهَد   ،
! ِإنَّ َأاَب ُسْفيَاَن رَُجل  َيُِبُّ اْلَفْخَر، فَاْجَعْل َلهُ  ، قال العباس: فقلحُمَمًَّدا َرُسوُل اَّللَِّ  ئًا،ت: اَي َرُسوَل اَّللَِّ ُ    َشي ْ فَ َقاَل َصلَّى اَّللَّ

 َمكََّة ليخْبهم، قَاَل ا اْنَصَرَف ِإىَل َعَلْيِه َوَسلََّم: نَ َعْم، َمْن َدَخَل َداَر َأيِب ُسْفيَاَن فَ ُهَو آِمن ، َوَمْن أَْغَلَق اَببَهُ فَ ُهَو آِمن . فَ َلمَّ 
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ََتُرَّ  َحَّتَّ  اخْلَْيِل،  َحْطِم  اْلَواِدي ِعْنَد  ِمَن  ِِبَِضيٍق  اْحِبْسهُ  َوَسلََّم:  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ اَّللَِّ َصلَّى  اْلَعبَّاُس   َرُسوُل  َفَحَبَسهُ   ، اَّللَِّ ُجُنوُد  ِبِه 
لََّم، َفَمرَِّت اْلَقبَاِئُل َعَلى راايَتا، فكلما مرت راية، قَاَل: َمْن هذه ؟ فأقول: بين   َعَلْيِه َوسَ َحْيُث َأَمَرهُ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ 

فَ ي َ  فَأَقُوُل: ُمَزيْ َنُة،  َهُؤاَلِء؟  َمْن  فَ ي َُقوُل:  ُأْخَرى،  ََتُرُّ  مثَّ  ُسَلْيٍم،  َولَِبيِن  يل  فَ ي َُقوُل: َما  َوِلُمزَ ُسَلْيٍم،  َما يل  ي َ ُقوُل:  فَ َلْم  َزْل  يْ َنَة، 
اْلُمَهاِجُرونَ  ِفيَها  اخْلَْضَراُء،  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّ  َرُسوِل  َمرَّْت َكتِيَبةُ  َحَّتَّ  َذِلَك  إال  يَ ُقوُل  ُهْم  ِمن ْ يُ َرى  اَل  َواأْلَْنَصاُر،   

اَّللَُّ   احلدق، اَّللَِّ َصلَّى  َرُسوُل  َهَذا  فَ ُقْلُت:  َهَذا؟  َمْن  َوَسلَّ قال:  أِلََحٍد هِبَُؤاَلِء   َعَلْيِه  فَ َقاَل: َما  َواأْلَْنَصاِر،  اْلُمَهاِجرِيَن  يف  َم 
َا   ُسْفيَاَن! ِإَّنَّ أاََب  اَي  فَ ُقْلُت: َوَْيََك  اْلي َْوَم َلَعِظيم ،  َأِخيَك  اْبِن  َلَقْد َأْصَبَح ُمْلُك  فقلت:  ِقَبل ، َواَّللَِّ  فنعم إذاً،  قَاَل:  ُة،  الن ُّبُ وَّ

ْد َأََتُكْم ِِبَا اَل ِقَبَل  ْوِمَك، َفَخَرَج َحَّتَّ َأََتُهْم ِِبَكََّة، َفَجَعَل َيِصيُح ِبَِْعَلى َصْوتِِه: اَي َمْعَشَر قُ َرْيٍش! َهَذا حُمَمَّد ، قَ النََّجاءُ ِإىَل ق َ 
ف َ  ِبَشارِبِِه  فََأَخَذْت  َبَة،  ُعت ْ بِْنُت  ِهْنُد  اْمَرأَتُهُ  فَ َقاَمِت  بِِه،  تُ ُلو َلُكْم  اق ْ قَ ْوٍم،  َقاَلِت:  طَِليَعِة  ِمْن  اْلَبِعرِي  محس  الدسم  احلميت  ا 

ُ، َوَما يغين َعنَّا  فَ َقاَل أَبُو ُسْفيَاَن: اَل تَ ُغرَّنَُّكُم َهِذِه ِمْن أَنْ ُفِسُكْم، َمْن َدَخَل َداَر َأيِب ُسْفيَاَن فَ ُهَو آِمن ، فَ َقالُ  وا: قَاتَ َلَك اَّللَّ
 هُ فَ ُهَو آِمن . َأْغَلَق اَببَ  نْ قَاَل: َومَ  ،َداُركَ 

َنَة َوَماِلك  َعِن الزُّْهِريِّ طََرفًا ِمْنهُ يف ِقصَِّة الصَّْوِم، َوَأْخَرَج َذِلَك الشَّ   َهَذا َحِديث  َصِحيح .  * ْيَخاِن  َوَرَوى َمْعَمر  َواْبُن ُعي َي ْ
 َوى أَبُو َداُوَد طََرفًا ِمْنُه، ِمْن ِقصَِّة َأيِب ُسْفيَاَن خُمَْتَصًرا ِجدًّا. َورَ   ِن ِإْسَحاَق.َوَرَوى َأمْحَُد طََرفًا ِمْنُه، ِمْن َحِديِث ابْ   َوَغرْيمُُهَا.

بَِتَماِمِه. َوَأمْحَُد  تَِّة  السِّ اأْلَئِمَِّة  ِمَن  َأَحد   َيُسْقهُ  َعنْ   َومَلْ  ِإْدرِيَس،  َأيِب  طَرِيِق  ِمْن  ابلزهرايت  بَِتَماِمِه  ْهِليُّ  الذُّ ابن  َوَرَواهُ  حُمَمَِّد   
.إِ  يَاُق الَِّذي ُهنَا َحَسن  ِجدًّا.  ْسَحاَق، َلِكْن لَْيَس ِفيِه تصريُح اْبِن ِإْسَحاَق ِبَسَماِعِه َلهُ ِمَن الزُّْهِريِّ  َوالسِّ

[  مختصراارواه إسحاق بن راهويه بسند صحيح، ورواه أحمد بن حنبل والبخاري ومسلم وأبو داود في سننه  ]البوصيري:    #  
 [ ا اإِلسناد حسنالحديث بهذ: المحقق]

 

، َعِن اْلُمِغريَِة ْبِن ُمْسِلٍم، َعْن َأيِب الزَُّبرْيِ، َعْن جابر َرِضَي هللا  -ُهَو اْبُن َسوَّاٍر    -َوقَاَل أَبُو َبْكٍر: حدثنا َشبَابَةُ    -  4303
ُ َعَلْيهِ  ب َْيِت َأْو َحْوَل اْلب َْيِت َثاَلمُثِاَئٍة َوِستُّوَن َصَنًما، تُ ْعَبُد ِمْن   َوَسلََّم َمكََّة َويف الْ َعْنه، قال: دخلنا َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم فََأَكبَّْت ِلَوْجِهَها، مثَّ قَاَل: }َجاَء احلَْ  ِإنَّ اْلبَاِطَل َكاَن  قُّ َوزََهَق اْلبَاِطُل  دون هللا تعاىل، فََأَمَر َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َتْثَالَ   ،قًا{ زَُهو  ِفيِه  فَ َرَأى  رَْكَعَتنْيٍ،  ِفيِه  َفَصلَّى  اْلب َْيَت،  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّ  َرُسوُل  َدَخَل  َوِإْْسَاِعيَل مثَّ  إِبْ َراِهيَم   

َوَسلََّم:  ت َْقِسُم هِبَا فَ َقاَل َرسُ َوِإْسَحاَق، َوَقْد َجَعُلوا يف َيِد ِإبْ َراِهيَم اأْلَْزاَلَم َيسْ  ُ َعَلْيِه  ُ، َما َكاَن  "وُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ قَاتَ َلُهُم اَّللَّ
اِبأْلَْزاَلمِ  َيْست َْقِسُم  التََّما " ِإبْ َراِهيُم  بِتِْلَك  فَ َلطََّخهُ  ِبَزْعَفَراٍن،  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّ  َرُسوُل  َدَعا  مثَّ   ثِيِل.، 

 إسناده َحَسن .  *
 [ حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف: المحقق] # 

 

د  : حدثنا مَحَّاُد ْبُن زَْيٍد، َعْن أَيُّوَب ، َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َأيِب ُمَلْيَكَة، َأْو َعْن َغرْيِهِ  - 4305 ِمْن َأْهِل َمكََّة، قَاَل:   َوقَاَل ُمَسدَّ
النَِّبَّ َصلَّى   َأَمرَ ِإنَّ  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ أَُميَّةَ    اَّللَّ ْبُن  َوَصْفَواُن  ِهَشاٍم  ْبُن  َواحْلَاِرُث  اْلَكْعَبِة،  ظَْهِر  اْلَفْتِح َعَلى  يَ ْوَم  يُ َؤذَِّن  َأْن  ِباَلاًل 

ُُه. ىَل َهَذا اْلَعْبِد، فَ َقاَل اآْل قَاِعَداِن، َأَحُدمُهَا ِِبَْنَِبْ َصاِحِبِه، ُيِشريَاِن ِإىَل ِباَلٍل، يَ ُقوُل َأَحُدمُهَا: اْنظُْر إِ  ُ يُ َغريِّ  َخُر: ِإْن َيْكَرَههُ اَّللَّ
 [ حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف: المحقق] # 
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ْعُت حُمَمََّد ْبَن ِإْسَحاَق َُيَدُِّث َعْن  - 4306 َثيِن َأيِب ْسَِ ََيََْي ْبِن َعبَّاٍد، َعْن  قَاَل ِإْسَحاُق: أان َوْهُب ْبُن َجرِيِر ْبِن َحازٍِم، َحدَّ
َعْن   قُ أَبِيِه،  أَبُو  قَاَل  طًُوى؛  ِبِذي  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  النَِّبُّ  َوَقَف  َلمَّا  قَاَلْت:  َبْكٍر  َأيِب  بِْنِت  بَ نَاتِِه:  َأْْسَاءَ  أِلَْصَغِر  َحاَفةَ 

فَ  َأْعَمى،  يَ ْوَمِئٍذ  وََكاَن  اجْلََبِل،  َعَلى  يِب  يف  اْصَعِدي  وََكاَن  َوِفيَها:  اْلِقصََّة،  َها ذََكَر  َعَلي ْ َفَمرَّ  َوِرٍق  ِمْن  هَلَا  طَْوق   اجْلَارِيَِة  ُعُنِق 
النَّاِس   يف  اأْلََمانََة  ِإنَّ  فَ َواَّللَِّ  اْحَتِسِبيِه؛  أخته  اَي  َبْكٍر:  َأيِب  قَ ْوُل  آِخرِِه:  َويف  فَاق َْتطََعُه؛   لََقِليَلة . رَُجل  

  اأْلَِخرِي. مْحَُد ِبطُوِلِه ِإالَّ قَ ْوَل َأيِب َبْكرٍ َأْخَرَجهُ أَ 
 [الحديث حسن اإِلسناد، ابن إسحاق صدوق صرح بالتحديث وبقية رجاله ثقات.: المحقق] # 

 

 بَابُ غَزْوَةِ حُنَيْنٍ(   -  36) 
َثيِن رَُجل  َكانَ   -  4309 َقايَِة، َحدَّ َثيِن َعْبُد الرَّمْحَِن َصاِحُب السِّ د : حدثنا ََيََْي، َعْن َعْوٍف، َحدَّ َمَع َرُسوِل اَّللَِّ   َوقَاَل ُمَسدَّ

نَا ََنُْن َوَأْصَحاُب النَِّبِّ  َقي ْ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ْوَم ُحَننْيٍ، قَاَل: َلمَّا اْلت َ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم مَلْ يَ ُقوُموا لَنَا َحْلَب َشاٍة َأْن  َصلَّى اَّللَّ  َصلَّى اَّللَّ
ْغَلِة اْلب َْيَضاِء أَِو الشَّْهبَاِء فَ ن َْلَقى ِعْنَدَها رَِجااًل بِيَض  كشفناهم، فبينا َنن َنُسوقُ ُهْم يف َأْداَبرِِهْم َحَّتَّ  نَا ِإىَل َصاِحِب اْلب َ  انْ ت ََهي ْ

َها.  ،فَاَّْنََزْمنَا ِمْن قَ ْوهِلِْم، فَ رَِكُبوا َأْكتَافَ نَا "َشاَهِت اْلُوُجوُه، اْرِجُعوا": اْلُوُجوِه، فَ َقالَ   فكانت ِإايَّ
 [ذا اإِلسناد حسنالحديث به: المحقق] # 

 

 بَابُ غَزْوَةِ تَبُوكَ(   -  38) 
َثيِن َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َأيِب قَ تَادَ  - 4314 َة، َعْن أَبِيِه َرِضَي َوقَاَل أَبُو َبْكٍر: حدثنا زَْيُد ْبُن احْلُبَاِب، حدثنا ُموَسى ْبُن ُعب َْيَدَة، َحدَّ

ب َْلنَا ِمْن َغْزَوةِ    تَ بُوَك. َفذََكَر احْلَِديَث. هللا َعْنه، قَاَل: َلمَّا أَق ْ
، تَ ْنِفي َخَبَث ". َوِفيِه: " ِمْنُكْم َأَحًدا ِمَن اْلُمَتَخلِِّفنَي َفاَل يكلمه َواَل َيالسه  َفَمْن َلِقيَ َوِفيِه "  َبة  َأْسَكَنِنيَها َريبِّ َهِذِه طَي ْ

 ".  َواَل َُيَاِلُسهُ َأَحد  ِمْنُكْم ِمَن اْلُمَتَخلِِّفنَي َفاَل يَُكلُِّمهُ َأْهِلَها، َكَما يَ ْنِفي اْلِكرُي َخَبَث احْلَِديِد، َفَمْن لَِقَي 
الحديث بهذا اإِلسناد  :  المحقق[ ]  رواه أبو بكر بن أبي شيبة، وفي سنده موسى بن عبيدة الربذي.  ]البوصيري: # 

 [ ضعيف.
 

ْبِن ُشْعَبةَ  َحدَّثَ نَا يَزِيُد بن هارون، أخْبان َداُوُد ْبُن َأيِب ِهنْ   -  4315 ، َعِن اْلُمِغريَةِ  الزَّْهَراينِّ ٍد، َعْن َأيِب اْلَعالَِيِة، َعْن َفَضاَلةَ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يف َسَفرٍ  نَا ََنُْن َنِسرُي َمَعهُ ِمَن اللَّْيِل ِإْذ َماَلْت بِرَ َرِضَي هللا َعْنه، قَاَل: ُكنَّا َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُسوِل اَّللَِّ  ، فَ ب َي ْ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم رَاِحَلُتُه، فَات َّب َْعُتهُ فَ َلمَّا رَآين، قَاَل:   اَّللَِّ  قُ ْلُت: تَ رَْكتُ ُهْم ِِبََكاِن َكَذا وََكَذا، فََأاَنَخ َرُسوُل    "أَْيَن النَّاُس؟" َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، مثَّ نَ َزَل َعْن رَاِحَلِتهِ  ، فَاْحتُِبَس َقْدَر َما يَ ْقِضي الرَُّجُل َحاَجَتهُ ... َفذََكَر  َصلَّى اَّللَّ ، مثَّ اْنطََلَق َحَّتَّ تَ َواَرى َعينِّ

قَاَل: مثَّ  آِخرِِه:  يف  َوقَاَل  اخْلُفَّنْيِ،  َعَلى  اْلَمْسِح  يف  النَّ   احْلَِديَث  َأْدرَْكنَا  َحَّتَّ  نَا  فَ رَِكب ْ َحاَجة ،  يل  َما  قُ ْلُت:   اَس.َحاَجُتَك؟ 
 ِإْسنَاُدهُ َصِحيح .  *

 [ حسن لغيره: المحقق] # 
 

ْبُن َعْمرٍو، حدثنا أَبُو ِإْسَحاَق، َعْن مُحَْيٍد الطَّوِيِل، َعْن َبْكِر ْبِن َعْبِد    -  4316 ُهَو    -اَّللَِّ  َوقَاَل احْلَاِرُث: حدثنا ُمَعاِويَةُ 
فَ َقاَل رَُجل : َوِإْن   "اِب ِإىَل قَ ْيَصَر، َوَلهُ اجْلَنَُّة؟ َمْن َيْذَهُب هِبََذا اْلِكتَ " َعَلْيِه َوَسلََّم:  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ   -اْلُمَزينُّ  
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َوَسلََّم:   َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  قَاَل  يُ ْقَتْل؟  يُ ْقَتلْ "مَلْ  مَلْ  ف َ " َوِإْن  فَ َقَرأَُه،  اِبْلِكتَاِب  فََأََتهُ  الرَُّجُل،  فَاْنطََلَق  نَِبيُِّكْم  ،  ِإىَل  اْذَهْب  َقاَل: 
َأيّنِ   ُ َعَليْ فََأْخِْبْهُ  ِبَداَنِنرَي ِإىَل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َوَلِكْن اَل أُرِيُد َأْن َأدََع ُمْلِكي، َوبَ َعَث َمَعهُ  ِه َوَسلََّم، فَ َرَجَع فأخْبه،  ُمتَِّبُعهُ 

ُ َعَليْ  اَننرَِي. "َكَذبَ "ِه َوَسلََّم: فَ َقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  . َوَقسََّم الدَّ
 [ هذا اإِلسناد مرسل رواته ثقات.]البوصيري:  [ رجاله ثقات إالَّ أنه مرسلحسن لغيره، وهذا إسناد : المحقق] # 

 

 بَابُ بَعْثِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ رَضِيَ اهلل عَنْه إِلَى أُكَيْدِرِ دُومَةَ(   -  39) 
اَّللَِّ ْبُن ِإاَيٍد، َعْن أَبِيِه، َعْن قَ ْيِس ْبِن الن ُّْعَماِن َرِضَي هللا بُو يَ ْعَلى: حدثنا َجْعَفُر ْبُن محيد، حدثنا عبيد  قَاَل أَ   -  4317

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َفَسِمَع هِبَا ُأَكْيِدَر ُدوَمِة اجْلَْندَ  ، فَاْنطََلَق ِإىَل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى  لِ َعْنه، قَاَل: َخَرَجْت َخْيل  ِلَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َوَمايل   اَّللَُّ  َأْرِضي  َعَلى  ِخْفُت  َوِإيّنِ  اْنطََلَقْت،  َلَك  َخي ْ َأنَّ  بَ َلَغيِن   ! اَّللَِّ َرُسوَل  اَي  فَ َقاَل:  َوَسلََّم،  اَل َعَلْيِه  يل ِكتَااًب  فَاْكُتْب   ،

، َفَكَتَب لَهُ َرُسو يُ ت ََعرَُّض ِلَشْيٍء ُهَو يل، فَِإيّنِ ُمِقرٌّ ابِ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم. لَِّذي َعَليَّ ِمَن احْلَقِّ  ُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 [ إسناده صحيح: المحقق] # 

 

 الْحَبَشَةِ( بَابُ وَفْدِ  -  40) 
دََّثيِن ُخَصْيف  ، َعْن َسِعيِد ْبِن  ، حَ -ُهَو اْبُن ُمَعاِويََة    -َوقَاَل احْلَاِرُث: حدثنا ُسَرْيُج ْبُن يُوُنَس، حدثنا َمْرَواُن    -  4318

فَ َقرَأَ    ، َأْصَحابِِه  َوْفًدا ِمْن  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ النَِّبِّ َصلَّى  ِإىَل  بَ َعَث النََّجاِشيُّ  قَاَل:  َعَلْيِه  ُجَبرْيٍ،   ُ اَّللَّ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى  َعَلْيِهْم 
َوَأْسلَ  فَأَقَ رُّوا،  اْلُقْرآَن،  اآْليَ َوَسلََّم  َهِذِه  نَ َزَلْت  َوِفيِهْم  َوالَِّذيَن  ُموا،  اْلي َُهوَد  آَمُنوا  لِلَِّذيَن  َعَداَوًة  النَّاِس  َأَشدَّ  }لََتِجَدنَّ  ُة: 

َصلَّ  اَّللَِّ  َرُسوَل  ِإنَّ  مثَّ  فََأْسَلَم،   ، النََّجاِشيِّ ِإىَل  رََجُعوا  مثَّ  }الشَّاِهِديَن{  قَ ْوِلِه:  ِإىَل  اَّللَُّ َأْشرَُكوا{  َوفَ ى  بَِلَغْتهُ  َوَسلََّم  َعَلْيِه  اتُُه،   
 َفَصلُّوا َعَلْيِه، َكَما ُيَصلَّى َعَلى اْلَميِِّت. 

، بإسناد حسن.]البوصيري:  #   [ الحديث بهذا اإِلسناد ضعيف.: المحقق[ ]رواه الحارث بن أبي أسامة مرسًلا
 

 هُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ( بَابُ وَفَاةِ سَيِّدَنَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّ   -  41) 
َعْنه   -  4319 هللا  َرِضَي  اْلَعبَّاُس  قَاَل  قَاَل:  ِعْكرَِمَة  َعْن  أَيُّوَب  َعْن   ، َمْعَمر  أخْبان  الرزاق،  عبد  أخْبان  ِإْسَحاُق:  : قَاَل 

رَ  اَي  فَ َقاَل:  ِفينَا،  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ اَّللَِّ َصلَّى  َرُسوِل  بَ َقاءُ  َما  اَتََّ أَلَْعَلَمنَّ  لَِو   ! اَّللَِّ يَْدَفُع َعْنَك  ُسوَل  جَتِْلُس َعَلْيِه،  ئًا  َشي ْ ْذَت 
َوَسلََّم:   َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  فَ َقاَل  اخْلَْصَم،  َعْنَك  َويَ ُردُّ  َويَ ْغَشاين "اْلغُبَاَر،  َعِقِب،  َويَِطُئوَن  رَِداِئي،  ينازعوين  أَلََدَعن َُّهْم  َواَّللَِّ 

َحَّتَّ  ا  غُبَارُُهْم،  ُهَو  تعاىل  هللا  ُهمْ يكون  ِمن ْ يُِرَُييِن  اَّللَِّ "لَِّذي  َرُسوُل   َ تُ ُويفِّ فَ َلمَّا  قَاَل:  قَِليل ،  ِفينَا  بَ َقاَءهُ  َأنَّ  فَ َعِلْمُت  قَاَل:   .
َصلَّى   اَّللَِّ  َرُسوُل  يَِعيَش  َأْن  أَلَْرُجو  ِإيّنِ  َواَّللَِّ  ُعَمُر:  قَاَل  َوَسلََّم،  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َوَسلَّ َصلَّى  َعَلْيِه   ُ رَِجاٍل  اَّللَّ أَْيِدي  يَ ْقَطَع  َحَّتَّ  َم 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ َقاَل اْلعَ  بَّاُس: اَي أَي َُّها النَّاُس! َهْل ِعْنَد َأَحٍد َوأَْلِسن َت َُهْم ِمَن اْلُمنَاِفِقنَي، يَ ُقولُوَن: َقْد َماَت َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ملَْ َعْقد  ِمْن َرُسوٍل اَّللَِّ ِمْنُكْم َعْهد  أَْو   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم؟ فَ َقالُوا: اَل، قَاَل: فَِإنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ مَيُْت    َصلَّى اَّللَّ

ٍة، َوطَرِيٍق اَنِهَجٍة، َولَِئْن َكاَن َكَما َعَلى حَمَجٍَّة بَ يِّنَ َوتَ رََكُكْم    َحَّتَّ َقَطَع احْلِبَاَل َوَوَصَل، َوَحاَرَب َوَسامَلَ، َوَنَكَح النَِّساَء َوطَلََّق،
َيَْ  فَِإنَّهُ  فَ ْلَنْدِفَنُه،  َنُه،  َوبَ ي ْ ن َنَا  بَ ي ْ َفَخلِّ  لنا،  فيخرجه  عنه،  ََيْثُ َو  َأْن  تعاىل  هللا  يعجز  مَلْ  ُعَمُر،  النَّاُس. قَاَل  َيَُْسُن   ُسُن َكَما 

َنَة، َعْن أَيُّوَب، َعْن ِعْكرَِمَة، َعِن ابن عباس عن العباس َرِضَي هللا َعْنه ََنَْوُه.  ِمْن َحِديِث قُ ْلُت: َرَواهُ الطََّْبَاينُّ *   اْبِن ُعي َي ْ



430 

 

الحديث بهذا اإِلسناد رجاله ثقات، إالَّ أنه منقطع بين  :  المحقق[ ]رواه إسحاق ورجاله ثقات، إالَّ أنه منقطع]البوصيري:    #  
 [ لبز ار والطبرانيرد موصوالا عند اعكرمة والعباس. ولكن و 

 

: حدثنا َصاِلُح ْبُن َأيِب اأْلَْخَضِر، َعْن حُمَمَِّد ْبِن اْلُمْنَكِدِر، َعْن َجاِبٍر َرِضَي هللا عَ  - 4324 ْنه، قَاَل: ِإنَّ أاََب َوقَاَل الطَّيَاِلِسيُّ
َهَتُه.  َعَلْيِه وَ َبْكِر َرِضَي هللا َعْنه َدَخَل َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ  ، فَ َقبََّل َجب ْ  َسلََّم َوُهَو َميِّت 

الحديث بهذا اإِلسناد  :  المحقق[ ]رواه أبو داود الطيالسي بسند فيه صالح بن أبي األخضر، وهو ضعيف.]البوصيري:    #  
 [ ضعيف.

 

، َعِن الزُّهْ   -  4325 د : حدثنا َعْبُد اْلَواِحِد، حدثنا َمْعَمر  ، َعْن َسِعيِد ْبِن املسيب، قال: قال  َوقَاَل ُمَسدَّ َوَويلَ   علي:ِريِّ
والفض  َواْلَعبَّاُس،  َعِليٌّ،  َأْربَ َعة :  النَّاِس  ُدوَن  وإخفاؤه  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّ  َرُسوِل  َعْنهم، َدْفَن  هللا  َرِضَي  وصاحل  ل، 

  َنْصبًا. َوَأحْلََد َلهُ حلًَْدا، َوَنَصَب َعَلْيِه اللَِّبَ 
مختصراا.]البوصيري:    #   ماجه  ابن  ورواه  والبيهقي،  والحاكم  صحيح  بسند  مسد د  ]رواه  اإِلسناد  :  المحقق[  بهذا  الحديث 

 [ المتصل معلول، والصحيح المرسل كما قال أبو حاتم والدارقطني.
 

مٍَّد، قَاَل: َكاَن َأيِب َيْذُكُرُه، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، َعْن َعِليٍّ َوقَاَل اْبُن َأيِب ُعَمَر: حدثنا حُمَمَُّد ْبُن َجْعَفِر ْبِن حمَُ   1-  4326
ُأَحدِّثُُكْم عَ  فَ َقاَل: َأاَل  قُ َرْيٍش،  ِمْن  َدَخَل َعَلْيِه نَ َفر   ِإنَّهُ  قَاَل:  هللا َعْنه،  قَالُوا:  َرِضَي  َوَسلََّم،  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َأيِب اْلَقاِسِم َصلَّى  ْن 

قَ  عليبَ َلى،  جْبيل  إليه   ُ اَّللَّ َأْهَبَط  بَِثاَلٍث،  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّ  َرُسوِل  َوفَاِة  قَ ْبَل  َلمَّا َكاَن  اَي  اَل:  فَ َقاَل:  السالم،  ه 
َأْرَسَليِن   َ َلَك َأْسأَُلَك َعمَّاَأمْحَُد! ِإنَّ اَّللَّ ُهَو َأْعَلُم بِِه ِمْنَك، يَ ُقوُل: َكْيَف جتَُِدَك؟     ِإلَْيَك ِإْكَراًما َلَك، وتفضال َلَك، َوَخاصَّةً 

َوَسلََّم:   َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  َمْكُروابً "قَاَل  ِجْْبِيُل  اَي   ." َأِجُدين 
، قَاَل:  " َوَأِجُدين اَي ِجْْبِيُل َمْغُموًما " َوزَاَد:    مثَّ َجاَءهُ اْلي َْوَم الثَّاينَ َفذََكَر ِمث َْلهُ َسَواًء، مثَّ َجاَءهُ اْلي َْوَم الثَّاِلَث َفذََكَر ِمث َْلهُ َسَواًء،

 َعَلى َسْبِعنَي أَْلَف َمَلٍك فَ َقاَل له جْبيل عليه السالم: اَي  َوَهَبَط مع جْبيل عليه السالم َمَلك  يف اهْلََواِء يُ َقاُل َلهُ ِإْْسَاِعيلُ 
َلَك، َواَل َيْستَْأِذُن َعَلى آَدَميٍّ بَ ْعَدَك، فَ َقاَل:  َأمْحَُد! َهَذا َمَلُك اْلَمْوِت َيْستَْأِذُن َعَلْيَك، وَ  َيْستَْأِذْن َعَلى آَدَميٍّ قَ ب ْ ْئَذْن  ا" مَلْ 

َ َعزَّ َوَجلَّ َأْرَسَليِن ِإلَْيَك َوأََمَرين َأْن أُ ، فََأِذَن له جْبيل عل"َلهُ  ِطيَعَك، ِإْن  يه السالم، فَ َقاَل لَهُ َمَلُك اْلَمْوِت: اَي َأمْحَُد! ِإنَّ اَّللَّ
تَاَق ِإىَل لَِقاِئَك، قَاَل  َأَمْرَتيِن بَِقْبِض نَ ْفِسَك قَ َبْضتُ َها، َوِإْن َكرِْهَت تَ رَْكتُ َها، فقال جْبيل عليه السالم: إن هللا تعاىل َقِد اشْ 

َوَسلََّم:   َعَلْيِه   ُ اَّللَّ أمرت له " َصلَّى  ملا  اْمِض  اْلَمْوِت!  َمَلَك  َهَذا  فقال جْبيل عليه    "، اَي  السَّاَلُم  َأمْحَُد! َعَلْيَك  السالم: اَي 
نْ يَا ، فَ َلمَّا قُِبَض رَ  َا ُكْنَت َحاَجيِت ِمَن الدُّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوَجاَءِت الت َّْعزِيَُة، َجاَء آٍت آِخُر َوْطِئي اأْلَْرَض، ِإَّنَّ ُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

، يف اَّللَِّ َعَزاء  ِمْن ُكلِّ ُمِصيَبٍة، َوَخَلف  ِمْن ُكلِّ َهاِلكٍ َيْسَمُعوَن ِحسَّهُ َواَل يَ َرْوَن َشخْ  ، َصُه، فَ َقاَل: السَّاَلُم َعَلْيُكْم َوَرمْحَةُ اَّللَِّ
اْلمُ َوَدرَ  َوِإنَّ  الث ََّواَب  ُحرَِم  َمْن  اْلَمْحُروَم  فَِإنَّ  فارجو،  هُ  َوِإايَّ فَِثُقوا،  فَبِاَّللَِّ  فَاَت،  َما  ِمْن ُكلِّ  الث ََّواَب،  ك   ُحرَِم  َمْن  َصاَب 

 َوالسَّاَلُم َعَلْيُكْم، فَ َقاَل: َهْل َتْدرُوَن َمْن َهَذا؟ هذا اخلضر عليه السالم. 
 

ال  2-  4326 ْبنِ َرَواهُ  اَّللَِّ  ْبِن َعْبِد  اْلَقاِسِم  قَاَل: َعِن  اْلُمَزينِّ َعْنُه،  الطحاوي عن  َعَها  ْسَِ الَّيِت  اآْلََثِر  يف  ُعَمَر ْبِن    شَّاِفِعيُّ 
ِن احْلَُسنْيِ، فَ َقاَل: َأاَل ُأَحدِّثُُكْم  َحْفٍص َعْن َجْعَفِر ْبِن حُمَمٍَّد َعْن أَبِيِه، قَاَل: ِإنَّ رَِجااًل ِمْن قُ َرْيٍش  َدَخُلوا َعَلى أَبِيِه َعِليِّ بْ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، قَالُوا: بَ َلى، َفَحدَّ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َجاَءهُ ِجْْبِيُل ... َفذََكَر َعْن َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ثَ نَا، قَاَل: َلمَّا َمِرَض َصلَّى اَّللَّ
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قَ  أَنَّهُ  ِإالَّ  ِبطُولِِه،  أَْلٍف.احْلَِديَث  ِماَئِة  ُهْم  ِمن ْ َمَلٍك  ُكلُّ  َمَلٍك،  أَْلِف  ِماَئِة  َعَلى  ِإْْسَاِعيُل  َلهُ  يُ َقاُل   اَل: 
كتها " فقال: أو تفعل اَي َمَلَك اْلَمْوِت؟ قَاَل نَ َعْم، هِبََذا أُِمْرُت َوأُِمْرُت َأْن ُأِطيَعَك، قَاَل: فَ َنظََر َصلَّى  َوقَاَل ِفيِه بَ ْعُد " تر 

عَ   ُ ََنَْوُه. اَّللَّ فذكره   ... حممد  اي  ِجْْبِيُل:  فَ َقاَل  ِجْْبِيُل،  ِإيَلَّ  َوَسلََّم   َلْيِه 
 ، فَ َقاَل َعِليٌّ َرِضَي هللا َعْنُه: َتْدرُوَن َمْن َهَذا؟ َهَذا اخْلَِضُر َعَلْيِه السَّاَلُم. َوقَاَل بَ ْعَد قَ ْوِلِه: " الث ََّواُب "

 [ الحديث بهذا اإِلسناد ضعيف ال يصح.: المحقق[ ]ل: رجاله ثقات.عزاه البن أبي عمر، وقا ]البوصيري:  # 
 

 مَ( بَابُ غُسْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ   -  42) 
ْعُت    1-  4328 ُعوا  قال إسحاق: أخْبان يَزِيُد ْبُن َأيِب َحِكيٍم اْلَعَدينُّ، حدثنا احْلََكُم ْبُن َأاَبَن، قَاَل: ْسَِ ِعْكرَِمَة يَ ُقوُل: ْسَِ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم فََأْسرََع اْلَعبَّاُس، فأصاب رِْجُلهُ ظَهْ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َصْوًَت ِعْنَد َوفَاِة النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ َر اْمَرَأٍة ِمْن ِنَساِء النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، يَ ُقوُل: الرَِّفيِق اأْلَ فَ َقاَل: اَي أُمَّتَاُه، اَي أُمَّتَاُه، اَي  ْعَلى، قَاَل أُمَّتَاُه، اَل تَ ُلوِميَنيِن َهِذِه، فََأْدَرَك َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

اْلَمْوُت، غَ ا َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ نَبِيِِّه َصلَّى  َقَضى َعَلى  فَ َلمَّا  َخرْي ،  أَنَّهُ  ْبُن  ْلَعبَّاُس: فَ َعِلْمُت  َواْلَفْضُل  ْبُن َأيِب طَاِلٍب  َعِليُّ  سََّلهُ 
فَ َقالَ  رْتِ،  السِّ َورَاِء  ِمْن  اْلَماَء  يُ نَاِوهُلُُم  اْلَعبَّاُس  وََكاَن  يف  اْلَعبَّاِس،  احلَِْجارََة  ََنِْمُل  يَااًن  ِصب ْ َأانَّ ُكنَّا  ِإالَّ  َلهُ  أَُغسِّ َأْن  مَيْن َُعيِن  َما   :

 ُث. اْلَمْسِجِد ... احْلَِدي
 ِفيِه اْنِقطَاع .  *
 

 َأْخَْباََن ِإبْ َراِهيُم ْبُن احْلََكِم ْبِن َأاَبَن، َحدََّثيِن َأيِب ََنَْوُه.  2- 4328
 [ الحديث بهذا اإِلسناد ضعيف.: المحقق[ ]بن راهويه بسند فيه انقطاع.رواه إسحاق  ]البوصيري:  # 

 

 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ( بَابُ دَفْنِ النَّبِيِّ صَلَّى    -  43) 
عْ   -  4330 ْسَِ قَاَل:  َُيَدُِّث  ِباَلٍل،  ْبَن  ُسَلْيَماَن  ْعُت  ْسَِ قَاَل:  الزَّْهرَاينُّ،  عمر  بن  بشر  أخْبان  ِإْسَحاُق:  ْبَن قَاَل  ََيََْي  ُت 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ َقاَل أَبُو َبْكٍر َرِضَي   َسِعيٍد، َُيَدُِّث َعِن اْلَقاِسِم ْبِن حُمَمٍَّد، قَاَل: َكاَن النَّاُس اْخت ََلُفوا يف  َدْفِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ . َفُخطُّوا َحْوَل ِفَراِش "َما ِمْن َنِبٍّ مَيُوُت إال يدفن حني يُ ْقَبضُ "يَ ُقوُل:    هللا َعْنه: ْسَِ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، مثَّ اْدِفُنوهُ َحْيُث قُِبَض. النَِّبِّ َصلَّى ا  َّللَّ
أَْيًضا    * َأمْحَُد ِبِِْسنَاٍد ُمتَِّصٍل َضِعيٍف يف أَثْ نَاِء َحِديٍث، َوَأْخَرَجهُ  َأَصحُّ خَمَْرًجا،   ُمْعَضٍل، َوَهِذهِ ِبَسَنٍد  َرَواهُ  الطَّرِيُق اْلُمْرَسَلةُ 

 َوِهَي تُ ْعَضُد َذِلَك اْلُمتَِّصَل، َوُتْشِعُر َأنَّ َلهُ َأْصاًل. 
ا رواه إسحاق]البوصيري:  #  ، وأحمد بن حنبل بسند متصل ضعيف، وبسند معضل، وطريق إسحاق أصح إسنادا [  مرسًلا

 [اإِلسناد رجاله ثقات، إالَّ أنه منقطعره، وهذا حسن لغي: المحقق]
 

ينَاينُّ   - 4331 ، حدثنا حُمَمَُّد بن عمرو، أخْبان َأْشيَاُخنَا، َعْن ُعَمَر َرِضَي هللا َعْنه، قَاَل: ِإنَّ أخْبان اْلَفْضُل ْبُن ُموَسى السِّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُوِضَع ِعْنَد ا  أَف َْواًجا. ْلِمْنَْبِ، َفَجَعَل النَّاُس ُيَصلُّوَن َعَلْيِه أَف َْواًجا َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 [ الحديث بهذا اإِلسناد ضعيف؛ ألجل الراوي المبهم.: المحقق[ ] إسحاق بسند ضعيف لجهالة التابعي.رواه   ]البوصيري: # 
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 الْفِتْنَةِ( ابُ بَيَانِ بَدْءِ  بَ   -  1)  
الَّذِ   -  4334 هللا َعْنه  َرِضَي  ُحَذيْ َفَة  َحِديَث  َفذََكَر  ِإْسَحاَق.  ْبِن  حُمَمَِّد  َُّنرَْيٍ َعْن  اْبُن  حدثنا  َبْكٍر:  أَبُو  يف  َوقَاَل  َم  تَ َقدَّ ي 

 الضَُّحى. َصاَلِة 
من حديث أنس دليس محمد بن إسحاق، لكن له شاهد  رواه أبو بكر بن أبي شيبة بسند ضعيف لت]البوصيري:  [  #4334 ]

 [ ِإسناد ضعيف لعنعنة ابن إسحاق، وجهالة علي بن عبد الرحمنحسن لغيره، وهذا : المحقق] [ رواه أحمد بن حنبل وغيره.
 

ِد اَّللَِّ ْبِن َمْسُعوٍد َرِضَي هللا َعِن اْلُمَجاِلِد، َعْن َمْسُروٍق ، َعْن َعبْ  َوقَاَل ِإْسَحاُق: أخْبان املقرئ، أخْبان َشرِيك  ، - 4335
َوَسلََّم:   َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  هللا  َرُسوُل  لَنَا  قَاَل  قَاَل:  اْصطََلُحوا "َعْنه،  فَِإِن  َسَنًة،  َوَثاَلِثنَي  ََخٍْس  بَ ْعَد  ْساَلِم  اإْلِ رحى  ستدور 

ن َُهْم َعَلى َغرْيِ   . "ًما  ِقتَاٍل، َأَكُلوا الدُّنْ يَا َسْبِعنَي َعابَ ي ْ
ْفِظ: فَِإْن يَ ْهِلُكوا َفَسِبيُل َمْن قُ ْلُت: َرَواهُ َأمْحَُد َوأَبُو َداُوَد ِمْن َحِديِث اْلَْبَاِء ْبِن اَنِجَيَة، َعِن اْبِن َمْسُعوٍد َرِضَي هللا َعْنه، بِلَ * 

ن َُهْم َعَلى َغرْيِ ِقتَاٍل.ومل يذكر: فإن اْصطَلَ  َوِإْن يَ ُقْم هَلُْم دينهم، يقم هلم َسْبِعنَي َعاًما. َهَلَك ،  ُحوا بَ ي ْ
ا: المحقق[ ]رواه إسحاق بن راهويه بسند ضعيف لضعف مجالد بن سعيد]البوصيري:  #   [ الحديث بهذا اإِلسناد ضعيف جدا

 

زِيَد ْبِن َمْرثٍَد، َعْن ُمَعاِذ ْبِن  أخْبان ُسَوْيُد ْبُن َعْبِد العزيز الدمشقي، أخْبان َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن يَزِيَد ْبِن َجاِبٍر، َعْن يَ   - 4336
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل:   ميَانِ َجَبٍل َرِضَي هللا َعْنه، َعْن َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  َدائَِرة ، َفُدورُوا َمَع اْلِكتَاِب َحْيُث " أال وإن رحى اإْلِ

 ... " احْلَِديَث. َيُدوُر 
ع ورواته ثقات، ولفظهما  يد بن عبد العزيز الدمشقي، وهو ضعيف، ورواه أحمد بن من رواه إسحاق عن سوي]البوصيري:    #  

 [ الحديث بهذا اإِلسناد ضعيف.: المحقق[ ]واحد.
 

اجلُْ   -  4338 َأيِب  ْبُن ُكَلْيٍب، َعْن  حدثنا َعاِصُم  ْبُن َعْمرٍو،  طَْلَحةُ  حدثنا  حُمَمٍَّد،  ْبُن  يُوُنُس  حدثنا  َبْكٍر:  أَبُو  ْيرِيَِة  وَ َوقَاَل 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َذاَت  اجلرمي، عن زيد ْبِن َخاِلٍد اجلهين، َعْن َأيِب َذرٍّ َرِضَي هللا َعْنه، قَاَل: ِإيّنِ َخَرْجُت َمَع َرُسوِل اَّللَِّ   َصلَّى اَّللَّ

ِبطَُهوٍر، فَ َلمَّا َجا ُتهُ  َلٍة، فَ ت ََوجَّْهنَا ََنَْو َحاِئِط َبيِن ُفاَلٍن، فَأَتَ ي ْ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُيْصِعُد َبَصَرهُ يفَّ لَي ْ لَُه، َفَجَعَل َصلَّى اَّللَّ َء َوَضْعُتهُ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ْعِديَوَْيََك ب َ "َوُيَصّوِبُُه، قَاَل:  ! فَِإيّنِ لَبَاٍق بَ ْعَدَك؟ قَاَل َصلَّى اَّللَّ   نَ َعْم، فَِإَذا"، فَ َبَكْيُت، فَ ُقْلُت: اَي َرُسوَل اَّللَِّ

 . "َأْو قَ ْوَسنْيِ، َأْو رُْمٍح َأْو ُرحْمَنْيِ  رَأَْيَت اْلِبنَاَء َعَلى َجَبِل َسْلٍع، فَاحْلَْق اِبْلَعَرِب َأْرَض ُقَضاَعَة، فَِإنَّهُ َسيَْأِت يَ ْوم  قَاَب قَ ْوسٍ 
ضعيف.]البوصيري:    #   وهو  عمرو،  بن  طلحة  سنده  وفي  شيبة  أبي  بن  بكر  أبو  ] رواه  اإِلسناد    لحديث :  المحقق[  بهذا 

ا، ألجل طلحة بن عمرو الحضرمي وهو متروك.  [ ضعيف جدا
 

 الْجَمَاعَةِ( بَابُ الْأَمْرِ بِاتِّبَاعِ    -  2) 
أَ   -  4342  َعْن  احْلَاِرِث،  ْبِن  اَنِفِع  َعْن  اْلُمْنِذِر،  اْبُن  حدثنا  يُوُنُس،  حدثنا  ُمْكَرٍم،  ْبُن  ُعْقَبةُ  حدثنا  يَ ْعَلى:  أَبُو  َنٍس  قال 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: "َرضِ  ُم َواللَّيَايل َحَّتَّ يَ ُقوَم اْلَقائُِم، فَ ي َُقوُل: َمْن  اَل َتْذَهُب  َي هللا َعْنه، قَاَل: ِإنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ اأْلَايَّ
 ". يَِبيُعنَا ِديَنهُ ِبَكفٍّ ِمْن َدرَاِهمَ 

ا.: المحقق] #   [الحديث بهذا اإِلسناد ضعيف جدا
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 بَابُ الْبَيَانِ بِأَنَّ سَبَبَ الْفَسَادِ وَالْفِتَنِ تَأْمرِيُ وُلَاةِ السُّوءِ(   -  4) 
ثَ نَا ُمبَارَ   -  4346 ثَ نَا ِإْْسَاِعيُل ْبُن َعيَّاٍش، َحدَّ ثَ نَا ِإْْسَاِعيُل ْبُن َأيِب ِإْْسَاِعيَل، َحدَّ ،  َوقَاَل احْلَاِرُث: َحدَّ ُك ْبُن َحسَّاَن السَُّلِميُّ

، َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َمْسُعوٍد َرِضَي هللا َعْنه، َعِن النَّ عَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل:  ِن احْلََسِن اْلَبْصِريِّ ِإنَّ ِلُكلِّ َشْيٍء آفَة  "ِبِّ َصلَّى اَّللَّ
 . " تُ ْفِسُدُه، َوِإنَّ آفََة َهَذا الدِّيِن ُواَلةُ السُّوءِ 

ا.: المحقق[ ]ند فيه انقطاع.رواه الحارث بس]البوصيري:  #   [ الحديث بهذا اإِلسناد ضعيف جدا
 

 أَهْلِ الْحَقِّ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ( بَابُ نُصْرَةِ    -  7) 
، حدثين أيب، َعْن قَ تَاَدَة، َعْن َأيِب اأْلَْسَودِ   1-  4352   الديلي،   قَاَل ِإْسَحاُق: أخْبان ُمَعاذُ ْبُن ِهَشاٍم َصاِحُب الدَّْستُ َواِئيِّ

ْبُن َضْمَرَة َمَع اأْلَْشَعِريِّ   اخْلَطَّاِب، فلقيت َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َعْمرٍو، قَاَل: يُوِشُك َأْن اَل  قَاَل: اْنطََلْقُت َأاَن َوزُْرَعةُ  ِإىَل ُعَمَر ْبِن 
َقى يف َأْرِض اْلَعَجِم ِمَن اْلَعَرِب ِإالَّ قَِتيل  َأْو َأِسري  َُيَْكُم يف   ْساَلمِ   ِمِه.دَ يَ ب ْ ؟  فَ َقاَل َلهُ زُْرَعُة: أَيَْظَهُر اْلُمْشرُِكوَن َعَلى َأْهِل اإْلِ

َمنَاكِ  َتَداَفَع  َحَّتَّ  السَّاَعةُ  تَ ُقوُم  اَل  فَ َقاَل:  َصْعَصَعَة،  ابن  َعاِمِر  َبيِن  ِمْن  فَ َقاَل:  أَْنَت؟  ِمَّْن  ْبِن فَ َقاَل:  َعاِمِر  َبيِن  ِنَساِء  ُب 
ذِ  َفذََكْراَن  َصْعَصَعَة َعَلى  قَاَل:  اجْلَاِهِليَِّة،  َأْوََثِن  ِمْن  َوَثن  َكاَن  اخْلََلَصِة،  ُ ي  اَّللَّ فقال: عبد  ْبِن عمرو،  اَّللَِّ  قَ ْوَل َعْبِد  ِلُعَمَر 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل:  َأْعَلُم ِِبَا يَ ُقوُل َثاَلَث َمرَّاٍت، مثَّ ِإنَّ ُعَمَر َخَطَب يَ ْوَم اجْلُُمَعِة، فَ َقاَل: ِإنَّ َرُسوَل اَّللَِّ  اَل تَ َزاُل " َصلَّى اَّللَّ
َأْمُر اَّللَِّ   طَائَِفة  ِمْن أُمَّيِت  َفذََكْراَن ِلَعْبِد اَّللَِّ ْبِن َعْمرٍو قَ ْوَل ُعَمَر ْبِن اخْلَطَّاِب، فَ َقاَل   قَاَل: .  "َعَلى احْلَقِّ َمْنُصورَة ، َحَّتَّ َيَِْتَ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَذا أََتى أمر هللاَعْبُد اَّللَِّ ْبُن َعْمرٍ    عز وجل َكاَن الَِّذي قُ ْلُت. و: َصَدَق َنِبُّ اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
*  .  قُ ْلُت: ِفيِه اْنِقطَاع  َبنْي قَ تَاَدَة َوَأيِب اأْلَْسَوِد، َورَِجالُهُ ثَِقات 

 
َثَمَة،  2-  4352 َخي ْ أَبُو  َحدَّثَ نَا  يَ ْعَلى:  أَبُو  بنحوه.  َوقَاَل  به،  هشام،  ْبُن  ُمَعاذُ   َحدَّثَ نَا 

 
ثَ نَا أَبُو  3- 4352 ثَ نَا ُمَعاذ ، بِِه. َوَحدَّ  َسِعيٍد، َحدَّ

 

ِضَي هللا َعْنه َوقَاَل أبو داود: َحدَّثَ نَا مَهَّام ، َعْن قَ تَاَدَة، َعِن اْبِن بُ َرْيَدَة، َعْن ُسَلْيَماَن ْبِن الرَّبِيِع، َعْن ُعَمَر رَ  4- 4352
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:   . " َزاُل طَائَِفة  ِمْن أُمَّيِت َعَلى احْلَقِّ َحَّتَّ تَ ُقوَم السَّاَعةُ اَل ت َ "قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 
يَنَة اْلَبْصِريُّ، َحدَّث َ  5- 4352  نَا أَبُو َداُوَد، ِبِه. َوقَاَل أَبُو يَ ْعَلى: َحدَّثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن ِإْْسَاِعيَل ْبُن َأيِب ْسَِ

[  يعلى الموصلي، ورواته ثقات، إالَّ أنه منقطع بين قتادة وأبي األسود الديلي.رواه إسحاق بن راهويه وأبو  ]البوصيري:  # 
 [ حسن لغيره، وهذه إسانيد ضعيف: المحقق]

 

 بَابُ الْأَمْرِ بِتَرْكِ الْقِتَالِ فِي الْفِتْنَةِ(   -  8) 
ثَ نَا َعْبُد الرَّمْحَِن اْلُمَحاِريِبُّ، َعْن لَيْ َوقَاَل أَبُ   -  4354 َفَة، َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن، َعِن ابن  و َبْكٍر: َحدَّ ٍث، َعْن َعْوِن ْبِن َأيِب ُجَحي ْ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:   يَ ْعيِن ِمْن َأْهِل    -ا َأََتهُ الرَُّجُل يقتله أَيَ ْعِجُز َأَحدُُكْم ِإذَ " عمر َرِضَي هللا َعْنهما، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
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َلِة   ، َوِإَذا ِبَقاتِِلِه يف  َأْن َيُكوَن َهَكَذا، فَ َوَضَع ِإْحَدى يََدْيِه َعَلى اأْلُْخَرى، فَ َيُكوُن َكَخرْيِ اْبيَنْ آَدَم فَِإَذا ُهَو يف اجْلَنَّةِ   -اْلِقب ْ
 . " النَّارِ 

 [ د ضعيفالحديث بهذا اإِلسنا: لمحققا] # 
 

 بَابُ كَرَاهِيَةِ الِاخْتِلَافِ(   -  9) 
ثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن َمْرزُوٍق، َحدَّثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن َبْكٍر، َعِن الصَّْلِت ْبِن هَبَْراَم،    -  4356 ثَ نَا  َوقَاَل أَبُو يَ ْعَلى: َحدَّ َحدَّثَ نَا احْلََسُن، َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: ، قَاَل: ِإنَّ ُحَذيْ َفَة َرِضَي هللا َعْنه، حدث ُجْنُدب  اْلَبَجِليُّ يف َهَذا اْلَمْسِجدِ  ِإنَّ "ه قال: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َخ ِمْنهُ َونَ َبَذهُ َورَاَء ظَْهرِِه،  اَلِم اْنَسلَ َأْخَوَف َما َأَخاُف َعَلْيُكْم رَُجل  قَ َرأَ اْلُقْرآَن، َحَّتَّ ِإَذا رَأَْيَت هَبَْجَتهُ َعَلْيِه، وََكاَن رِْدًءا ِلإْلِسْ 

عَ  ْركِ َوَسعى  اِبلشِّ َورََماهُ  اِبلسَّْيِف،  َجارِِه  ُ  " َلى  اَّللَّ َصلَّى  قَاَل  اْلَمْرِمي؟  أَِو  الرَّاِمي،  ْرِك  اِبلشِّ أَْوىَل  أَي ُُّهَما   ! اَّللَِّ َنِبَّ  اَي  قُ ْلُت   ،
 . "بَِل الرَّاِمي "َعَلْيِه َوَسلََّم: 

 [ الحديث بهذا اإِلسناد ضعيف.: المحقق] # 
 

 جَوَازِ التَّرَهُّبِ فِي أَيَّامِ الْفِتَنِ( بَابُ    -  12) 
ثَ نَا َروَّاد ، َعْن ُسْفيَاَن، َعْن َمْنُصو  - 4359 ثَ نَا إبراهيم بن عياش، َحدَّ ثَ نَا أَبُو ُكَرْيٍب، َحدَّ ،  قَاَل أَبُو يَ ْعَلى: َحدَّ ٍر، َعْن رِْبِعيٍّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: ِضَي هللا َعْنه، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َعْن ُحَذيْ َفَة رَ  ِقيَل: اَي   "َخرْيُُكْم يف رَْأِس اْلِمائَ َتنْيِ اخْلَِفيُف احْلَاذِ " َصلَّى اَّللَّ
! َما ِخفَّةُ احْلَاِذ؟ قَاَل:    . " َمْن اَل َأْهَل َلهُ َواَل َمالَ "َرُسوَل اَّللَِّ

الحديث بهذا اإِلسناد  : المحقق[ ]الموضوعات بلفظ غير هذا اللفظ.يعلى الموصلي وابن الجوزي في   رواه أبو]البوصيري:  # 
ا  [ ضعيف جدا

 

ثَ نَا ُسْفيَاُن الث َّْورِ   -  4360 ثَ نَا َعْبُد الرحيم ْبُن َواِقٍد، َحدَّثَ نَا َمْسَعَدةُ ْبُن َصَدقََة، َحدَّ ِن  يُّ، َعْن أَبِيِه، عَ َوقَاَل احْلَاِرُث: َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  الرَّبِيِع ْبِن ُخثَ ْيٍم، َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َمْسُعوٍد َرِضَي هللا َعْنه، قَاَل: قَاَل َرُسولُ  َسيَْأِت َعَلى الناس  " اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ِإالَّ َمْن فَ رَّ ِبِدي ِنِه، ِمْن َشاِهٍق ِإىَل َشاِهٍق، َوِمْن ُجْحٍر ِإىَل ُجْحٍر َكالطَّائِِر زمان، َيل فيه اْلُعْزبَُة، َواَل َيْسَلُم ِلِذي ِديٍن ِديُنهُ 
َراَء َأْرَعاَها ِبَسْلٍع، ْعَلِب ِبَِْشبَالِِه، فأَقَاَم الصَّاَلَة َوآَتى الزََّكاَة، َواْعت ََزَل النَّاَس ِإالَّ ِمْن َخرْيٍ، َوَلِمائَةُ َشاٍة َعفْ يَِفرُّ ِبِفرَاِخِه، وََكالث َّ 

 . "َحبُّ ِإيَلَّ ِمْن ُمْلِك َبيِن النَِّضرِي، َوَذِلَك ِإَذا َكاَن َكَذا وََكَذا أَ 
الحديث بهذا  :  المحقق[ ]حارث عن عبد الرحيم بن واقد وهو ضعيف، وله شاهد من حديث حذيفةرواه ال]البوصيري:    #  

ا.  [ اإِلسناد ضعيف جدا
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 ذِكْرُ فُتُوحِ الْعِرَاقِ   -  15
، َعْن َداُوَد، َعْن َأيِب َنْضَرَة، َعْن َأيِب َسِعيٍد َرِضَي هللا َعْنه، قَاَل: قَا - 4364 َل زَْيُد ْبُن ََثِبٍت قَاَل أَبُو َداُوَد: َحدَّثَ نَا ُوَهْيب 

ُ َعلَ   " . اللَُّهمَّ أَْقِبْل ِبُقُلوهِبِمْ َل: " ْيِه َوَسلََّم َنظََر ِقَبَل اْلِعَراِق، فَ َقاَرِضَي هللا َعْنه: ِإنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ
 [ رواته ثقات و إسناده صحيح  : المحقق] # 

 

 بَابُ مَقْتَلِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اهلل عَنْهُ   -  18
ثَ نَا َداُوُد ْبُن اْلُمَحْبَِّ،  -  4380 ثنا أَبُو اْلِمْقَداِم ِهَشاُم ْبُن زاَِيٍد، َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة، َعْن أَبِيِه، عن    َوقَاَل احْلَاِرُث، َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم فََأِذَن َلُه، َفَدَخَل وإزاره  عائشة َرِضَي هللا َعْنها قَاَلْت: ِإنَّ ُعْثَماَن َرِضَي هللا َعْنه اْستَْأَذَن َعَلى النَِّبِّ َصلَّ  ى اَّللَّ
"  حمل َوَسلََّم:  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ فَ َقاَل َصلَّى  ِمينِّ اَي ُعْثَماُن  ول،  "  اْدُن  قَاَل:  َفَداَن ِمْنُه، مث  َحَّتَّ  اْدُن ِمينِّ اَي ُعْثَماُن  "  َفَداَن ِمْنُه،   "

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فزّررَأَصاَبْت رُْكب َُتهُ َرِضَي هللا عَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم بَِيِدِه مثَّ قَاَل  عليه رَ   ْنه ركبة النِب َصلَّى اَّللَّ ُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َوَسلََّم:   َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َدًما،  "َصلَّى  َتْشَخُب  َوَأْوَداُجَك  اْلِقيَاَمِة  يَ ْوَم  تَِْت  ِإنََّك  فَ ُتَسمِّي اَي ُعْثَماُن،  َهَذا؟  ِبَك  فَ َعَل  َمْن  فَأَقُوُل: 

َنَما أَْنَت َكَذِلَك، ِإْذ َتْسَمُع َهاتًِفا يَ ْهِتُف ِمَن السََّماِء: َأاَل ِإنَّ ُعْثَماَن َرِضَي هللا َعْنه    ، َوَماِكٍر َوَخاِذلٍ َوَتْشَتِكي، َبنْيَ آِمرٍ  فَ ب َي ْ
َة ِإالَّ اِبَّللَِّ )َثاَلَثً قَاَل َرِضَي هللا َعْنه: اَل َحْوَل وَ  "؟ اَي ُعْثَماُن ِعْنَد َذِلكَ يف ُحْكِم َأْعَدائِِه َويلٌّ َفَكْيَف أَْنتَ   (. اَل قُ وَّ

 [ ضعيف جدا بهذا اإلسناد: المحقق[ ]رواه البوصيري عن داود بن المحبر وهو ضعيف ]البوصيري:  # 
 

 بَابُ قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ   -  20
اْلعَ   1-  4394 أَبُو  اْلُمَراِديُّ  َسامل   ثنا  ُسَلْيَماَن،  ْبُن  أخْبان َعْبَدةُ  إسحاق:  هللا َعْنه قال  َرِضَي  احْلََسَن  ْعُت  ْسَِ قَاَل:  اَلِء، 

ُد اَّللَِّ ْبُن اْلَكوَّاِء َواْبُن َعبَّاٍد  يَ ُقوُل: َلمَّا َقِدَم َعِليٌّ َرِضَي هللا َعْنه اْلَبْصَرَة يف أَْمِر طلحة وأصحابه َرِضَي هللا َعْنهم، قَاَم َعبْ 
َأْخْبِْ  اْلُمْؤِمِننَي،  َأِمرَي  اَي  َأْم َعْهًدا َعِهدَ فَ َقااَل:  َوَسلََّم،  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ اَّللَِّ َصلَّى  َرُسوُل  هِبَا  َأْوَصاَك  َأَوِصيًَّة  َهَذا،  َمِسرِيَك  هُ  اَن َعْن 

ِحنيَ  رَأَيْ َتهُ  رََأاًي  َأْو  َأُكونُ ِعْنَدَك،  َما  هللا َعْنه:  َرِضَي  فَ َقاَل  َواْخت ََلَفْت َكِلَمتُ َها؟  اأْلُمَّةُ  تَ َفرََّقِت     ُ اَّللَّ َأوََّل َكاِذٍب َعَلْيِه َصلَّى   
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َمْوَت َفْجَأٍة، َواَل قُِتَل قَ ْتاًل  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  َعَلْيِه َوَسلََّم، َواَّللَِّ َما َماَت َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ، َوَلَقْد َمَكَث َصلَّى اَّللَّ

َيَْتِيهِ  َذِلَك  َمَرِضِه، ُكلَّ  "  يف  َوَسلََّم:  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ فَ ي َُقوُل َصلَّى  اِبلصَّاَلِة،  فَ يُ ْؤِذنُهُ  اْلُمَؤذُِّن،  اِبلنَّاِس    فَ ْلُيَصلِّ  َبْكٍر  َأاَب  "،  ُمُروا 
ئًا َلُقْمُت ِبِه،َوَلَقْد تَ رََكيِن َوُهَو َصلَّ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ َرى َمَكاين، َولَْو َعِهَد ِإيَلَّ َشي ْ َحَّتَّ َعاَرَضْت يف َذِلَك اْمَرأَة  ِمْن ِنَسائِِه    ى اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ َقاَلْت: ِإنَّ أاََب َبْكٍر َرِضَي هللا َعْنه رَُجل  رَِقيق ، ِإَذا قَاَم مَ  يُْسِمِع النَّاَس، فَ َلْو أََمْرَت ُعَمَر  َصلَّى اَّللَّ َقاَمَك مَلْ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: "  َرِضَي هللا َعْنه فَ ْلُيَصلِّ اِبل ُ  ِإنَُّكنَّ َصَواِحُب يُوُسَف  نَّاِس، فَ َقاَل َصلَّى اَّللَّ " فَ َلمَّا قُِبَض َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقْد َوىلَّ َعَلْيِه َوَسلََّم َنظََر اْلُمْسِلمُ   أاََب َبْكٍر َرِضَي هللا َعْنه أَْمَر ِديِنِهْم،  وَن يف أَْمرِِهْم، فَِإَذا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َوآُخُذ ِإَذا َأْعطَاين، وَُكْنُت َسْوطًا َبنْيَ َيَدْيِه  فَ َولَّْوهُ َأْمَر ُدنْ يَاُهْم، فَ بَايَ َعهُ اْلُمْسِلُموَن، َواَبيَ ْعُتهُ َمَعُهْم، َفُكْنُت أغزوا ِإَذا َأْغَزاين  
َي هللا  احْلُُدوِد، فَ َلْو كان حُمَااَبًة ِعْنَد ُحُضوِر َمْوتِِه َرِضَي هللا َعْنه جَلََعَلَها يف َوَلِدِه، فََأَشاَر ِبُعَمَر َرضِ   َرِضَي هللا َعْنه يف ِإقَاَمةِ 

ْعطَاين، وَُكْنُت َسْوطًا َبنْيَ يََدْيِه َرِضَي  اْلُمْسِلُموَن، َواَبيَ ْعتُهُ َمَعُهْم، وَُكْنُت أغزوا ِإَذا َأْغَزاين َوآُخُذ ِإَذا أَ َعْنه، َومَلْ َيَُْل، فَ بَايَ َعهُ 
َوَلدِ  يف  جَلََعَلَها  هللا َعْنه،  َرِضَي  َمْوتِِه  ُحُضوِر  حُمَااَبًة ِعْنَد  فلو كان  احلدود،  ِإقَاَمِة  يف  َمْعَشَر  هللا َعْنه  من  يتخري  أن  وََكرَِه  ِه، 

ِفيِه ِإَساَءة  ِمْن بَ ْعِدِه ِإالَّ حَلَِقْت ُعَمَر َرِضَي هللا َعْنه يف َقْْبِِه، فَاْختَاَر ِمنَّا ِستًَّة. أاََن   قُ َرْيٍش رَُجاًل، فَ يُ َولِّيِه َأْمَر األُمة، فال يكون
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فَ َلمَّ  رَُجاًل،  ِلْْلُمَِّة  لَِنْختَاَر  نَ ِفيِهْم،  لَنَا  فَ َوَهَب  َعْنه،  هللا  َرِضَي  َعْوٍف  ْبُن  الرَّمْحَِن  َعْبُد  َوَثَب  اْجَتَمْعنَا  َأْن ا  َعَلى  َها  ِمن ْ ِصيَبهُ 
بيده   فأخذ  مواثيقنا،  نَاهُ  فََأْعطَي ْ اأْلُمَِّة،  َأْمَر  فيولّيه  رَُجاًل  اخْلَْمَسِة  ِمَن  ُيتار  َأْن  َعَلى  مواثيقاً  َرضِ نُ ْعِطَيهُ  َعْنه  ُعْثَماَن  هللا  َي 

َعيِت، فَ بَايَ ْعُت َوَسلَّْمُت، وَُكْنُت فَ بَايَ َعُه، َوَلَقْد َعَرَض يف نَ ْفِسي ِعْنَد َذِلَك، فَ َلمَّا َنظَْرُت يف   أَْمرِي، فَِإَذا َعْهِدي َقْد َسَبَق بَ ي ْ
يََدْيِه   َسْوطًا َبنْيَ  وَُكْنُت  َأْعطَاين،  ِإَذا  َوآُخُذ  َأْغَزاين  ِإَذا  هللا  أغزوا  َرِضَي  قُِتَل ُعْثَماُن  فَ َلمَّا  ِإقَاَمِة احْلُُدوِد،  هللا َعْنه يف  َرِضَي 

ا اْلَعْهُد ِلُعْثَماَن َنظَْرُت يف أَْمِري، فَِإَذا اْلَمْوثَِقةُ الَّيِت َكاَنْت يف ُعنُِقي أِلَيِب بكر، وعمر َرِضَي هللا َعْنهما قد اجنلت، َوِإذَ َعْنه، 
، َواَل طَِلَبة ، فَ َوَثَب ِفيَها َمْن لَْيَس ِمْثِلي  َقْد َوف َّْيُت ِبِه، َوَأاَن رَُجل  ِمَن اْلُمْسِلِمنَي، لَْيَس أِلََحٍد ِعْنِدي َدْعَوى  َرِضَي هللا َعْنه 

َسابَِقُتهُ كَ  َواَل  ِعْلُمهُ َكِعْلِمي،  َواَل  قَ َراَبيِت،  قَ َرابَ ُتهُ  اَل  َعْنه(  هللا  َرِضَي  ُمَعاِويََة  قَااَل: )يَ ْعيِن  ِمْنُه،  هِبَا  َأَحقُّ  وَُكْنُت  َسابَِقيِت، 
ِقتَاِلكَ  فََأْخِْباَْن َعْن  َوَصاِحبَاَك يف َصَدْقَت،  اهلِْْجَرِة،  يف  َرِضَي هللا َعْنهما( َصاِحبَاَك  والزبري  )يَ ْعِنيَاِن طلحة  الرَُّجَلنْيِ  َهَذْيِن   

َعِة الرِّْضَواِن، َوَصاِحبَاَك يف اْلَمُشورَ  َلْو َأنَّ رَُجاًل ِمَّْن اَبيََع ِة، فَ َقاَل َرِضَي هللا َعْنه: اَبيَ َعاين اِبْلَمِديَنِة، َوَخالََفاين اِبْلَبْصَرِة، وَ بَ ي ْ
 اتَ ْلنَاُه.  َلقَ َأاَب َبْكٍر َرِضَي هللا َعْنه َخَلَعهُ َلَقاتَ ْلنَاُه، َولَْو َأنَّ رَُجاًل ِمَّْن اَبَيَع ُعَمَر َرِضَي هللا َعْنه َخَلَعهُ 

 
الْ   2-  4394 َساملٍِ  َعْن   ، الطَّنَاِفِسيُّ ُعب َْيٍد  ْبُن  حُمَمَُّد  َسَواًء. َأْخَْباََن  ِمث َْلهُ  َعْنه  هللا  َرِضَي  احْلََسِن  َعِن   ،  ُمَراِديِّ

 قلت: روى أبو داود والنسائي َطَرفاا ِمْنُه ِمْن َحِديِث اْلَحَسِن، َعْن َقْيِس ْبِن ُعَباٍد. 
لم بن عبد  : ضعيف بهذا اإِلسناد، فيه سا المحققالبوصيري: رواه إسحاق بسند صحيح وأبو داود، والنسائي مختصراا.[ ]] # 

ولكنه روي من طريق ُأخرى بعضها ضعيفة، وبعضها صحيحة،    الواحد المرادي، األنعمي، وهو ضعيف. وبقية رواته ثقات.
شاء هللا[ بألفاظ مختصرة، فاألثر بهذه الطرق حسن لغيره إن 

 
ثَ نَا َعْبُد اْلُمْنِعِم ْبُن ِإْدرِيَس بن سنان، عن ا  -  4396 ْلَكْوثَ ُر ْبُن َحِكيٍم ... ، َفذََكَرهُ بَِلْفٍظ: قَاَل اِلْبِن َوقَاَل احْلَاِرُث: َحدَّ

  " َوزَاَد:  آِخرِِه،  ِإىَل   ... تَ ْعَلُم  َهْل  َعْبٍد:  ئ َُهْم  أُمِّ  فَ ي ْ يُ ْقَسُم  ُحكْ َواَل  َهَذا  ِعْنَداَن "  َوُهْم  اأْلُمَِّة  َهِذِه  ِمْن  بَ َغى  ِفيَمْن  اَّللَِّ  ُم 
 اخْلََوارُِج. 

ا بهذا اإِلسناد، فيه عبد المنعم بن إدريس، وكوثر بن حكيم، وكًلهما متروك، وبقية رواته ثقات. ضعيف:  المحقق] #   [جدا
 

 بَابُ وَقْعَةِ الْجَمَلِ   -  21
ا َعِليٌّ َرِضَي هللا  أخْبان ََيََْي ْبُن آَدَم، أان أَبُو ِإْسَرائِيَل، َعِن احْلََكِم، قَاَل: َلمَّا َكاَن يَ ْوُم اجْلََمِل َواْصطَفُّوا، َدعَ   1-  4403

اَّللَِّ  َرُسوَل  َأنَّ  َتْذُكُر  أََما  هللا تعاىل  فَ َقاَل: أنشدك  فََأََتهُ  َرِضَي هللا َعْنه،  الزَُّبرْيَ  قَاَل: "  َعْنه  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ لَتُ َقاتَِلنَّهُ   َصلَّى 
لَهُ   ظَامل   ن َ َوأَْنَت  اللَُّهمَّ  َعْنه:  هللا  َرِضَي  قَاَل  تَِبَعُه،  "؟  َصاِحُبهُ  رَآهُ  فَ َلمَّا  رَاِجًعا،  فَاْنطََلَق  َهَذا،  َمَقاِمي  قَ ْبَل  ذََكْرتُهُ  َفَما  َعْم، 

 هللا َعْنه، فَ َرَماهُ َمْرَواُن ِبَسْهٍم، َفَشدَّ َفِخَذهُ حبديد السَّْرِج.  يَ ْعيِن: طَْلَحَة َرِضيَ 
 

ثَ نَا أَ  2- 4403  بُو َأمْحََد، ثنا أَبُو ِإْسرَائِيَل، به. َوقَاَل َأمْحَُد ْبُن َمِنيٍع: َحدَّ
 وللحديث شواهد صحيحة يرتقى بها[  : ضعيف بهذا اإِلسنادالمحقق] # 
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 َة، قَاَل: َخاَل َوقَاَل ِإْسَحاُق: أخْبان يَ ْعَلى ْبُن ُعب َْيٍد، ثنا ِإْْسَاِعيُل ْبُن َأيِب َخاِلٍد، َعْن َعْبِد السَّاَلِم رَُجٍل ِمْن َحيَّ   -  4404
اَّللَِّ  َرُسوَل  ْعَت  ْسَِ تعاىل: َكْيَف  هللا  أنشدك  فَ َقاَل:  اجْلََمِل  يَ ْوَم  هللا َعْنهما  َرِضَي  ابلزبري  يَ ُقوُل  علي  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ  َصلَّى 

  " ُفاَلٍن:  َبيِن  َسِقيَفِة  يف  َيِدي  اَلِوي  لَيُ نْ َوأَْنَت  مثَّ  ظَامل ،  َلهُ  َوأَْنَت  َعَلْيَك  لَتُ َقاتَِلنَّهُ  اَل  َصَرنَّ  َجَرَم،  اَل  ْعُت،  ْسَِ َقْد  فَ َقاَل:   "
 أُقَاتُِلَك. 

 : ضعيف بهذا اإِلسناد[ المحقق] # 
 

َثيِن َمْن رََأى الزَُّبرْيَ َرِضيَ   -  4409 ، َعِن اأْلَْسَوِد ْبِن قَ ْيٍس، َحدَّ ثَ نَا يَزِيُد، ثنا َشرِيك  ُص  هللا َعْنه يَ ْقعَ   َوقَاَل أَبُو َبْكٍر: َحدَّ
حَ  فَأَق َْبَل   ! اَّللَِّ أاََب َعْبِد  هللا َعْنه اَي  َرِضَي  به َعِليٌّ  فنّوه  اجلمل(  َعِليٌّ اخْلَْيَل )يَ ْعيِن يوم  لَهُ  فَ َقاَل  َدَواهبَِِّما،  َأْعنَاُق  اْلت ََقْت  َّتَّ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوَأاَن أاَُنِجيَك، فَ َقاَل: "    َرِضَي هللا َعْنه: نشدتك ابهلل عز وجل أََتْذُكُر يَ ْوًما َأََتاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى أَتُ نَاِجيِه، اَّللَّ
 " قَاَل: َفَضَرَب الزَُّبرْيُ َرِضَي هللا َعْنه َوْجَه َدابَِّتِه َواْنَصَرَف. َلَك ظَامل   َواَّللَِّ لَيُ َقاتَِلنََّك َوُهوَ 

 : ضعيف بهذا اإِلسناد[ المحقق] # 
 

 عَمَّارًا الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ " ارٍ رَضِيَ اهلل عَنْه بِصِفِّنيَ وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " تَقْتُلُ  بَابُ مَقْتَلِ عَمَّ   -  22
ثَ نَا َعْبُد الوارث َعْن َأيِب الت َّيَّاِح قَاَل: َحدََّثيِن اْبُن َأيِب اهْلَُذْيِل قَاَل: ِإنَّ عَ   1-  4411 د  َحدَّ مَّاَر ْبَن اَيِسٍر َرِضَي قَاَل ُمَسدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ ت ََلقَّاهُ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللا َعْنه َكاَن رَُجاًل َضاِبطًا، وََكاَن ََيِْمُل َحَجَرْيِن حَ  َجَرْيِن، فَ ب ََلَغ َذِلَك النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ
فَ َقاَم   َصْدرِِه  يف  َفَدَفَع  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ "  اَّللَّ َويَ ُقوُل:  رَْأِسِه  َعْن  َاَب  الرتُّ ُفُض  اْلفِ يَ ن ْ تَ ْقتُ ُلَك  ُْسَيََّة،  اْبَن  اَي  اْلبَاِغَيةُ  َوَْيََك   ".َئةُ 

 
ثَ نَا اْلَعبَّاُس ْبُن اْلَفْضِل، ثنا َعْبُد الوارث هِبََذا.  2- 4411  َوقَاَل احْلَاِرُث: َحدَّ

 
 َفُر ْبُن ِمْهَراَن، ثنا َعْبُد الوارث فذكره يف َحِديٍث. َوقَاَل أَبُو يَ ْعَلى: َحدَّثَ نَا َجعْ  3- 4411

أما إسناد الحارث فهو ضعيف  ،  هذا الحديث ضعيف بهذا اإِلسناد:  المحقق[ ]رسًلا رواه مسد د والحارث م]البوصيري:    #  
ا، ألن فيه العباس بن الفضل، وهو ذاهب الحديث.  [ جدا

 

ثَ نَا عُ  - 4412 ِن  ب َْيُد هللا ْبُن حُمَمٍَّد، ثنا مَحَّاد ، َعْن َأيِب الت َّيَّاِح، َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َأيِب اهْلَُذْيِل، َعْن َعمَّاِر بْ َوقَاَل احْلَاِرُث: َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   ". َيةُ تَ ْقتُ ُلَك اْلِفَئةُ اْلبَاغِ  قَاَل: " اَيِسٍر َرِضَي هللا َعْنه قَاَل: ِإنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 [ .: هذا الحديث صحيح بهذا اإِلسنادالمحقق] # 
 

اَل: َأَما ِإيّنِ  َحدَّثَ نَا وَِكيع ، َعْن ُسْفيَاَن، َعْن ََيََْي ْبِن َهاِنٍئ، َعْن رَُجٍل، َعْن َعْبِد اَّللَِّ بن عمرو َرِضَي هللا َعْنهما قَ   - 4418
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل يل:  مَلْ َأْرِم ِبَسْهٍم، قَاَل: َفِقيَل لَُه: ملَ؟ فَ قَ مَلْ َأْطَعْن ِبُرْمٍح، َومَلْ َأْضِرْب ِبَسْيٍف، وَ  اَل: ِإنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 فََأطَْعتُهُ  "،َأِطْع أاََبكَ "
ا مبهماا، وبقية رجاله ثقات.[ المحقق] #   : هذا اإِلسناد ضعيف، ألن فيه شخصا
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يَ عْ   -  4419 أَبُو  اْلغَاِديَ َوقَاَل  َأاَب  ْعُت  ْسَِ قَاَل:  َجْْبٍ،  ْبُن  ثنا ُكْلثُوُم  ْبُن َعِطيََّة،  يُوُسُف  ثنا  َماِلٍك،  ْبُن  َحدَّثَ نَا َعْمُرو  ِة  َلى: 
َرِضَي هللا َعْنه يَ ْوَم ِصفِّنَي، َفَدفَ ْعتُ  ُتهُ َعْن ف َ اجْلَُهيِنِّ يَ ُقوُل: مَحَْلُت َعَلى َعمَّاِر ْبِن اَيِسٍر  َرِسِه، َوَسب ََقيِن ِإلَْيِه رَُجل  ِمْن  هُ فَأَْلَقي ْ

يََدْيِه، ِكاَل  َبنْيَ  َوَوَضْعنَاهُ  الرَّْأِس  يف  َعْنه  هللا  َرِضَي  ُمَعاِويََة  ِإىَل  فَاْخَتَصْمنَا  رَْأَسهُ  فاحتز  الشام،  وَِكاَلاَن أهل  َلُه،  قَ ت ْ َيدَِّعي  اَن 
ُد اَّللَِّ ْبُن َعْمرِو بن العاص َرِضَي هللا َعْنهم، فَ َقاَل َعْبُد اَّللَِّ بن عمرو بن العاص َرِضَي رَْأِسِه، َوِعْنَدهُ َعبْ َيطُْلُب اجْلَائَِزَة َعَلى 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل ِلَعمَّاٍر َرِضَي هللا َعْنه: "   ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ْر  تَ ْقتُ ُلَك اْلِفئَ هللا َعْنهما: ْسَِ قَاِتَل َعمَّاٍر ةُ اْلبَاِغَيُة، َبشِّ
تُ ْلُه، َوتَ رََكهُ َصاِحِب ِمْن يَِدهِ اِبلنَّاِر   تُ ْلُه، فَ َلمَّا رََأى َذِلَك ُمَعاِويَةُ َرِضَي هللا َعْنه    ،" َفرَتَْكتُهُ ِمْن َيَديَّ فَ ُقْلُت: مَلْ أَق ْ فَ َقاَل: مَلْ أَق ْ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  أَق َْبَل َعَلى َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َعْمرٍو َرِضَي هللا َعْنه ف َ  ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َقاَل: َما َيْدُعوَك ِإىَل َهَذا؟ قَاَل: ِإيّنِ ْسَِ
 قَ ْواًل فََأْحب َْبُت َأْن أَقُولَُه.  يَ ُقولُ 

ا، ألن فيه يوسف بن عطبة وهو متروك، وفيه عمرو بن مالك الراسي وهو ضعيف.  :المحقق] #   [ ضعيف جدا
 

، َعِن اأْلَْعَمِش، َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َأيِب زاَِيٍد، َعْن َعْبِد اَّللَِّ َحدَّ   -  4420 َثَمَة، ثنا َجرِير   ْبِن َعْمرٍو َرِضَي هللا ثَ نَا أَبُو َخي ْ
عْ  ْسَِ هللا َعْنهما:  َرِضَي  عمرو  ْبُن  اَّللَِّ  قَاَل َعْبُد  انصرفوا،  يَ ْوُم ِصفِّنَي  َلمَّا َكاَن  قَاَل:  َعَلْيِه  َعْنهما   ُ اَّللَّ اَّللَِّ َصلَّى  َرُسوَل  ُت 

قَاَل َعْمر و ملعاوية َرِضَي هللا َعْنهما: أمََلْ َتْسَمْع ِإىَل اْبِن َأِخيَك َما يَ ُقوُل؟ قَاَل:  "  تَ ْقُتُل َعمَّارًا اْلِفَئةُ اْلبَاِغَيةُ  َوَسلََّم يَ ُقوُل: "  
، َأيف الشَّكِّ  َا قَ ت ََلهُ َمْن َجاَء ِبِه. أُِعيُذَك اِبَّللَِّ ِمَن الشَّكِّ   أَْنَت؟ َأََنُْن قَ ت َْلنَاُه؟ ِإَّنَّ

 [ ره، وهذا إسناد ضعيفيحسن لغ: المحقق] # 
 

َثيِن رَُجل    -  4427 َثيِن َعِليُّ ْبُن زَْيٍد، َحدَّ ٍد،  ِمْن َبيِن َسعْ   َوقَاَل أَبُو يَ ْعَلى: َحدَّثَ نَا َصاِلُح ْبُن َحاُتِِ بن وردان، ثنا َأيِب، َحدَّ
َعمَّاٍر َرِضَي هللا َعْنه َفَسِمْعُت َعمَّارًا َرِضَي   قَاَل: ُكْنُت َواِقًفا ِبِصفِّنَي ِإىَل َجْنِب اأْلَْحَنِف َرِضَي هللا َعْنه، َواأْلَْحَنُف ِإىَل َجْنبِ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأنَّ آِخَر زَ  نَا ََنُْن َكَذِلَك ِإْذ هللا َعْنه يَ ُقوُل: َعِهَد ِإيَلَّ َخِليِلي َصلَّى اَّللَّ َلَبٍ، قَاَل: فَ ب َي ْ نْ يَا َضْيَحةُ  اِدي ِمَن الدُّ
ا َرِضَي هللا َء َأْهُل الشَّاِم َوقَاَمِت السَُّقاةُ َيْسُقوَن النَّاَس َفَجاَءْتهُ َجارِيَة  َمَعَها َقَدُح َلَبٍ، فَ نَاَولَْتهُ َعمَّارً َسَطَع اْلغُبَاُر َوقَالُوا: َجا

فَ  مثَّ َعْنه  َعْنه،  هللا  َرِضَي  قَ ْيٍس  ْبَن  اأْلَْحَنَف  َفْضَلهُ  َعْنه  هللا  َرِضَي  َعمَّاُر  اَنَوَل  مثَّ  ِإْن َكاَن   َشرِبَُه،  فَ ُقْلُت:  اأْلَْحَنُف  اَنَوَليِن 
رَ  َعمَّار   فَ ت ََقدََّم  اْلَقْوُم  فَ َغِشي َنَا  قَاَل:  اآْلَن،  يُ ْقَتَل  َأْن  َفَخِليق   َصاِدقًا  يَ ُقوُل: َصاِحُبَك  َفَسِمْعتُهُ  َعْنه  هللا   ِضَي 

 . حُمَمًَّدا َوِحْزبَهُ اجْلَنَّةُ حَتَْت اأْلَِسنَِّة ... اْلي َْوَم أَْلَقى اأْلَِحبََّة ... 
 مثَّ َكاَن آِخَر اْلَعْهِد بِِه َرِضَي هللا َعْنه. 

 [ أثر حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف: المحقق] # 
 

 باب   -  25
َبَة: َحدَّثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن ِبْشٍر، ثنا جُمَاِلد ، َعْن َأيِب اْلَودَّاِك، َعْن َأيِب َسِعيٍد َرِضَي هللا َعْنه قال اْبُن    -  4433 ، قَاَل: قَاَل َأيِب َشي ْ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: "  تُ ُلوهُ ِإَذا رَأَيْ تُْم ُفاَلاًن َُيُْطُب َعَلى ِمْنْبَِ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  ".  ي فَاق ْ
َّللاَِّ  :  المحقق]  #   َرُسوِل  َعْن  يثبت  لم  الحديث  َوَسلَّمَ -هذا  َعَلْيِه   ُ َّللاَّ أنه موضوع    -َصلَّى  الظن  غالب  صحيح،  وجه  من 

 [ مختلق
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 بَابُ أَخْبَارِ الْخَوَارِجِ   -  26
ثَ نَا َعْبُد اْلَمِلِك ْبُن ِإبْ َراِهيَم، ثنا ِإْسَْ   1-  4435  َثيِن أبو كثري، قال: ُكْنُت َمَع  َوقَاَل احْلَُمْيِديُّ: َحدَّ اِعيُل ْبُن ُمْسِلٍم، َحدَّ

 النَّاَس َقْد َوَجُدوا يف أنفسهم من قتله.  ِحنَي قَ َتَل َأْهَل الن َّْهَرَواِن، َفَكَأنَّ   -يَ ْعيِن َعِليَّ ْبَن َأيِب طَاِلٍب َرِضَي هللا َعْنه -َسيِِّدي 
َثيِن: "فَ َقاَل َعِليٌّ َرِضَي هللا َعْنه: اَي أَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َحدَّ َأنَّ اَنًسا َُيُْرُجوَن ِمَن الدِّيِن َكَما َُيُْرُج    ي َُّها النَّاُس ِإنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ

 خُمَْدَج اْلَيِد، ِإْحَدى يََدْيِه َكَثْدِي اْمَرأٍَة،  اَل يَ ُعوُدوَن ِفيِه أََبًدا، َأاَل َوِإنَّ آيََة َذِلَك َأنَّ ِفيِهْم رَُجاًل َأْسَودَ   السَّْهُم ِمَن الرَِّميَِّة، مثَّ 
ُهْم، فَ َوَجُدوهُ َعَلى "، فَاْلَتِمُسوهُ َحْوهَلَا َسْبُع ُهْلبَاٍت  "، قَاَل: َوَأْحِسُب قَاَل: "   هَلَا َحَلَمة  َكَحَلَمِة اْلَمْرَأةِ  ، فَِإيّنِ اَل أُرَاهُ ِإالَّ ِمن ْ

ُ َوَرُسولُُه، َوِإنَّ َعِليًّا َرِضَي هللا َعْنه ملتقلداً قَ ْوًسا لَهُ َعَربِيًَّة، َيْطُعُن  َشِفرِي الن ََّهِر، حَتَْت الْ  َلى، فَ َقاَل: َصَدَق اَّللَّ هبا يف خمرجه  َقت ْ
ُهْم َما َكانُوا َيَُِدونَُه. قَاَل: فَ َفرَِح النَّاُس ِحنَي   رََأْوُه، َواْست َْبَشُروا، َوَذَهَب َعن ْ

 
َثيِن أَبُو َكِثرٍي َموْ َوقَاَل    2-  4435 ثَ نَا َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن َخاِلٍد، َعْن ِإْْسَاِعيَل ْبِن ُمْسِلٍم، َحدَّ ىَل اأْلَْنَصاِر،  اْبُن َأيِب ُعَمَر: َحدَّ

 ي علي بن أيب طالب َرِضَي هللا َعْنُه، َفذََكَرُه. قَاَل: ُكْنُت َمَع َسيِّدِ 
سناد، ألن فيه أبا كثير مولى األنصار وهو مجهول ومعناه صحيح روى عن علي  هذا الحديث ضعيف بهذا اإلِ :  المحقق]  #  

 [رضي هللا عنه من طرق متعددة
 

احلَْ   -  4436 اْلُعْراَيِن  ْبُن  الرَّمْحَِن  َعْبُد  ثنا  اْلَقَوارِيِريُّ،  ُعَمَر  ْبُن  اَّللَِّ  ُعب َْيُد  ثَ نَا  َحدَّ يَ ْعَلى:  أَبُو  اأْلَْزرَ َوقَاَل  ثنا   ، ْبُن  ارِِثيُّ ُق 
. َفذََكَر احْلَِديَث، َوِفيِه: فَ َلْو َخَرَج رُوُح إِْنَساٍن  قَ ْيٍس، َعْن رَُجٍل ِمْن َعْبِد اْلَقْيِس، قَاَل: َشِهْدُت يَ ْوَم قُِتَل َأْهُل النهراون ..

َثيِن أَنَّهُ رَآهُ يف النَّاِس ِمْن  ِمَن اْلَفَرِح خَلََرَج رُوُح َعِليِّ ْبِن َأيِب طَاِلٍب َرِضَي هللا َعْنه يَ ْوَمِئٍذ، قَاَل:   ُ َوَرُسولُُه، َمْن َحدَّ َصَدَق اَّللَّ
.  ،قَ ْبِل َمْصَرِعِه َهَذا  اب   فََأاَن َكذَّ

لكن قوله في األخير: "فلو خرج روح إنسان ... "إلى  ...  الحديث ضعيف بهذا اإِلسناد، إالَّ أن معناه صحيح:  المحقق]  #  
اآخره لم أجد ما يشهد له فيبق  [ ى ضعيفا

 

 بَابُ قَتْلِ عَلِيٍّ رَضِيَ اهلل عَنْه   -  28
ثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن ِبْشٍر، ثنا اْبُن َأيِب الّزاَِنِد، َعْن زَْيِد ْبِن َأْسَلَم، َعْن َأيِب ِسنَاٍن ا  -  4444 َؤيلِّ يَزِيَد ْبِن أَُميََّة،  َوقَاَل َعْبُد: َحدَّ لدُّ

ِقهَ َوَصحَّ، فَ ُقْلنَا: احْلَْمُد َّللَِِّ الَِّذي َأَصحََّك اَي َأِمرَي اْلُمْؤِمِننِي!   َعْنه َمَرًضا ِخْفنَا َعَلْيِه ِمْنُه، مثَّ ِإنَّهُ نَ قَاَل: َمِرَض َعِليٌّ َرِضَي هللا
َثيِن   الصَّاِدُق اْلَمْصُدوُق قَاَل: " َقْد ُكنَّا خفنا عليك من َمَرِضَك َهَذا، قَاَل َرِضَي هللا َعْنه: َلِكينِّ مَلْ َأَخْف َعَلى نَ ْفِسي، َحدَّ

نْ يَا ُدوَن ْضَرَب َهَذا ِمْنَك، َويَ ْقتُ َلَك َأْشَقاَها، َكَما َعَقَر انقة هللا تعاىل َأْشَقى َبيِن ُفاَلٍن، َخصَّهُ ِإىَل َفِخِذِه الدُّ اَل ََتُوُت َحَّتَّ يُ 
 ". مَثُوَد 

ببغداد، والراوي  د، وقد تغي ر حفظه لما قدم بغداد، فحديثه ضعيف  : ضعيف، ألن فيه عبد الرحمان بن أبي الزناالمحقق]  #  
 الحديث بمجموع الطرق والشواهد حسن لغيره[ عنه هنا محمَّد بن بشر العبدي وهو كوفي.

 

 بَابُ لَعْنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَكَمَ بْنَ أبي الْعَاصِ وبنيه وبين أمية   -  31
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نَا َوقَاَل ِإْسَحاُق: أخْبان    -  4457 ِإْْسَاِعيُل ْبُن ِإبْ َراِهيَم، عن ابن عون، َعِن ُعَمرْيِ ْبِن ِإْسَحاَق قَاَل: َكاَن َمْرَواُن أَِمريًا َعَلي ْ
اِص ِسِننَي، َفَكاَن اَل  َواْستُ ْعِمَل َسِعيُد ْبُن اْلعَ ِسِننَي، َفَكاَن َيُسبُّ َعِليًّا َرِضَي هللا َعْنه ُكلَّ مُجَُعٍة َعَلى اْلِمْنَْبِ، مثَّ ُعِزَل َمْرَواُن،  

َأاَل َتْسَمُع َما يَ ُقوُل َمْرَواُن؟    َيُسبُُّه، مثَّ ُعِزَل َسِعيد ، َوأُِعيَد َمْرَواُن، َفَكاَن َيُسبُُّه، َفِقيَل لِْلَحَسِن ْبِن َعِليٍّ َرِضَي هللا َعْنهما:
َيَِ  ئًا؟ َفَكاَن  َشي ْ تَ َردُّ  فَ َيْدخُ َفاَل  يَ ْوَم اجْلُُمَعِة،  ُقِضَيِت اخْلُْطَبُة،  يءُ  فَِإَذا  ِفيَها،  فَ َيُكوُن  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ ُحْجَرَة النَِّبِّ َصلَّى  ُل 

ُلوس  َمَعُه، ِإْذ ى َلهُ يف بَ ْيِتِه، فَِإانَّ جلَُ َخَرَج ِإىَل اْلَمْسِجِد َفَصلَّى ِفيِه، مثَّ يَ ْرِجُع ِإىَل َأْهِلِه، فَ َلْم يَ ْرَض ِبَذِلَك َمْرَواُن، َحَّتَّ َأْهدَ 
بَِعزْ  ُتَك  َوِجئ ْ ُسْلطَاٍن،  ِمْن ِعْنِد  ُتَك  ِجئ ْ ِإيّنِ  فَ َقاَل:  َفَدَخَل  لَُه،  فََأِذَن  اْلبَاِب،  ُفاَلن  َعَلى  َلُه:  فَ َقاَل:  ِقيَل  َتَكلَّْم،  فَ َقاَل:  َمٍة، 

بك َوِبَعِليٍّ  ِبَعِليٍّ  َمْرَواُن  َمثَ َلكَ   َأْرَسَل  َوَجْدُت  َوَما  اْلَفَرُس. َوِبَك،  أُمِّي  فَ ت َُقوُل:  أَبُوِك؟  َمْن  هَلَا:  يُ َقاُل  ْغَلِة،  اْلب َ َمَثَل  ِإالَّ    
ئًا ِمَّا قُ ْلَت ِبَِيّنِ َأُسبَُّك، َوَلِكْن َمْوعِ  ُ، فَِإْن ُكْنَت َصاِدي َوَمْوعِ فَ َقاَل: اْرِجْع ِإلَْيِه، فَ ُقْل لَُه: َواَّللَِّ اَل َأحْمُو َعْنَك َشي ْ ِدقًا  َدَك اَّللَّ

تَ َعاىَل َجدِّي َأنْ   ُ ُ َأَشدُّ نِْقَمًة، َقْد َأْكَرَم اَّللَّ ُ ِبِصْدِقَك، َوِإْن ُكْنَت َكاِذاًب، فَاَّللَّ َيُكوَن َمثَِلي َمَثُل اْلب َْغَلِة، مثَّ َخَرَج،    َيَُْجُرَك اَّللَّ
: َقْد أُْرِسْلُت ِبِرَساَلٍة َوَقْد أَبْ َلْغتُ َها، قَاَل: َواَّللَِّ لَُتْخِْبيَّنِ هِبَا، َأْو آَلُمَرنَّ  احْلُْجَرِة، َفَسأَلَُه، فَ َقالَ فَ َلِقَي احْلَُسنْيَ َرِضَي هللا َعْنه يف 

قَاَل:    ِسْلُه، قَاَل: اَل َأْسَتِطيُع،َأْن ُتْضَرَب َحَّتَّ اَل يدرى َمََّت يَ ْفرُغُ َعْنَك الضَّْرُب، فَ َلمَّا رَآهُ احْلََسُن َرِضَي هللا َعْنه قَاَل: َأرْ 
ْغَلِة، يُ َقاُل هَلَا: َمْن أَبُوِك؟  ملَ؟ قَاَل: َقْد َحَلْفُت، قَاَل: َأْرَسَل َمْرَواُن ِبَعِليٍّ َوِبَعِليٍّ َوِبَك َوِبَك، َوَما َوَجْدُت َمثَ َلَك ِإالَّ َمثَ  َل اْلب َ

تُ ْبِلْغهُ َعينِّ َما أَقُوُل َلُه، ُقْل لَُه: ِبَك َوِِبَبِيكَ  َرِضَي هللا َعْنه: َأَكْلَت  فَ ت َُقوُل: أُمِّي اْلَفَرُس، فَ َقاَل احْلَُسنْيُ   َبْظَر أُمَِّك ِإْن مَلْ 
ُ َعَلْيِه وَ    َسلََّم. َوِبَقْوِمَك، َوآيَِة َما بَ ْييِن َوبَ ْيِنَك َأْن َتَِْسَك َمْنِكب َْيَك ِمْن لَْعِن َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

فهو   وللحديث شواهد متعددة فيه عمير بن إسحاق وهو ضعيف، وبقية رواته ثقات. : ضعيف بهذا اإِلسناد،المحقق] # 
 حسن لغيره[

 
ََنَْوُه.  -  4458 فذكره،  إسحاق،  بن  ُعَمرْيِ  َعْن  َعْوٍن،  اْبُن  أان  ُُشَْيٍل،  ْبُن  النَّْضُر   أخْبان 

احْلَُسنْيُ َرِضَي هللا  َوقَاَل يف َحِديِثِه: َقْد أكرم هللا تعاىل ْغَلِة، قَاَل: َفَخَرَج الرَُّسوُل فَاْست َْقب ََلهُ  َمَثُل اْلب َ  َجدِّي َأْن َيُكوَن َمثَ َلهُ 
قَاَل  َعنْ  َحَلْفُت،  َقْد  ِإيّنِ  هللا َعْنه  َرِضَي  احْلَُسنْيُ  فَ َقاَل  َوقَاَل:  يُرِيُدُه،  َشْيٍء  يَ ت ََعوَُّج َعْن  اَل  وََكاَن  هللا َعْنه:   احْلََسنُ ه،  َرِضَي 

 فََأْخِْبُْه، فَِإنَّهُ ِإَذا َلَّ يف َشْيٍء َلَّ. 
ا، يَ ْعيِن قَ ْولَُه: " َأْن َتُِْسَك َمْنِكب َْيَك " ِإىَل آِخرِِه. َوقَاَل: فَاْشَتدَّ َعَلى َمْرَواَن   قَ ْولُهُ َرِضَي هللا َعْنه ِجدًّ

 اق، وهو ضعيف، وبقية رواته ثقات.[ : ضعيف بهذا اإِلسناد، فيه عمير بن إسحالمحقق] # 
 

َنَة، َعْن ِإْسَْ   -  4459 ، قَاَل: لََعْن َرُسوُل  أخْبان َعْبُد الرَّزَّاِق، ثنا ُسْفيَاُن ْبُن ُعي َي ْ اِعيَل ْبِن َأيِب َخاِلٍد، واجملالد َعِن الشَّْعِبِّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم احْلََكَم َوَمْن َُيْرُُج   ِمْن ُصْلِبِه. اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

، ورواته ثقات[ ]  #   ات ما عدا مجالد  : ضعيف بهذا اإِلسناد, ألنه مرسل، ورواته ثقالمحقق]البوصيري: رواه إسحاق مرسًلا
 بن سعيد فإنه ضعيف، ولكنه توبع، فقد تابعه إسماعيل بن أبي خالد[

 

ْن َعْوٍف، َعْن َأيِب جِمَْلٍز، َعْن َأيِب اْلَعالَِيِة قَاَل: َلمَّا َكاَن يَزِيُد ْبُن َأيِب  َوقَاَل أَبُو َبْكٍر: َحدَّثَ نَا َهْوَذةُ ْبُن َخِليَفَة، عَ   -  4462
أَمِ  ِلَرجُ ُسْفيَاَن  َفَصاَرْت  نَِفيَسة ،  َجارِيَة   َغِنيَمِتِهْم  يف  وََكاَن  َوَغِنُموا،  َفَسِلُموا  اْلُمْسِلُموَن،  َغَزا  اِبلشَّاِم،  املسلمني،  ريًا  ِمَن  ٍل 

لرَُّجُل ِبَِيِب َذرٍّ َرِضَي هللا َعْنه َعَلى يَزِيَد، سل إليها يَزِيُد، فَانْ ت ََزَعَها ِمْنُه، َوأَبُو َذرٍّ َرِضَي هللا َعْنه يَ ْوَمِئٍذ اِبلشَّاِم، فَاْست ََعاَن افأر 
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َمرَّ  َثاَلَث  فَ ت ََلكَّأَ  َجارِيَ َتُه،  رُدَّ َعَلْيِه  لَِيزِيَد:  فَ َقاَل  َمَعُه،  َلَقْد  فَاْنطََلَق  فَ َعْلَت  لَِئْن  َواَّللَِّ  َأَما  هللا َعْنه:  َرِضَي  َذرٍّ  أَبُو  فَ َقاَل  اٍت 
ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ صَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل: "  ْسَِ ُل ُسنَّيِت َلَرُجل  ِمْن َبيِن أَُميََّة  لَّى اَّللَّ يَزِيُد، " مثَّ َوىلَّ َعْنُه، فَ َلِحَقهُ  ِإنَّ َأوََّل َمْن يُ َبدَّ

 َجارِيَ َتُه. فقال: أذكرك هللا تعاىل أاََن ُهَو؟ قَاَل: اللَُّهمَّ اَل، َورَدَّ َعَلى الرَُّجِل 

: الحديث رجاله ثقات، ما عدا هوذة بن خليفة  المحقق][ ي إسناده إرسال بين أبي العالية وأبي ذر]البيهقي في الدالئل: ف # 
 الثقفي فهو صدوق، وعليه فهو حسن.[ 

 
ثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن ِإْْسَاِعيَل ْبِن َأيِب   -  4463 يَنَة، ثنا َعْبُد اْلَوهَّاِب، َعْن َعْوٍف، َعِن اْلُمَهاِجِر َأيِب خَمَْلٍد،  َوقَاَل أَبُو يَ ْعَلى: َحدَّ ْسَِ

 زََمَن يَزِيَد ْبِن َأيِب ُسْفيَاَن، فَ َغَزا اْلُمْسِلُموَن، فَ َغِنُموا  َعْن َأيِب اْلَعالَِيِة، ثنا أَبُو ُمْسِلٍم، قَاَل: َكاَن أَبُو َذرٍّ َرِضَي هللا َعْنه اِبلشَّامِ 
 َصابُوا َجارِيًَة نَِفيَسًة َفَصاَرْت ِلَرُجٍل ِمَن املسلمني يف سهم ... َفذََكَر، ََنَْوُه. َوأَ 
جر بن مخلد لم ينفرد  : ضعيف، ألن فيه مهاجر بن مخلد أبا مخلد، وهو ضعيف، وبقية رواته ثقات، ولكن مهاالمحقق] # 

 بهذه المتابعة حسن لغيره[ به، بل تابعه عليه أبو مجلز الحق بن حميد، وعليه فاإِلسناد  
 

 بَابُ ظهور الفساد قي آخِرِ الزَّمَانِ وَفَضْلِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ الْوَقْتَ   -  33
ثَ نَا َغسَّاُن ْبُن الرَّ   -  4472 بِيِع، َعْن ُموَسى، َعْن أَبِيِه، َعْن أََنٍس َرِضَي هللا َعْنه قَاَل: قَاَل لَنَا َرُسوُل َوقَاَل أَبُو يَ ْعَلى: َحدَّ

  " َوَسلََّم:  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  مَ اَّللَِّ  ِفيَها  تَ ْعَمُلوَن  اأْلَْرِض،  يف  َلُكْم  تعاىل  هللا  ِفيَها  ميّكن  عملتهم  فَِإَذا  تَ ْعَمُلوا،  َأْن   ُ اَّللَّ َشاَء  ا 
َعُدوُُّكمْ ابِ  ِمْنُكْم  أُِديَل  اْلَعَربِ   ، ْلَمَعاِصي  َأْرِض  ِإىَل  َأْرُض  فَ َردُّوُكْم  حَتِْملُنَا  ، َكْيَف  اَّللَِّ َرُسوَل  اَي  َذِلَك:  ِعْنَد  فَ ُقْلُت  قَاَل:   ،  "

نَا ِبَكث َْرةِ  ثَ ت ْ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:اْلَعَرِب، َوَقْد َحدَّ ُ َلُكْم ِفيَها رِْزقًا، َكَما أَنْ َزَل لَِبيِن ِإْسَرائِيَل ِإْذ "   اْلُمْسِلِمنَي؟ قَاَل َصلَّى اَّللَّ يُ ن َزُِّل اَّللَّ
 ". ََتُهوا 

ا، ألن غسان بن الربيع ضعيف، وموسى بن مطير متهم بالكذب،  المحقق]  #   وأباه مطير  : الحديث بهذا اإِلسناد ضعيف جدا
 ضعيف.[ 

 

ثَ نَا حممد بن    -  4473 جعفر الوركاين ثنا ِإْْسَاِعيُل ْبُن عياش، عن أابن بن أيب عياش، قال: حدثين  وقَاَل احْلَاِرُث: َحدَّ
ُ عَ  اَّللَّ اَّللَِّ َصلَّى  َرُسوَل  ْعُت  قَاَل: ْسَِ هللا َعْنه،  َرِضَي  اْلُمَزينِّ  ْبِن َيَساٍر  َمْعِقِل  اجللد َعْن  يَ ُقوُل: "  أبو  َوَسلََّم  َتْذَهُب  َلْيِه  اَل 

َواأْلَايَّ  َأعْ اللَّيَايل  َوَيُكوُن َغرْيُهُ  الثِّيَاُب،  ََتَْلُق  اأْلُمَِّة َكَما  َهِذِه  ِمْن  أَق َْواٍم  اْلُقْرآُن يف ُصُدوِر  َُيَْلَق  َحَّتَّ  َوَيُكوُن  ُم  َجَب ِإلَْيِهْم، 
ن َ َأَمُرُهْم طََمًعا ُكلُُّه، اَل ُُيَالِ  ، ِإْن َقصََّر َعْن َحقِّ اَّللَِّ تَ َعاىَل َمن َّْتهُ  اأْلََماينَّ، َوِإْن جَتَاَوَز ِإىَل ََّنِْي اَّللَِّ تَ َعاىَل قَاَل:  طُهُ َخْوف  ْفُسهُ 

يف   أَْفَضُلُهْم  الذِّاَئِب،  قُ ُلوِب  َعَلى  الضَّْأِن  ُجُلوَد  يَ ْلَبُسوَن   ، َعينِّ  ُ اَّللَّ يَ َتَجاَوَز  َأْن  املداهن  َأْرُجو   ". أَنْ ُفِسِهُم 
َهىالَِّذي اَل قيل: ومن اْلُمَداِهُن؟ قَاَل: "   ".  َيَُْمُر َواَل يَ ن ْ

ا فيه إسماعيل بن عياش  المحقق]  #   ا، ألن فيه أبان بن أبي عياش، وهو متروك، وأيضا : الحديث بهذا اإِلسناد ضعيف جدا
 وحديثه في غير الشاميين ضعيف، وشيخه هنا بصري.[ 

 

 بَابُ جَوَازِ تَرْكِ النَّهْي عَنِ الْمُنْكَرِ لِمَنْ لَا يُطِيقُ   -  36
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، ثنا َحِبيُب ْبُن الشَِّهيِد، ثنا احْلََسُن ْبُن َأيِب احْلََسِن، قَا  -  4478 َل: قَاَم إِلَْيِه رَُجل   قَاَل احْلَاِرُث: َحدَّثَ نَا اخْلَِليُل ْبُن زََكرايَّ
بْ نَا ِمَن اْلَعْصِر، فَ ُقْم ِإلَْيِه، وأمره بتقوى هللا تعاىل، قَاَل   احْلَجَّاَج َقْد َأخََّر الصَّاَلَة يَ ْوَم اجْلُُمَعِة َحَّتَّ قَ رُ فَ َقاَل: اَي َأاَب َسِعيٍد! ِإنَّ 

يَ ت َنَاَهْونَ  اَل  }َكانُوا  َوَجلَّ:  تعاىل َعزَّ  قال هللا  أَلَْيَس  الرَُّجُل:  لَهُ  فَ َقاَل  يَ ْقتُ ْليِن،  ِإًذا  قَاَل    احْلََسُن:  اآْليَُة،  فَ َعُلوُه{  ُمْنَكٍر  َعْن 
َثيِن أَبُ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " احْلََسُن: َحدَّ " قَالُوا:  لَْيَس لِْلُمْؤِمِن َأْن يُِذلَّ نَ ْفَسهُ  و َبْكَرَة َرِضَي هللا َعْنه َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

؟ قَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: "وََكْيَف يُِذهلَُّا اَي َرُسوَل اَّللَِّ  ".  َما اَل يُِطيقُ يَ َتَكلَُّف ِمَن اْلَباَلءِ اَل َصلَّى اَّللَّ
اْلُقْرُدوِسيِّ َعِن احلسن البصري أنه رَُواتُهُ ثَِقات  ِإالَّ اخْلَِليُل، َوُهَو ِعْنَد َأيِب يَ ْعَلى يف ِقصٍَّة طَوِيَلٍة ِمْن طَرِيِق اْلُمَعلَّى ْبِن زاَِيٍد * 

َعْنهُ َحدَّ  هللا  َرِضَي  َسِعيٍد  َأيِب  َعْن  َأَحُدمُهَا  حِبَِديَثنْيِ:  هنا َث  فذكر  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  هللا  َرُسوُل  قَاَل  قَاَل:  َوالثَّاين:   ،
 اْلَمْْتَ. 

ا بهذا اإِلسناد؛  : الحديث ضعيف  المحقق]البوصيري: رواه الحارث بن أبي أسامة عن الخليل بن زكريا وهو ضعيف[ ]  #   جدا
 ومعناه صحيح[  ألن فيه الخليل بن زكريا، وهو متروك

 

 باب الْآيَاتِ الَّتِي قَبْلَ قِيَامِ السَّاعَةِ كَالدَّابَّةِ، وَطُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا   -  39
ثَ نَا ِإْْسَاِعيُل ْبُن َأيِب ِإْْسَاِعيَل، ثنا إِ   -  4489 ، َعْن َأيِب َصاِلٍح، َعِن  َوقَاَل احْلَاِرُث: َحدَّ اْبِن  ْْسَاِعيُل ْبُن َعيَّاٍش، َعِن اْلَكْلِبِّ

  " قَاَل:  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  النَِّبِّ  َعِن  َعْنه،  هللا  َرِضَي  الشَّْيَخانِ َعبَّاٍس  يَ ْلَتِقَي  َحَّتَّ  السَّاَعةُ  تَ ُقوُم  َأَحُدمُهَا    ،اَل  فَ ي َُقوُل 
 ". ِلَصاِحِبِه: َمََّت ُوِلْدَت؟ فَ ي َُقوُل: يَ ْوَم طََلَعِت الشَّْمُس ِمَن اْلَمْغِرِب 

ا[ المحقق]البوصيري: في سنده الكلبي وهو ضعيف واسمه محمَّد بن السائب[ ] #   : ضعيف جدا
 

ْعُت اْبَن  َوقَاَل أَبُو يَ ْعَلى: َحدَّثَ نَا َعْبُد اَّللَِّ ْبُن عُ   -  4490 َمَر ْبِن َأاَبَن، ثنا اْبُن ُفَضْيٍل، َعْن ُسَلْيَماَن بن َأيِب ِإَداٍم قَاَل: ْسَِ
يَ ُقوُل: "  َأيِب َأْوىَف   َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى  ْعُت  لَيَ َرِضَي هللا َعْنه يَ ُقوُل: ْسَِ َسيَْأِت ِمْثُل َثاَلِث لَيَاٍل ِمْن  الِيُكْم  إِنَّهُ 

مثَّ  يَ نَاُم  مثَّ  ِحْزبَُه،  فَ ي َْقَرأُ  الرَُّجُل  يَ ُقوُم  ُدوَن  اْلُمت ََهجِّ َعَرفَ َها  فَِإَذا  ِحْزبَُه،  َهِذِه،  فَ ي َْقَرأُ  يَ ُقوُم  مثَّ  يَ نَاُم،  مثَّ  ِحْزبَُه،  فَ ي َْقَرأُ  يَ ُقوُم   
ي َ  بَ ْعٍض  يف  بَ ْعُضُهْم  النَّاُس  َهاَج  إذا  ُهْم كذلك  َنَما  َقْد  فَ ب َي ْ اِبلشَّْمِس  ُهْم  فَِإَذا  اْلَمَساِجِد  ِإىَل  فَ ي َْفَزُعوَن  َهَذا؟  َما  ُقولُوَن: 

َفُع نَ ْفًسا ِإميَاَُّنَا{ اآْليَةَ  طلعت من ها هنا من مغرهبا،  . فتجي َحَّتَّ ِإَذا تَ َوسََّطِت السََّماَء رََجَعْت َفَذِلَك: }اَل يَ ن ْ
سليم  #   سنده  وفي  يعلى  أبو  رواه  ]]البوصيري:  ضعيف[  وهو  إدام  أبو  زيد  بن  فيه  المحققان  ا،  جدا ضعيف  الحديث   :

ا  ومعناه صحيح[  سليمان بن أبي إدام وهو ضعيف جدا
 

 بَابُ األشراط وعَلَامَاتِ السَّاعَةِ   -  41
ثَ نَا ُموَسى ْبُن ُمطرَْيٍ، َعْن أَبِيهِ  - 4494 ُ  ،وقال الطَّيَاِلِسي: َحدَّ َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة َرِضَي هللا َعْنه قال: قال النِب َصلَّى اَّللَّ

 ". أُمَّيِت ِإىَل َأْوََثٍن َكانُوا يَ ْعُبُدوََّنَا ِمْن ُدوِن اَّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ  اَل تَ ُقوُم السَّاَعةُ َحَّتَّ يَ ْرِجَع اَنس  ِمنْ َعَلْيِه َوَسلََّم: " 
ا ألجل موسى بن  ال:  المحققداود الطيالسي عن موسى بن مطير وهو ضعيف[ ]]البوصيري: رواه أبو    #   حديث ضعيف جدا

 مطير وأبيه، ولكن معناه صحيح[ 
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ثَ نَا    -  4495 َحدَّ احْلَاِرُث:  َعنْ َوقَاَل  السَّاِئِب،  ْبِن  َسَلَمَة  َعْن   ، اْلَكْلِبِّ َعِن  َسَلَمَة،  ْبُن  مَحَّاُد  ثنا  اْلُمَحْبَِّ،  ْبُن  َأيِب  َداُوُد   
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: "   ْت تَ ْعُبُد آاَبُؤَها  اَل تَ ُقوُم السَّاَعةُ َحَّتَّ تَ ْعُبَد اْلَعَرُب َما َكانَ ُهَريْ َرَة َرِضَي هللا َعْنه، قال: قال النِب َصلَّى اَّللَّ

 ". ِماَئًة َوََخِْسنَي َعاًما 
وهو    #   المحبر  بن  داود  الحارث عن  رواه  ]]البوصيري:  السائب المحققضعيف[  بن  فيه محمَّد  ا؛ ألن  ضعيف جدا : هو 

 الكلبي وداود بن المحبر، وكًلهما متروك، وفيه سلمة بن السائب الكلبي وهو ضعيف[ 
 

ْن َجْعَفِر بن زيد، عن : حدثنا َداُوُد ْبُن اْلُمَحْبَِّ، ثنا مَحَّاُد ْبُن َسَلَمَة، َعْن َأاَبَن ْبِن َأيِب َعيَّاٍش، عَ َوقَاَل احْلَاِرثُ   -  4502
  " قَاَل:  َوَسلََّم  َعلَْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  النَِّبَّ  ِإنَّ  قَاَل:  َعْنه  هللا  َرِضَي  اأْلَْنَصاِريِّ  زَْيٍد  هَ أيب  َعَلى  ِفيِه،  لَيَْأِتنَيَّ  مُيُْسوَن  يَ ْوم   اأْلُمَِّة  ِذهِ 

َلَة؟ َكَما يَ َتَساَءلُ   " ؟. وَن: َمْن بَِقَي ِمْن آِل ُفاَلٍن؟ َوَمْن بَِقَي ِمْن آِل ُفاَلنٍ يَ َتَساَءلُوَن: ِِبَْن ُخِسَف اللَّي ْ
  #  [ وهو ضعيف[  المحبر  بن  داود  الحارث عن  داود بن  المحقق]البوصيري: رواه  فيه  ا،  ضعيف جدا أبي  :  وابن  المحبر، 

 لكن معناه صحيح[ و  عياش وكًلهما متروك
 

ثَهُ قَاَل: ِإنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّ   -  4503 ى قال: حدثنا داود بن احملْب، ثنا محاد بن سلمة َعْن ََيََْي ْبِن َسِعيٍد، َعْن َشْيٍخ َحدَّ
  " قَاَل:  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اِبْلَمْشِرِق  اَّللَّ َخْسف   قَالَ "  َيُكوُن  اْلُمْسِلُموَن؟  ِفيَها  ِبَِْرٍض  اخْلَْسُف  َأْكثَ ُر :  ِقيَل:  ِإَذا َكاَن  نَ َعْم،   "

 ". َعَمِلِهُم اخْلََبَث 
ا، فيه داود بن المحبر وهو متروك و"شيخ" مبهم لم أستطع معرفته.المحقق]  #   ومعناه    : الحديث بهذا اإِلسناد ضعيف جدا

 [ رفيه داود بن المحب]البوصيري:  صحيح[
 

ثَ نَا ُسْفيَاُن، َعْن ِإْْسَاِعيَل، َعْن قَ ْيٍس، َعْن َأيِب َجِبريََة، َعْن َمْشَيَخٍة من األ  -  4508 نصار َرِضَي َوقَاَل اْبُن َأيِب ُعَمَر: َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل: "  ُعوهُ يَ ْعيِن النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ ُْم ْسَِ  " قَاَل ُسْفيَاُن: يَ ْعيِن نَ ْفَس السَّاَعِة. َسِم السَّاَعِة  نَ بُِعْثُت يف هللا َعْنهم أَّنَّ

مرسلة. المحقق]  #   جبيرة  أبي  عن  وروايته  حازم،  أبي  بن  قيس  فيه  ضعيف،  اإِلسناد  بهذا  الحديث  شواهد   :  وللحديث 
 [إسناده صحيح رجاله ثقات : (808في الصحيحة ) ]االلباني  [ةصحيح

 

، ثنا َأيِب َعِليُّ ْبُن َعاِصٍم، َعْن َعطَاِء ْبِن السَّاِئِب، َعْن أَبِيِه َرِضَي هللا َعْنه   َوقَاَل احْلَاِرُث:  - 4511 ثَ نَا َعاِصُم ْبُن َعِليٍّ   َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: "  ُعوَن َكذَّااًب    َبنْيَ َيَدِي السَّاَعةِ اَل تَ ُقوُم السَّاَعةُ َحَّتَّ َُيُْرجَ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  ". َسب ْ

  #   [ وهو ضعيف[  فيه علي بن عاصم،  الحارث بسند  رواه  اإِلسناد ضعيف المحقق]البوصيري:  الحديث بهذا  ثًلث    :  فيه 
 [ علل

 

 ذِكْرُ ابْنُ صَيَّادٍ وَالتَّرَدُّدِ فِي كَوْنِهِ الدَّجَّالَ   -  42
َع    قال احْلَاِرُث: َحدَّثَ نَا احْلََكُم ْبُن ُموَسى،  -  4515 ثنا َعبَّاُد، َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة، َعْن أَبِيِه َرِضَي هللا َعْنه قَاَل: َلمَّا ْسَِ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم اِبْبِن َصيَّاٍد، قَاَم إليه يف بعض َأْصَحابِِه، َوقَاَل هلَُ  ئًا، َوِإيّنِ ُأْخبِ ْم: "  َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُئ َلهُ  ِإيّنِ ُأْخِبُئ َلهُ َخب ْ
َخاِن   يَاِن، قَاَلْت: َوَلْدتُهُ َأْعَوَر، خَمْتُواًن، َفَدَعا ِبِه، فَ َقاَل   أُمَُّه، فَ َقاَلتْ ". قَاَل: َفَسَأَل َعْنهُ  ُسورََة الدُّ ب ْ أُمُُّه: ُهَو يَ ْلَعُب َمَع الصِّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: أََتْشَهُد َأيّنِ َرسُ  ؟ فَ َقاَل َرُسولُ َلهُ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ؟ فَ َقاَل: أََتْشَهُد َأيّنِ َرُسوُل اَّللَِّ ُ َعَلْيِه وُل اَّللَِّ  اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: "  آَمْنُت اِبَّللَِّ َوُرُسِلِه، قَاَل: َقْد خبأت لك شيئاً َفَما ُهوَ َوَسلََّم:   اَل: " فَ قَ اْخَسْأ  ؟ قَاَل: ُدخٌّ، قَاَل َصلَّى اَّللَّ
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؟   اْنظُْر َما تَ َرى قَاَل: َأَرى ِإْعَصارًا ِوَعْرًشا َعَلى اْلَماِء، تُ ُلهُ اَي َرُسوَل اَّللَِّ فَ َقاَل: لُِبَس َعَلْيِه، قَاَل ُعَمُر َرِضَي هللا َعْنه: َأاَل أَق ْ
" َوَسلََّم:  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  علقَاَل  ُتَسلَُّط  اَل  جَّاُل  الدَّ ُهَو  َيُكْن  ُلهُ  ِإْن  قَ ت ْ َيَِلُّ  َفاَل  جَّاُل  الدَّ َيُكِن  ال  وإن  قتله،   ".ى 

]]البوصيري   #   ورواته ثقات[  الحارث مرسًلا  رواه  لكنه مرسل، ألن  المحقق:  ثقات  رواته  اإِلسناد ضعيف،  بهذا  الحديث   :
 الصحة.[ وللحديث شواهد يرتقي بها إلى  -صلى هللا عليه وسلم-عروة بن الزبير بن العوام لم يدرك النبي 

 

4516 - ، ثَ نَا ُحَسنْيُ ْبُن َعِليٍّ َعْن زَاِئَدَة، َعْن َعْبِد اْلَمِلِك ْبِن ُعَمرْيٍ، َعْن رِْبِعيِّ ْبِن ِحَراٍش، قَاَل: قَاَل  َوقَاَل أَبُو َبْكٍر: َحدَّ
رَ  ِمْن  ْعَت  ْسَِ ِِبَا  ثُ نَا  حُتَدِّ َأاَل  هللا َعْنهما:  َرِضَي  حلذيفة  ْبُن عمرو  ْعُتهُ ُعْقَبةُ  ْسَِ بَ َلى،  قَاَل:  َوَسلََّم؟  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ اَّللَِّ َصلَّى   ُسوِل 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل: "   جَّاِل ِإَذا خرج ماًء وانرًا، فَأَمَّا الَِّذي يَ َرى النَّاُس أَنَّهُ َماء ، فَ نَار  حُتِْرُق، َوأَمَّا الَّذِ َصلَّى اَّللَّ ي ِإنَّ َمَع الدَّ
" فَ َقاَل ُعْقَبةُ َرِضَي  ُكْم فَ ْلي ََقْع يف الَِّذي يَ َرى أَنَّهُ اَنر ، فَِإنَّهُ َماء  اَبرِد  اُس أَنَّهُ اَنر ، فَِإنَّهُ َماء  اَبرِد ، َفَمْن َأْدَرَك َذِلَك ِمنْ يَ َرى النَّ 

ْعتُهُ يَ ُقوُل َذِلَك.   هللا َعْنه: َوأاََن ْسَِ
 ْم. قُ ْلُت: َحِديُث ُحَذيْ َفَة ِعْنَدهُ * 
 [ الحديث بهذا اإِلسناد موجود في الصحيحين: المحقق] # 

 

4520  -    ُ ْعُت ِمْن بَ ْعِض َأْصَحاِب النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ ، َحدََّثيِن أَبُو الطَُّفْيِل قَاَل: ْسَِ َعَلْيِه َوَسلََّم َحِديثًا َحدَّثَ نَا ََيََْي، ثنا ِفْطر 
حَ  ِمْنهُ  ْعُت  ْسَِ َما  جَّاِل  الدَّ " يف  ِمْنُه،  َأْشَرَف  ا ِديثًا  َيَِْت  مِحَاٍر،  َعَلى  َيَِيءُ  اَي ِإنَّهُ  فَ ي َُقوُل:  بَ ْيِتِه،  َأْهِل  ِمْن  ُصورٍَة  َعَلى  لرَُّجُل 

، ِإنَّ أَْمِرَي َحقٌّ   ". ُفاَلُن: ِإيّنِ َأْدُعوَك ِإىَل احْلَقِّ
حسن، رواته ثقات ما عدا فطر بن خليفة المخزومي،   : األثر بهذا اإِلسنادالمحقق]البوصيري: رواه مسد د ورواته ثقات[ ] # 

 صحيح لغيره[ و للحديث شواهد هو بها   وهو صدوق 
 

، ثنا ِإْْسَاِعيُل ْبُن رَاِفٍع، َعمَّْن َأْخْبََ   -  4522 ُه، َعْن َأيِب أَُماَمَة  َوقَاَل اْبُن َأيِب ُعَمَر: َحدَّثَ نَا ِهَشاُم ْبُن ُسَلْيَماَن اْلَمْخُزوِميُّ
جَّ َرضِ   اِل. َي هللا َعْنه، َفذََكَر احْلَِديَث يف ِقصَِّة الدَّ

أُ  َأيِب  َأيِب َعْمرٍو، َعْن  ْبِن  ََيََْي  رَاِفٍع َعْن  ْبِن  ِإْْسَاِعيَل  ُأْخَرى َعْن  طَرِيٍق  َماَجَة ِمْن  اْبِن  هللا َعْنه، َوزَاَد  َوُهَو ِعْنَد  َرِضَي  َماَمَة 
ُفْل يف َوْجِهِه َفَمْن َلِقَيهُ مِ ِهَشام  ِفيِه: "   ". ْنُكْم فَ ْلي َت ْ

: الحديث بهذا اإِلسناد ضعيف، فيه إسماعيل بن رافع وهو المحققالبوصيري: رواه ابن أبي عمر والحاكم وصححه[ ]]  #  
ضعيف، وهو منقطع بين يحيى بن أبي عمرو وأبي أمامة الباهلي كما قال أبو حاتم وأبو زرعة، ألنه لم يسمع من أحد من  

 بمجموع الطرق حسن لغيره[والحديث  .الصحابة
 

ثَ نَا ُحَسنْيُ ْبُن َحَسِن ْبِن َعِطيََّة اْلَعْويفُّ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، قَالَ   -  4523 : ِإنَّهُ َسَأَل َأاَب َسِعيٍد  َوقَاَل َأمْحَُد ْبُن َمِنيٍع: َحدَّ
جَّاِل، فَ َقاَل: ُ عَ  اخْلُْدرِيَّ َرِضَي هللا َعْنه َعِن الدَّ جَّاَل،  َلْيِه َوَسلََّم قَاَل: "ِإنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِإنَّ ُكلَّ َنِبٍّ َقْد أَْنَذَر قَ ْوَمهُ الدَّ

َنهُ اْلُيْمََن َِمُْسوَحة  َكأَ َأاَل َوإِ َأاَل َوِإنَّهُ َقْد َأَكَل الطََّعاَم، َأاَل وإين َعاِهد  إِلَْيُكْم ِفيِه َعْهًدا مَلْ يَ ْعَهْدهُ َنِبٌّ ِإىَل أُمَِّتِه.   َا َُنَاَعة   نَّ َعي ْ َّنَّ
َا َكوَْكب  ُدّرِيٌّ. َمَعهُ ِمْثُل اجْلَنَِّة َوالنَّاِر، فَا َنهُ اْلُيْسَرى َكَأَّنَّ لنَّاُر َرْوَضة  َخْضَراُء، َواجْلَنَّةُ َغْْبَاءُ َذاُت  يف َجاِنِب َحاِئٍط، َأاَل َوِإنَّ َعي ْ

جَّاِل،  ر ْلُقَرى، ُكلََّما َدَخاَل قَ ْريًَة أنذيََدْيِه رَُجاَلِن يُ ْنِذرَاِن َأْهَل ا   ُدَخاٍن، َوَبنْيَ  ا أهلها، فإذا خرجا منه َدَخَل َأوَُّل َأْصَحاِب الدَّ
ُمت ََفّرِقُوَن يف   ُحّرَِمتَا َعَلْيِه، َواْلُمْؤِمُنوَن  َواْلَمِديَنَة  َمكََّة  اْلُقَرى ُكلََّها َغرْيَ  رَُجل   فَ َيْدُخُل  فَ ي َُقوُل  تعاىل،  فيجمعهم هللا  اأْلَْرِض، 

ُهْم: َواَّللَِّ أَلَْنطَِلقَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ ي َُقوُل لَهُ َأْصَحابُهُ ِمن ْ : ِإانَّ اَل نََدُعَك تَْتِيِه  نَّ َفَْلَْنظَُرنَّ َهَذا الَِّذي أَْنَذراََنهُ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
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نَا َسِبيَلَك، َوَلِكنَّا ََنَاُف َأْن يَ ْفِتَنكَ َوَلْو َعِلْمنَا أَ  فَ ت َتَِّبَعُه، فَ يَْأََب ِإالَّ َأْن َيَْتَِيُه، فَ ي َْنطَِلُق َحَّتَّ ِإَذا أََتى َأْدىَن   نَّهُ اَل يَ ْفِتُنَك خَلَلَّي ْ
جَّاَل اْلَكذَّاَب، فيقولون: أَْنَت تَ ُقوُل َذِلَك،  َمْسَلَحٍة ِمْن َمَساحِلِِه، َأَخُذوُه، َفَسأَلُوهُ َما َشْأنُُه؟ َوأَْيَن يُرِيُد؟ فَ ي َ  ُقوُل: أُرِيُد الدَّ

َعُث ِبِه إِلَْيَك؟ فَ ي َُقوُل: َأْرِسُلوا بِ فَ َيكْ  ِه ِإيَلَّ، فَاْنطََلُقوا ِبِه ِإلَْيِه، فَ َلمَّا تُ ُبوَن ِإلَْيِه، ِإانَّ َأَخْذاَن رَُجاًل يَ ُقوُل َكَذا وََكَذا، فنقتله أَْم نَ ب ْ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َقالَ رَ  ُ آهُ َعَرَفهُ بِن َْعِت َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ اُب الذي أنذران منه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ جَّاُل اْلَكذَّ  َلُه: أَْنَت الدَّ

َذِلَك؟ تَ ُقوُل  أَْنَت  جَّاُل:  الدَّ َلهُ  فَ َقاَل  َوَسلََّم  آمُ   َعَلْيِه  ِفيَما  يف  لَُتِطيَعينِّ  اْلُمْؤِمُن  اْلَعْبُد  فَ يُ نَاِدي  شقتني،  أَلَُشقَّنََّك  َأْو  ِبِه  ُرَك 
عجالنَّ  على  فوضعت  حِبَِديَدٍة  أََمَر  مثَّ  رجليه  َفَمدَّ  بِِه  فَ يَْأُمُر  اْلَكذَّاُب،  اْلَمِسيُح  َهَذا  النَّاُس!  أَي َُّها  اَي  َفَشقَّهُ  اِس  َذنَِبِه  ب 

جَّاُل   الدَّ قَاَل  مثَّ  تَ ْعَلمُ شقتني،  أََلْستُْم  َهَذا،  َلُكْم  َأْحي َْيُت  ِإْن  َأرَأَيْ ُتْم  فَ يَْأُخُذ َعًصا أِلَْولِيَائِِه:  نَ َعْم،  فَ ي َُقولُوَن:  رَبُُّكْم؟  َأيّنِ  وَن 
قُ  َصدَّ َأْولِيَاُؤهُ  َذِلَك  رََأى  فَ َلمَّا  قَائًِما،  فَاْست ََوى  الصَِّعيِد،  َأِو  ِشقَّْيِه  ِإْحَدى  هِبَا  ُْم  فَ َيْضِرُب  َرهبُّ أَنَّهُ  به  وأيقنوا  وأحبوه  وُه، 

جَّاُل لِ  ، مثَّ اَنَدى يف النَّاِس: ايَ َوات َّب َُعوُه، فَ ي َُقوُل الدَّ  أَي َُّها ْلَعْبِد اْلُمْؤِمِن: َأاَل تُ ْؤِمُن يِب؟ فَ َقاَل: أاََن اآْلَن َأَشدُّ َبِصريًَة ِفيَك ِمينِّ
جَّاُل: لَُتِطيَعينِّ أَْو أَلَْذحَبَنََّك،  َمْن َأطَاَعهُ فَ ُهَو يف النَّاِر َوَمْن َعَصاهُ فَ ُهَو يف اجْلَنَِّة، فَ َقالَ النَّاُس! َهَذا اْلَمِسيُح اْلَكذَّاُب،    الدَّ

ِه َفاَل يَ ْقدِ  اُب، فَأََمَر بِِه، فاضطجع َوَأَمَر ِبَذحبِْ ُر َعَلْيِه، اَل يَُسلَُّط َعَلْيِه ِإالَّ َمرًَّة  فَ َقاَل: َواَّللَِّ اَل ُأِطيُعَك أََبًدا، إِنََّك أَلَْنَت اْلَكذَّ
بَِيَديْ  فََأَخَذ  ُدَخانٍ َواِحَدًة،  َذاُت  غري  وهي  النار  يف  فَأُْلِقَي  َورِْجَلْيِه  "  ِه  َوَسلََّم:  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّ  َرُسوُل  فَ َقاَل  َذِلَك "، 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  " قَاَل أَبُو َسِعيٍد َرِضَي هللا َعْنه : َكاَن ََيِْسُب َأْصَحاُب حمَُ  َدرََجًة  الرَُّجُل أَق َْرُب أُمَّيِت ِمينِّ َوَأْرفَ ُعُهمْ  مٍَّد َصلَّى اَّللَّ
قَالَ  يَ ْهِلُك؟  َفَكْيَف  قُ ْلُت:  َعْنُه..  هللا  َرِضَي  ِلَسِبيِلِه  َمَضى  َحَّتَّ  اخْلَطَّاِب  ْبُن  ُعَمُر  الرَُّجَل  َذِلَك  اَّللَُّ َأنَّ   َأْعَلُم.  : 

َأْعَلُم َغرْيَ أن هللا تعاىل مهلكه َوَمْن َمَعُه. قُ ْلُت: قُ ْلُت: ِإنَّ ِعيَسى بن مرمي عليه الصالة والسالم ُهَو يُ ْهِلُكُه؟ قَ   ُ اَل: اَّللَّ
 َفَماَذا َيُكوُن بَ ْعَدُه. 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم "    ثَ نَا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ " قُ ْلُت: اَل  لنَّاَس يَ ْغرُِسوَن بَ ْعَدهُ اْلُغُروَس، َويَ تَِّخُذوَن ِمْن بَ ْعِدِه اأْلَْموَ َأنَّ اقَاَل: َحدَّ
" قَاَل:   : جَّاِل؟  الدَّ أَبْ َعَد   ! اَّللَِّ َوَمْأُجوُج،  ُسْبَحاَن  َيَُْجوُج  يُ ْفَتُح  مثَّ  مَيُْكثُوا،  َأْن   ُ اَّللَّ َشاَء  َما  اأْلَْرِض  يف  فَ َيْمُكثُوَن  نَ َعْم، 

َا بَِقَي َمْن    ْهِلُكوَن َمْن يف اأْلَْرِض ِإالَّ َمْن تَ َعلََّق حِبِْصٍن، فَ َلمَّا فَ َرُغوافَ ي َ  َبَل بَ ْعُضُهْم َعَلى بَ ْعٍض فَ َقالُوا: ِإَّنَّ ِمْن َأْهِل اأْلَْرِض أَق ْ
ُصوِن َوَمْن يف السََّماِء، فيمرون بسهامهم، فخرت عليه متغرية َدًما، فَ َقالُوا:   َقِد اْسرَتَْحُتْم ِمَّْن يف السََّماِء، َوبَِقَي َمْن  يف احلُْ

نَاِقِهْم،  ُروُهْم َحَّتَّ اْشَتدَّ َعَلْيِهُم احْلََصُر َواْلَباَلُء، فبينماهم َكَذِلَك ِإْذ أرسل هللا تعاىل َعَلْيِهْم نَ َغًفا يف َأعْ يف احْلُُصوِن، َفَحاصَ 
بَ ْعضُ  َفَماَل  َأْعنَاقَ ُهْم،  قَاَل:فَ َقَصَمْت  اْلَكْعَبِة،  َربُّ  قَ ت ََلُهُم  رَُجل :  فَ َقاَل  َمْوَتى،  بَ ْعٍض  خُمَاَدَعًة،   ُهْم َعَلى  ذلك  يفعلون  إَّنا 

لُّوين حِبَْبٍل، فَ َلمَّا   نَ ْفَتُح فَ َقاَل: دَ فَ َنْخُرُج ِإلَْيِهْم فَ يُ ْهِلُكواَن َكَما َأْهَلُكوا ِإْخَوانَ نَا، فَ َقاَل: اف َْتُحوا يلَ اْلبَاَب، فَ َقاَل َأْصَحابُُه: اَل 
 ". ُصوَِّنِمْ نَ َزَل َوَجَدُهْم َمْوَتى، َفَخَرَج النَّاُس ِمْن حُ 

َيَِدُ  َما  يَ ْقَتِضُموََّنَا،  َحيَاًة  هَلُْم  تعاىل  هللا  جعلها  َمَواِشي َُهْم  َأنَّ  َعْنه  هللا  َرِضَي  َسِعيٍد  أَبُو  َثيِن  ثَ نَا  َفَحدَّ َوَحدَّ قَاَل:  َغرْيََها،  وَن 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: "  َرُسو  ! َأنَّ النَّاَس يَ ْغِرُسوَن بَ عْ ُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َدُهُم اْلُغُروَس، َويَ تَِّخُذوَن اأْلَْمَواَل، قَاَل: قُ ْلُت: فسبحان اَّللَِّ

َنَما ُهْم يف جتاراَتم ِإْذ اَنَدى ُمنَاٍد مِ    َن السََّماِء: أََتى أَْمُر اَّللَِّ فَ َفزَِع َأْهُل اأْلَْرِض ِحنيَ أَبَ ْعَد َيَُْجوَج َوَمْأُجوَج؟ قَاَل: نَ َعْم، فَ ب َي ْ
ُعوا ا نَ ْسَِ َبَل بَ ْعُضُهْم َعَلى بَ ْعٍض، مثَّ أَق ْب َُلوا َعَلى جِتَاَرَِتِْم َوَأْسَواِقِهْم َوِصنَاَعِتِهْم، فَ ب َي ْ َما ُهْم َكَذِلَك ِإْذ نُوُدوا َمرَّةً  لدَّْعَوَة، َوأَق ْ

، فَاْنطََلُقوا ََنَْو الدَّْعَوِة الَّ   ُأْخَرى: ايَ  ُعوا، َوَجَعَل الرَُّجُل يَِفرُّ ِمْن َغَنِمِه َوِسْلِعِه ِقَبَل الدَّْعَوِة ِإْذ  أَي َُّها النَّاُس! أََتى َأْمُر اَّللَِّ يِت ْسَِ
َنمَ  َ تَ َعاىَل يف لقوا هللا، َوُذِهُلوا يف َمَواِشيِهْم، َوِعْنَد َذِلَك ُعطَِّلِت اْلِعَشاُر فَ ب َي ْ   ا ُهْم َكَذِلَك َيْسَعْوَن ِقَبَل الدَّْعَوِة؟ ِإْذ لَُقوا اَّللَّ

ُ، َفَمكَ  ُ، مثَّ نفخ ظَُلٍل ِمَن اْلَغَماِم، َونُِفَخ يف الصُّوِر َفَصِعَق َمْن يف السموات َوَمْن يف اأْلَْرِض ِإالَّ َمْن َشاَء اَّللَّ ثُوا َما َشاَء اَّللَّ
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ُأْخَرى   مرة  َوَشِهيفيه  زَِفري   هَلَا  َجَهنَُّم  جتَِيءُ  مثَّ  يَ ْنظُُروَن،  ِقيَام   ُهْم  يُ نَاَدى  فَِإَذا  مثَّ  ِبطُولِِه. ق   احْلَِديَث  َفذََكَر   ،" 
َهذَ  ِسيَاِق  َويف  َذِلَك،  َوَغرْيَ  النَّاِر  بَ ْعِث  َوِقصََّة  الشََّفاَعِة،  ِقصََّة  ِمْنهُ  السَُّنِن  َأْصَحاُب  َأْخَرَج  يف  َوَقْد  َوَما  خُمَالََفٍة  بَ ْعُض  ا 

 الصَِّحيِح َأَصحُّ، َواِبَّللَِّ الت َّْوِفيُق. 
#    [ وهو ضعيف[  العوفي  أبي سعيد على عطية  ومدار طرق حديث  والحاكم  يعلى  أبو  رواه  : حديث  المحقق]البوصيري: 

 و صحيح لغيره[ الباب ضعيف بإسناد أحمد بن منيع، وكثير من لفظه أخرجه مسلم ولبعضه شواهد صحيحة فه
 

َأيِب ِإْسَرائِيَل، ثنا ُسْفيَاُن، َعْن َعِليِّ ْبِن زَْيٍد، َعِن احْلََسِن، َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن  َوقَاَل أَبُو يَ ْعَلى: َحدَّثَ نَا ِإْسَحاُق ْبُن    -  4524
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَا  ". الدَّجَّاُل َقْد َأَكَل َوَمَشى يف اأْلَْسَواِق َل: " ُمَغفٍَّل َرِضَي هللا َعْنه، َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ

: الحديث بهذا اإِلسناد ضعيف، فيه  المحققواه أبو يعلى بسند ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان.[ ] ]البوصيري: ر   #  
 حسن لغيره، ومعناه صحيح من طرق أخرى[ هو بها  شواهد  وللحديث  علي بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف.

 

هللا َعْنه.  و  َ -  4525 َرِضَي  ُهَريْ َرَة  َأيِب  أَبِيِه، َعْن  ْبُن ُمَطرْيٍ، َعْن  ُموَسى  ثَ نَا  َحدَّ  : الطَّيَاِلِسيُّ َداُوَد  أَبُو  اَّللَِّ  قَاَل  َرُسوُل  قَاَل 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: "  جَّاِل ِإالَّ ِعيَسى بن َمْرمَيَ َعَلْيهِ َصلَّى اَّللَّ  ". اَلُم  السَّ  مَلْ ُيَسلَّْط َعَلى الدَّ

ا بهذا اإِلسناد، إالَّ أن   :المحقق]البوصيري: رواه أبو داود الطيالسي بسند ضعيف لضعف موسى بن مطير[ ]  #   ضعيف جدا
 [بشواهدهمعناه صحيح 

 

جَّ قال ِإْسَحاُق، أان جرير، أان املغرية، أان الشَّْعِبِّ َعْن فَاِطَمَة بِْنِت قَ ْيٍس يف ِقصَِّة    1-  4526 ِفيُكْم  الدَّ اِل قَاَلْت: َوإِنَّهُ 
 أيتها األمة. 

 
، َعْن فَاِطَمَة، يف ِقصَِّة ََتِيٍم الدَّاِريِّ َمعَ   2-  4526 جَّاِل، َويف  أان ُمَعاذُ ْبُن ِهَشاٍم، حدثنا َأيِب، َعْن قَ تَاَدَة، َعِن الشَّْعِبِّ  الدَّ

 َأرَْدُت َأْن ُأَحدَِّثُكُموهُ فَ ت َْفَرُحوا ِبِه َكَما َفرَِح ِبِه نبّيكم. ِه، فَ َأوَِّلِه َحدََّثيِن ََتِيم  حِبَِديٍث َفرِْحُت بِ 
 

وأ  3-  4526 أَتين  ََتِيًما  ِإنَّ  َوِفيِه:  اِبحْلَِديِث.  فَاِطَمَة  َعْن   ، الشَّْعِبِّ َعِن  اْلُمَجاِلُد،  ثنا  ُأَساَمَة،  أَبُو  أان  خْباً  وفيه:  خْبين 
ُلولََة ِمنَ   َرِح َوقُ رَِّة اْلَعنْيِ.  اْلفَ َمن ََعيِن اْلَقي ْ

 
َثيِن َأيِب، ِبِه. َوزَاَد: َفَخَبَط النَِّبُّ َوِفيهِ   4-  4526 ُ َعَلْيِه : قَاَل الشَّْعِبُّ: فَ َلِقيُت اْلُمَحرََّر ْبَن َأيِب ُهَريْ َرةَ فَ َقاَل: َحدَّ  َصلَّى اَّللَّ

 ًة. َوَسلََّم بَِيِدِه َنو املشرق قريب ِمْن ِعْشرِيَن َمرَّ 
 

َع الشَّْعِبَّ زَاَد ِفيِه. أَنَّهُ َسَأهَلُْم َهْل بين الناس ثقة، َوِفيِه أَ   5-  4526 َثيِن َمْن ْسَِ نَّهُ َضَرَب َقَدُمهُ  أان أَبُو ُأَساَمَة قَاَل: َحدَّ
 اَبِطَن َقَدِمِه، َوِفيِه أَنَّهُ قَاَل ِمْن ِقَبِل اْلِعَراِق. 

 #  
 

 يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ بَابُ  -  43
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ثَ نَا اْلُمِغريَةُ ْبُن ُمْسِلٍم، ثنا أَبُو ِإْسَحاَق، َعْن َوْهِب ْبِن َجاِبٍر، َعْن َعْبِد اَّللَِّ بن عمرو َرِضَي هللا - 4527 َعْنهما َفذََكَر   َحدَّ
ُْم َلْو أُْرِسُلوا َعَلى النَّاِس أَلَْفَسُدوا معايشهم،  ِمْن َوَلِد آَدَم، َأنَّ َيَُْجوَج َوَمْأُجوجَ َحِديثًا َمْرفُوًعا، قَاَل: مثَّ أَْنَشأَ َُيَدِّثُ نَا: "  َوأَّنَّ

ُهْم َأَحد  ِإالَّ تَ َرَك ِمْن ُذرِّيَِّتِه أَْلًفا َفَصاِعًدا، َوِإنَّ ِمْن َورَائِِهْم َثاَلَث أَُمٍم: َت  ".  ويل، وَتريس ومنكَوَلْن مَيُوَت ِمن ْ
ُ َعْنُه، وله حكم الرفع؛ ألنه من األمور الغيبية التي ال يقال  موقوفاا على َعْبِد َّللاَِّ بْ : صحيح المحقق] #  ِن َعْمٍرو َرِضَي َّللاَّ

 فيها بالرأي، وهللا أعلم.[ 
 

ثَ نَا َغسَّاُن وهو اْبُن الرَّبِيِع، ثنا ُموَسى، َعْن أَبِيِه، َعْن أََنٍس َرِضَي هللا َعْنه قَاَل: قَ   -  4529 ُ اَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَحدَّ َّللَّ
َقى ُمْؤِمن  ِإالَّ َماَت َعَلْيِه َوَسلََّم: "   ". اَل تَ ُقوُم السَّاَعةُ َعَلى ُمْؤِمٍن، يبعث هللا تعاىل ِرَيًا، فَ ت َُهبُّ َفاَل يَ ب ْ

ا باإِلسناالمحقق]البوصيري: رواه أبو يعلى وفي سنده موسى بن مطير وهو ضعيف[ ]  #   د المتقدم لكن معناه  : ضعيف جدا
 شواهد[صحيح بال

 

ثَ نَا َعْبُد اْلَغفَّاِر، ثنا َعِليُّ ْبُن مسهر، عن سعد ْبِن طَاِرٍق، َعْن َأيِب َحازٍِم، َعْن َأيِب ُهَريْ َرةَ َرِضَي هللا  -  4530  َعْنه أُرَاهُ  َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: "   َعثَ اَل تَ ُقومُ َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ ُ ِرَيًا مَحَْراَء ِمَن اْلَيَمِن، فيكفت هللا عز وجل هبا     السَّاَعةُ َحَّتَّ يَ ب ْ اَّللَّ

ٍن َماَتْت َعُجوز  يف  كل نفس تؤمن اِبَّللَِّ َواْلي َْوِم اآْلِخِر، َوَما يُ ْنِكُرَها النَّاُس ِمْن ِقلَِّة من ميوت فيها، َماَت َشْيخ  يف َبيِن ُفاَل 
َقى َعَلى اأْلَْرِض  ويسرى على كتاب هللا تعاىل، فَ َبيِن ُفاَلٍن.   ، َوتُ ْلِقي اأْلَْرُض أَْفاَلَذ َكِبِدَها  ِمْنهُ آيَة  رُيَْفُع ِإىَل السََّماِء َفَما يَ ب ْ

ت ََفُع هِبَا بَ ْعَد َذِلَك اْلي َْوِم، فَ َيُمرُّ هِبَا الرَُّجُل، فَ َيْضرهُِبَا برجليه، َهِب َواْلِفضَِّة، َفاَل يُ ن ْ ِه َكاَن يقتل َمْن  فَ ي َُقوُل: يف َهذِ   ِمَن الذَّ
ت ََفُع هبَِ  َلنَا، َوَأْصَبَحِت اْلي َْوَم اَل يُ ن ْ  ". ا  قَ ب ْ

 : الحديث ضعيف بإسناد أبي يعلى، إالَّ أن معناه صحيح لغيره بالشواهد[المحقق] # 
 

 بَابُ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ   -  44
ثَ نَا َسْعُد ْبُن إِ  - 4531 َعطَاِء ْبِن َيَساٍر َرِضَي هللا َعْنه قَاَل: بْ َراِهيَم، ثنا ِإبْ َراِهيُم ْبُن َسْعٍد، َعْن أَبِيِه، َعْن قَاَل احْلَاِرُث: َحدَّ

هللا َعْنه: " ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِلُعَمَر ْبَن اخْلَطَّاِب َرِضَي  ، فَ قَ قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ اُسوا َلَك  اَي ُعَمُر، َكْيَف ِبَك ِإَذا أَْنَت ِمتَّ
َوِشْْبٍ  ِذرَاٍع  َوِشْْبًا، يف  َأْذرٍُع  ِهيُلوا  َثاَلثََة  مثَّ  ِفيِه،  َيَضُعوَك  َحَّتَّ  اْحَتَملُوَك  مثَّ  َوَحنَّطُوَك،  وََكفَّنُوَك  فَ َغسَُّلوَك  رََجُعوا ِإلَْيَك  مثَّ   ،

اْلقَ  فَ تَّااَن  َأََتَك  َعْنَك  اْنَصَرفُوا  فَِإَذا  َاَب،  الرتُّ اْلَقاصِ َعَلْيَك  َأْصَواَُتَُما َكالرَّْعِد  َوَنِكري ،  ُمْنَكر   اْلَْبِْق  ْْبِ،  ِمْثُل  َوأَْبَصاُرمُهَا  ِف، 
ُ    ،" اخْلَاِطِف فَ ت َْلَتاَلَك وثرثراك، َوَهوَّاَلَك، َفَكْيَف ِبَك ِعْنَد َذِلَك اَي ُعَمُر!   قَاَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّ َوَمِعَي َعْقِلي؟ قَاَل َصلَّى اَّللَّ

 َأْكِفيَكُهَما. "، قَاَل َرِضَي هللا َعْنه: ِإًذا نَ َعمْ َعَلْيِه َوَسلََّم: "
 رَِجالُهُ ثَِقات  َمَع ِإْرَسالِِه. * 
، ورواته ثقات[ ] #    ه اإِلسناد ضعيف، رجاله ثقات، لكنحسن لغيره و : المحقق]البوصيري: رواه الحارث بن أبي ُأسامة مرسًلا

 [ .مرسل
 

ثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن حَبٍْر، ثنا َعِديُّ ْبُن َأيِب ُعَمارََة، ثنا زاَِيد  النَُّمرْيِيُّ، َعْن أََنٍس َرِضيَ َوقَاَل أَبُ  - 4535 هللا َعْنه قَاَل:  و يَ ْعَلى: َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: "   ِذي نَ ْفِسي بَِيِدِه َلَقْد رَأَْيُت َكْيَف يُ َعذَّبُوَن يف اْلَقْْبِ، فَ َوالَّ   تَ َعوَُّذوا اِبَّللَِّ ِمْن َعَذابِ قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 ". قُ ُبورِِهْم 
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ا، وفيه عدي بن أبي عمارة، وزياد النميري  المحقق]  #   ا، فيه محمَّد بن بحر الهجيمي وهو ضعيف جدا : اإِلسناد ضعيف جدا
 ومعناه صحيح[  وكًلهما ضعيف.

 

َثُم ْبُن مَجَّاٍز، َعْن َأيِب َداُوَد وََكاَن َقْد َلِقَي ِبْضَعَة َعَشَر َصَحابِيًّا،  َوقَاَل َأمْحَُد ْبُن َمِنيٍع: حَ  1- 4536 ثَ نَا أَبُو نُ َعْيٍم، ثنا اهْلَي ْ دَّ
َعَذاُب  َعَلْيِه َوَسلََّم: "  َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َعْن زَْيِد ْبِن َأْرَقَم َرِضَي هللا َعْنه َوَغرْيِِه من الصحابة َرِضَي هللا َعْنهم، قَالُوا: قَالَ 

 ". اْلَقْْبِ َحقٌّ، َفَمْن مَلْ يُ ْؤِمْن ِبِه ُعذِّبَ 
 

 . َحدَّثَ نَا َرْوح ، ثنا شعبة عن كذا 2- 4536
ا،  المحقق]البوصيري: رواه أحمد بن منيع بسند ضعيف لضعف الهيثم بن جماز[ ]  #   فيه أبو داود  : اإِلسناد ضعيف جدا

 وللحديث شواهد صحيحة متعددة[ ك باإِلجماع، وفيه الهيثم بن جماز وهو ضعيف. نفيع بن الحارث وهو مترو 
 

 بَابُ صِفَةِ الْبَعْثِ   -  45
َهاِل ْبِن َعْمرٍو، ثنا قَ ْيُس ْبُن السََّكِن، َوأَبُو    - 4539 ، َعِن اأْلَْعَمِش، َعِن اْلِمن ْ ُعب َْيَدَة ْبُن َعْبِد  قال إسحاق: أخْبان َجرِير 

، قَالَ  َث ُعَمَر ْبَن اخْلَطَّاِب َرِضَي هللا َعْنه َهَذا احْلَِديَث ف َ اَّللَِّ َقاَل: " ِإَذا ُحِشَر : ِإنَّ َعْبَد اَّللَِّ ْبَن َمْسُعوٍد َرِضَي هللا َعْنه َحدَّ
ُهْم ، َشاِخَصًة أَْبَصارُُهْم ِإىَل السَّ النَّاُس يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة، قَاُموا َأْربَِعنَي، َعَلى رؤوسهم الشَّْمسُ  َتِظُروَن اْلَفْصَل ُكلُّ بَ رٍّ ِمن ْ َماِء، يَ ن ْ

، مثَّ يُ نَاِدي ُمنَاٍد: أَلَْيَس َعْداًل ِمْن رَبُِّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم َوَصوَّ  ُهْم َبَشر  ُه، َأْن  رَُكْم َوَرزََقُكْم مثَّ َعَبْدُتُْ َغريَْ َوفَاِجٍر، اَل يَ َتَكلَُّم ِمن ْ
َ ُكلَّ قَ ْوٍم مَ  يِت َكانُوا يَ ْعُبُدوََّنَا،  ا تَ َولَّْوا، فَ ي َُقولُوَن: بَ َلى فَ يُ نَاِدي ِبَذِلَك َمَلك  َثاَلَث َمرَّاٍت، مثَّ مَيُْثُل ِلُكلِّ قَ ْوٍم آهِلَتُ ُهُم الَّ يُ َويلِّ

َقى اْلُمْؤمِ  اْلُمْؤِمُنوَن ُسجًَّدا، َوتُْدَمُج َأْصاَلُب اْلُمنَاِفِقنَي، فَ َتُكوُن  نُوَن َواْلُمنَاِفُقوَن، فَ َيِخرُّ  فَ ي َتَِّبُعوََّنَا، َحَّتَّ تُورَِدُهُم النَّاَر، فَ ي َب ْ
رؤوسكم اْرفَ ُعوا  هَلُُم:  تعاىل  هللا  فيقول  أَْقِفَيِتِهْم،  َعَلى  َوُيَِرُّوَن  اْلب ََقِر،  َصيَاِصي  َا  َواِحًدا، َكَأَّنَّ ِبَقدْ   َعْظًما  نُورُِكْم  ِر  ِإىَل 

َبنْيَ َيَدْيِه ِمْثُل اْلقَ َأْعَماِلُكْم، َفرَيَْفُع الرَّجُ  َونُورُهُ  َبنْيَ َيَدْيِه ِمْثُل اجْلََبِل، َويَ ْرَفُع الرَُّجُل رَْأَسهُ  ْصِر، َويَ ْرَفُع الرَُّجُل ُل رَْأَسُه، َونُورُهُ 
ذََكَر   َحَّتَّ  اْلب َْيِت،  ِمْثَل  َيَدْيِه  َبنْيَ  َونُورَهُ  َعلَ رَْأَسهُ  فَ َيْمُضوَن  الشََّجَرِة،  اْلَفَرِس،  ِمْثَل  وََكُحْضِر  وََكالّرِيِح،  َراِط َكاْلَْبِْق  الصِّ ى 

ِمْثلُ  رِْجِلِه  ِإهْبَاِم  َعَلى  نُورُهُ  النَّاِس  آِخُر  َقى  يَ ب ْ َحَّتَّ  الرَِّجِل.  عليه،    وََكاْشِتَداِد  ُيفى  َوَأْحيَااًن  َلهُ  ُيِضيَء  فََأْحيَااًن  َراِج،  السِّ
َافتشعب ِمْنهُ النَّاُر، َفاَل يَ َزاُل    َكَذِلَك َحَّتَّ َُيُْرَج، فَ ي َُقوُل: َما يَْدرِي َما جَنَا ِمْنهُ َغرْيِي. َواَل َأَصاَب َأَحد  ِمْثَل َما َأَصْبُت، ِإَّنَّ

َوجَنَْوُت   َحرَُّها  فَ ي َُقولُ َأَصاَبيِن  َهَذا،  َأْدِخْليِن   ! َربِّ اَي  فَ ي َُقوُل:  اجْلَنَِّة  يف  ابب  َلهُ  فَ يُ ْفَتُح  قَاَل:  َها،  ِإْن  ِمن ْ َلَعلِّي  َعْبِدي   :
ْيِنِه الَِّذي ُهَو  يف عَ َأْدَخْلُتَك َتْسأَْليِن َغرْيَُه، قَاَل: فَ ُيْدِخُلُه، فبينما هو يعجب ِِبَا ُهَو ِفيِه، إذ فتح له اَبب  آَخُر، فَ ُيْسَتْحَقرُ 

! َأْدِخْليِن هذا، فيقول: أو مل تَ ْزُعْم أَنََّك اَل  َتْسأَْليِن َغرْيَُه، فَ ي َُقوُل: َوِعزَِّتَك َوَجاَلِلَك لَِئْن أدخلتينه اَل   ِفيِه، فَ ي َُقوُل اَي َربِّ
َأْربَ َعَة أَبْ َوابٍ  ُكلَُّها َيْسَأهُلَا، مثَّ َيْست َْقبِلُهُ رَُجل  ِمْثُل النُّوِر، فَِإَذا رآه هوى، فسجد   َأْسأَُلَك َغرْيَُه، قَاَل: فَ ُيْدِخُلهُ َحَّتَّ يُْدِخَلهُ 

َا َأاَن قَ ْهَرَمان ، َلَك يف اجْلَنَِّة أَْلُف قَ ْهَرمَ َلُه، فَ ي َ  ؟ فَ ي َُقوُل: ِإَّنَّ  اٍن َعَلى أَْلِف َقْصٍر، َبنْيَ ُقوُل: َما َشْأُنَك؟ فَ ي َُقوُل: أََلْسَت ِبَريبِّ
ُعوَن اَباًب يف  ُكلِّ َقْصَرْيِن َمِسريَةُ أَْلِف َسَنٍة، يُ َرى أَْقَصاَها َكَما يَ َرى َأْداَنَها، مثَّ يُ ْفَتُح   لَهُ اَبب  ِمْن زَبَ ْرَجَدٍة َخْضرَاَء، ِفيَها َسب ْ

َها َأْزَواج  َوُسُرر  َوَمنَاِصُف فَ ي َْقُعُد َمَع َزْوَجِتِه، فَ تُ نَاِولُ  هُ اْلَكْأَس، فَ ت َُقوُل: أَلَْنَت ُمْنُذ اَنَوْلُتَك اْلَكْأَس َأْحَسُن ِمْنَك  ُكلِّ اَبٍب ِمن ْ
ِبَسبْ  َذِلَك  َعَلى َكِبِدهَ قَ ْبَل  ثِيَابَهُ  الرجال  َويَ ْلَبُس  َساِقَها،  ُمخُّ  يُ َرى   ، َشَّتَّ أَْلَواَُّنَا  ُحلًَّة،  ُعوَن  َسب ْ عليها  ِضْعًفا،  وََكِبُدَها ِعنَي  ا 



451 

 

 ."  ِمْرآتُهُ 
. هَ *   َذا ِإْسنَاد  َصِحيح  ُمتَِّصل  رَِجالُهُ ثَِقات 
: الحديث بهذا اإِلسناد صحيح، رواته ثقات، وأبو عبيدة وإن  لمحققا]البوصيري: رواه إسحاق بن راهويه بسند صحيح[ ] # 

 لم يصح سماعه من أبيه، فإنه لم ينفرد به، بل تابعه عليه قيس بن السكن األسدي[
 

الث َّقَ   -  4542 َعِقيٍل  ْبُن  اَّللَِّ  َعْبُد  َعِقيٍل  أَبُو  ثنا  اْلَقاِسِم،  ْبُن  َهاِشُم  َحدَّثَ نَا  َبْكٍر:  أَبُو  ِسنَاٍن  َوقَاَل  ْبِن  يَزِيَد  َعْن   ، ِفيُّ
َعْنه هللا  َرِضَي  اْلبَاِهِليَّ  أَُماَمَة  َأاَب  ْعُت  ْسَِ قَاَل:   ، اْلَكاَلِعيُّ ََيََْي  أَبُو  أان  َعَلْيِه   الرهاوي،   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّ  َرُسوَل  ْعُت  ْسَِ قَاَل: 

َراِط َكاْلُغاَلِم ِحنَي يُ َقّرِبُهُ أَبُوُه، َتِزلُّ َيُدهُ  ِإيّنِ أَلَْعَلُم آِخَر رَُجٍل ِمْن أُمَّ َوَسلََّم يَ ُقوُل: "  رَاَط، رَُجل  يَ ت ََلوَّى َعَلى الصِّ يِت ََيُوُز الصِّ
 تعاىل يف َمَقاِمَك َهَذا  لنَّاُر، َوَتِزلُّ رِْجُلهُ َمرًَّة، فَ ُتِصيبُ َها النَّاُر، قَاَل: فيقول َلهُ اْلَماَلِئَكُة: َأرَأَْيَت ِإْن بعثك هللاَمرًَّة، فَ ُتِصيبُ َها ا

ئًا، قَاَل: فَ ي َُقولُوَن َلُه: قُْم، فَاْمِش َفَمَشْيَت َسِوايًّ َأَُتِْْباَُن ِبُكلِّ َعَمٍل َعِمْلَتُه، قَاَل: فَ ي َُقوُل: ِإي َوِعزَّتِِه اَل َأْكُتُم ِمنْ   َعَمِلي َشي ْ
رَاَط، ، فَ ي َُقوُم، فَ َيْمِشي َحَّتَّ َُيَاِوَز الصِّ فَ ي َُقولُوَن َلُه: َأْخِْباَْن ِبَعَمِلَك الَِّذي َعِمْلَت فَ ي َُقوُل يف نَ ْفِسِه: ِإْن َأْخَْبَُْتُْم ِِبَا    َسِوايًّ

، قَاَل: فَ ي َُقولُوَن َلُه: لَنَا َعَلْيَك بَ يِّنَ َعِمْلُت رُدُّوين ِإىَل َمكَ  ة ، قَاَل: فَ ي َْلَتِفُت اين، قال: فَ ي َُقوُل: اَل َوِعزَّتِِه، َما َأْذنَ ْبُت َذنْ بًا َقطُّ
نْ يَا َأَحًدا، َفاَل يَ َرى َأَحًدا، فَ ي َقُ  وُل: َهاتُوا بَ يِّن ََتُكْم، فيختم هللا تعاىل مَيِينًا َوُِشَااًل َهْل يَ َرى ِمَن اآْلَدِميِّنَي ِمن كان يشهد يف الدُّ

ِعزَِّتَك َلَقْد َعِمْلتُ َها فَِإنَّ ِعْنِدي اْلَعظَائُِم اْلُموبَِقاُت، قَاَل: فيقول هللا  ِفيِه، َوتَ ْنِطُق يََداهُ َورِْجاَلهُ وفخذه بَِعَمِلِه، فَ ي َُقوُل: ِإي وَ 
 ". تعاىل َلُه، اْذَهْب فَ َقْد َغَفْرَُتَا َلَك 

: ضعيف بإسناد أبي بكر بن أبي شيبة. إالَّ أنه بشواهده المحقق]البوصيري: رواه أبو بكر بن أبي شيبة بإسناد حسن[ ]  #  
 إلى الصحيح لغيره.[ يرتقي 

 

ُهَري ْ   -  4545 َأيِب  ، َعْن  اْلَمْقُْبِيِّ أَبُو َمْعَشٍر، َعِن  ثنا  ُحَسنْي ،  ثَ نَا  َحدَّ َمِنيٍع:  َأمْحَُد ْبُن  قَاَل  َوقَاَل  قَاَل:  َرِضَي هللا َعْنه،  َرَة 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: "  َراُط َكَحدِّ السَّْيفِ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  ". ، َدْحض  َمزِلَّة ، َذا َحَسٍك وََكاَللِيَب الصِّ

 لرحمن السندي[اضعيف، فيه أبو معشر نجيح بن عبد : وهذا االسناد : صحيح لغيرهالمحقق] # 
 

، َعْن َأيِب اأْلَْحَوِص، َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َمْسُعوٍد    -  4546 ثَ نَا َخاِلد ، َعِن اهْلََجِريِّ د : َحدَّ َرِضَي هللا َعْنه قَاَل: ِإنَّ  َوقَاَل ُمَسدَّ
  " قَاَل:  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  اْلَعْبدَ النَِّبَّ  لَِيْدُعو  َوَجلَّ  َعزَّ   َ اَّللَّ ِفيَما    ِإنَّ  يَ ُقوَل  َحَّتَّ  َونَِعَمهُ  آاَلَءهُ  فَ ُيذَكُِّرهُ  اْلِقيَاَمِة،  يَ ْوَم 

 ". أُزَوَِّجَك ُفاَلنََة يسميها، فَ ت ََزوَّْجت ََها  يَ ُقوُل: َسأَْلَتيِن يَ ْوَم َكَذا وََكَذا َأنْ 
  #  [ ضعيف[  وهو  الهجري  فيه  بسند  رواه مسد د  لغيرهالمحقق]البوصيري:  اإلسناد  : حسن  و هذا  بن مسلم  :  فيه إبراهيم 

 الَهَجري، وهو ضعيف[ 
 

ثَ نَا ِإبْ َراِهيُم ْبُن احْلََكِم ْبِن أاََبَن، ثن  -  4551 ا َأيِب، قَاَل: ِإنَّ َأاَب َهارُوَن اْلِغْطرِيِف َحدَّثَُه، َأنَّ َأاَب الشعثاء  َوقَاَل َعْبُد: َحدَّ
عَ  هللا  َرِضَي  عباس  ابن  َأنَّ  ثَُه،  "َحدَّ ثَُه،  َحدَّ َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّ  َرُسوَل  َأنَّ  ثَهُ  َحدَّ األمني  ْنهما  الروح  عليه  -َأنَّ 

ثَُه، أن هللا -السالم عز وجل َقَضى لَيُ ْؤَتى بَِعَمِل اْلَعْبِد يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة حسناته وسيئاته فيقص بَ ْعُضَها بِب َْعٍض، فَِإَذا بَِقَيْت   َحدَّ
ُ َلهُ يف اجْلَنَِّة َما َشاَء   ". َلهُ َحَسَنة  َواِحَدة  َوسََّع اَّللَّ
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ُهْم قَاَل ِإبْ َراِهيُم: قَاَل َأيِب: فَ ُقْلُت أِلَيِب َسَلَمَة يَ زْ  َداُد: فَِإْن َذَهَبِت احْلََسَنةُ فَ َلْم يَ ْبَق َشْيء ؟ فَ َقاَل: }أُولَِئَك الَِّذيَن نَ ت ََقبَُّل َعن ْ
 َعِمُلوا َونَ َتَجاَوُز َعْن َسيِّئَاَِتِْم{ اآْليَُة:  َأْحَسَن َما

وم القيامة صحيح، ثبت  ومعنى الحديث في االقتصاص ي  : مداره على الغطريف أبي هارون، وهو غير موثق.المحقق]  #  
 في أحاديث أخرى[

 

ثَ نَا ُعب َْيُد اَّللَِّ ْبُن ُموَسى، َعْن ُموَسى ْبِن ُعب َْيَدَة، َعْن أَيُّوَب ْبِن َخاِلٍد، َعْن َعْبدِ   -  4552 اَّللَِّ ْبِن رَاِفٍع،    َوقَاَل َعْبد : َحدَّ
ا َرُسوُل  قَاَل  قَاَل:  هللا َعْنه  َرِضَي  ُهَريْ َرَة  َأيِب  َوَسلَّمَ َعْن  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ "  َّللَِّ َصلَّى  فَ ت َُقوُل  :  أُمَّيِت يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة َكالسَّْيِل،  َيَِْت ِمْن 

َعامَّ  َمَع  َجاَء  ِمَّا  َأْكثَ ُر  أُمَِّتِه  ِمْن  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  حُمَمٍَّد  َمَع  َجاَء  َلمَّا  اأْلَْنِبيَاِء  اْلَماَلِئَكُة:   ".ِة 
*  .  َضِعيف 

ومعنى الحديث صحيح    : حسن لغيرهالمحققحميد بسند فيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف[ ]]البوصيري: رواه عبد بن    #  
 اإِلسناد، فيه موسى بن عبيدة الربذي وأيوب بن خالد بن صفوان وكًلهما ضعيف[ : و ورد في أحاديث أخرى صحيحة

 

ا  -  4554 ثَ نَا  َحدَّ يَ ْعَلى:  أَبُو  هللا َوقَاَل  َرِضَي  عمر  ابن  َعِن  اَنِفٍع،  َعْن  َحِكيٍم،  ْبِن  اْلَكْوثَِر  َعِن  ُهَشْيم ،  ثنا  ُمِطيٍع،  ْبُن 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: "   "، فقالت عائشة َرِضَي هللا َعْنها:    َُيَْشُر النَّاُس ُحَفاًة، ُعَراًة، ُغْراًل َعْنهما قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: "  نَ َعمْ َساءُ ِبَِيِب أَْنَت َوأُمِّي؟ قَاَل: " َوالنِّ  َوِمْن َأيِّ َشْيٍء عجبت، اي بنت " فَ َقاَلْت: واسوأَته! فَ َقاَل َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعَلى َمْنِكِبَها وقال:  "؟ قَاَلْت: َعِجْبُت ِمْن َحِديِثَك، يَ ْنظُُر بَ ْعُضُهْم ِإىَل بَ ْعٍض، قَاَل: َفَضَرَب َصلَّىَأيِب َبْكٍر   اَّللَّ

نَي َسَنًة، اَل َيَُْكُلوَن َواَل َيْشَربُوَن،  اي بنت أيب قحافة، قد ُشِغَل النَّاُس يَ ْوَمِئٍذ َعِن النَّظَِر، َوَتْسُمو أَْبَصارُُهْم ِإىَل فَ ْوِق َأْربَعِ "  
اْلَعَرُق   ُلُغ  يَ ب ْ َمْن  فيهم  ِببصارهم،  يُ ْلِجُمهُ  شاخصني  َمْن  ُهْم  َوِمن ْ َبْطَنُه،  ُلُغ  يَ ب ْ َمْن  ُهْم  َوِمن ْ َساقَ ْيِه،  ُلُغ  يَ ب ْ َمْن  ُهْم  َوِمن ْ َقَدَمْيِه، 

اَّللَُّ  يَ ْرَحُم  فَ َيْحِملُوَن َعْرَشهُ اْلَعَرُق ِمْن طُوِل اْلُوقُوِف، مثَّ  اْلَماَلِئَكَة اْلُمَقرَِّبنَي،  فَ يَْأُمُر  اْلِعبَاَد،  َذِلَك  بَ ْعَد  السموات ِإىَل    ِمَن   
ت َ  مثَّ  اْلب َْيَضاُء،  اْلِفضَّةُ  َا  َخِطيَئة ، َكَأَّنَّ ِفيَها  يُ ْعَمْل  َومَلْ  َدم ،  َها  َعَلي ْ ُيْسَفْك  مَلْ  بَ ْيَضاَء،  اْلَماَلئِ َأْرٍض  َحْوِل ُقوُم  ِمْن  َحافِّنَي  َكةُ 

 َعزَّ َوَجلَّ، مثَّ َيَُْمُر ُمنَاِداًي، فَ يُ نَاِدي ِبَصْوٍت َيْسَمُعهُ الث ََّقاَلُن اجلِْنُّ َواإْلِْنُس:  اْلَعْرِش، َوَذِلَك َأوَُّل يَ ْوٍم نَظََرْت ِفيِه َعنْي  ِإىَل اَّللَِّ 
نَاتُُه، فيعرف ، َوَُيُْرُج ِمَن اْلَمْوِقِف، فيعرفه هللا تعاىل النَّاَس مثَّ يُ َقاُل: ََتُْرُج َمَعهُ َحسَ أَْيَن ُفاَلُن ابن ُفاَلٍن، فَ َيْشَرِئبُّ ِلَذِلكَ 

؟ فَ َيِجيئُ هللا تعاىل َأْهَل اْلَمْوِقِف تِْلَك احْلََسنَاِت، فَِإَذا َوَقَف َبنْيَ َيَدْي َربِّ اْلَعاَلِمنِي، ِقيَل: أَْيَن َأْصَحاُب   وَن رَُجاًل  اْلَمظَاملِِ
  ، َربِّ اَي  نَ َعْم،  فَ ي َُقوُل:  وََكَذا؟  فالانً كذا  َأظََلْمَت  فَ يُ َقاُل:  وأرجلهم رَُجاًل،  ألسنتهم  َعَلْيِهْم  َتْشَهُد  الَِّذي  اْلي َْوُم  َفَذِلَك 

َم اَل ِدْرَهم  َواَل ِدينَار ، ِإالَّ َأْخذ  ِمَن احْلََسنَاِت َورَدٌّ ِمَن َوأَْيِديِهْم ِِبَا َكانُوا َيْكِسبُوَن، فَ تُ ْؤَخُذ َحَسنَاتُُه، فَ ُتْدَفُع ِإىَل َمْن ظََلَمهُ يَ وْ 
ف ملَْ السَّيِّئَاِت،  ِمَّْن  بَِقَي  َمْن  يَ ُقوُم  مثَّ  َحَسَنة ،  َلهُ  َقى  يَ ب ْ اَل  َحَّتَّ  َحَسنَاتِِه  ِمْن  َيْست َْوفُوَن  اْلَمظَاملِِ  أهل  يزال  َيَُْخذْ ال  ئًا،     َشي ْ
َسيِّئَاَتِِ فَ ي َُقولُوَن: مَ  يؤخذ ِمْن  تعجلوا،  ال  هَلُْم:  فَ يُ َقاُل  َوبَِقينَا؟  اْست َْوىَف  اَبُل َغرْياَِن،  ظُِلَم  ا  َأَحد   َقى  يَ ب ْ اَل  َحَّتَّ  َفرُتَدُّ َعَلْيِه،  ْم 

: اْرِجْع ِإىَل أُمَِّك اهْلَاِويَِة، اَل ظُْلَم اْلي َْوَم،  ِِبَظَْلَمٍة، فيعرف هللا تعاىل َأْهَل اْلَمْوِقِف َأمْجَِعنَي َذِلَك، فَِإَذا فَ رََغ ِمْن َحَسنَاتِِه، ِقيلَ 
فال احلساب،  َسرِيُع   َ اَّللَّ شدة  ِإنَّ  من  رََأى  ِِبَا  ِإالَّ َظنَّ   ، َبَشر  َشِهيد  َواَل  َواَل  َواَل ِصدِّيق   ُمْرَسل   َواَل َنِبُّ  يَ ْوَمِئٍذ َمَلك   بقى   

ُ َعزَّ َوَجلَّ  العذاب أَنَّهُ اَل يَ ْنُجو، ِإالَّ َمْن عَ   ". َصَمهُ اَّللَّ
: ضعيف باإِلسناد المتقدم، ومعناه  المحققو ضعيف[ ]]البوصيري: رواه أبو يعلى الموصلي بسند فيه كوثر بن حكيم وه  #  

 صحيح ورد مفرقاا في أحاديث أخرى.[
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عَ   -  4555 ثنا  الزَُّبرْيِ،  ْبِن  اَّللَِّ  َعْبِد  ْبُن  اْلَغفَّاِر  َعْبُد  ثَ نَا  ْبِن  َحدَّ َشْهِر  َعْن  ِإْسَحاَق،  ْبِن  الرَّمْحَِن  َعْبِد  َعْن  ُمْسِهٍر،  ْبُن  ِليُّ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل: "  َحْوَشٍب، َعنْ  ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُ اأْلَوَِّلنَي َأْْسَاَء بنت يزيد َرِضَي هللا َعْنها قَاَلْت: ْسَِ ِإَذا مَجََع اَّللَّ

يَع اخْلاََلِئِق: َسي َعْ َواآْلِخرِ  َلُم َأْهُل اجْلَْمِع اْلي َْوَم َمْن أَْوىَل اِبْلَكَرِم، مثَّ يَ ْرِجُع يَن يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة َجاَء ُمنَاٍد يُ نَاِدي ِبَصْوٍت ُيْسِمُع مجَِ
اآْليَةَ  اْلَمَضاِجِع{  َعِن  ُجُنوهُبُْم  }تَ َتَجاىَف  الَِّذيَن َكاَنْت  لِي َُقِم  الذي    فَ يُ نَاِدي:  أين  فينادي:  يَ ْرِجُع  مثَّ  قَِليل ،  َوُهْم  فَ ي َُقوُموَن 

{ اآْليََة، فَ ي َُقوُموَن َوُهْم قَِليل ، مثَّ يَ ْرِجُع فَ يُ نَاِدي: لِي َُقِم الَِّذيَن كَ َكانُوا }اَل تُ ْلِهيِهْم جِتَارَ  انُوا ََيَْمُدوَن  ة  َواَل بَ ْيع  َعْن ِذْكِر اَّللَِّ
 ". ضَّرَّاِء، فَ ي َُقوُموَن َوُهْم قَِليل ، مثَّ َُيَاَسُب َسائُِر النَّاِس يف السَّرَّاِء َوال 

 [ .اإِلسناد ضعيف، فيه َعْبُد اْلَغفَّاِر ْبُن َعْبِد َّللاَِّ ْبِن الزَُّبْيِر وهو مقبول، وهذا غيره: حسن لالمحقق] # 
 

، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َبْكٍر اْلُْبَْساينُّ، قَالَ   -  4558 ثَ نَا َأمْحَُد ْبُن ِإبْ َراِهيَم الدَّْورَِقيُّ ،  : قَاَل أَبُو َعاِصٍم احلَْ َوقَاَل أَبُو يَ ْعَلى: َحدَّ َبِطيُّ
قَاَل: ثنا َبْكُر ْبُن ُخن َْيٍس، َعْن ِضَراِر ْبِن َعْمرٍو،  وََكاَن ِمْن ِخيَاِر َأْهِل اْلَبْصَرِة، وََكاَن من أصحاب حرم وسامل ْبِن َأيِب ُمِطيٍع، 

، َعْن أََنٍس، َعْن َتيم الداري َرِضَي هللا َعْنهما، َعِن النَِّبِّ صَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: "  َعْن يَزِيَد الرَّقَاِشيِّ ُ تَ بَاَرَك  لَّى اَّللَّ يَ ُقوُل اَّللَّ
ا اْلَمْوِت:  ِلَمَلِك  ،  َوتَ َعاىَل  ُأِحبُّ َحْيُث  فَ َوَجْدتُهُ  َوالضَّرَّاِء،  اِبلسَّرَّاِء  َجرَّبْ ُتهُ  َقْد  فَِإيّنِ  ِبِه،  فَْأِتيِن  َولِيِّي،  ِإىَل  ِبِه،  ْنطَِلْق  اْئِتيِن 

َمَعُهمْ َفَْلُِرََينَّهُ  اْلَماَلِئَكِة  ِمَن  ََخُْسِماَئٍة  َوَمَعهُ  اْلَمْوِت،  ِإلَْيِه َمَلُك  فَ ي َْنطَِلُق  قَاَل:  َوَمَعُهْم َضبَائُِر    ،  اجْلَنَِّة،  ِمَن  َأْكَفان  َوَحُنوط  
َها رِيح  ِسَوى رِيِح َصاِحِبِه، َمَعُهُم احْلَرِيُر اأْلَبْ َيُض ِفيِه  الرََّْيَاِن، َأْصُل الرََّْيَانَِة َواِحد ، َويف رَْأِسَها ِعْشُروَن َلْواًن، ِلُكلِّ َلْوٍن مِ  ن ْ

ُهْم َيَدهُ َعَلى ُعْضو ِمْن أَ اْلِمْسُك اأْلَْذفَ ُر، قَالَ  ْعَضائِِه، : فَ َيْجِلُس َمَلُك اْلَمْوِت ِعْنَد رَْأِسِه، َوحَتُفُّهُ اْلَماَلِئَكُة، َوَيَضُع ُكلُّ ِمن ْ
ا َذِلَك  اجلنة،َويُ ْبَسُط  إىل  اَبب   لَهُ  َويُ ْفَتُح  َذْقِنِه  حَتِْت  ِمْن  اأْلَْذفَ ُر،  َواْلِمْسُك  اأْلَبْ َيُض  َذِلَك   حْلَرِيُر  ِعْنَد  لَتُ َعلَُّل  نَ ْفَسهُ  فإن 

الصَِّبُّ  يُ َعلُِّل  بِِثَمارَِها، َكَما  َوَمرًَّة  ِبِكْسَوَِتَا،  َوَمرًَّة  ِبَِْزَواِجَها،  َمرًَّة  اجْلَنَِّة،  ِعْنَد  ِبطََرِف  لينهسنه  َأْزَواَجهُ  َوِإنَّ  َبَكى،  ِإَذا  َأْهَلهُ   
ا َوَتْْبُُز  َوقَاَل:  انتهاساً،  َيب( َذِلَك  ِما  يرى  ِلَما  ُسْرَعًة  اخْلُُروَج  يريد  اْلُْبَْساينُّ،  )قَاَل  اْلَمْوِت:    ،لرُّوُح  َمَلُك  َويَ ُقوُل  قَاَل: 

ْوِت َأَشدُّ ِبِه  ىَل ِسْدٍر خَمُْضوٍد، َوطَْلٍح َمْنُضوٍد، َوِظلٍّ َِمُْدوٍد، َوَماٍء َمْسُكوٍب، قَاَل: وَمَلُك اْلمَ اْخُرِجي أَي َّتُ َها الرُّوُح الطَّيَِّبةُ إِ 
حَتَب ُّبًا لَِربِِّه، َورِ   َعْنُه، فَ ُتَسلُّ َضا لِلرَّبِّ ُلْطًفا ِمَن اْلَواِلَدِة بَِوَلِدَها، يَ ْعِرُف َأنَّ ذلك الروح حبيب إىل ربه، فَ ُهَو يتلمس ُلْطَفهُ 

ُ تعاىل: }الَِّذيَن تَ ت ََوفَّاُهُم اْلَماَلِئَكةُ طيبني{ وقال عز وجل: }فََأمَّا ِإْن   رُوُحهُ َكَما ُتَسلُّ الشََّعَرةُ ِمَن اْلَعِجنِي، قَاَل: َوقَاَل اَّللَّ
اَل: )َرْوح ( ِمْن َجْهِد اْلَمْوِت )َوَرَْيَان ( يتلقى به و )جنة  ( { قَ 89( فَ َرْوح  َوَرَْيَان  َوَجنَُّت نَِعيٍم )88َكاَن ِمَن اْلُمَقرَِّبنَي ) 

فَإِ  قَاَل:  تُ َقابُِلُه،  إِ نَِعيٍم(  َسرِيًعا يِب  فَ َقْد ُكْنَت  َخرْيًا،  ُ َعينِّ  اَّللَّ َجَزاَك  لِْلَجَسِد:  الرُّوُح  قَاَل  رُوَحُه،  َمَلُك اْلَمْوِت  قَ َبَض  ىَل َذا 
قَاَل: َوتَ ْبِكي   َعْن معصية هللا عز وجل، فَ َقْد جَنَْيَت فأجنيت قَاَل: َويَ ُقوُل اجْلََسُد لِلرُّوِح ِمْثَل َذِلَك،طاعة هللا تعاىل َبِطيئًا يِب 

وينز  َعَمُلُه،  ِمْنهُ  َيْصَعُد  السََّماِء  ِمَن  اَبٍب  وَُكلُّ  ِفيَها،  هللا تعاىل  الَّيِت َكاَن يطيع  اأْلَْرِض  ِبَقاُع  رِزْ َعَلْيِه  ِمْنهُ  َسَنًة. ل  َأرْبَِعنَي   قُهُ 
ِمنَ  اخْلَْمُسِماَئِة  أَقَاَم  رُوَحهُ  اْلَمْوِت  َمَلُك  قَ َبَض  فَِإَذا  قَ لَّب َْتهُ قَاَل:  ِإالَّ  ِلِشقٍّ  آَدَم  بَ ُنو  يُ َقلُِّبهُ  َفاَل  َجَسِدِه،  ِعْنَد  اْلَماَلِئَكِة   

َلُهْم، وَعَلْته ِبَِْكَفاٍن قَ ْبَل َأْكَفاِن   قَ ب ْ  َبيِن آَدَم، َوَحنُوٍط قَ ْبَل َحُنوِط َبيِن آَدَم، َويَ ُقوُم ِمْن اَبِب بَ ْيِتِه ِإىَل اَبِب َقْْبِهِ اْلَماَلِئَكةُ 
عِ  َها  ِمن ْ يتصدع  صيحة  إبليس  َذِلَك  ِعْنَد  فَ َيِصيُح  قَاَل:  اِباِلْسِتْغَفاِر،  َيْست َْقبِلُونَهُ  اْلَماَلِئَكِة،  ِمَن  َجَسِدهِ  َصفَّاِن  بَ ْعِض  ظَاُم 

اْلَعْبُد َكاَن َمْعُصوًما، قَاَل فَِإَذا َصِعَد امللك ُل جِلُنُوِدِه: اْلَوْيُل َلُكْم َكْيَف َخَلَص َهَذا اْلَعْبُد ِمْنُكْم، قَاَل: فَ ي َُقولُوَن: َهَذا َويَ ُقو 
اْلَماَلِئَكةِ  ِمَن  أَْلًفا  َسْبِعنَي  يف  والسالم  الصالة  عليه  جْبيل  استقبله  السََّماِء  ِإىَل  ِسَوى  ِبُروِحِه  رَبِِّه  ِمْن  بِِبَشارٍَة  َيَْتِيِه  ، ُكلٌّ 

َمَلكُ  انْ ت ََهى  فَِإَذا  قَاَل:  َصاِحِبِه،  ِلَمَلِك ِبَشارَِة  َوتَ َعاىَل  تَ بَاَرَك   ُ اَّللَّ فَ ي َُقوُل  َساِجًدا،  الرُّوُح  َخرَّ  اْلَعْرِش  ِإىَل  ِبُروِحِه  اْلَمْوِت   
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فَ  َهَذا،  َعْبِدي  ِبُروِح  اْنطَِلْق  َمْسُكوٍب.اْلَمْوِت:  َوَماٍء  َِمُْدوٍد،  َوِظلٍّ  َمْنُضوٍد،  َوطَْلٍح  خَمُْضوٍد،  ِسْدٍر  يف   َضْعهُ 
يَاُم َفَكاَن َعْن َيَسارِِه، َوَجاَءهُ  قَاَل: فَِإذَ  َفَكاَنْت َعْن مَيِيِنِه، َوَجاَءهُ الصِّ القرآن والذكر فكاان  ا ُوِضَع يف َقْْبِِه َجاَءْتهُ الصَّاَلةُ 
رَأْ  اَنِحَيةِ ِعْنَد  يف  َفَكاَن  الصَّْْبُ  َوَجاَءهُ  رِْجِلِه،  عن  فكان  الصَّاَلِة  ِإىَل  َمْشُيهُ  َوَجاَءهُ  اْلَقْْبِ.ِسِه،    

َعُث هللا تَ َعاىَل َعَذااًب ِمَن اْلَعَذاِب، فَ يَْأتِيِه َعْن مَيِيِنِه، فَ ت َُقوُل الصَّاَلُة: َورَاَءَك، َواَّللَِّ   َا  َما زَاَل َدا قَاَل: فَ ي َب ْ ئِبًا ُعْمَرهُ ُكلَُّه، َوِإَّنَّ
عَ  فَ يَْأتِيِه  قَاَل:  َقْْبِِه،  يف  ُوِضَع  ِحنَي  اآْلَن  اْلُقْرآُن اْسرَتَاَح  فَ ي َُقوُل  رَْأِسِه،  ِمْن  َيَْتِيِه  مثَّ  َذِلَك،  ِمْثَل  يَاُم  الصِّ فَ ي َُقوُل  َيَسارِِه  ْن 

َيٍة يَ ْلَتِمُس رجله، فَ ي َُقوُل َمْشُيهُ ِإىَل الصَّاَلِة ِمْثَل َذِلَك، قَاَل: َفاَل َيَْتِيِه اْلَعَذاُب ِمْن اَنحِ َوالذِّْكُر ِمْثَل َذِلَك مثَّ َيَْتِيِه ِمْن ِعْنِد  
َويَ ُقو  فَ َيْخرُُج،  َذِلَك.  ِعْنَد  اْلَعَذاُب  فَ ي َْنَدِفُع  قَاَل  احدحسه،  قد  تعاىل  هللا  ويل  َوَجَد  ِإالَّ  َمَساغًا  َيَُِد  لِ َهْل  الصَّْْبُ  َسائِِر  ُل 

مَيْن َْعيِن َأْن أاَُبِشَر َأاَن بِن َْفِسي ِإالَّ َأيّنِ نَ  ظَْرُت َما ِعْندَُكْم، فَِإْن َعَجْزُتُْ ُكْنُت َأاَن َصاِحبُُه، فََأمَّا ِإَذا َأْجَزْأُتُْ  اأْلَْعَماِل: َأمَّا أاََن مَلْ 
رَاِط َواْلِميَزاِن.   َعْنُه، فََأاَن َلهُ ُذْخر  ِعْنَد الصِّ

ُ تَ َعاىَل َمَلَكنْيِ، أَْبَصاُرمُهَا َكاْلَْبِْق اخْلَاِطِف، َوَأْصَواَُتَُماقَ  َعُث اَّللَّ َكالرَّْعِد اْلَقاِصِف، َوأَنْ يَاهُبَُما َكالصَّيَاِصي َوأَنْ َفاُسُهَما    اَل: َويَ ب ْ
ُهَما مَ  ُهَما الرَّْأَفةُ َوالرَّمْحَُة، يُ َقاَل هَلَُما:  َكاللََّهِب، َيطَآِن يف َأْشَعارمِِهَا، َبنْيَ َمْنِكِب ُكلِّ َواِحٍد ِمن ْ ِسريَةُ َكَذا وََكَذا، َقْد نُزَِعْت ِمن ْ

ُهَما ِمْطَرقَة ، َلِو اْجَتَمَع عليهما رَبِيَعةُ َوُمَضُر مَلْ يُِقلُّوَها، قَاَل: فَ ي َ ُمْنَكر      ُقواَلِن َلُه: اْجِلْس، قَاَل: َوَنِكري ، يف َيِد ُكلِّ َواِحٍد ِمن ْ
! َوَمْن فَ َيْسَتِوي َجاِلًسا، َوتَ َقُع َأْكَفانُهُ يف ِحْقَوْيِه قَاَل: فَ ي َُقواَلِن َلُه: َمْن رَبَُّك؟ وَ  َما دينك؟ ومن نَِبيَُّك؟ قَالُوا: اَي َرُسوَل اَّللَِّ
ُ الَِّذيَن  يُِطيُق اْلَكاَلَم ِعْنَد َذِلَك َوأَْنَت َتِصُف ِمَن اْلَمَلَكنْيِ َما َتِصُف، فَ َقاَل َرُسو  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: }يُ ثَ بُِّت اَّللَّ ُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُ َما َيَشاءُ ) ءاَمُنوْا اِبْلَقْوِل الثَّ  ُ الظَّاِلِمنَي َويَ ْفَعُل اَّللَّ ُ َريبِّ  27اِبِت يف احلََيوِة الدُّنْ يَا َويف اآْلِخَرِة َوُيِضلُّ اَّللَّ ( { قَاَل: فَ ي َُقوُل: اَّللَّ
حُمَمَّ َوحْ  َونَِبيِّي  اْلَماَلِئَكُة،  ِبِه  َداَنْت  الَِّذي  ْساَلُم  اإْلِ َوِدييِنَ  لَُه،  َشرِيَك  اَل  قَاَل:  َدهُ  النَِّبيِّنَي،  َخاَُتُ  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  د  

َعانِِه ِمْن َبنْيِ يَدَ  ْيِه َأْربَِعنَي ِذرَاًعا، َوِمْن َخْلِفِه َأْربَِعنَي ِذرَاًعا، َوَعْن مَيِيِنِه َأْربَِعنَي فَ ي َُقواَلِن: َصَدْقَت قَاَل: فَ َيْدفَ َعاِن اْلَقْْبَ فَ يُ َوسِّ
الْ ِذرَاعً  )قَاَل  ذراعاً  أربعني  فيوّسعان  قَاَل  ِذرَاًعا  َأْربَِعنَي  رَْأِسِه  ِعْنِد  َوِمْن  ِذرَاًعا،  َأرْبَِعنَي  ُِشَالِِه  َوَعْن  قَالَ ا  َوَأْحِسُبهُ  (  ُْبَْساينُّ: 

 َوَأْربَِعنَي حُتَاُط ِبِه. 
فَ ي َْنظُُر   قَاَل:  فَ ْوَقَك،  اْنظُْر  لَُه:  يَ ُقواَلِن  ِإْذ  مثَّ  َمْنزُِلَك  َهَذا   ! اَّللَِّ َويلَّ  اَي  َلُه:  فَ ي َُقواَلِن  اجْلَنَِّة،  ِإىَل  َمْفُتوح   اَبب   فَِإَذا  فَ ْوقَُه، 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: "  : قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّ "، قَالَ أطعت هللا تعاىل  ْنَد َذِلَك فَ ْرَحة  َوالَِّذي نَ ْفِسي بَِيِدِه إِنَّهُ َيِصُل ِإىَل قَ ْلِبِه عِ ى اَّللَّ
! َهَذا َمْنزُِلَك َلْو  ُه: اَي َويلَّ اَّللَِّ اَل تَ ْرَتدُّ أََبًدا " مثَّ يُ َقاُل َلُه. اْنظُْر: حتتك، فينظر حتته، فَِإَذا اَبب  َمْفُتوح  ِإىَل النَّاِر، فَ ي َُقواَلِن لَ 

أخرها َعَلْيَك   فنجوت  هللا،  اَّللَِّ َعَصْيَت  َرُسوُل  فَ َقاَل   "  " َوَسلََّم:  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ ِإىَل  َصلَّى  لََيِصُل  ِإنَّهُ  بَِيِدِه  حُمَمٍَّد  نَ ْفُس  َوالَِّذي 
ُعوَن اَباًب ِإىَل اجْلَنَِّة َيَْتِيِه ِرَُيهَ   : وقالت عائشة َرِضيَ " قَالَ قَ ْلِبِه ِعْنَد َذِلَك فرحة ال يزيد أََبًدا َعة  َوَسب ْ ا  هللا َعْنها: يُ ْفَتُح َلهُ َسب ْ

ُ تَ بَاَرَك َوتَ َعاىَل.  َعَثهُ اَّللَّ  َوبَ ْرُدَها َحَّتَّ يَ ب ْ
ُ َعلَ  ، َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ ارِيِّ ُ تَ بَاَرَك َوتَ َعاىَل ِلَمَلِك ْيِه َوَسلََّم قَاَل: " وهذا ااِلْسنَاِد ِإىَل أََنِس ْبِن َماِلٍك، َعْن ََتِيٍم الدَّ يَ ُقوُل اَّللَّ

ْأِتيِن بِِه أِلَنْ َتِقَم ِمْنُه،   ِإىَل َعُدوِّي فَْأِتيِن ِبِه، فَِإيّنِ َقْد َبَسْطُت له من رِزِْقي َوَسْربَ ْلُتهُ نِْعَميِت فََأََب ِإالَّ َمْعِصَييِت، فَ اْلَمْوِت: اْنطَِلقْ 
نًا، َوَمَعهُ َسفُّود  ِمْن َحِديٍد َكِثرُي فَ ي َْنطَِلُق ِإلَْيِه َمَلُك اْلَمْوِت يف َأْكَرِه ُصورٍَة رَآَها َأَحد  ِمَن النَّاِس قَ قَاَل:   ، َلهُ اثْ نَا َعَشَر َعي ْ طُّ

يَاِط َوِهَي الشَّْوِك، َوَمَعهُ ََخُْسِماَئٍة ِمَن اْلَماَلِئَكِة، َمَعُهْم َُنَاس  َومَجْر  ِمْن مَجِْر جَ  َهنََّم، َوَمَعُهْم ِسيَاط  ِمْن اَنٍر، لِينُ َها ِلنُي السِّ
ِل ُكلِّ َشْعَرٍة  قَاَل: فَ َيْضرِبُهُ َمَلُك اْلَمْوِت ِبَذِلَك السَّفُّوِد َضْربًَة تغيب َأْصُل ُكلِّ َشوَْكٍة ِمْن َذِلَك السَّفُّوِد يف َأصْ   اَنر  تََجَُّج،

مثَّ  َوظُْفٍر،  فَ يُ ْلِقيَها يف َوِعْرٍق  َقَدَمْيِه،  ِمْن َأْظَفاِر  فَ ي َْنزُِع رُوَحهُ  َشِديًدا  لَيًّا  َذِلَك  يَ ْلوِيِه  اَّللَِّ ِعْنَد  فيكسر َعُدوُّ  قَاَل:   َعِقب َْيِه، 
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يَ  زَُع رُوُحهُ ِمْن َسْكَرًة َفرُيَوُِّح َمَلُك اْلَمْوِت َعْنُه، فَ َتْضِرُب اْلَماَلِئَكةُ َوْجَههُ َوُدبُ َرهُ بِتِْلَك السِّ اِط، مثَّ تنثره املالئكة نَ ث َْرًة، فَ تُ ن ْ
اَلِئَكةُ  ْكب َت َْيِه، مثَّ ُيْسَكُر عدو هللا عز وجل َسْكَرًة ِعْنَد َذِلَك َفرُيَفِّهُ َمَلُك اْلَمْوِت َعْنُه، قَاَل فَ َتْضِرُب اْلمَ َعِقب َْيِه، فَ يُ ْلِقيَها يف ُر 

بِتِْلَك ا َوُدبُ َرهُ  ِمْن رُْكب َت َْيِه فَ يُ ْلِقيَها يف َوْجَههُ  َمَلُك املوت نثرة فتنتزع رُوَحهُ  ثُ ُرهُ  يَاِط فَ ي َن ْ ِحْقَوْيِه قَاَل: فَ ُيْسَكُر َعُدوُّ اَّللَِّ   لسِّ
بِتِْلَك السِّ  َوُدبُ َرهُ  َوْجَههُ  َمَلُك اْلَمْوِت َعْنُه، فَ َتْضِرُب اْلَماَلِئَكةُ  يَاِط قَاَل: َفَكَذِلَك ِإىَل َصْدرِِه ِإىَل  ِعْنَد َذِلَك َسْكَرًة، َفرُيَفِّهُ 

ىل  َس َومَجَْر َجَهنََّم حَتَْت َذْقِنِه، َويَ ُقوُل َمَلُك اْلَمْوِت: اْخُرِجي أَي َّتُ َها الرُّوُح اللَِّعيَنةُ اْلَمْلُعونَةُ إ َحْلِقِه، فَ ت َْبُسُط اْلَماَلِئَكةُ النَُّحا
 رٍِد َواَل َكِرمٍي. ْسوم جهنم َوِظلٍّ ِمْن ََيُْموٍم اَل ابَ 

لِْلجَ  الرُّوُح  قَاَل  رُوَحُه،  اْلَمْوِت  َمَلُك  قَ َبَض  فَِإَذا  تعاىل،  قَاَل:  هللا  طاعة  يِب َعْن  َبِطيئًا  َقْد ُكْنَت  َشرًّا  ُ َعينِّ  اَّللَّ َجَزاَك  َسِد: 
اجْلََسُد لِلرُّوِح ِمْثَل َذِلَك، َوتَ ْلَعنُهُ بَِقاُع اأْلَْرِض الَّيِت    َسرِيًعا يِب ِإىَل معصية هللا عز وجل َوَقْد َهَلْكَت َوأُْهَلْكَت، قَاَل َويَ ُقولُ 

ُْم َقْد َأْورَُدوا َعْبًدا ِمْن َوَلِد آَدَم النَّا َكاَن يعصي هللا ُرونَهُ ِبََِّنَّ َها، قَاَل: وينطلق ُجُنوُد ِإبِْليَس يُ َبشِّ َر، فَِإَذا ُوِضَع عز وجل َعَلي ْ
ْلُيْسَرى يف اْلُيْمََن، فيبعث هللا تعاىل  َعَلْيِه َقْْبُهُ َحَّتَّ ََتْتَِلَف َأْضاَلُعُه، َوَتْدُخُل اْلُيْمََن يف اليسرى )وتدخل( ايف َقْْبِِه ُضيَِّق  

يَ ْلتَ  َحَّتَّ  فَ ت َْقِرُضهُ  َقَدَمْيِه،  َوِإهْبَاَمْي  ِبَِْرنَ َبِتِه  َيَُْخُذونَهُ  ِبِل،  اإْلِ أَفَاِعَي َكَأْعنَاِق  ِبلكني  ِإلَْيِه  تعاىل  هللا  ويبعث  َوَسِطِه،  يف  ِقنَي 
َوَأْصوَ  اخْلَاِطِف  َبنْيَ  أَْبَصاُرمُهَا َكاْلَْبِْق  ُشُعوِرمِهَا،  َيطَآِن  َوأَنْ َفاُسُهَما َكاللََّهِب،  َوأَنْ يَاهُبَُما َكالصَّيَاِصي،  اْلَقاِصِف  اَُتَُما َكالرَّْعِد 

َمِسريَ  ُهَما،  ِمن ْ َواِحٍد  ُمنْ َمْنِكَِبْ ُكلِّ  هَلَُما:  يُ َقاَل  َوالرَّمْحَُة،  الرَّْأفَةُ  ُهَما  ِمن ْ نُزَِعْت  َقْد  وََكَذا،  َواِحٍد  َة َكَذا  يَِد ُكلِّ  يف  َوَنِكري   َكر  
َها رَبِيَعةُ َوُمَضر  مَلْ يُِقلُّوَها، قَاَل: فَ ي َُقواَلِن َلُه: اْجِلْس قَاَل:   ُهَما ِمْطَرَقة ، َلِو اْجَتَمَع َعَلي ْ ْجِلُس، فَ َيْسَتِوي َجاِلًسا َوتَ َقُع فَ يَ ِمن ْ

لَ  فَ ي َُقواَلِن  قَاَل:  ِحْقَوْيِه  ِإىَل  َواَل  َأْكَفانُهُ  َدرَْيَت  اَل  َلُه:  فَ ي َُقواَلِن  َأْدِري،  اَل  فَ ي َُقوُل:  نَبِيَُّك؟  َوَمْن  ِديُنَك؟  َوَما  رَبَُّك؟  َمْن  ُه: 
َشرَ  َيِطرُي  َضْربًَة  فَ َيْضراَِبنِِه  قَاَل:  فَإِ تَ َلْيَت  فَ ي َْنظُُر  فَ ْوَقَك،  اْنظُْر  َلُه:  فَ ي َُقواَلِن  يَ ُعوَداِن  مثَّ  َقْْبِِه،  يف  ِمَن  ارَُها  َمْفُتوح   اَبب   َذا 

َ َعزَّ َوَجلَّ  ! َهَذا َمْنزُِلَك لَْو ُكْنَت أطعت اَّللَّ َوالَِّذي   َعَلْيِه َوَسلََّم: " َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ  ” قَالَ ،اجْلَنَِّة، فَ ي َُقواَلِن َلُه: َعُدوَّ اَّللَِّ
 ِعْنَد َذِلَك َحْسَرة  اَل يزيد أَبًَدا قال: فَ ي َُقواَلِن َلُه: اْنظُْر حَتَْتَك فَ ي َْنظُُر فَِإَذا اَبب  َمْفُتوح  نَ ْفُس حُمَمٍَّد بَِيِدِه إِنَّهُ لََيِصُل ِإىَل قَ ْلِبهِ 

! هَ النَّاِر، فَ ي َُقواَلنِ ِإىَل   َ َعزَّ َوَجلَّ : َعُدوَّ اَّللَِّ َوالَِّذي  َعَلْيِه َوَسلََّم: "    َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ   قَالَ   ،”َذا َمْنزُِلَك ِإْذ َعَصْيَت اَّللَّ
لََيِصُل ِإىَل قَ ْلِبِه ِعْنَد َذِلَك َحْسَرة  وال تزيد أََبًدا َعة   ". وقالت عائشة َرِضَي هللا َعْنها:    نَ ْفُس حُمَمٍَّد بَِيِدِه ِإنَّهُ  َويُ ْفَتُح َلهُ َسب ْ

ُعوَن اَباًب ِإىَل النَّاِر َيَْتِيِه َحرَُّها وْسومها حَّت  َها. َوَسب ْ ُ تَ بَاَرَك َوتَ َعاىَل ِإلَي ْ  يبعث اَّللَّ
يَاِق، َوُهَو َشاِهد  ِلَكِثرٍي ِمَّا ثَ َبَت يف َحِديِث اْلَْبَاِء َرِضَي هللا َعْنه الطَّ *   وِيِل اْلَمْشُهوِر، َوَلِكنَّ َهَذا  َهَذا َحِديث  َعِجيُب السِّ

َعْن   َرَوى  َأَحًدا  نَ ْعِرُف  اَل   ، َغرِيب  ْسنَاَد  الرقاشي اإْلِ ويزيد  اْلَوْجِه،  َهَذا  ِمْن  ِإالَّ  َعْنهما  هللا  َرِضَي  الداري  َتيم  َعْن  أََنٍس، 
ْسنَا ا، َكِثرُي اْلَمنَاِكرِي، َكاَن اَل َيْضُبُط اإْلِ احْلِْفِظ ِجدًّ ءُ  ِمْن َغرْيِِه، َوُدونَهُ  َسيِّ َد فَ يُ ْلِزُق ِِبََنٍس َرِضَي هللا َعْنه ُكلَّ َشْيٍء َيْسَمُعهُ 

 أَْيًضا َمْن ُهَو ِمث َْلُه، َأْو َأَشدَّ َضْعًفا. 
إسناده  : وهذا السند  : حسن لغيرهالمحقق]البوصيري: رواه أبو يعلى الموصلي، وفي سنده يزيد الرقاشي وهو ضعيف[ ]  #  

بال له  مسلسل  أجد  لم  الحبطي،  عاصم  أبو  وفيه  الرقاشي،  ويزيد  الملطي،  عمرو  بن  وضرار  ُخَنْيس،  بن  بكر  هم  ضعفاء، 
 ترجمة[

 
َع ُعب َْيَد ْبَن ُعَمرْيٍ ي َ   -  4560 ثَ نَا ُسْفيَاُن، َعْن َعْمرِو ْبِن ِدينَاٍر، قَاَل: ِإنَّهُ ْسَِ اَّللَِّ    : قَاَل َرُسولُ ُقولُ َوقَاَل اْبُن َأيِب ُعَمَر: َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: "   ُُيْرُِج هللا تعاىل قَ ْوًما من النار بعدما اْمُتِحُشوا ِفيَها، َوَصارُوا َفْحًما، فَ يُ ْلَقْوَن يف ََّنٍْر َعَلى اَبِب  َصلَّى اَّللَّ
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ُبُت احْلَبَّةُ يف  يِل السَّ اجْلَنَِّة، ُيَسمَّى ََّنُْر احلياة، فينبتون فيها َكَما تَ ن ْ ُبُت الث ََّعارِيُر، فَ َيْدُخُلوَن اجْلَنََّة، فَ يُ َقاَل:  محَِ ْيِل، َأْو َكَما تَ ن ْ
 ". َهُؤاَلِء ُعت ََقاءُ اَّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ من النار 

دَِّث بِِه أاب َعاِصٍم؟  َهَذا الَِّذي حتُُ وقال رجل متهم ِبَرْأِي اخْلََوارِِج يُ َقاُل َلهُ َهارُوَن أَبُو ُموَسى َأْو أَبُو ُموَسى ْبُن َهارُوَن: َما  
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم مَلْ ُأَحدِّْث بِِه. فَ َقاَل: إِلَْيَك َعينِّ اَي ِعْلُج! فَ َلْو مَلْ َأْْسَْعهُ ِمْن َأْكَثِر ِمْن َثاَلِثنَي ِمْن َأْصَحاِب َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّ   ى اَّللَّ

َنَة، َعْن َعْمرٍو، َعْن َجاِبٍر َرِضَي هللا َعْنه. َوَقْد َأْخَرَجهُ اْلُبَخاِريُّ ِمْن رِوَ  (،)َصِحيح   *  ايَِة اْبِن ُعي َي ْ
: الحديث بهذا اإِلسناد صحيح، رواته ثقات، وعبيد  المحقق]البوصيري: رواه محمَّد بن يحيى بن أبي عمر بسند صحيح[ ] # 

ُ َعَلْيِه وسلم[-َن ِمْن َأْصَحاِب َرُسوِل َّللاَِّ صر ح بأنه سمعه ِمْن َأْكَثِر ِمْن َثًَلِثيبن عمير وإن كان تابعياا إالَّ أنه   َصلَّى َّللاَّ
 

 باب الشفاعة، وفيه أحاديث من البعث   -  46
َلقِ   -  4562 َقْد  وََكاَن  َداُوَد  َأيِب  َعْن  مَجَّاٍز،  ْبُن  َثُم  اهْلَي ْ ثنا  نُ َعْيٍم،  أَبُو  ثَ نَا  َحدَّ َمِنيٍع:  ْبُن  َأمْحَُد  َعَشرَ َوقَاَل  ِبْضَعَة  ِمْن   َي 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن زَْيِد ْبِن َأْرَقَم َوَغرْيِِه ِمَن الصَّ  ُ َأْصَحاِب النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ ُهْم قَالُوا: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َحابَِة َرِضَي هللا َعن ْ
 ". ْؤِمْن هِبَا، مَلْ يَُكْن ِمْن َأْهِلَها َشَفاَعيِت يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة َحقٌّ، َفَمْن مَلْ ي ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " 

ا، فيه أبو داود  المحقق]  ]البوصيري: رواه أحمد بن منع بسند ضعيف لضعف الهيثم بن جماز[  #   : اإِلسناد ضعيف جدا
-وله شواهد صحيحة متعددة في إثبات شفاعة النبي    نفيع بن الحارث وهو متروك، وفيه الهيثم بن جماز وهو ضعيف.

وسلمصلى هللا يوم القيامة  - عليه  ُيْؤِمْن  .  ألمته  َلْم  )َفَمْن  فيبقى    ِبَها،أما قوله:  له  يشهد  ما  لم أجد  أهلها(  ِمْن  َيُكْن  َلْم 
ا، بهذا اإِلسناد[  ا جدا  ضعيفا

 

ثنا َعبْ   -  4564 اْبُن بَُكرْيٍ،  ُهَو  يُوُنُس  ْبُن ُمْكَرٍم، ثنا  َحدَّثَ نَا ُعْقَبةُ  يَ ْعَلى:  أَبُو  ْبِن  َوقَاَل  اْلَقاِسِم، َعْن َعِديِّ  اْلَغفَّاِر ْبُن  ُد 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَالَ ََثِبٍت، َعْن زِرِّ بْ  ُ  : "  ِن ُحب َْيٍش، َعْن ُأيبَِّ ْبِن َكْعٍب َرِضَي هللا َعْنه قَاَل: ِإنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ يُ َعّرُِفيِن اَّللَّ

فََأسْ  اْلِقيَاَمِة،  يَ ْوَم  ِمْدَحًة يَ ْرَضى  نَ ْفَسهُ  أَْمَدُحهُ  مثَّ   ، هِبَا َعينِّ يَ ْرَضى  َسْجَدًة  أُمَّيِت ُجُد  ََتُرُّ  يل اِبْلَكاَلِم، مثَّ  يُ ْؤَذُن  مثَّ   ، هِبَا َعينِّ
َراِط، َوُهَو َمْضُروب  َبنْيَ ظَْهرَايَنْ َجَهنََّم، فَ َيُمرُّوَن َأْسرََع ِمَن الطَّْرِف َوالسَّْهِم،   مثَّ َأْسرََع ِمْن َأْجَوِد اخْلَْيِل َحَّتَّ َُيُْرَج  َعَلى الصِّ

هَ  َزِوي بَ ْعُضَها ِإىَل ب َ الرَُّجُل ِمن ْ ًوا، َوِهَي اأْلَْعَماُل، َوَجَهنَُّم َتْسَأُل اْلَمزِيَد َحَّتَّ َيَضَع َقَدَمهُ ِفيَها، فَ ي َن ْ ْعٍض، َوتَ ُقوُل: َقْط، ا َحب ْ
احْلَْوِض   َوَأاَن َعَلى  ِقيلَ َقْط،  وَ "  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ قَاَل َصلَّى  ؟  اَّللَِّ َرُسوَل  اَي  احْلَْوُض  َوَما   :  " َشَرابَهُ  َسلََّم:  ِإنَّ  بَِيِدِه  نَ ْفِسي  َوالَِّذي 

ِمْن َعَدِد النُُّجوِم، اَل َيْشَرُب   ْكثَ رُ أَبْ َيُض ِمَن اللََّبِ َوَأْحَلى ِمَن اْلَعَسِل، َوأَبْ َرُد ِمَن الث َّْلِج، َوَأْطَيُب رَيًا ِمَن اْلِمْسِك، َوآنِي َُتهُ أَ 
 ". ا، َواَل ُيْصَرُف َفرُيَْوى أََبًداِمْنهُ إِْنَسان  فَ َيْظَمأَ أََبدً 

ا بإسناد أبي يعلىالمحقق]  #   ا    : ضعيف جدا ا صحيحا ا( لم أجد له شاهدا ومعناه صحيح. إالَّ قوله: )وال يصرف فيروى أبدا
 فيبقى على ضعفه[ 

 

أَ   1-  4566 َعْبِد َوقَاَل  ْبِن  َسِعيِد  َعْن  ُعب َْيَدَة،  ْبِن  ُموَسى  َعْن  ُموَسى،  ْبُن  اَّللَِّ  ُعب َْيُد  حدثنا  يًعا:  مجَِ َواحْلَاِرُث  َبْكٍر  بُو 
ُ َعَليْ  ْد رَأَْيُت َما تَ ْلَقى أُمَّيِت  قَ ِه َوَسلََّم: "  الرَّمْحَِن، َعْن أََنٍس، َعْن أُمِّ سلمة َرِضَي هللا َعْنهما قَاَلْت: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 ". ِمْن بَ ْعِدي، فََأخَّْرُت َشَفاَعيِت يَ ْوِم اْلِقيَاَمةِ 
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، َعنْ   2-  4566 ثَ نَا جُمَاِهُد ْبُن ُموَسى، ثنا أَبُو ُمَعاِويََة، ثنا ُموَسى ْبُن ُعب َْيَدَة الرَّبَِذيِّ  َأيِب  َسِعيِد ْبنِ   َوقَاَل أَبُو يَ ْعَلى: َحدَّ
، َعْن أََنِس، َعْن أم سلمة َرِضَي هللا َعْنهما، بِِه. َعيَّاٍش ا  لزُّرَِقيِّ

 
َثَمَة، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َخازٍِم، َفذََكَر ََنَْوُه.  3- 4566  َحدَّثَ نَا أَبُو َخي ْ

بذي وهو ضعيف، وهو في إسناديهما على موسى بن عبيدة الر ]البوصيري: رواه َأُبو َبْكِر ْبُن َأِبي َشْيَبَة َوَأُبو َيْعَلى ومدار  # 
إسناده ضعيف، فيه موسى بن عبيدة الربذي، وهو ضعيف،  :  : حسن لغيرهالمحققالصحيحين وغيرهما من حديث أنس[ ]

 وفيه سعيد بن عبد الرحمن بن أبي عياش الزرقي، ولم أجد من وثقه.[ 
 

ثَ نَا ِإسْ   -  4567 ، َأْخَْبين اْلَقاِسُم ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ُعَمَر، َعْن َأيِب َبْكِر    َحاُق ْبُن ِبْشٍر، ثنا َسِعيدُ َوقَاَل احْلَاِرُث: َحدَّ ْبُن َساملٍِ
 َعَلْيِه َوَسلََّم: "  َصلَّى اَّللَُّ ْبِن ُعَمَر ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن، َعْن َساملِِ ْبِن َعْبِد اَّللَِّ بن عمر َرِضَي هللا َعْنهم قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  

َعثُ أُبْ عَ  وَن َمِعي مثَّ أَنْ َتِظُر َأْهَل َمكََّة ُث يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة َبنْيَ َأيِب بكر وعمر َرِضَي هللا َعْنهما، مثَّ َأْذَهُب ِإىَل َأْهِل بَِقيِع اْلَغْرَقِد، فَ يُ ب ْ
 ". َحَّتَّ َيَْتُوين فَأُبْ َعُث َبنْيَ َأْهِل احْلََرَمنْيِ 

بسن  #   الحارث  رواه  ]]البوصيري:  ضعيف[  وهو  القاسم بن عبد هللا العمري  فيه  فيه  المحققد  اإِلسناد موضوع، مرسل،   :
إسحاق بن بشر أبو يعقوب الكاهلي وهو وضاع، وفيه اْلَقاِسِم ْبِن َعْبِد َّللاَِّ ْبِن ُعَمَر ْبِن حفص العمري، وهو متروك، وسالم  

 مرسلة[ -ه وسلمصلى هللا علي-، وروايته عن النبي بن عبد هللا بن عمر تابعي
 

قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  َحدَّثَ نَا َعْبُد اْلَعزِيِز ْبُن أاََبَن، ثنا َجْعَفُر ْبُن ُسَلْيَماَن، َعْن َعِليِّ ْبِن زَْيٍد، َعِن اْبِن اْلُمْنَكِدِر    -  4568
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: "   ". َبِقيِع، فَُأْحَشُر َمَعُهْم  الصَّْيَحَة فََأْخرُُج ِإىَل الْ َأْْسَُع َصلَّى اَّللَّ

ا، فيه عبد العزيز  المحقق]البوصيري: رواه الحارث بسند ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان[ ]  #   : إسناده ضعيف جدا
محمَّد بن المنكدر تابعي،  وفيه علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف، والحديث مرسل، ألن    بن أبان األموي، وهو متروك.

 .[ -صلى هللا عليه وسلم-سول وقد رواه عن الر 
 

، َعْن أََنٍس    -  4576 َثُم ْبُن مَجَّاٍز، َعِن الرَّقَاِشيِّ ، ثنا اهْلَي ْ َرِضَي هللا َعْنه قَاَل:  قَاَل َأمْحَُد ْبُن َمِنيٍع، َحدَّثَ نَا ُشَجاع  اْلب َْلِخيُّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى ا َأْشَفُع أِلُمَّيِت َحَّتَّ يُ َقاَل: اَي حُمَمَُّد! َأْخرِْج ِمَن النَّاِر َمْن يف قَ ْلِبِه َوْزُن َشِعريٍَة   اَل َأزَالُ َّللَّ

 ". ِإميَاٍن  " ِإىَل َأْن قَاَل: " فَ يُ َقاُل اَي حُمَمَُّد! َأْخرِْج َمْن يف قَ ْلِبِه ِمْقَداُر َجنَاِح بَ ُعوَضٍة ِمنْ 
اإِلسناد ضعيف، فيه  : وهذا : حسن لغيرهالمحقق منيع بسند فيه يزيد الرقاشي، وهو ضعيف[ ]]البوصيري: رواه أحمد بن  # 

 الهيثم بن جماز، ويزيد الرقاشي، وكًلهما ضعيف[ 
 

4578  -  ، الزُّْهِريِّ َعِن  َسْعٍد،  ْبُن  ِإبْ َراِهيُم  ثنا  اْلَورَْكاينُّ،  َجْعَفٍر  ْبُن  حُمَمَُّد  َحدَّثَ نَا  احْلَاِرُث:  ُحَسنْيٍ،   َوقَاَل  ْبِن  َعِليِّ  َعْن 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَ  َثيِن رَُجل  ِمْن َأْهِل اْلِعْلِم قَاَل: ِإنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ َُتَدُّ اأْلَْرُض َمدَّ اأْلَِدمِي، لَِعظََمِة اَّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ، َفاَل اَل: "  َحدَّ

، َأْخْبََ َيُكوُن ِلَرُجٍل ِمْن َبيِن آَدَم ِفيَها ِإالَّ   ين  َمْوِضَع َقَدَمْيِه، مثَّ أُْدَعى َأوََّل النَّاِس، فََأِخرُّ َساِجًدا، مثَّ يُ ْؤَذُن يل فَأَقُوُل: اَي َربِّ
َلَها    -هذا   قَ ب ْ َقطُّ  رَآهُ  َما  َواَّللَِّ  اْلَعْرِش،  ميَِنِي  َعْن  السالم  عليه  َوِجْْبِي   -وجْبيل  ِإيَلَّ،  َأْرَسْلَتهُ  يَ َتَكلَُّم،  أَنََّك  اَل  َساِكت   ُل 
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، عِ  ُ َعزَّ َوَجلَّ َصَدَق، مثَّ يُ ْؤَذُن يل يف الشََّفاَعِة، فَأَقُوُل: َأْي َربِّ بَاُدَك َعَبُدوَك يف َأْطَراِف اأْلَْرِض َوَذِلَك اْلَمَقاُم  فَ ي َُقوُل اَّللَّ
 . " اْلَمْحُمودُ 

 َصحََّحهُ احْلَاِكُم. *
الحارث   #   رواه  ]  ]البوصيري:  ثقات[  لغيرهالمحققورواته  حسن  وهذا  :  رجًلا  :  فيه  أن  إالَّ  ثقات،  رواته  ضعيف،  اإِلسناد 

 مبهماا[ 
 

 الْمَظَالِمِ بَابُ    -  48
ثَ نَا ُعب َْيُد اَّللَِّ ْبُن ُموَسى، ثنا أَبُو َجْعَفٍر الرَّاِزيُّ، ثنا أَبُو َهارُوَن، َعْن َأيِب سعيد رَ  - 4580 هللا َعْنه، عن  ِضَي قَاَل َعْبُد: َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: "  ُ ِمْنهُ يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة اَل يَظِْلُم ُمْؤِمن  ُمْؤِمنًا ِإالَّ ان ْ النِب َصلَّى اَّللَّ  ". ت ََقَم اَّللَّ
: إسناده المحقق]البوصيري: رواه عبد بن حميد بسند فيه أبو هارون العبدي وهو ضعيف، واسمه عمارة بن جوين[ ]  #  
ا، فيه أبو هارون العبدي وهو متروك الحديث، وأبو جعفر الرازي ضعيف[ ض  عيف جدًّ

 

، َعْن أََنٍس َرِضَي هللا َعْنه قَاَل: قَاَل َرسُ   -  4581 ُ  َوقَاَل أَبُو َداُوَد: َحدَّثَ نَا الرَّبِيُع، َعْن يَزِيَد ُهَو الرَّقَاِشيُّ وُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ْرُك اَل  الظُّْلُم َثاَلثَة ، َفظُْلم  اَل يرتكه هللا تعاىل، َوظُْلم  يُ ْغَفُر َوظُ   َعَلْيِه َوَسلََّم: " ْلم  اَل يُ ْغَفُر، فََأمَّا الظُّْلُم الَِّذي اَل يُ ْغَفُر، فَالشِّ

رَبِّ  َوَبنْيَ  َنهُ  بَ ي ْ ِفيَما  اْلَعْبِد  َفظُْلُم  يُ ْغَفُر،  الَِّذي  الظُّْلُم  َوأَمَّا   ،ُ اَّللَّ َوَجلَّ يَ ْغِفُرهُ  َعزَّ   ُ اَّللَّ فَ ي َُقصُّ  يرُْتَُك،  الَِّذي  َوأَمَّا  َوَجلَّ،  َعزَّ    ِه 
 ". بَ ْعَضُهْم ِمْن بَ ْعٍض 

ضعيف،  : وهذا اإلسناد  : حسن لغيرهالمحقق]البوصيري: رواه أبو داود الطيالسي بسند ضعيف لضعف يزيد الرقاشي.[ ]  #  
 هما ضعيف[ فيه الربيع بن صبيح، ويزيد بن أبان الرقاشي، وكًل

 

، َعْن    -  4582 ثَ نَا ُمْعَتِمر  د : َحدَّ الرَُّجُل يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة ِمَن احْلََسنَاِت أَْمثَاُل  َوقَاَل ُمَسدَّ َخاِلٍد، َعْن َأيِب ُعْثَماَن، قَاَل: َيَِيءُ 
مِ  َوَيَُْخُذ  ِِبَظَْلَمٍة،  يَطْلُُبهُ  الرَُّجُل  يَ َزاُل  َفَما  الرَُّواِسي،  يَ ْرِجعَ اجْلِبَاِل  َوَحَّتَّ  َحَسَنة ،  َلهُ  َقى  تَ ب ْ َما  َحَّتَّ  َحَسنَاتِِه  ِمْن   ْن  ِإلَْيِه 

عَ   ُ اَّللَّ النَِّبِّ َصلَّى  َأْصَحاِب  ِمْن  ِستًَّة  َفذََكَر  َهَذا؟  ْعَت  ْسَِ ِمَّْن  أِلَيِب ُعْثَماَن:  فَ ُقْلُت  اْبُن َسيِّئَاتِِه،  ُهُم  ِمن ْ َحِفْظُت  َوَسلََّم،  َلْيِه 
 وٍد وحذيفة وسلمان َرِضَي هللا َعْنهم. َمْسعُ 

بسبب اإلنقطاع، ولكن  ضعيف  : إسناد مسد د  المحققيهقي في كتاب البعث بإسناد جيد[ ]]البوصيري: رواه مسد د والب  #  
 إلى الصحيح لغيره[  بالشواهدمعناه صحيح، ومتنه يرتقي 

 

 بَابُ شَفَاعَةِ الْمُؤْمِننِيَ   -  49
، َعْن أََنٍس َرِضَي هللا َعْنه َفذََكَرهُ ... َحاُق ْبُن َأيِب ِإْسَرائِيَل، ثنا َرْوُح ْبُن َحدَّثَ نَا ِإسْ  -  4586  اْلُمَسيَِّب، ثنا يَزِيُد الرَّقَاِشيُّ

َهْوَن َعْنهُ نَُكفِّْر َعنُكْم َسيِّئَ  اِتُكْم َونُْدِخْلُكْم مُّْدَخالً َكرمياً  َوزَاَد: قال، وقال: وتصديق َهَذا يف اْلُقْرآِن }ِإْن جَتْتَِنُبوا َكبَائَِر َما تُ ن ْ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  ( { اآْليََة، فَ َهُؤاَلِء الَِّذيَن ََيْتَِنُبوَن اْلَكبَائَِر، َوَهُؤاَلِء الَِّذيَن يَ َقُعوَن ِفيَها، ثَ ب ََتْت هَلُْم َشَفا31) َعةُ حُمَمٍَّد َصلَّى اَّللَّ

 ." 
 [ بن المسيب، ويزيد بن أبان الرقاشي، وكًلهما ضعيف : إسناده ضعيف، فيه روحالمحقق] # 
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ثَ نَا ِإْْسَاِعيُل، ثنا أَيُّوُب، َعْن َأيِب ِقاَلبََة َرِضَي هللا َعْنه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ   -  4587 د : َحدَّ ُ َعَلْيِه    َوقَاَل ُمَسدَّ َصلَّى اَّللَّ
 ".  رَُجٍل ِمْن أُمَّيِت َأْكثَ ُر ِمْن َبيِن ََتِيٍم لََيْدُخَلنَّ اجْلَنََّة ِبَشَفاَعةِ َوَسلََّم: " 

 [ ، رواته ثقات، لكنه مرسل.حسن لغيره، وهذا إسناد: المحقق [ ]رواه مسد د مرسًلا ورواته ثقات ]البوصيري:  # 
 

اْلُمِغريَةُ الشَّاِميُّ، عَ   -  4588 اْلُمطَرِِّف  أَبُو  ثنا   ، َخَلف  ثَ نَا  َحدَّ أَبُو يَ ْعَلى:  ُشَعْيٍب، َعْن َوقَاَل  ، َعْن َعْمرِو ْبِن  اْلَعْرزَِميَّ ِن 
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم:   ُ اخْلاََلِئَق يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة، اَنَدى ُمنَاٍد:  " أَبِيِه، َعْن َجدِّهِ َرِضَي هللا َعْنه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِإَذا مَجََع اَّللَّ

ِسَراًعا ِإىَل   ي َُقوُم اَنس  َوُهْم َيِسري ، فَ ي َْنطَِلُقوَن ِإىَل اجلنة سراعاً. فتلقاهم اْلَماَلِئَكُة، فَ ي َُقولُوَن: ِإانَّ رَأَيْ نَاُكمْ أَْيَن َأْهُل اْلَفْضِل؟ ف َ 
نَا  ْن أَنْ تُْم؟ فَ ي َُقولُوَن: ََنُْن َأْهُل اْلَفْضِل، فَ ي َُقولُوَن: َوَما َفْضُلُكْم؟ فَ ي َُقولُوَن: كُ اجْلَنَِّة، َفمَ  نَّا إذا ظُِلْمنَا َصَْباَْن، َوِإَذا ُأِسيَء إِلَي ْ

َأْجرُ  فَِنْعَم  اجْلَنََّة  اْدُخُلوا  هَلُُم:  فَ يُ َقاُل  َحُلْمنَا،  نَا  ُجِهَل َعَلي ْ َوِإَذا  فيتقدم   اْلَعاِمِلنَي.  َعَفْواَن  الصْب؟  َأْهُل  أَْيَن  ُمنَاٍد:  يُ نَاِدي  مثَّ 
 ُقوَن ِإىَل اجْلَنَِّة سراعاً، قال: فتلقاهم اْلَماَلِئَكُة، فَ ي َُقولُوَن: ِإانَّ نَ َراُكْم ِسَراًعا إىل اجلنة، فمن أَنْ ُتْم؟اَنس  َوُهْم َيِسري ، فَ ي َْنطَلِ 

ا َنْصِْبُ َعْن معاصي هللا  ْْبِ فَ ي َُقولُوَن: َوَما َصْْبُُكْم؟ فَ ي َُقولُوَن: ُكنَّا َنْصِْبُ َعَلى طاعة هللا تعاىل، وَُكنَّ فَ ي َُقولُوَن: ََنُْن َأْهُل الصَّ 
أَْو قَاَل: يف ذات    - تعاىل  مثَّ يُ نَاِدي ُمنَاٍد: أَْيَن اْلُمَتَحابُّوَن يف هللا  عز وجل فَ يُ َقاُل هَلُُم: اْدُخُلوا اجْلَنََّة فَِنْعَم َأْجُر اْلَعاِمِلنَي.

وجل   عز  حُمَمَّدٍ   -هللا  أَبُو  َيِسري    (؟)َشكَّ  َوُهْم  اَنس   فَ ي َُقولُوَن:  فَ ي َُقوُم  اْلَماَلِئَكُة،  فَ ت ََلقَّاُهُم  ِسَراًعا،  اجْلَنَِّة  ِإىَل  فَ ي َْنطَِلُقوَن   ،
فَ ي َُقولُوَن:    -َأْو يف ذات هللا عز وجل    -ُن اْلُمَتَحابُّوَن يف هللا عز وجل  رَأَيْ نَاُكْم ِسَراًعا إىل اجلنة، فمن أَنْ ُتْم؟ فَ ي َُقولُوَن: َنَْ 

حَتَابُّكُ  يف  َوَما َكاَن  َونَ ت َنَاَوُل  تعاىل،  هللا  يف  َونَ ت ََعاَطُف  تعاىل،  هللا  يف  َونَ ت ََزاَوُر   ، اَّللَِّ يف  نَ َتَحابُّ  فَ ي َُقولُوَن: ُكنَّا  تعاىل،  ْم؟  هللا 
ادْ  هَلُُم:  قَالَ فَ يُ َقاُل  اْلَعاِمِلنَي،  َأْجُر  فَِنْعَم  اجْلَنََّة  َوسَ   ُخُلوا  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّ  اْلَمَوازِيَن  َرُسوُل  وجل  عز  هللا  يضع  مثَّ  لََّم: 

 ". لِْلِحَساِب، بَ ْعَدَما يَْدُخُل َهُؤاَلِء اجْلَنََّة 
 * .  َضِعيف 
ا: المحقق[ ]رواه أبو يعلى الموصلي وفي سنده العرزمي وهو ضعيف]البوصيري:  #   [ الحديث بهذا اإِلسناد ضعيف جدا

 

 باب العفو عن املظامل   -  51
، َعنْ قَاَل  - 4590 َبَة احْلََبِطيُّ ثَ نَا جُمَاِهُد ْبُن ُموَسى، ثنا َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َبْكٍر، ثنا َعبَّاُد ْبُن َشي ْ  َسِعيِد ْبِن أََنٍس،  أَبُو يَ ْعَلى: َحدَّ

، ِإذْ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َجاِلس  نَا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ رَأَيْ نَاهُ َضِحَك َحَّتَّ بََدْت ثَ نَااَيُه، فَ َقاَل لَهُ   َعْن أََنٍس َرِضَي هللا َعْنه قَاَل: بَ ي ْ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: "  ُعَمُر َرِضَي هللا َعْنه: َما َأْضَحَكَك اَي َرُسوَل اَّللَِّ ِبَِيِب  رَُجاَلِن َجثَ يَا ِمْن أُمَّيِت َبنْيَ   أَْنَت َوأُمِّي؟ فَ َقاَل َصلَّى اَّللَّ

ُ َعزَّ َوَجلَّ: َأْعِط َأَخاَك مظلمته يدي رب العزة جل جالله، فَ قَ  ، ُخْذ يل َمظَْلَميِت ِمْن َأِخي، قَاَل اَّللَّ ، اَل َأَحُدمُهَا: اَي َربِّ
ُ تَ َعاىَل لِْلَمظُْلوِم: َكْيَف َتْصَنُع ِبَِِخيَك َومَلْ يَ ْبقَ  َشْيء ؟، قَاَل: َربِّ   ِمْن َحَسنَاتِهِ قال: اي َربِّ مَلْ يَ ْبَق ِمْن َحَسنَاِت َشْيء  قَاَل اَّللَّ

نَا َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ فَ ْلَيْحِمْل َعينِّ ِمْن َأْوزَاِري  ِإنَّ َذِلَك لِي َْوم  َعِظيم ،   َعَلْيِه َوَسلََّم اِبْلُبَكاِء، مثَّ قَاَل: " " قَاَل: وفاضت َعي ْ
ُهْم ِمْن أَْوزَارِهِ  ْم، فقال هللا تبارك وتعاىل لِلطَّاِلِب: اْرَفْع َبَصَرَك فَاْنظُْر يف اجْلِنَاِن فَ َرَفَع رَْأَسُه، ََيْتَاُج النَّاُس ِفيِه َأْن َُيَْمَل َعن ْ

، َأَرى َمَداِئَن ِمْن ِفضٍَّة، َوُقُصورًا ِمْن َذَهٍب، ُمَكلََّلًة اِبللُّْؤلُِؤ أِلَيِّ َنِبٍّ َهَذا، أِلَيِّ ِصدِّ فَ َقاَل: أَ  َشِهيٍد   يٍق َهَذا، أِلَيِّ ْي َربِّ
؟ قَاَل:  َهَذا؟ قَاَل: َهَذا ِلَمْن َأْعَطى الثََّمَن، قَاَل: اَي َربِّ َوَمْن مَيِْلُك ذلك؟ قال جل وعال: أَْنتَ   ََتِْلُكُه، قَاَل: ِِبَاَذا اَي َربِّ
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ُخذْ  تَ َعاىَل:   ُ اَّللَّ قَاَل  َقْد َعَفْوُت َعْنُه،  فَِإيّنِ   ، َربِّ قَاَل: اَي  اجْلَنََّة  تَ ْعُفو َعْن َأِخيَك  فََأْدِخْلهُ  رسول هللا   بَِيِد َأِخيَك  قَاَل  " مثَّ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم عن َذِلَك: " َ عز وجل ُيْصِلُح َبنْيَ اْلُمْؤِمِننَي يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة   َصلَّى اَّللَّ َ َوَأْصِلُحوا َذاَت بَ ْيِنُكْم فَِإنَّ اَّللَّ  ". فَات َُّقوا اَّللَّ

ا. *   َضِعيف  ِجدًّ
ا فيه  :  المحقق[ ]رواه أبو يعلى بسند ضعيف لضعف سعيد بن أنس وعباد بن شيبة.]البوصيري:    #   اإِلسناد ضعيف جدا

 [ شيبة الحبطي، وهو منكر الحديث، وشيخه سعيد بن أنس مجهول.عباد بن 
 

 بَابُ صِفَةِ النَّارِ وَأَهْلِهَا أَعَاذَنَا اللَّهُ مِنْهَا   -  52
، َعْن أََنِس ْبِن  َوقَاَل أَبُو    -  4597 ثَ نَا أَبُو ُمَعاِويََة، َعِن اأْلَْعَمِش، َعْن يَزِيَد الرَّقَاِشيِّ َماِلٍك َرِضَي هللا َعْنه قَاَل: َبْكٍر: َحدَّ

، فَ َقاَل: " ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يوماً َدِوايًّ َع رسول هللا َصلَّى اَّللَّ َحَجر  ِمْن شفري جهنم منذ   أُْلِقيَ "    :قَالَ   ،؟"اَي ِجْْبِيُل! َما َهَذاْسَِ
 ". َسْبِعنَي َخرِيًفا، اآْلَن اْست ََقرَّ يف قَ ْعرَِها

حديث الباب ضعيف؛ ألن مداره  : المحقق[ ]بو بكر بن أبي شيبة وفي سنده يزيد الرقاشي وهو ضعيفرواه أ]البوصيري:  # 
 [على يزيد الرقاشي، وهو ضعيف، ومعناه صحيح ورد في أحاديث أخرى صحيحة

 

 بَابُ صفة اجلنة وأهلها   -  53
ُهَما َعَلى َصاِحِبِه    -قال إسحاق: أخْبان َعْبُد الرَّزَّاِق، ثنا الث َّْوِريُّ َوَمْعَمر     1-  4601 َعْن َأيِب ِإْسَحاَق،   -يَزِيُد ُكلُّ ِمن ْ

ْم ِإىَل اجْلَنَِّة زَُمًرا َحَّتَّ ِإَذا َجآُءوَها{ يَق الَِّذيَن ات ََّقْوا َرهبَُّ َعْن َعاِصِم ْبِن َضْمَرَة، َعْن َعِليٍّ َرِضَي هللا َعْنه، يف قَ ْوِلِه تَ َعاىَل: }َوسِ 
َأْصِلَها    [73  :الزمر ] ِمْن  الث َّْوِريُّ:(  )َوقَاَل  َساِقَها،  ِمْن  َُيُْرُج   ): َمْعَمر  )قَاَل  َشَجَرًة  اجْلَنَِّة  اَبِب  ِعْنَد  نَاِن،    -َوَجُدوا  َعي ْ

َا أُِمُروا  فَ َعَمُدوا ِإىَل ِإْحَدامهَُ  َها  ا، َفَكَأَّنَّ : فَاْغَتَسُلوا هِبَا )َوقَاَل الث َّْوِريُّ:( فتوضؤوا ِمن ْ َفاَل ُتْشَعُث رؤوسهم    -هِبَا )قَاَل َمْعَمر 
عَ  َوَجَرْت  اِبلدَِّهاِن،  ادََّهُنوا  َا  أَبًَدا، َكَأَّنَّ َذِلَك  بَ ْعَد  ُجُلوُدُهْم  تُ َغريَُّ  َواَل  أَبًَدا،  َذِلَك  النَِّعيمِ بَ ْعَد  َنْضَرةُ  ِإىَل  َلْيِهْم  َعَمُدوا  مثَّ   ،

َخرَ  ِإالَّ  سوءاً  وال  أذى  َواَل  َقًذى  بُطُوَِّنِْم  يف  َقى  يَ ب ْ َفاَل  َأْجَوافَ ُهْم،  َفطَهََّرْت  َها،  ِمن ْ َفَشرِبُوا  اْلَماَلِئَكةُ  اأْلُْخَرى  َوتَ ت ََلقَّاُهُم  َج 
طِ  }َساَلم  َعَلْيُكْم  اجْلَنَِّة،  اَبِب  َخاِلدِ َعَلى  فَاْدُخُلوَها  ُتْم  ) ب ْ اْلَمْكُنوِن،  [ 73  :الزمر ]({  73يَن  اْلوِْلَداُن َكاللُّْؤلُِؤ  َوتَ ت ََلقَّاُهُم   ،

ابِ  نْ يَا  الدُّ َأْهِل  ِوْلَداُن  يطيف  هِبِْم َكَما  يُِطيُفوَن  هَلُْم،  تعاىل  هللا  أعد  ِِبَا  ُُيِْْبُوََّنُْم  ثُوِر،  اْلَمن ْ )َيَِيُء(كاللؤلؤ  َبِة    حْلَِميِم  اْلَغي ْ ِمَن 
ُهْم ِإىَل الزَّ )يَ ُقولُونَ  ُ َلَك َكَذا وََكَذا، َوَأَعدَّ َلَك َكَذا وََكَذا، مثَّ َيْذَهُب اْلُغاَلُم ِمن ْ ْوَجِة ِمْن َأْزَواِجِه، فَ ي َُقوُل:  ( : أَْبِشْر َأَعدَّ اَّللَّ

نْ يَا  الدُّ يف  )بِِه(  يُْدَعى  الَِّذي  ِه  اِبْسِْ ُفاَلن   َجاَء  اْلَفَرحُ َقْد  فَ َيْسَتِخفَُّها  رَأَيْ َتُه؟  ،  أَْنَت  فَ ت َُقوُل:  اَبهِبَا  ُأْسُكفَِّة  َعَلى  تَ ُقوُم  َحَّتَّ   ،
ِمنْ  َوَأمْحََر  َوَأْصَفَر  َأْخَضَر  َبنْيَ  اللُّْؤلُِؤ  َجْنَدِل  يَانِِه َعَلى  بُ ن ْ ِإىَل تَِْسيِس  فَ ي َْنظُُر  فَ َيِجيءُ  ََيِْلسُ   قَاَل:  لَْوٍن، مثَّ  َزرَايِبُّ    ُكلِّ  فَِإَذا 

ثُوثَ  فَ َلْواَل  َمب ْ بِنَائِِه،  َسْقِف  ِإىَل  فَ ي َْنظُُر  رَْأَسُه،  يَ ْرَفُع  مثَّ  َمْوُضوَعة ،  َوَأْكَواب   َمْصُفوَفة ،  َوََّنَاِرُق  :(  ة ،  َمْعَمر  )قَاَل  تعاىل   َ اَّللَّ َأنَّ 
لَُه،   َذِلَك  َسخََّر  الث َّْوِريُّ:(  )َوقَاَل  لَهُ  َذِلَك  َر  بِبَ َقدَّ يُْذَهَب  َأْن  الَِّذي  أَلَملَّ  َّللَِِّ  }احْلَْمُد  فَ ي َُقوُل:  اْلَْبِْق،  ِمْثُل  ُهَو  َا  ِإَّنَّ َصرِِه، 

 . [ 43  :األعراف ]َهَدااَن{ اآلية 
 

َي هللا َعْنه قَاَل: ِإنَّهُ أخْبان ََيََْي ْبُن آَدَم، ثنا زَُهرْي ، َعْن َأيِب ِإْسَحاَق، َعْن َعاِصِم ْبِن َضْمَرَة، َعْن َعِليٍّ َرضِ   2  -  4601
ُْم ِإىَل اجْلَنَِّة زَُمرً  ا، َفذََكَر ََنَْوهُ قَاَل: فَِإْذ َجْنَدُل اللُّْؤلُِؤ فَ ْوَقهُ َصْرح ،  ذََكَر النَّاَر فَ َعظََّم أَْمَرَها، مثَّ قَاَل: ُيَساُق الَِّذيَن ات ََّقْوا َرهبَّ
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مثَّ  قَاَل:  َوَأْصَفُر،  َوَأْخَضُر  . َأمْحَُر  هلذا{  هداان  الَِّذي  َّللَِِّ  }احْلَْمُد  َوقَالُوا:  َها  َعَلي ْ واتكؤوا  النِّْعَمِة  تِْلَك  ِإىَل  نَظَُروا    
 

َوقَاَل: مثَّ يَ تَِّكُئ َعَلى َأرِيَكٍة ِمْن أرائك،  أخْبان ََيََْي، ثنا إِ    3  -  4601 ْسنَاِد ََنَْوهُ  مثَّ  ْسَرائِيُل، َعْن َأيِب ِإْسَحاَق هِبََذا اإْلِ
 .  يَ ُقوُل: احْلَْمُد َّللَِِّ

 
ُت، َعْن َأيِب ِإْسَحاَق، َعْن َعاِصِم ْبِن َضْمَرةَ   قَالَ   4  -  4601 ، َعْن َعِليٍّ َرِضَي هللا َعْنه قَاَل: أَنَّهُ ََيََْي: َحدَّثَ نَا مَحَْزةُ الزَّايَّ

َأْن َيْذُكَر، مث  ُ َها َما َشاَء اَّللَّ ُْم ِإىَل اجْلَنَِّة زَُمرًا{  ذََكَر النَّاَر، َفذََكَر ِمن ْ  قَاَل: يف َعَمٍد ِمدود، مثَّ قَاَل: }َوِسيَق الَِّذيَن ات ََّقْوا َرهبَّ
 َهرْيٍ. َفذََكَر ََنَْو َحِديِث زُ  73الزمر 

 ُموِر. َهَذا َحِديث  َصِحيح ، َوُحْكُمهُ ُحْكُم اْلَمْرفُوِع، ِإْذ اَل جَمَاَل لِلرََّأِي يف ِمْثِل َهِذِه اأْلُ  *
 

بَِتَماِمِه.   َوَقدْ   5  -  4601 زَُهرْيٍ  َعْن  اجْلَْعِد،  ْبِن  َعِليِّ  َعْن  ِت  اجْلَْعِدايَّ يف  اْلب ََغِويُّ   َرَواهُ 
 

ِت أَبُو نُ َعْيٍم يف ِصَفِة اجْلَنَِّة َعِن اْبِن فَاِرٍس، َعْن حُمَمَِّد ْبِن َعاِصٍم، َعْن َأيِب ََيََْي احْلِمَّاينِّ  َوَرَواهُ  6  - 4601 ، َعْن مَحَْزَة الزَّايَّ
 بَِتَماِمِه. 

إسناد حديث  :  المحقق[ ]رواه إسحاق بن راهويه بسند صحيح وحكمه حكم المرفوع إذ ليس للرأي فيه مجال  ]البوصيري: # 
 [ الباب بالطرق المتقدمة جميعها حسن

 

ثَ نَا ََيََْي ْبُن َعْبِد احلَْ   -  4602 ، َعْن طَاِرِق ْبِن ِشَهاٍب، َعْن  َوقَاَل َعْبُد َواحْلَاِرُث: َحدَّ ِميِد، ثنا ُحَصنْيُ ْبُن ُعَمَر، ثنا خُمَاِرق 
قَاَل:   هللا َعْنه  َرِضَي  اخْلَطَّاِب  ْبِن  اجْلَنَِّة  ُعَمَر  َأيف  حُمَمَُّد،  اَي  فَ َقالُوا:  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ النَِّبِّ َصلَّى  ِإىَل  اْلي َُهوِد  ِمَن  اَنس   َجاَء 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: "  فَ  نْ يَا؟ قَاَل َصلَّى "، قَالُوا: فَ يَْأُكُلوَن َكَما َيَْ نَ َعْم، ِفيَها فَاِكَهة  َوََنْل  َورُمَّان   اِكَهة ؟ قَاَل َصلَّى اَّللَّ ُكلُوَن يف الدُّ
  " َوَسلََّم:  َعَلْيِه   ُ َذِلَك  اَّللَّ َوَأْضَعاُف  احْلَوَ نَ َعْم،  فَ ي َْقُضوَن  قَالُوا:   "" َوَسلََّم:  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ قَاَل َصلَّى  مثَّ اِئَج؟  يَ ْعَرقُوَن  َوَلِكْن  اَل 

 ". ْن َأًذى  يَ ْرَشُحوَن، فيذهب هللا تعاىل َما يف بُطُوَِّنِْم مِ 
]البوصيري: رواه عبد بن حميد والحارث كًلهما عن يحيى بن عبد الحميد عن حصين بن عمر األحمسي وهو ضعيف[   #  

ا بإسناد عبد بن حميد والحارث؛ ألن مداره على حصين بن عمر األحمسي وهو متروك. : حالمحقق]   ديث الباب ضعيف جدًّ
 واألحاديث الصحيحة األخرى[ومعناه صحيح ثبت في اآليات 

 

ثَ نَا َداُوُد ْبُن ُرَشْيٍد، ثنا حُمَمَُّد ْبُن ِهاَلٍل اخْلَْواَلينُّ، َعنْ   -  4604 َثِم الطَّاِئيِّ َوُسَلْيِم ْبِن  َوقَاَل احْلَاِرُث: َحدَّ  َصْفَواَن، َعِن اهْلَي ْ
ُ َعَلْيِه َوَسلَّ  ، َوذََكٍر اَل مَيَلُّ، َوِإنَّ الرَُّجَل  َم ُسِئَل َعِن اْلُبْضِع يف اجْلَنَِّة، فقال: "َعاِمٍر قَااَل: ِإنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ نعم، مقيل َشِهيٍّ

نُ ليتكئ فيه اْلُمتََّكأَ ِمقْ   ". هُ َداَر َأْربَِعنَي َسَنًة، اَل يَ َتَحوَُّل َعْنهُ َواَل مَيَلُُّه، َيَْتِيِه ِفيِه َما اْشت ََهْت نَ ْفُسهُ َوقَ رَّْت َعي ْ
.]البوصيري:  #   [ حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف: المحقق[ ]رواه الحارث بن أبي أسامة مرسًلا
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،:  َوقَالَ   -  53 ثَ نَا ُمَعلَّى ْبُن َمْهِديٍّ ُ   َحدَّ َحدَّثَ نَا ُعْثَماُن ْبُن َمطٍَر َعْن َعِليِّ ْبِن احْلََكِم، َعْن اَنِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر َرِضَي اَّللَّ
ُهَما قَاَل: قَاَل َرُسوُل  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  اَّللَِّ َصلَّىَعن ْ  ". اِء الدُّبُِر، فَِإنَّهُ يَْذَهُب اِبْلبَاُسورِ َعَلْيُكْم ِبِِنْ قَ "اَّللَّ

ا بسبب عثمان بن َمَطر الَشيَباني]المحقق:  #   (: موضوع.[ 798[ ]السلسلة الضعيفة )هذا الحديث ضعيف جدا
 

ثَ نَا َداُوُد ثنا َمْيَسَرةُ َعْن َأيِب َعاِئَشَة السَّْعِديِّ َعْن يَزِيَد    -  245 الرَّمْحَِن  ْبِن ُعَمَر َعْن َأيِب َسَلَمَة ْبِن َعْبِد  َوقَاَل احْلَاِرُث َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلَّ  ُهم قَااَل َخطَب َنَا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُ َعن ْ َم َفذََكَر َحِديثًا طَوِياًل َوِفيِه " َوَمْن َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة َواْبِن َعبَّاٍس َرِضَي اَّللَّ

ُ ِبُكلِّ ِشْْبٍ َأْو قَاَل ِبكُ َبََن َّللَِِّ َمْسِجًدا َأعْ  لِّ ِذرَاٍع َأْربَِعنَي أَْلَف أَْلِف َمِديَنٍة ِمْن َذَهٍب َوِفضٍَّة َوُدرٍّ َواَيقُوٍت َولُْؤلٍُؤ يف  طَاهُ اَّللَّ
ُعوَن أَْلَف َداٍر يف ُكلِّ َداٍر أَْلُف ب َ  يٍر َعَلى ْيٍت يف ُكلِّ بَ ْيٍت َأْربَ ُعوَن أَْلَف َسرِ ُكلِّ َمِديَنٍة َأْربَ ُعوَن أَْلَف َقْصٍر يف ُكلِّ َقْصٍر َسب ْ

َأْربَ ُعوَن   بَ ْيٍت  َويف ُكلِّ  َوِصيَفٍة  أَْلَف  َأْربَ ُعوَن  بَ ْيٍت  َويف ُكلِّ  اْلِعنِي  احْلُوِر  ِمَن  زَْوَجة   َسرِيٍر  َماِئَدٍة  ُكلِّ  َعَلى ُكلِّ  َماِئَدٍة  أَْلَف 
ُ تَ َعاىَل َولِيَّهُ ِمَن القوة ما َيت َعَلى تِْلَك اأْلَْزَواِج  َقْصَعٍة َأْربَ ُعوَن أَْلَف لَْوٍن ِمَن الطَّ   َأْربَ ُعوَن أَْلَف َقْصَعٍة يف ُكلِّ  َعاِم َويُ ْعِطي اَّللَّ

 َوَذِلَك الطََّعاِم َوالشََّراِب يف يَ ْوٍم َواِحدٍ 
 . َهَذا َحِديث  َمْوُضوع  * 

 [(245وجزء من متنه، في حديث )تقدم هذا الحديث بسنده [ ]المحقق:  245]مطالب: 
 

ثَ نَا َداُوُد ثنا َمْيَسَرَة َعْن َأيِب َعاِئَشَة َعْن يزيد بن عمر َعْن َأيِب َسَلَمَة َعْن َأيِب ُهرَ   - 245 يْ َرَة َواْبِن َعبَّاٍس  َوقَاَل احْلَاِرُث َحدَّ
ُهم قَااَل َخطَب َنَا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ  ُ َعن ْ اَفَظ َعَلى اجْلََماَعِة َحْيُث َكاَن َوَمَع َمْن َكاَن َمرَّ  َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َقاَل " َمْن حَ َرِضَي اَّللَّ

َلَة اْلبَ  ِمِع يف َأوَِّل زُْمَرٍة َمَع السَّابِِقنَي َوَوْجُههُ َأْضَوأُ ِمَن اْلَقَمِر لَي ْ َلٍة َحاَفَظ  ْدِر وََكاَن َلهُ ِبُكلِّ يَ ْومٍ َعَلى الصراط َكاْلَْبِْق الالَّ  َولَي ْ
ثَ َوابُ  َها  تَ عَ َعَلي ْ  ُ اَّللَّ َأْعطَاهُ  ُمْؤِمنًا  يُ ْؤِذَي  َأْن  َغرْيِ  ِمْن  َتْكِبريٍَة  أو  فأدرك  املقدم  الصَّفِّ  َعَلى  َحاَفَظ  َوَمْن  َشِهيٍد  ثَ َواَب    اىَل 

 اْلُمَؤذِِّن يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة " 
 يف ََنِْو ََخَْسِة َأْورَاقٍ َهَذا َحِديث  َمْوُضوع  َساَقهُ احْلَاِرُث * 

 [(245تقدم هذا الحديث بسنده وجزء من متنه، في حديث )[ ]المحقق:  245 ]مطالب:
 

ثَ نَا َداُوُد ْبُن اْلُمَحْبَِّ ثنا َمْيَسَرةُ ْبُن َعْبِد رَبِِّه َعْن َأيِب َعاِئَشَة السَّْعِديِّ عَ   -  245 َأيِب  ْن يزيد بن عمر َعْن  قَاَل احْلَاِرُث َحدَّ
َعْبِد   ْبِن  عَ َسَلَمَة   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّ  َرُسوُل  َخطَب َنَا  قَااَل  ُهما  َعن ْ  ُ اَّللَّ َرِضَي  َعبَّاٍس  َواْبِن  ُهَريْ َرةَ  َأيِب  َعْن  َفذََكَر  الرَّمْحَِن  َوَسلََّم  َلْيِه 

فَاق َْتَصدَ  رَاُضوَن  بِِه  َوُهْم  قَ ْوًما  أَمَّ  َوَمْن   " ِفيِه  طَوِياًل  َوقِ َحِديثًا  ُحُضورِِه  يف  هِبِْم  ِمْثُل    فَ َلهُ  َوقُ ُعوِدِه  َوُسُجوِدِه  َورُُكوِعِه  َراَءتِِه 
 ِإىَل رَِعيَِّتِه  زَِلِة َأِمرٍي َجائٍِر ُمْعَتٍد مَلْ ُيْصِلحْ ُأُجورِِهْم َوَمْن مَلْ يَ ْقَتِصْد هِبِْم يف َذِلِك رُدَّْت َعَلْيِه َصاَلتُهُ َومَلْ تَ َتَجاَوْز تَ َراِقَيهُ وََكاَن ِِبَنْ 

ِبَِيِب َومَلْ   اَّللَِّ  َرُسوَل  اَي  َعْنهُ   ُ اَّللَّ َرِضَي  طَاِلٍب  َأيِب  ْبُن  َعِليُّ  فَ َقاَل  تَ َعاىَل  اَّللَِّ  ِبَِْمِر  ِفيِهْم  اجْلَائِِر    يَ ُقْم  اأْلَِمرِي  َمْنزَِلةُ  َوَما  َوأُمِّي 
ُيْصِلْح ِلَرِعيَِّتِه َوملَْ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُهَو رَاِبُع َأْربَ َعٍة َوُهَو َأَشدُّ النَّاِس  يَ ُقْم ِفيِهْم ِبَِْمٍر اَّللَِّ   اْلُمْعَتِدي الَِّذي مَلْ   تَ َعاىَل قَاَل َصلَّى اَّللَّ

 َعَذااًب يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة إِبِْليُس َوِفْرَعْوُن َوقَابِيُل قَاِتُل الن َّْفِس َواأْلَِمرُي اجْلَائُِر رَابُِعُهْم " 
 َحِديث  َمْوُضوع   َهَذا* 

 [ .245تقدم الكًلم على هذا الحديث في باب فضل من أذن محتسباا برقم [ ]المحقق:  245]مطالب: 
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يِب َسَلَمَة ْبِن ُعَمَر َعْن أَ احْلَاِرُث حدثنا َداُوُد ْبُن اْلُمَحْبَِّ ثنا َمْيَسَرةُ ْبُن َعْبِد رَبِِّه َعْن َأيِب َعاِئَشَة السَّْعِديِّ َعْن يَزِيَد   - 245
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َقاَل " َمْن تَ َوىلَّ    ْبِن عبد الرمحن عب َأيِب ُهَريْ َرَة وابن عباس رضي هللا عنهم قَااَل َخطَب َنَا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ث َ  تعاىل  هللا  أعطاه  وجل  هللا عز  ِبَذِلَك وجه  يُرِيُد  تعاىل  مساجد هللا  َمْسِجٍد ِمْن  َوَأْربَِعنَي  َأَذاَن  َنِبٍّ  أَْلِف  أَْلَف  َأْربَِعنَي  َواَب 
ويدخل يف َشَفاَعَتهُ َأْربَ ُعوَن أَْلَف أَْلِف أُمٍَّة يف ُكلِّ أُمٍَّة َأْربَ ُعوَن أَْلَف أَْلِف رَُجٍل أَْلَف أَْلِف ِصدِّيٍق َوَأْربَِعنَي أَْلَف أَْلِف َشِهيٍد  

ِف َسرِيٍر وَن أَْلَف أَْلِف َداٍر يف ُكلِّ َداٍر َأرْبَ ُعوَن أَْلَف أَْلِف بَ ْيٍت يف ُكلِّ بَ ْيٍت َأْربَ ُعوَن أَْلَف أَلْ َوَلهُ يف كل جزء ِمَن اجلنات َأرْبَ عُ 
مَ  أَْلِف  َأرْبَِعنَي أَْلَف  نْ يَا  الدُّ َسَعةُ  َها  ِمن ْ َسَعةُ ُكلِّ بَ ْيٍت  اْلِعنِي  احْلُوِر  زَْوَجة  ِمَن  َسرِيٍر  زَْوَجٍة َأْربَ ُعوَن رٍَّة  َعَلى ُكلِّ  َبنْيَ َيَدْي ُكلِّ 

َمائِ  أَْلَف أَْلِف  َأْربَ ُعوَن  بَ ْيٍت  يف ُكلِّ  َوِصيَفٍة  أَْلِف  َأْربَ ُعوَن  أَْلَف  َقْصَعٍة  يف ُكلِّ  َقْصَعٍة  أَْلِف  أَْلَف  َمائَِدٍة َأْربَ ُعوَن  َدٍة َعَلى ُكلِّ 
عهم ِبدىن بَ ْيٍت ِمْن بُ ُيوتِِه ِِبَا شاءا ِمَن الطََّعاِم َوالشََّراِب َواللِّبَاِس َوالطِّيِب َوالثَِّماِر  أَْلَف أَْلِف َلْوٍن َلْو نَ َزَل ِبِه الثقالن ألوس

اأْلَْشيَاِء  َوأَ  َهِذِه  ِمْن  ِفيِه  ِِبَا  ُمْكَتٍف  َها  ِمن ْ بَ ْيٍت  َواحْلَُلِل ُكلُّ  َواحْلُِليِّ  َوالطََّراِئِف  التَُّحِف  اآْل ْلَواِن  اْلب َْيِت  قَاَل َعِن  فَِإَذا  َخِر 
ُعوَن أَْلَف أَْلِف َملَ  ُ اْكت َن ََفهُ َسب ْ ٍك ُكلُُّهْم ُيَصلُّوَن َعَلْيِه َوَيْست َْغِفُروَن َلهُ َوُهَو يف ِظلِّ رمحة هللا  اْلُمَؤذُِّن َأْشَهُد َأْن اَل إَِلَه ِإالَّ اَّللَّ

 أَْلَف أَْلِف َمَلٍك مثَّ َيْصَعُدوَن بِِه إىل هللا تعاىل   عز وجل َحَّتَّ يَ ْفرَُغ َوَيْكُتُب لَهُ ثَ َوابَهُ َأْربَ ُعونَ 
ُ ِفيَما اْفرَتَىَهَذا َمْوُضوع  اْخت ََلَقهُ َمْيَسَرةُ ْبُن *   َعْبِد رَبِِّه فَ َقبََّحهُ اَّللَّ

متهم    ألن في إسناده داود بن المحبر، وهو  -كما قال الحافظ-الحديث بهذا اإلسناد موضوع    [ ]المحقق:245]مطالب:  
 بالوضع، وميسرة بن عبد ربه، وهو وضاع.[ 

 
ثَ نَا َداُوُد ْبُن اْلُمَحْبَِّ،  -  434 ِق َأيِب ُمْسِلٍم، َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك    قَاَل احْلَاِرُث: َحدَّ ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن، َعْن َعالَّ َبَسةُ  ثنا َعن ْ

ُ َعْنهُ قَالَ  ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ َرُسوُل اَّللَِّ صَ  :قَالَ  :َرِضَي اَّللَّ  " فَ َقدُِّموا أَْفَضَلُكْم   ،ِإَماُم اْلَقْوِم َواِفُدُهْم ِإىَل اَّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ " :لَّى اَّللَّ
الحديث بهذا اإلسناد واٍه؛ فإن فيه داود بن المحبر،  ]المحقق:    عًلق ضعيف، وداود يروي الموضوعات.[  ]البوصيري:  #  

 (: موضوع[ 890[ ]األلباني في ضعيف الجامع )بد الرحمن، وهو متروكوهو متهم بالوضع، وعنبسة بن ع 
 

الرُّ َوقَاَل    -  626 َوَقْد َغَزا َمَعنَا  أَبُو َعِليٍّ  ثنا  يِصيُّ  اْلِمصِّ َبَة ثنا أَبُو احْلََسِن  قُ ت َي ْ ْبُن  احْلََسُن  َحدَّثَ نَا  رَُجاًل  احْلَاِرُث  وََكاَن  وَم 
ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى اَّللَُّ َصاحِلًا َعاِبًدا َعْن َأيِب َخي ْ  رَفَ َعهُ  ُ َعْنه  َرِضَي اَّللَّ َوَسلََّم قَاَل " َمْن َصلَّى رَْكَعَتنْيِ بَ ْعَد  َثَمَة َعْن َعِليٍّ   َعَلْيِه 

مَ  َعْشَرَة  ََخَْس  َأَحد    ُ اَّللَّ ُهَو  َوُقْل  اْلِكتَاِب  فَاحِتََة  رَْكَعٍة  يف ُكلِّ  قَ َرأَ  اْلَمْغِرِب  ِمَن  رَْكَعيتَِ  َهَذا  لَهُ  فَ يُ َقاُل  اْلِقيَاَمِة  يَ ْوَم  َجاَء  رًَّة 
فَ يَ  دِّيِقنَي  مِ الصِّ َهَذا  فَ يُ َقاُل  فَ َيُجوزُُهْم  النَِّبيِّنَي  ِمَن  َهَذا  فَ يُ َقاُل  فَ َيُجوزُُهْم  الشَُّهَداِء  ِمَن  َهَذا  فَ يُ َقاُل  اْلَماَلِئَكِة  ُجوزُُهْم  َن 

َتِهَي ِإىَل َعْرِش الرَّمْحَِن"  فَ َيُجوزُُهْم َواَل ََيُْجُب َحَّتَّ   يَ ن ْ
 قُ ْلُت َهَذا َمْْت  َمْوُضوع  * 

والمصيصي ال  626]مطالب:   وهو متروك،  قتيبة  الحسن بن  وذلك لحال  الحافظ موضوع،  وصفه  الحديث كما  ]المحقق:   ]
 يعرف، ولنكارة متنه.[ 

 
يِّ َعْن يزيد بن عمر َعْن  دَّثَ نَا َمْيَسَرةُ ْبُن َعْبِد رَبِِّه َعْن َأيِب َعاِئَشَة السَّْعدِ قَاَل احْلَاِرُث: َحدَّثَ نَا َداُوُد ْبُن اْلُمَحْبَِّ حَ   - 715

ُ عنهم قاال: َخطَب َنَا َرُسوُل اَّللَِّ  ُ َعَلْيِه َوَسلَّ َأيِب َسَلَمَة ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة َواْبِن َعبَّاٍس َرِضَي اَّللَّ َم َفذََكَر   َصلَّى اَّللَّ
احْلَمْ  فَ َقاَل  َخَطَب  مثَّ  َوِفيِه  ِبطُولِِه  َعَلْيِه احْلَِديَث  َونَ ت َوَكَُّل  بِِه  َونُ ْؤِمُن  َوَنْست َْغِفُرهُ  به  ونؤمن  وستغفره  َوَنْسَتِعيُنهُ  ََنَْمُدهُ  َّللَِِّ  ُد 
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ُ َوْحَدهُ اَل َشرِيَك له وان حممد   اِت َأْعَمالِنَا َمْن َعْبُدهُ ورسلوله َونَ ُعوذُ اِبَّللَِّ ِمْن ُشُروِر أَنْ ُفِسنَا َوَسيِّئَ َوَنْشَهُد َأْن اَل ِإلََه ِإالَّ اَّللَّ
ُ َفاَل ُمِضلَّ لَهُ َوَمْن ُيْضِلْل َفاَل َهاِدَي َلهُ   يَ ْهِدِه اَّللَّ

ر في مواضع متعددة هذا الحديث ذكره الحافظ ابن حج[ ]البوصيري: خطبة َكَذَبها داود بن المحبر[ ]المحقق:  715]مطالب:  
َنْحِو خمسة  من المطالب، وأحياناا يسوق بعضه حسب الباب الذي يذكره   اْلَحاِرُث ِفي  فيه وقال: َهَذا َحِديٌث َمْوُضوٌع، َساَقُه 

 [ أوراق، َواْلُمتََّهُم ِبِه َمْيَسَرُة ْبُن َعْبِد َربِ ِه اَل بورك فيه.
 

ثَ نَا َمْيَسَرةُ ْبُن َعْبِد رَبِِّه َعْن َأيِب  احْلَاِرُث: َحدَّثَ نَا َداُوُد ْبن    –  799 َعاِئَشَة السَّْعِديِّ َعْن يزيد بن عمر َعْن َأيِب اْلُمَحْبَِّ َحدَّ
اَّللَِّ  َرُسوُل  َخطَب َنَا  قَااَل  ُهْم  َعن ْ هللا  َرِضَي  َعبَّاٍس  َواْبِن  ُهَريْ َرَة  َأيِب  َعْن  الرَّمْحَِن  َعْبِد  ْبِن  اَّللَُّ   َسَلَمَة  َفذََكَر َصلَّى  َوَسلََّم  َعَلْيِه   

َقاَل ُعَمُر ْبُن  يِّتًا َوَأدَّى اأْلََمانََة ِفيِه َكاَن َلهُ ِبُكلِّ َشْعَرٍة ِمْنهُ ِعْتُق رَقَ َبٍة َورُِفَع َلهُ هِبَا ِماَئةُ َدرََجٍة ف َ احْلَِديَث َوِفيِه َوَمْن َغسََّل مَ 
ُ َعلَ اخْلَطَّاِب َرِضَي هللا َعْنهُ وََكْيَف يُ َؤدِّ  َنهُ فَِإْن ُهَو  ي اأْلََمانََة ِفيِه اَي َرُسوَل اَّللَِّ قَاَل َصلَّى اَّللَّ ْيِه َوَسلََّم َيْسرُتُ َعْورَتَهُ َوَيْكتُُم َشي ْ

ُ تَ َعاىَل عورته على رؤوس اخْلَاَلِئقِ  َنهُ َومَلْ َيْسرُتْ َعْورََتهُ أَْبَدى اَّللَّ  مَلْ َيْكُتْم َشي ْ
 (.[ 715: هذا حديث طويل موضوع، تقدم ِإسناده وذكر شطر منه برقم )[ ]المحقق799]مطالب: 

 
ثَ نَا َمْيَسَرةُ ْبُن َعْبِد رَبِِّه َعْن َأيِب َعاِئَشَة السَّْعِديِّ    –  818 َعْن يَزِيَد ْبِن ُعَمَر َعْن َأيِب احْلَاِرُث: َحدَّثَ نَا َداُوُد ْبُن اْلُمَحْبَِّ َحدَّ

ُهمْ َسَلَمَة ْبِن َعْبِد الرَّ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َقاَل َمْن  مْحَِن َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة َواْبِن َعبَّاٍس َرِضَي هللا َعن ْ  قَااَل َخطَب َنَا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ِماَئةِ  َوحَمُْو  َحَسَنٍة  أَْلِف  ِمائَةُ  يَ ْرِجَع  َحَّتَّ  َُيْطُوَها  ُخْطَوٍة  ِبُكلِّ  فَ َلهُ  َجنَازًَة  فَِإْن َصلَّى   تَِبَع  َدرََجٍة  أَْلِف  ِماَئِة  َسيَِّئٍة َورَْفُع  أَْلِف 

َحَّتَّ عَ  َلهُ  اْست َْغَفُروا  دفنا  َشِهَد  َوِإْن  يَ ْرِجَع  َحَّتَّ  َلهُ  َيْست َْغِفُروَن  َمَلٍك  أَْلَف  ُعوَن  َسب ْ ِبِه  وُكَِّل  َها  َقْْبِهِ َلي ْ ِمْن  َعَث  يُ ب ْ   
 َهَذا َحِديث  َمْوُضوع  * 

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -هذا جزء من الخطبة المكذوبة َعَلى النَِّبيِ   ]المحقق:[ 818]مطالب:   ، َوَقِد ذكرها المصنف مراراا.[ -َصلَّى َّللاَّ
 

ثَ نَا َداُوُد َعْن َمْيَسَرَة َعْن َأيِب َعاِئَشَة َعْن يَزِيَد َعْن َأيِب َسَلَمَة َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة وَ   –  863  َعبَّاٍس َرِضَي هللا اْبنِ احْلَاِرُث: َحدَّ
قَااَل   ُهَما  َميٍِّت َصلَّى عَ َعن ْ َوَمْن َصلَّى َعَلى  َوِفيِه  احْلَِديَث  َفذََكَر  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ اَّللَِّ َصلَّى  َرُسوُل  ِجْْبِيُل َعَلْيِه  َخطَب َنَا  َلْيِه 

ُعوَن أَْلَف َمَلٍك َوُغِفرَ  َم ِمْن َذنِْبِه َوِإْن أَقَ  الصَّاَلةُ َوالسَّاَلُم َوَمَعهُ َسب ْ َاَب انْ َقَلَب َوَلهُ ِبُكلِّ  َما تَ َقدَّ اَم َحَّتَّ يدفن وحَّت َعَلْيِه الرتُّ
ُ تَ َعاُخْطَوٍة َحَّتَّ يَ ْرِجَع ِإىَل َمْنزِِلِه ِقريَاط  ِمَن اأْلَْجِر َواْلِقريَاُط ِمْثُل ُأُحٍد َوَمْن َحَفَر َقْْبًا ِلُمْسِلمٍ  ىَل َعَلى النَّاِر َوبَ وَّأَهُ  َحرََّمهُ اَّللَّ

تًا يف  َعاَء َواحْلََبَشِة لََوِسَعُهمْ بَ ي ْ   اجْلَنَِّة َلْو ُوِضَع َما َبنْيَ َصن ْ
 َهَذا َحِديث  َمْوُضوع  * 

الموضوعة، وقد تقدم الكًلم   -صلى هللا عليه وسلم-هذا جزء من الخطبة المنسوبة إلى النبي   [ ]المحقق:863]مطالب: 
 (.[ 715وبيان درجته في حديث رقم )على سنده، 

 
ثَ نَا َداُوُد ْبُن اْلُمَحْبَِّ حدثنا َمْيَسَرةُ ْبُن َعْبِد رَبِِّه َعْن َأيِب َعاِئَشَة َعْن يزيد بن عمر عَ   –  973 ْن َأيِب َسَلَمَة ْبِن احْلَاِرُث: َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفذََكَر احْلَِديَث َوِفيِه هم قَااَل َخطَب َنَا َرُسوُل اَّللَِّ َعْبِد الرَّمْحَِن َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة وابن عباس َرِضَي هللا َعنْ   َصلَّى اَّللَّ
َها ِمْثَل َجَبِل ُأُحٍد ِمْن نَِعيِم اجْلَنَِّة َوَمْن مَ  َق ِبَصَدَقٍة أعطاه هللا تعاىل بَِوْزِن ُكلِّ َذرٍَّة ِمن ْ لَهُ  َشى هِبَا ِإىَل ِمْسِكنٍي َكاَن  من َتَصدَّ
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ُهْم ِمْثُل َذِلَك اأْلَْجِر كَ ِِبِْثِل َذِلَك َوَلْو َتَداوَ  اِماًل َوَما ِعْنَد  هَلَا َأرْبَ ُعوَن أَْلَف ِإْنَساٍن َحَّتَّ َتِصَل ِإىَل اْلِمْسِكنِي َكاَن ِلُكلِّ َواِحٍد ِمن ْ
 اَّللَِّ َخرْي  َوأَبْ َقى لِلَِّذيَن ات َُّقوا َوَأْحَسنُوا 

 ْوُضوع  َهَذا َحِديث  مَ * 
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -هذا جزء من الخطبة الموضوعة َعَلى النَِّبيِ    ]المحقق:[ 973]مطالب:   .[ -َصلَّى َّللاَّ

 
اْلَواِحِد    -  1001 َعْبِد  ْبُن  اْلَولِيُد  َأْخَْبين  اْلَبْصِريُّ  ِبْشٍر  َأيِب  ْبُن  ِبْشُر  احْلََسِن  أَبُو  حدثنا  احْلَاِرُث  َحيَّاُن احْلَرَّاينُّ َوقَاَل  ثنا   

ْعُت َرُسوَل  َبْصِريُّ َعْن ِإْسَحاَق ْبِن نُوٍح َعْن حُمَمَِّد ْبِن َعِليٍّ َعْن َسِعيِد ْبِن زَْيِد ْبِن َعْمرِو بن نفيل َرِضَي هللا َعنْ الْ  ه قَاَل ْسَِ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوأَق َْبَل َعَلى ُأَساَمَة بن زيد َرِضَي هللا َك َأْن َُتْت ََلَج  َعْنهما فَ َقاَل ايَ اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  ُأَساَمةُ َعَلْيَك ِبطَرِيِق اجْلَنَِّة َوِإايَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم   ْفِس  الظََّمأُ يف اهْلََواِجِر َوَحْبُس الن َّ ُدوََّنَا فَ َقاَل اَي َرُسوَل اَّللَِّ ما َأْسرَُع َما يُ ْقَطُع بِِه َذِلَك الطَّرِيُق قَاَل َصلَّى اَّللَّ
ال ِة  َلذَّ إَعْن  َأَحبَّ  َشْيء   لَْيَس  ِإنَّهُ  َوَجلَّ  اَّللَِّ َعزَّ  ِإىَل  يُ َقرُِّب  فَِإنَّهُ  اِبلصَّْوِم  َوَعَلْيَك  ُأَساَمةُ  اَي  َفِم  نَِّساِء  رِيِح  ِمْن  تعاىل  هللا  ىل 

َعْل فَِإنََّك تُْدِرُك  اْلَمْوُت َوَبطُْنكَ الصَّائِِم تَ َرَك الطََّعاَم والشراب هلل تعاىل فَِإِن اْسَتطَْعَت َأْن َيَْتَِيكَ   َجائِع  وََكِبُدَك ظَْمآُن فَاف ْ
َوُيَصلِّي عَ  َلْيَك اجْلَبَّاُر َفذََكَر احْلَِديَث َوِفيِه ِبَذِلَك َشَرَف اْلَمْنِزِل يف اآْلِخَرِة َوحَتُلُّ َمَع النَِّبيِّنَي فَ ت َْفَرُح ِبُقُدوِم رُوِحَك َعَلْيِهْم 

 نَّ أَق َْرَب النَّاِس من هللا تعاىل يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة َلَمْن طَاَل ُحْزنُهُ َوَعَطُشهُ َوُجوُعهُ يف الدنيا  َلْم اَي ُأَساَمةُ أَ َواعْ 
 وسيأِت إن شاء هللا بتمامه يف الزُّْهدِ * 

حاق بن نوح، وبشر بن  [ ]المحقق: هذا الحديث بهذا اإلسناد موضوع، آفته حيان بن البصري، وفيه إس1001]مطالب:  
أبي بشر، ولم أر من ترجم لهما، وفيه الوليد بن عبد الرحمن، وهو مجهول.[ ]الخطيب: موضوع، محمَّد بن علي لم يدرك  
عمل   من  وهو  يعرفون،  ال  اإلسناد  رجال  وأكثر  بشيء،  ليس  والوليد  كذاب،  جبلة،  بن  هللا  عبد  ابن  هو  وحيان  ا،  سعيدا

 المتأخرين.[ 

نَا َداُوُد ْبُن اْلُمَحْبَِّ ثنا َمْيَسَرةُ ْبُن َعْبِد رَبِِّه َعْن َأيِب َعاِئَشَة َعْن يزيد بن عمر َعْن َأيِب َسَلَمَة َل احْلَاِرُث َحدَّث َ َوقَا - 1011
ُ َعَلْيهِ ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة وابن عباس َرِضَي هللا َعْنهما قَااَل َخطَب َنَا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّ  َوَسلََّم َفذََكَر احْلَِديَث   ى اَّللَّ

 َعْن ذكر هللا تعاىل  َوِفيِه َوَمْن صام رمضان وكف َعِن اْلِغيَبِة َوالنَِّميَمِة َواْلَكِذِب َواخْلَْوِض يف اْلبَاِطِل َوأَْمَسَك ِلَسانَهُ ِإالَّ 
يَع َجَوارَِحهُ َعْن حما َأَذى اْلُمْسِلِمنَي َكاَن َلهُ ِمَن اْلُقْرََب عند هللا تعاىل َأْن َتََسَّ رُْكب ََتهُ  رم هللا تعاىل َوَعنْ وََكفَّ َْسَْعهُ َوَبَصَرهُ َومجَِ

 رُْكَبَة غْباهيم الخليل عليه الصالة والسالم 
 َهَذا َحِديث  َمْوُضوع  * 

ا متروك.[ 1011]مطالب:   [ ]المحقق: داود متروك وميسرة أيضا
 

ثَ نَا َداُوُد ْبُن اْلُمَحْبَِّ ثنا َمْيَسَرةُ ْبُن َعْبِد رَبِِّه َعْن َأيِب َعاِئَشَة السَّْعِديِّ َعْن يزيد بن عمرقَاَل احْلَارِ  - 1130 َعْن َأيِب  ُث َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم فذكر  وُل هللا َصلَّ َسَلَمَة ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة وابن عباس َرِضَي هللا َعْنهم قَااَل َخطَب َنَا َرسُ  ى اَّللَّ

ُقَص ِمْن َأْجرِِه َشْيء  احلديث َوِفيِه َوَمْن َخَلَف َحاجًّا أَْو ُمْعَتِمًرا يف َأْهِلِه ِِبَرْيٍ َكاَن َلهُ ِمْثُل َأْجرِِه َكاِماًل ِمْن َغرْيِ أَ   ْن يَ ن ْ
(، وقال فيه ابن حجر: هذا  1011ناد برقم )وتقدم هذا اإلس [ ]المحقق: داود متروك، وميسرة متروك.1130]مطالب: 

 (.[ 1132حديث موضوع، وسيأتي بعضه برقم )
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َعْن يزيد بن عمر َعْن َوقَاَل احْلَاِرُث َحدَّثَ نَا َداُوُد ْبُن اْلُمَحْبَِّ ثنا َمْيَسَرةُ ْبُن َعْبِد رَبِِّه َعْن َأيِب َعاِئَشَة السَّْعِديِّ  - 1132
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفذََكَر َحِديثً َلَمَة َعْن َأيِب َأيِب سَ  ا طَوِياًل َوِفيِه  ُهَريْ َرَة وابن عباس َرِضَي هللا َعْنهم قَااَل َخطَب َنَا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

أَْلِف أَْلِف َسيَِّئٍة َورَْفُع أَْلِف أَْلِف َدرََجٍة َوَلهُ  َنٍة َوحَمُْو َوَمْن َخَرَج َحاجًّا َأْو ُمْعَتِمًرا فَ َلهُ ِبُكلِّ ُخْطَوٍة َحَّتَّ يَ ْرِجَع أَْلُف أَْلِف َحسَ 
ُلَها أَْلَف أَْلِف َحَسَنٍة َحَّتَّ  ِعْنَد رَبِِّه ِبُكلِّ ِدْرَهٍم يُ ْنِفُقهُ أَْلُف أَْلِف ِدْرَهٍم َوِبُكلِّ ِدينَاٍر أَْلُف ألف دينار وله بكل َحَسَنٍة يَ ْعمَ 

هُ ِإَذا َقِدَم اىل فَِإْن تَ َوفَّاهُ أَْدَخَلهُ اجْلَنََّة َوِإْن رََجَعهُ رََجَعهُ َمْغُفورًا لَهُ ُمْسَتَجااًب لَهُ فَاْغَتِنُموا َدْعَوتَ  ضمان هللا تعيَ ْرِجَع َوُهَو يف 
نُوَب فَِإنَّهُ َيْشَفُع يف ِماَئِة أَْلِف رَُجٍل يَ ْوَم اْلِقيَاَمةِ   قَ ْبَل َأْن ُيِصيَب الذُّ

 ُضوع  َهَذا َحِديث  َموْ * 
 (.[ 1130و 1011[ ]المحقق: داود وميسرة متروكان، وتقدم بعض الحديث برقم )1132]مطالب: 

 
ثَ نَا َداُوُد ْبُن اْلُمَحْبَِّ ثنا امليسرة ْبُن َعْبِد رَبِِّه َعْن َأيِب َعاِئَشَة السَّْعِديِّ َعْن يزيد ب  - 1345 َأيِب  ن عمر َعْن احْلَاِرُث َحدَّ

ُ َعَلْيِه وَ َسَلَمَة ْبِن َعبْ  َسلََّم َفذََكَر َحِديثًا ِد الرَّمْحَِن َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة وابن عباس َرِضَي هللا َعْنهم قَااَل َخطَب َنَا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َلهُ َصَدَقًة وَ  ُعْمَرًة وكتب هللا عز وجل ِبَقْدِر َذِلَك  اَل عتقا وال حجا َواَل طَوِياًل قَاَل فيه من يكسب َمااًل َحَراًما مَلْ يَ ْقَبِل اَّللَّ

َا ِخيَانَة  كَ  اَن َكَمْن َخاََّنَا يف َعارَِها َوِإمثَِْها َوَمِن  َأْوزَارًا َوَما بَِقَي ِعْنَد َمْوتِِه كان زاده إىل النَّاَر َوَمِن اْشرَتَى ِخيَانًَة َوُهَو يَ ْعَلُم َأَّنَّ
 ا َسرَِقة  َكاَن َكَمْن َسَرقَ َها يف عارها وإلمثها احلديث ًة َوُهَو يَ ْعَلُم َأَّنََّ اْشرَتَى َسرِقَ 

ْسنَاِد َوَقْد رُِوَي آِخُرهُ ِبِِْسنَاٍد آَخرَ *   َوُهَو َمْوُضوع  هِبََذا اإْلِ
 [ ]المحقق: الحديث بهذا اإلسناد ضعيف، لجهالة أبي هشام القن اد.[ 1345]مطالب: 

 
ثَ نَا  -  1378 َداُوُد ْبُن اْلُمَحْبَِّ ثنا َمْيَسَرةُ ْبُن َعْبِد رَبِِّه َعْن َأيِب َعاِئَشَة السَّْعِديِّ َعْن يزيد بن عمر َعْن    َوقَاَل احْلَاِرُث َحدَّ

ُ  َأيِب َسَلَمَة ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة وابن عباس َرِضَي هللا َعْنهم قَااَل َخطَب َنَا رَ  َعَلْيِه َوَسلََّم َفذََكَر  ُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ بَْطَنهُ اَنرًا ِبَقْدِر َما َأَكَل َوِإْن َكَسَب ِمْنهُ َمااًل  ئًا ِمْن َعَمِلِه َومَلْ يَ َزْل  َحِديثًا طَوِياًل َوِفيِه َوَمْن َأَكَل الّراَِب َمَْلَ اَّللَّ ُ َشي ْ  مَلْ يَ ْقَبِل اَّللَّ

 عنده ِمْنهُ ِقريَاط    تعاىل َوَماَلِئَكِتِه ما داميف لعنة هللا
 (، وهو حديث موضوع.[ 1345[ ]المحقق: تقدم تخريجه في الحديث رقم )1378]مطالب:  

 
السَّْعِديِّ َعنْ   -  1425 َأيِب َعاِئَشَة  رَبِِّه َعْن  ْبُن َعْبِد  َمْيَسَرةُ  ثنا  اْلُمَحْبَِّ  ْبُن  َداُوُد  ثَ نَا  َحدَّ َأيِب  احْلَاِرُث  بن عمر َعْن  يزيد   

ُ َعَلْيِه   َة ابن َعْبِد الرَّمْحَِن َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة َرِضَي هللا َعْنه َواْبِن َعبَّاٍس َرِضَي هللا َعْنهما قال َخطَب َنَا َرُسولُ َسَلمَ  اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُْم َأَغشُّ ا يف بَ ْيٍع َأْو ِشَراٍء فَ لَ َوَسلََّم َفذََكَر احْلَِديَث ِبطُولِِه َوِفيِه َوَمْن َغشَّ ُمْسِلمً  ْيَس ِمنَّا َوَُيَْشُر يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة َمَع اْلي َُهوِد أِلََّنَّ

لِْلُمْسِلِمنيَ   النَّاِس 
 َهَذا َحِديث  َمْوُضوع  * 

 [ ]المحقق: حديث موضوع[ 1425]مطالب: 
 

رَبِّهِ   -  1436 ْبُن َعْبِد  َمْيَسَرةُ  ثنا  اْلُمَحْبَِّ  ْبِن  َداُوَد  ثَ نَا  َحدَّ َأيِب  احْلَاِرُث  بن عمر َعْن  يزيد  السَّْعِديِّ َعْن  َأيِب َعاِئَشَة   َعْن 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفذََكَر حديثا َسَلَمَة ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة وابن عباس َرِضَي هللا َعْنهم قَااَل َخطَب َنَا َرُسوُل اَّللَِّ   َصلَّى اَّللَّ
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ِإىَل نَ ْفِسِه َوَمْن َضارَّ ُمْسِلًما فليس  طويال فيه ومن عسر َأَخاهُ   َوأَْفَسَد َعَلْيِه َمِعيَشَتهُ َووََكَلهُ  ِمْنهُ رِْزَقهُ   ُ منا  املسلم نَ زََع اَّللَّ
نْ يَا َواآْلِخَرِة َوَمنْ  ُ َمَطَل طَالَِبهُ َوُهَو يَ ْقِدُر َعَلى َقَضائِِه فَ َعَلْيِه َخِطيَئةُ عشار فقال  ولست ِمْنهُ يف الدُّ قال رسول هللا َصلَّى اَّللَّ

َأمْجَعِ  َوالنَّاِس  َواْلَماَلِئَكِة  اَّللَِّ  لَْعَنَة  يَ ْوٍم  يف ُكلِّ  َعَلْيِه  َأنَّ  اْلَعشَّاِر  َخِطيَئةُ  َوَسلََّم  يَ ْلَعِن  َعَلْيِه  َوَمْن  َنِصريًا نَي  لَهُ  جتََِد  فَ َلْن   ُ  اَّللَّ
 َهَذا َحِديث  َمْوُضوع  * 

 قق: هذا حديث موضوع، كما قال الحافظ ابن حجر.[ [ ]المح1436]مطالب: 
 

ثَ نَا َداُوُد ْبُن اْلُمَحْبَِّ ثنا َمْيَسَرةُ ْبُن َعْبِد رَبِِّه َعْن َأيِب عاشة السَّْعِديِّ عَ  - 1449 ْن يزيد بن عمر َعْن َأيِب َوقَاَل احْلَاِرُث َحدَّ
ُهَريْ َرَة   َأيِب  َعْن  الرَّمْحَِن  َعْبِد  ابن  َفذََكَر  َسَلَمَة  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّ  َرُسوُل  َخطَب َنَا  قال  َعْنهم  هللا  َرِضَي  عباس  وابن 

اٍر يف اجْلَنَِّة،  َيْستَْأِنِف اْلَعَمَل، َوَلهُ ِعْنَد اَّللَِّ تعاىل ِبُكلِّ ِدْرَهٍم أَْلُف ِقْنطَ َحِديثًا طَوِياًل َوِفيِه من أَق َْرَض َمْلُهوفًا فََأْحَسَن طََلَبهُ فَ ْل
فَِإنْ  َحَسنَاٍت  نَاَء  َسي ْ َوطُوِر  َوِحَراَء  ُأُحٍد  َجَبِل  َوْزُن  ِدْرَهٍم  ِبُكلِّ  فَ َلهُ  اْلُمْسِلَم  َأَخاهُ  أَق َْرَض  بعد   َوَمْن  طََلِبِه  يف  بِِه  حله    رَُفَق 

َراِط َكاْلَْبِْق ال ِمِع اَل ِحَساَب َعَلْيِه َواَل َعَذاَب َوَمِن اْحتَاَج ِإلَْيِه َأُخوهُ اْلُمْسِلُم  جرى َعَلْيِه ِبُكلِّ يَ ْوٍم َصَدَقًة َوَجاَز َعَلى الصِّ الَّ
يَ ْومَ  اجْلَنََّة  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َحرََّم  ِعْنَدهُ  َوُهَو  يُ ْقِرْضهُ  فَ َلْم  قَ ْرٍض  اْلُمْحِسِننيَ يف  ََيِْزي    

 َهَذا َحِديث  َمْوُضوع  * 
 من الحديث الموضوع الطويل. [  [ ]المحقق: هذا جزء1449]مطالب: 

 
ُهَريْ َرَة    -  1463 َأيِب  َسَلَمَة َعْن  َأيِب  بن عمر َعْن  يزيد  َأيِب َعاِئَشَة َعْن  َعْن  َمْيَسَرةُ  ثنا  َداُوُد  ثَ نَا  َحدَّ عباس وابن  احْلَاِرُث 

َوَسلَّ  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى  َخطَب َنَا  قَااَل  هللا َعْنهم  َبنْيَ اثْ َننْيِ َصلَّْت َرِضَي  يف ُصْلٍح  َمَشى  َوَمْن  َوِفيِه  احْلَِديَث  َم َفذََكَر 
َوَمنْ  وفيه  اْلَقْدِر  َلِة  لَي ْ َأْجَر  َوأُْعِطَي  يَ ْرِجَع  َحَّتَّ  اْلَماَلِئَكةُ  َسْبِع   َعَلْيِه  ِإىَل  اْلِقيَاَمِة  يَ ْوَم  طُّوَِقهُ  اأْلَْرِض  ِمَن  ِشْْبًا  َجارَهُ  َخاَن 

  انرا حَّت يدخل َجَهنَّمَ َأَرِضنيَ 
 َهَذا َحِديث  َمْوُضوع  * 

 [ ]المحقق: هو حديث طويل موضوع.[ 1463]مطالب: 
 

ثَ نَا َداُوُد ْبُن  - 1467 اْلُمَحْبَِّ ثنا َمْيَسَرةُ ْبُن َعْبِد رَبِِّه َعْن َأيِب َعاِئَشَة السَّْعِديِّ َعْن يزيد بن عمر َعْن َأيِب  قال احْلَاِرُث َحدَّ
َم َفذََكَر َحِديثًا  َعَلْيِه َوَسلَّ َلَمَة ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة وابن عباس َرِضَي هللا َعْنهم قَااَل َخطَب َنَا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ سَ 

يَ ُردََّها ِإىَل َأْراَبهبَِ  َومَلْ  الدُّنْ يَا  َأَمانَ َتهُ يف  َخاَن  َوَمْن  ِفيِه  مثَّ  طَوِياًل  َوُهَو َعَلْيِه َغْضبَاُن   َ َوَلِقَي اَّللَّ ْساَلِم  اإْلِ ِديِن  َماَت َعَلى َغرْيِ  ا 
 آْلِبِدينَ يُ ْؤَمُر ِإىَل النَّاِر فَ ي َْهِوي ِمْن شفريها أََبَد ا

 َهَذا َمْوُضوع  * 
 موضوع.[   [ ]المحقق:1467]مطالب: 

 
اْلُمَحْبَِّ ثنا َمْيَسَرةُ ْبُن َعْبِد رَبِِّه َعْن َأيِب َعاِئَشَة السَّْعِديِّ َعْن يزيد بن عمر َعْن  َوقَاَل احْلَاِرُث َحدَّثَ نَا َداُوُد ْبنُ  - 1509

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ َأيِب َسَلَمَة ابن َعْبِد   َفذََكَر الرَّمْحَِن َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة وابن عباس َرِضَي هللا َعْنه فاال َخطَب َنَا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 َمِسريَِة ََخِْسِماَئِة َعامٍ  َحِديثًا َوِفيِه من ظََلَم َأِجريًا َأْجَرهُ َحِبَط َعَمُلهُ َوُحّرَِم َعَلْيِه رِيُح اجْلَنَِّة َوِرَُيَها يُوَجُد ِمنْ 
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 حديث موضوع.[   [ ]المحقق:1509]مطالب: 
 

َهارُوَن اْلَواِسِطيُّ اْلَغسَّاينُّ ثنا فَاِئُد ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن قال عبد بن مُحَْيٍد حدثنا َعْبُد الرَِّحيِم ْبُن    -  1584
قَالَ  َعْنه  هللا  َرِضَي  أوىف  اَّللَِّ   أيب  َرُسوَل  اَي  فَ َقاَل  َأْعَرايِبٌّ  جاء  إذ  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  هللا  َرُسوِل  ِعْنَد  جَلُُلوس   ِإانَّ    َواَّللَِّ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم اَي َأْعَرايِبُّ الشََّبُق َواجْلُوُع قَاَل ُهَو ذَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأْهَلَكيِنَ الشََّبُق واجلوع فقال النِب َصلَّى اَّللَّ اَك قَاَل َصلَّى اَّللَّ
ْعَرايِبُّ َفَدَخْلُت ََنَْل َبيِن النَّجَّاِر فَِإَذا َجارِيَة  ََتْرَتُِف يف زَْنِبيٍل،  فَاْذَهْب فََأوَُّل اْمَرَأٍة تَ ْلَقاَها لَْيَس هَلَا َزْوج  فهي امرأتك فقال اأْلَ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل  فَ ُقْلُت هَلَا: اَي َذاَت الّزِْنبِيِل،   َهْل َلِك َزْوج ؟ قَاَلْت: اَل، قَاَل: اْنِزيل، فَ َقْد َزوََّجِنيِك َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ّزِْنبِيِل َفَسأََليِن َهْل َلِك زَْوج  فَ ُقْلُت يف ال فَ ن ََزَلْت فَاْنطََلْقُت َمَعَها ِإىَل َمْنزهِِلَا فَ َقاَلْت أِلَبِيَها ِإنَّ َهَذا اأْلَْعَرايِبَّ أَتين َوَأاَن َأْخرَتُِف  

َعلَ   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّ  َرُسوُل  َزوََّجِنيِك  فَ َقْد  اْنِزيل  فَ َقاَل  َذاُت اَل  َما  اأْلَْعَرايِبُّ  فَ َقاَل  اأْلَْعَرايِبِّ  ِإىَل  اجْلَارِيَِة  أَبُو  َفَخَرَج  َوَسلََّم  ْيِه 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم فانطلقت اجلالّزِْنِبيِل ِمْنَك قَاَل ابْ َنيِت  ارية وأبو   قَاَل َهْل هَلَا زَْوج  قَاَل اَل قَاَل فَ َقْد زَوََّجنِيَها َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

  ُ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم فََأْخَْبَهُ فَ َقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َعَلْيِه َوَسلََّم َهْل هَلَا زوج قال ال قال َصلَّى  اجْلَارِيَةُ ِإىَل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم لذهب فََأْحِسْن ِجَهازََها مثَّ ابعث هبا غليه َها مثَّ بَ َعَث    اَّللَّ فَاْنطََلَق أَبُو اجْلَارِيَِة َفَجهََّز ابْ ن ََتهُ َوَأْحَسَن اْلِقيَاَم َعَلي ْ

َفَجاَءتْ  َوَلَبٍ  بَِتْمٍر  فَ َقامَ َمَعَها  ولينا  َترا  ورأى  ُمَصن ََّعًة  َجارِيًَة  فَ َرَأى  بَ ْيِتِه  ِإىَل  اأْلَْعَرايِبُّ  وانصر  اأْلَْعَرايِبِّ  بَ ْيِت  ِإىَل  ِبِه  ِإىَل     
 َما قَ ُربَ نَا َواَل قَ ُرَب ََتَْراَن وال لبننا الصَّاَلِة فَ َلمَّا طََلَع اْلَفْجُر َغَدا ِإىَل َرُسوِل اَّللَِّ َوَغَدا أَبُو اجْلَارِيَِة َعَلى ابْ َنِتِه فَ َقاَلْت َواَّللَِّ 

ُ َعلَ  ْيِه َوَسلََّم فاخْبه فدعى اأْلَْعَرايِبَّ فَ َقاَل اَي َأْعَرايِبُّ َما َمن ََعَك َأْن َتُكوَن  قال فَاْنطََلَق أَبُو اجْلَارِيَِة ِإىَل َرُسوِل هللا َصلَّى اَّللَّ
َعَليَّ   اْنَصَرْفُت ِمْن ِعْنِدَك َوَدَخْلُت اْلَمْنِزَل َوِإَذا جتارية ُمَصن ََّعٍة َورَأَْيُت ََتْرًا َولَب َنًا َفَكاَن َيَُِب  أملت ِبَِْهِلَك قَاَل اَي َرُسوَل اَّللَِّ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم اَي َأْعَرايِبُّ اْذَهْب  َليِت ِإىَل الصُّْبِح يَ ْعيِن ُشْكًرا فَ َقاَل َصلَّى اَّللَّ  فأمل ِبَِْهِلكَ َأْن ُأْحِيَي لَي ْ
كذبه  1584]مطالب:   هارون  بن  الرحيم  عبد  فيه  ألن  وذلك  موضوع.  هو  ]المحقق:  ضعيف.[  إسناد  هذا  ]البوصيري:   ]
 وفائد بن عبد الرحمن متروك الحديث.[ ]ابن الجوزي: هذا الحديث ال يصح[  الدارقطني.

 
ثَ نَا َداُوُد ثنا َمْيَسَرةُ ْبُن   - 1561 َعْبِد رَبِِّه َعْن َأيِب َعاِئَشَة السَّْعِديِّ َعْن يزيد بن عمر َعْن َأيِب َسَلَمَة ْبِن َعْبِد  احْلَاِرُث َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفذََكَر احْلَِديَث َوِفيهِ الرَّمْحَِن َعْن َأيِب ُهَريْ رَ  َوَمْن   َة وابن عباس َرِضَي هللا َعْنهم قَااَل َخطَب َنَا رَُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ن َُهَما رزقه هللا تعاىل أَْلَف اْمرََأٍة ِمَن احْلُوِر اْلَعنْيِ كُ  لُّ اْمَرأٍَة يف َقْصٍر ِمْن ُدرٍّ  َمَشى يف تَ ْزِويِج رَُجٍل َحاَلاًل َحَّتَّ ََيَْمَع بَ ي ْ

ِعبَاَدةُ َسَنٍة ِقيَاُم لَْيِلَها َوِصيَاُم ََّنَارَِها َوَمْن َمَشى يف ُصْلِح  َواَيقُوٍت وََكاَن لَهُ ِبُكلِّ ُخْطَوٍة َخطَاَها أَْو َكِلَمٍة َتَكلََّم هِبَا يف َذِلكَ 
 ِهيٍد قُِتَل يف َسِبيِل اَّللَِّ َحقًّا وََكاَن َلهُ ِبُكلِّ ُخْطَوٍة ِعبَاَدةُ َسَنٍة ِصيَاُمَها َوِقيَاُمَها اْمَرأٍَة َوزَْوِجَها َكاَن لَهُ َأْجُر أَْلِف شَ 

 َمْوُضوع  * 
 الخطبة موضوعة[   [ ]المحقق:1561]مطالب: 

رَبِِّه َعنْ   -  1578 ْبُن َعْبِد  َمْيَسَرةُ  ثنا  اْلُمَحْبَِّ  ْبُن  َداُوُد  ثَ نَا  َحدَّ أيب  احْلَاِرُث  بن عمر عن  يزيد  السَّْعِديِّ َعْن  َأيِب َعاِئَشَة   
َعْنهم هللا  َرِضَي  عباس  وابن  ُهَريْ َرَة  َأيِب  َعْن  الرمحن  عبد  بن  َفذََكَر    سلمة  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّ  َرُسوُل  َخطَب َنَا  قَااَل 

يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة َعْبِدي َزوَّْجُتَك َعَلى َعْهِدي احْلَِديَث َوِفيِه من ظََلَم املرأة َمْهَرَها فَ ُهَو عن د هللا تعاىل زَاٍن ويقول هللا تعاىل َلهُ 
فَ يُ ْؤَمُر بِِه ِإىَل النَّاِر َوَمْن  فَ َلْم تَ ْعِرْف ِبَعْهِدي فيت هُ  َكاَن لَ وىل هللا تعاىل طََلَب َحقَِّها فَ َيْست َْوِعُب َحَسنَاتِِه ُكلََّها َفَما بَِقَي ِمْنهُ 

ن َُهَما يف اْلَقْسِم ِمْن نَ ْفِسِه َوَماِلِه َجاَء يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة َمْغُلواًل َمائِ   اًل ِشقُّهُ َحَّتَّ َيْدُخَل النَّارَ اْمَرأَََتِن فَ َلْم يَ ْعِدْل بَ ي ْ
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 [ ]المحقق: الحديث موضوع.[ 1578]مطالب: 
ثَ نَا َداُوُد حدثنا َمْيَسَرةُ    - 1589 َعْن َأيِب َعاِئَشَة عن يزيد بن عمر َعْن َأيِب َسَلَمَة َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة وابن عباس احْلَاِرُث: َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم فذكر حديثا َوِفيِه َوَمْن َأَصاَب ِمِن اْمرََأٍة َنْظَرًة َحَراًما مَ َرِضَي هللا َعْنهما قَااَل   ُ  َخطَب َنَا َرُسوُل هللا َصلَّى اَّللَّ َْلَ اَّللَّ
ُ قَ ْلَبهُ حَمَب ََّتهُ عَ  َها َأْدَخَل اَّللَّ ن َْيِه اَنرًا مثَّ أََمَر بِِه ِإىَل النَّاِر فَِإْن َغضَّ َبَصَرهُ َعن ْ  َوَرمْحََتهُ أمر بِِه ِإىَل اجْلَنَِّة َوَمْن َصاَفَح اْمرََأًة َحَراًما  ي ْ

يُ ْؤمَ  مثَّ  ُعُنِقِه  ِإىَل  يََداهُ  َمْغُلوَلة   القيمة  يَ ْوَم  َعامٍ َجاَء  أَْلَف  الدُّنْ يَا  يف  ِبُكلِّ َكِلَمٍة  ُحِبَس  فاكهها  فان  النار  ِإىَل  ِبِه   ُر 
َها فَِإَذا فَ َعَلْت  َويف احْلَِديِث َواْشَتدَّ َغضَ  َها ِمْن َغرْيِ َزْوِجَها َأْو غري ذي رحم ِمن ْ ن َي ْ ُب اَّللَِّ َعَلى اْمَرَأٍة َذاِت بَ ْعٍل َمَْلَْت َعي ْ

ُ ُكلَّ عمل عملته فان َأْوطََأْت ِفَراَشهُ َغرْيَهُ َكاَن َحقًّا على هللا تعاىل َأْن َُيَّرَِعَها النَّاَر مِ َذِلَك َأْحَبَط   ْن يَ ْوِم ََتُوُت يف َقْْبَِها اَّللَّ
 ( وهو حديث موضوع.[ 1561[ ]المحقق: هذا الحديث جزء من حديث طويل تقدم بعضه برقم )1589]مطالب: 

 
يِب ُهَريْ َرَة اِرُث َحدَّثَ نَا َداُوُد ْبُن اْلُمَحْبَِّ ثنا َمْيَسَرةُ َعْن َأيِب َعاِئَشَة َعْن يزيد بن عمر َعْن َأيِب َسَلَمَة َعْن أَ َوقَاَل احلَْ  - 1604

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قال َومَ  ةً يف ُدبُرَِها َأْو رَُجاًل أو صبيا  ْن َنَكَح اْمَرأَ وابن عباس َرِضَي هللا َعْنهم قَااَل َخطَب َنَا رسول هللا َصلَّى اَّللَّ
ا اْمَرَأٍة آَذْت زَْوَجَها مَلْ َيئ يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة َوُهَو أَْنَْتُ ِمَن اجْلِيَفِة احلديث وسيأِت إن شاء هللا تعايل بَِقي َُّتهُ يف احْلَِديَث َوِفيِه أمي

ْرِضَيهُ ولو صامت الدهر أقمت أعتقت الّرِقَاَب َومَحََلْت َعَلى اجْلَِهاِد يف  لها حَّت تعينه َوت ُ تُ ْقَبْل َصاَلَُتَا َواَل َحَسَنة  ِمْن عم
ا  َذاِب َواْلِوْزِر ِإَذا َكاَن هلََ سبيل هللا تعاىل َلَكاَنْت َأوََّل َمْن يَرُِد النَّاِر ِإَذا مَلْ ترضيه وتعينه وقال َوَعَلى الرَُّجِل ِمْثُل َذِلَك ِمَن اْلعَ 

ظَالِ  تعاىل يَ ْغَضبُ ُمْؤِذاًي  هللا  الن  النَّاِر  ُدوَن  بُِعُقوبٍَة  َلهُ  تعاىل  هللا  مَلْ يرض  ِمْنهُ  تَ ْفَتِدَي  َحَّتَّ  َأَضرَّ ِبمرة  َوَمْن  لِْلَمْرأَِة َكَما    ًما 
َا اْمرََأٍة اختلفت ِمْن َزْوِجَها مَلْ تَ َزْل يف لعنة هللا تعاىل َوُرُسِلِه َوالنَّاِس َأمْجَِعنَي فَِإَذا نَ َزَل هِبَا   ولعنة املالئكة  يَ ْغَضُب لِْلَيتِيِم َوأميُّ

اْلُمخْ  ]]ِمَن  بَرِيئَاِن  َوَرُسولَهُ   َ اَّللَّ َوِإنَّ  َأاَل  اِخِلنَي  الدَّ َمَع  النَّاَر  اْدُخِلي  هَلَا  قَاَل  اْلَمْوِت  َ  َمَلُك  اَّللَّ َوِإنَّ  َأاَل   ، َحقٍّ ِبَغرْيِ  تَِلَعاِت 
ْن[[ َأَضرَّ ابمرأة َحَّتَّ َتتلع ِمْنهُ َوَمْن َصَْبَ َعَلى ُسوِء ُخُلِق امرأته واحتسب األجر على هللا تعاىل َأْعطَاهُ  بَرِيئَاِن ِمَّ   َوَرُسولَهُ 

الزور يف ُكلِّ   ِمَن  َها  وََكاَن َعَلي ْ َباَلئِِه  َأْعَطى أَيُّوَب َعَلى  َما  ِمْثَل  الث ََّواِب  َوَجلَّ ِمَن  َعزَّ   ُ َلةٍ اَّللَّ َولَي ْ فَِإْن   يَ ْوٍم  رَْمِل َعاِلٍج  ِمْثُل 
ْرِك اأْلَْسَفِل ِمنَ   النَّاِر َوَمْن َكاَنْت َلهُ اْمرََأة   َماَتْت قبل أن تعينه َوتُ ْرِضَيهُ ُحِشَرْت يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة َمْنُكوَسًة َمَع اْلُمنَاِفِقنَي يف الدَّ

َوَشقَّْت َعَلْيِه َومَحََّلْتهُ َما اَل يَ ْقِدُر َعَلْيِه مَلْ تُ ْقَبْل هَلَا َحَسَنة  فَِإْن َماَتْت َعَلى َذِلَك  ا رزقه هللا تعاىلفَ َلْم تُ َواِفْقهُ َومَلْ َتْصِْبْ َعَلى مَ 
 ُحِشَرْت َمَع اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهمْ 

 (، وتبين أنه موضوع.[ 1561مضى هذا اإلسناد برقم ) [ ]المحقق:1604]مطالب: 
ثَ نَا ُموَسى ثنا ع  -  1814 بد القدوس ثنا أبو هدبة َعِن اأْلَْشَعِث عن أنس َرِضَي هللا َعْنه قال أن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى َحدَّ

َعُث ِمْن َقْبِْ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل َمْن فَاَرَق الدُّنْ يَا َوُهَو َسْكَراُن أُْدِخَل اْلَقْْبَ َسْكَراُن َويُ ب ْ اِر َسْكَراَن  َراَن َوأُِمَر ِبِه ِإىَل النَّ ِه َسكْ اَّللَّ
ُم ُهَو طعامه وشراهبم مادامت السََّماَواُت َواأْلَ   ْرضُ ِإىَل َجَبٍل يُ َقاُل َلهُ َسْكَراُن ِفيِه َعنْي  َيري ِفيَها اْلَقْيُح َوالدَّ

 [ والتهمة فيه على أبي هدبة -صلي هللا عليه وسلم-هذا الحديث موضوع مكذوب على النبي [ ]المحقق: 1814]مطالب: 
 

ِعيَاٍض    -  1852 اْبِن  َعِن  زَْيٍد  ْبِن  َعِليِّ  َعْن  َسَلَمَة  ْبُن  مَحَّاُد  ثنا  َعاِمٍر  ْبُن  َأْسَوُد  ثَ نَا  َحدَّ َبْكٍر  أَبُو  ْبِن  َوقَاَل  ِعيَسى  َعْن 
ُ َعَلْيهِ ِحطَّاَن َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َعْمرِو بن العاص َرِضَي هللا َعْنهما َعِن النَّ   َوَسلََّم قَاَل َُيَْشُر َأْواَلُد الّزاَِن يف ُصورَِة  ِبِّ َصلَّى اَّللَّ

 اْلِقَرَدِة َواخْلَنَازِيرِ 
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هذا حديث منكر لم يتابع عليه أحد من رواته، فضًلا عن مخالفته لألصول،  [ ]األلباني: منكر[ ]المحقق:  1852]مطالب:  
 [األئمة بالوضعوالحديث حكم عليه جمع من 

 
، ثنا َمْيَسرة ْبُن َعْبِد رَبِِّه، َعْن َأيِب َعاِئَشَة الَسعدي، َعْن يَزِيَد ْبِن ُعَمَر، َعْن قال احلارث: حدث  - 1855 نا َداُوُد ْبُن املُحْبَّ

ُ َعَلْيِه وسلم -اَّللَِّ  َأيِب َسَلَمَة، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة َواْبِن َعبَّاٍس َرِضَي هللا عنهما قَااَل: َخطَبنا رسوُل   فذكرا احلديث،    ،-َصلَّى اَّللَّ
لنّاُس حَّت يدخَل وفيه: "َوَمْن َنَكَح امرأَة يف ُدِبرها أَْو رَُجاًل أَْو َصِبيًّا، ُحشر يوَم اْلِقيَاَمِة َوُهَو أنُْت من اجليِفة يتأذى به ا

عليه َمسامرُي من حديد    ، ويُدخُل يف َتبوٍت من انٍر، وتسلَّطُ جهّنم، وَأحبَط هللا أجَره، وال يقبُل هللا منه ِصرفًا وال عداًل 
حَّت ُتْشَبُك تلك املسامرُي يف جوِفه، فلو ُوِضَع ِعرق  من عروِقه على أربعمائة أّمة ، ملاتوا مجيًعا، وهو ِمن أشّد أهِل الناِر 

ابٍب ِمن الناِر،  َمٍة، فُتَح عليه يف قْبه ثالئمائة ألِف  عذااًب يوَم القيامة. وَمن زان ابمرأٍة مسلمٍة أو غري مسلمٍة، حّرٍة أو أ
ب إىل يوم القيامة بتلك الناِر مع ما يَلقى ِمن تلك احليات   َترُج عليه منها حيّات وعقارُب وُشُهب  ِمن النار، فهو يُعذَّ

تأذى به أهُل النار مع ما هم فيه والعقارب، ويُبَعث يوَم القيامة يَتأذى الناُس بفرجه، ويُعرُف بذلك حَّت يدخل الناَر، وي
العذ َوَمْن  من  احلدوَد،  وحّد  الفواحَش  حّرم  غريته  ومن  تعاىل،  هللا  من  أغرُي  أحد   وليس  احملارَم،  حّرم  تعاىل  هللا  إن  اِب. 

إىل بِِه  يُؤمُر  مثَّ  عنِقه،  ِإىَل  يََداهُ  َمْغُلوَلة   اْلِقيَاَمِة  يَ ْوَم  َجاَء  َحَراًما،  اْمَرأًَة  على كلِّ كلمَصاَفَح  ُحبَس  فاكهها،  وإن  النار.  ٍة   
من   فعليها  واقعها،  أو  فاكهها  أو  ابشرها  أو  قبّلها  أو  فالتَزمها  الرجَل،  طاوعْت  إذا  واملرأةُ  عاٍم.  ألف  الدنيا  يف  كّلَمها 

 الِوزِر مثَل ما على الرجِل، فإن غلبها الرجُل على نفسها كان عليه وزرُه ووزرها. 
سبعني ألًفا من بني يديه ومن خلفه، مث يُؤمُر به إىل النار.  ومن رمى حمَصناٍت أو حمصَنة، حبط عمُله، وُجلد يوَم القيامة  

ومن شِرب اخلمَر يف الدنيا، سقاه هللا تعاىل ِمن ُسمِّ األساِود وُسمِّ العقارب شربة يتساقُط حلُم وجهه يف اإِلانء قبَل أْن 
شَرهبا فإذا  يؤم  يشرهَبا،  مثَ  اجلمِع،  أهُل  به  يتأذى  وجلُده كاجليفِة،  حلمه  وعاصُرها تفّسخ  وشارهبا  أال  النار،  إىل  به  ُر 

إليه وآكُل مثِنها سواء  يف إمِثها وعارِها , وال يُقبُل منه صيام  وال حجُّ وال    ومعتصُرها وابئعها ومبتاُعها وحامُلها واحملمولةُ 
هَبا يف الدنيا شربًة من  توب منها، كان حًقا على هللا تعاىل أن َيسقَيه بكّل جرعِة شر عمرة  حَّت يتوَب، فإْن مات قبل أن ي

ومأواه  اجلنة  هللا عليه  حّرم  حراًما،  وامرأًة  رجلني  بنَي  قاَود  ومن  حرام ،  مسكٍر  وكل  مسكٍر َخر   وكّل  أال  جهّنَم،  صديِد 
مجَاهل  له  فذكَر  لرجٍل،  امرأةً  وصف  ومن  مصريًا،  وساءْت  من  الناُر  خَرج  حاجة،  منها  فأصاب  هبا  افُتِْتَ  حَّت  وحسنها  ا 

مغضواًب عليه، ومن غِضب هللا عليه، غضبْت عليه السماواُت السبُع واألَرُضوَن السبُع، وكان عليه من الوزِر مثُل    الدنيا
َر ابمرأٍة ذات بَ ْعٍل، انَفَجَر  الذي أصاهبا، قلنا: فإن َتاَب وأصلَحا؟ قال: قُِبل منهما , وال يُقبل من الذي وصفها. وَمْن فج

صدي ِمن  واٍد  فَ ْرِجها  يوَم  َمْن  عذااًب  الناس  أشدِّ  ِمن  وكان  رَيه،  َنْْتِ  ِمن  الناِر  أهُل  به  يتأذى  عام،  َخسمائة  مسريَة  د 
وتعاىل تبارك  أّمنه هللا  منه،  خمافًة  َوَجلَّ  هلل َعزَّ  فرتكها  حراًما،  جارية  أو  امرأٍة  قدر على  ومن  األكْب، القيامِة.  الفزَِع  من   

 واقعها حراًما، حّرم هللا عليه اجلّنة وأدخله الناَر.  وحّرمه على الناِر، وأدخله اجلّنة، فإن
 هذا حديث موضوع واملتهم به ميسرة بن عبد ربه * 
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ثَ نَا َداُوُد ْبُن اْلُمَحْبَِّ ثنا َعبَّاُد ْبُن كثري عن يزيد الرَّقَاِشيِّ َعِن اْلُمِغريَِة ْبِن قَ ْيٍس َعْن أََنِس بْ  - 1925 ِن َماِلٍك َرِضَي هللا َحدَّ
حَّاُك ْبُن مزاحم قال وحدثنا أَبُو الزَُّبرْيِ  َعْنه قَاَل اْلُمِغريَةُ بن قيس وحدثنا احْلََسُن بِب َْعِضِه َوقَ تَاَدةُ َوَسِعيُد ْبُن اْلُمَسيِِّب َوالضَّ 

ُ َعَلْيهِ   َوَسلََّم قَاَل الشَُّهَداءُ َثاَلثَة  َعْن َجاِبٍر َرِضَي هللا َعْنه والعرزمي َعْن َعِليِّ ْبِن َأيِب طَاِلٍب ُكلُُّهْم َعْن َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َذاِب  حُمَْتِسبًا اَل يُرِيُد َأْن يَ ْقُتَل َواَل يُ ْقَتَل فَِإْن َماَت َأْو قُِتَل ُغِفَرْت لَهُ ُذنُوبُهُ ُكلَُّها َوجَنَا ِمْن عَ   ارَُجل  َخَرَج بِن َْفِسِه َوَمالِِه َصاِبرً 

َويُ  اْلَكَراَمِة  ُحلََّة  احْلُوِر اْلِعنِي َوَيَِلُّ َعَلْيِه  ِمَن  َوزُّوَِج  اأْلَْكَْبِ  اْلَفزَِع  َوَأِمَن ِمَن  َخَرَج  اْلَقْْبِ  َوالثَّاين  اخْلُْلِد  ََتُج  رَْأِسِه  وَضُع َعَلى 
ِإبْ َراِهيَم َخِليِل الرَّمْحَِن َبنْيَ يََدِي اَّللَِّ يف  بِن َْفِسِه َوَمالِِه حُمَْتِسبًا يُرِيُد َأْن يَ ْقُتَل َواَل يُ ْقَتَل فَِإْن َماَت أَْو قُِتَل َكاَنْت رُْكب َُتهُ ِبرُْكَبِة  

َفهُ  َوالثَّاِلُث رَُجل  َخَرَج بِن َْفِسِه َوَمالِِه حُمَْتِسبًا يُرِيُد َأْن يَ ْقُتَل ويقتل فَِإْن َماَت َأْو قُِتَل َجاَء يَ ْومَ  َمْقَعِد ِصْدقٍ  اْلِقيَاَمِة َشاِهًرا َسي ْ
ا ِدَماَءاَن َّللَِِّ َعزَّ َوَجلَّ فَ َقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى نَ َواِضَعهُ َعَلى َعاتِِقِه َوالنَّاُس َجاثُوَن َعَلى الرَُّكِب يقول افرجوا لنا فَِإانَّ َقْد َبَذلْ 

بْ َراِهيَم َأْو لَِنِبٍّ ِمَن اأْلَنِْبيَاِء لنحى لَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم والذي نَ ْفِسي بَِيِدِه َلْو قَاَل َذِلَك إِلِ هُ َعِن الطَّرِيِق ِلَما يَ َرى ِمْن َحقِِّه َفاَل  اَّللَّ
ئًا ِإالَّ َأْعطَاهُ َواَل َيْشَفُع يف َأَحٍد ِإالَّ َشَفَع ِفيٍه َويُ ْعَطى يف اجْلَنَِّة َما َأَحبَّ َواَل يَ ْفُضُلهُ ىليسال هللا تعا   يف اجلنة منزل َنِبٍّ  َشي ْ

ٍة ِمْن َذَهٍب َوأَْلُف أَْلِف َمِديَنٍة لُْؤلٍُؤ َوأَْلُف أَْلِف نَ َواَل َغرْيِِه َوَلهُ يف َجنَِّة اْلِفْرَدْوِس أَْلُف أَْلِف َمِديَنٍة ِمْن ِفضٍَّة َوأَْلُف أَْلِف َمِدي
َمِدينَ  أَْلِف  َوأَْلُف  زَبَ ْرَجٍد  ِمْن  َمِديَنٍة  أَْلِف  َوأَْلُف  ُدرٍّ  ِمْن  َمِديَنٍة  أَْلِف  َوأَْلُف  اَيقُوٍت  ِمْن  ِمَن  َمِديَنٍة  َمِديَنٍة  يف ُكلِّ  نُوٍر  ِمْن  ٍة 

أَلْ  أَْلُف  َعامٍ اْلَمَداِئِن  أَْلِف  َمِسريَةُ  طُولُهُ  َسرِيٍر  َسرِيٍر ُكلُّ  أَْلُف  ألف  بَ ْيٍت  يف ُكلِّ  بَ ْيٍت  أَْلُف  ألف  َقْصٍر  يف ُكلِّ  َقْصٍر   ِف 
ْن َجاِنِبَِ السَّرِيِر ِعْشرِيَن ِمياًل  ا مِ َوَعْرُضهُ َمِسريَةُ أَْلِف َعاٍم َوطُولُهُ يف السََّماِء َمِسريَةُ ََخِْسِماَئِة َعاٍم َعَلْيِه َزْوَجة  َقْد بَ َرَز ُكمُّهَ 

َوَحاِجبَاَها َكاهلِْ  النسور  أَْو َكَقَواِدِم  النسور  َعْيِنَها َكِجنَاِح  َوَأْشَفاُر  َزَوااَي  َأرَْبُع  هي  زَاِويٍَة  يف  ِمْن ُكلِّ  تنبت  ثِيَاب   َها  َعَلي ْ اَلِل 
نْ يَا مَلْ يَ َرَها َنِبُّ ُمْرَسل  َواَل َمَلك  ُمَقرَّب  ِإالَّ  اجنان َعْدٍن ُسْقيَاَها ِمْن تسنيم وزهرها ُيطف اأْلَْبصَ  َر ُدوََّنَا َلْو بَ َرَزْت أِلَْهِل الدُّ

ُهنَّ ِماَئةُ أَْلِف َجارِيٍَة ِبْكٍر َخَدٍم ِسَوى َخَدِم زَْوِجَها َوَبنْيَ  اِسيُّ ِمْن َغرْيِ  رَ يََدْي ُكلِّ َسرِيٍر كَ   ُفِْتَ حِبُْسِنَها َبنْيَ يََدْي ُكلِّ إمارة ِمن ْ
أَْلِف ِذرَاٍع َعَلى ُكلِّ َسرِيٍر ِماَئةُ أَْلِف ِفَراٍش ِغَلُظ ُكلِّ ِفرَ  ِماَئةُ  اٍش َكَما َبنْيَ السََّماِء َواأْلَْرِض َجْوَهِر السَّرِيِر ُكلُّ َسرِيٍر طُولُهُ 

ن َُهنَّ َمِسريَةُ ََخِْسِماَئِة َعاٍم يَْدُخُلوَن اجْلَنَّةَ  دِّيِقنَي َواْلُمْؤِمِننَي ِِبَْمِسِماَئِة َعاٍم يَ ْفَتضُّوَن اْلَعَذاَرى َوِإَذا َداَن من    َوَما بَ ي ْ قَ ْبَل الصِّ
فَ تُ نَ  َسَنًة  َسْبِعنَي  اْلِعنِي  احلور  مع  تكأة  فيتكئ  َشاَء  َحْيُث  ُمت ََفرًَّجا  يَ رَْكب ََها  َحَّتَّ  اْلُفُرُش  َلهُ  تطامنت  َها السرير  ِمن ْ َأهْبَى  اِديِه 

َها فَ ي َُقوُل َمْن أَْنِت فَ ت َُقوُل ِإانَّ ِمَن الَّ َوأَ  ُ تَ َعاىَل }َوَلَديْ نَا َمزِيد {  مْجَُل اَي َعْبَد اَّللَِّ َأَما لَنَا ِمْنَك َدْولَة  فَ ي َْلَتِفُت ِإلَي ْ ِذيَن قَاَل اَّللَّ
َ تَ َعاىَل قَاَل مثَّ تُ نَاِديِه َأهْبَى َوَأمْجَُل اَي عبد هللا مالك ِفينَا ِمْن َحاَجٍة فَ ي َقُ  وُل َما عملت َمَكاَنِك فتقول َأْو َما َعِلْمَت َأنَّ اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َلَعلَّهُ َيْشَتِغُل  }َفاَل تَ ْعَلُم نَ ْفس  َما ُأْخِفَي هَلُْم ِمْن قُ رَِّة َأْعنُيٍ{ فَ ي َُقوُل بَِلَي َوَريبِّ قَاَل فَ َقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّ  ى اَّللَّ
ةِ فَِإَذا َدَخَل َأْهُل اجْلَنَِّة َر عَ  َها بَ ْعَد َذِلَك َعاًما اَل َيْشغَُلهُ ِإالَّ َما ُهَو ِفيِه ِمَن النعمة َواللَّذَّ ِكَب ُشَهَداءُ اْلَبْحِر قراقر ِمْن ُدرٍّ يف ن ْ

َا ُهَو نُور  يَ َتَْلَأَلُ مَ ََّنٍَر ِمْن نُوٍر جَمَاِديُفُهْم ُقْضبَاُن اللُّْؤلُِؤ َواْلَمْرَجاِن َواْليَاقُوِت   َعُهْم رِيح  تسمى الزهراء يف أمواٍج َكاجْلِبَاِل ِإَّنَّ
ْهِل الدُّنْ يَا يف اْلي َْوِم الصَّاِئِف  تِْلَك اأْلَْمَواُج يف أعينهم َأْهَوُن َوَأْحَلى ِعْنَدُهْم ِمَن الشََّراِب اْلبَارِِد يف الزَُّجاَجِة اْلب َْيَضاِء ِعْنَد أَ 

ِسنَي أَْلِف  م الَِّذيَن َكانُوا يف َنر أصحاهبم الذين كانوا يف الدنيا تقدم قراقرهم َبنْيَ َيَدْي َأْصَحاهِبِْم أَْلَف أَْلَف َسَنٍة َوَخَْ هوأايم
ساقتهم الذين كانوا خلفهم يف  و َسَنٍة َوَمْيَمن َتُ ُهْم َخْلَفُهْم َعَلى النِّْصِف ِمْن قُ ْرِب أُولَِئَك ِمْن َأْصَحاهِبِْم وميسرَتم ِمْثُل َذِلَك )

ُهْم تِْلَك اأْلَْمَواُج ِإىَل ُكْرِسيٍّ َبنْيَ   َيَدْي َعْرِش َربِّ  تلك القراقر من در فبينما هم كذلك َيِسريُوَن يف َذِلَك الن ََّهِر( ِإْذ رَفَ َعت ْ
َنَما ُهْم َكَذِلَك ِإْذ طََلَعْت َعَلْيِهُم اْلَماَلِئَكةُ ُيضَ  َعُفوَن َعَلى َخَدِم َأْهِل اجْلَنَِّة ُحْسنًا َوهَبَاًء َومَجَااًل َونُورًا َكَما ُيَضَعُفوَن  اْلِعزَِّة فَ ب َي ْ

اِمِهْم ِمَن اْلَماَلِئكَ   َأاَن َخاِدم   َّللَِّ ِة َساِجًدا فَ ي َُقوُل اَي َويلَّ اهم على هل اجْلَنَِّة ِِبَنَازهِِلِْم ِعْنَد اَّللَِّ فَ َيِهمُّ َأَحُدُهْم َأْن ُيَِرَّ لِب َْعِض ُخدَّ
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 أَْلِف قَ ْهَرَماَن يف َجنَّاِت النَِّعيِم  َلَك َوََنُْن ِمائَةُ أَْلِف قَ ْهَرَماَن يف َجنَّاِت َعْدٍن َوِماَئةُ أَْلِف قَ ْهَرَماَن يف َجنَّاِت اْلِفْرَدْوِس َوِمائَةُ 
يف جنات اخْلُْلِد َوِماَئةُ أَْلِف قهرمان يف جنات احلالل َوِمائَةُ أَْلٍف    َوِماَئةُ أَْلِف قَ ْهَرَماَن يف َجنَّاِت املأوى ومائة ألف قهرمان

ُهْم َعَلى اَبِب َمِديَنٍة يف ُكلِّ َمِديَنٍة أَْلِف َقْصٍر يف ُكلِّ َقْصرٍ  أَْلِف بَ ْيٍت من   قهرمان يف جنات السَّاَلِم ُكلُّ قَ ْهَرَماَن ِمن ْ ِمائَةُ 
ْنُس َوِمث ْلُ زَ ذهب وقضة َوُدرٍّ َواَيقُوٍت وَ  َوُسُررُهُ وخدامه لو أن َأْداَنُهْم نَ َزَل ِبِه اجلِْنُّ َواإْلِ ُهْم بَ ْرَجٍد َولُْؤلٍُؤ َونُوٍر ِفيَها َأْزَواُجهُ 

لطََّعاِم َوالشََّراِب ُكلُّ ا َمَعُهْم أَْلُف أَْلِف َمرٍَّة لوسعتهم َأْدىَن َقْصٍر من قصوره ما شاءوا ِمَن النزل َواخْلََدِم َواْلَفاِكَهِة َوالثَِّماِر وَ 
يًعا ال ََيْتَاُج ِإىَل اْلَقْصِر اآْلَخرِ  يف َشْيٍء ِمْن َذِلَك َوِإنَّ َأْداَنُهْم    َقْصٍر ُمْست َْغٍن ِِبَا ِفيِه ِمْن َهِذِه اأْلَْشيَاِء َعَلى َقْدِر ِسَعِتِهْم مجَِ

 ا فَ يَْأُمُر اِبْلَكَراَمِة ُكلَِّها مَلْ يشتغل حَّت نظر ِإىَل َوْجِهِه اجْلَِميِل تَ بَاَرَك َوتَ َعاىلَ يًّ َمْنزَِلًة الَِّذي َيْدُخُل َعَلى اَّللَِّ بُْكَرًة َوَعشِ 
 قُ ْلُت َهَذا َحِديث  َمْوُضوع  َما َأْجَهَل َمِن اَفرَتَاهُ وأجراه على هللا تعاىل * 

 لسل بالضعفاء والمتروكين.[ مسحديث الباب حديث موضوع، وإسناده هالك ساقط   ]المحقق: [1925]مطالب: 
 

ثَ نَا َداُوُد ْبُن اْلُمَحْبَِّ ثنا َمْيَسَرةُ ْبُن َعْبِد رَبِِّه َعْن َأيِب َعاِئَشَة السَّْعِديِّ    -  1942 َعْن يزيد بن عمر َعْن  َوقَاَل احْلَاِرُث َحدَّ
قاال   َرِضَي هللا َعْنهما  وابن عباس  ُهَريْ َرَة  َسَلَمَة َعْن َأيِب  َوَمْن خَ َأيِب  احْلَِديَث  َفذََكَر  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ اَّللَِّ َصلَّى  َرُسوُل  طَب َنَا 

َسب ْ  َوحَمُْو  حسنة  ألف  ألف  ُعِماَئِة  َسب ْ يَ ْرِجَع  َحَّتَّ  ُخْطَوٍة  ِبُكلِّ  َلهُ  تعاىل َكاَن  هللا  سبيل  يف  َجاَهَد  َأْو  أَْلِف  رَاَبَط  أَْلِف  ُعِماَئِة 
ُعِماَئِة أَْلِف أَْلِف َدرََجٍة وََكاَن يف َضَماِن اَّللَِّ تعاىل فَِإْن تَ َوفَّاهُ ِبي حتف كان ادخل اجلنة وان رجعه رجعه ب ْ َسيَِّئٍة َورَْفُع سَ 

 َمْغُفورًا لَهُ ُمْسَتَجااًب َلهُ 
 َهَذا َحِديث  َمْوُضوع  * 

اع،    ]المحقق:  [1942]مطالب:   ووض  بمتهم،  أ هذا حديث موضوع مسلسل  بن  ومجهولين هما  ويزيد  السعدي  بو عائشة 
 عمر، لم أجد لهما ترجمة، وفيه تهويًلت ومخالفات لما هو معهود في الشرع.[

 
ثَ نَا َداُوُد ْبُن اْلُمَحْبَِّ ثنا َمْيَسَرةُ ْبُن َعْبِد رَبِِّه َعْن َأيِب َعاِئَشَة السَّْعِديِّ عَ  - 2134 َأيِب   ْن يَزِيَد ْبِن ُعَمَر َعنْ قَاَل احْلَاِرُث َحدَّ

قَااَل  َعْنهم  هللا  َرِضَي  عباس  وابن  ُهَريْ َرَة  َأيِب  َعْن  الرَّمْحَِن  َعْبِد  ْبِن  َفذََكَر    َسَلَمَة  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّ  َرُسوُل  َخطَب َنَا 
ُرهُ بَِلْعَنٍة َواَنٍر َخاِلًدا ِفيَها َوبِْئَس اْلَمِصريُ  احْلَِديَث َوِفيِه َوَمْن تَ َوىلَّ ُخُصوَمَة قَ ْوٍم ِِبَظَْلَمٍة َأْو َأَعاََّنُْم َعَلْيهِ   نَ َزَل بِِه اْلَمَلُك يُ َبشِّ

َهاَمانَ   َوَمنْ  َمَع  قُِرَن  َجْوٍر  َعَلى  ُسْلطَااًن  َدلَّ  َوَمْن  النَّاِر  يف  َقرِيُنهُ  فَ ُهَو  َحاَجٍة  يف  َجائٍِر  ِلُسْلطَاٍن  ُهَو   َخفَّ  وََكاَن  النَّاِر  يف 
ىل عظامه يوم القيامة مث يسلط َعَلْيِه النَّاُر  َك السُّْلطَاُن ِمْن َأَشدِّ النَّاِس َعَذااًب َوَمْن َلطََم َخدَّ ُمْسِلٍم َلْطَمًة بدد هللا تعاَوَذلِ 

َعُث َمْغُلواًل َحَّتَّ يَرَِد النَّاَر َوَمْن تَ َعلََّق سوطاً بني يدي ُسْلطَاٍن َجائٍِر جعل َعُث ِحنَي يُ ب ْ ُعوَن    َويُ ب ْ هللا تعاىل َلهُ َحيًَّة طُوهُلَا َسب ْ
َجَهنَّ  اَنِر  يف  فَ ُتَسلََّط َعَلْيِه  ِذرَاٍع  ِإلَْيِه أَْلَف  َوَصَل  فَِإْن  َعَمَلهُ ُكلَّهُ   ُ اَّللَّ َأْحَبَط  السُّْلطَاِن  ِإىَل  ِبَِِخيِه  َسَعى  َوَمْن  خُمَلًَّدا  َخاِلًدا  َم 

بكل يَ ْوٍم أَْلُف    َمَع َهاَماَن يف َدرََجِتِه يف النَّاِر َوَمْن تَ َوىلَّ ِعَراَفَة قَ ْوٍم ُحِبَس َعَلى شفري جهنمَمْكُروه  َأْو َأًذى جعله هللا تعاىل  
َهنََّم َسْبِعنَي َخرِيًفا َوِفيِه َوى يف اَنِر جَ َسَنٍة وحشر َوَيُدهُ َمْغلُولَة  ِإىَل ُعُنِقِه فَِإْن َكاَن أَقَاَم َأْمَر اَّللَِّ ِفيِهْم أُطِْلَق َوِإْن َكاَن ظَاِلًما هَ 

ََيُو  َواَل  َيظِْلُم  اَل  ثَ نَاُؤهُ  َجلَّ  تعاىل  وإن هللا  الَِّذيَن  َأاَل  َوََيْزَِي  ِِبَا َعِمُلوا  أساؤا  الَِّذيَن  لَِيْجِزَي  اِبْلِمْرَصاِد  َوُهَو  الظُّْلُم  ُز َعَلْيِه 
ٍم لَْلَعِبيدِ  َأْحَسُنوا اِبحْلُْسََن َفَمْن َأْحَسَن فَِلن َْفِسهِ  َها َوَما رَبَُّك ِبَظالَّ  َوَمْن َأَساَء فَ َعَلي ْ

ذا اإلسناد "موضوع" كما قال الحافظ ابن حجر، والهيثمي. والمتهم بوضعه كل من:  الحديث به  ]المحقق:  [2134]مطالب:  
 ميسرة بن عبد ربه، وداود بن المحبر، وفي إسناده من ال يعرف.[ -
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ثَ نَا َداُوُد ْبُن اْلُمَحْبَِّ ثنا َمْيَسَرةُ ْبُن َعْبِد رَبِِّه َعْن َأيِب َعاِئَشَة القَاَل احْلَاِرثُ  - 2203 سَّْعِديِّ َعْن يزيد بن عمر َعْن َأيِب   َحدَّ

اَّللَِّ  َرُسوُل  َخطَب َنَا  قَااَل  ُهْم  َعن ْ هللا  َرِضَي  َعبَّاٍس  َواْبِن  ُهَريْ َرَة  َأيِب  َعْن  الرَّمْحَِن  َعْبِد  ْبِن  َفذََكَر َسَلَمَة  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى   
ُ حلمه على رؤوس اخْلَاَلِئِق يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة فَ ُيْدِخَلهُ النَّاَر َوُهَو يَ ُلوُك احْلَِديَث َوِفيِه َوَمْن رََجَع َعْن َشَهاَدٍة   َأْو َكَتَمَها َأْطَعَمهُ اَّللَّ

َ َمَع اْلُمنَاِلَسانَهُ َوَمْن َشِهَد َشَهاَدَة الزُّورِ  ْرِك اأْلَْسَفِل ِمَن   َعَلى ُمْسِلٍم َأْو َكاِفٍر ُعلَِّق بِِلَسانِِه يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة مثَّ ُصريِّ ِفِقنَي يف الدَّ
 النَّاِر َوَمْن حَتَلََّم َما مَلْ ََيُْلْم َكاَن َكَمْن َشِهَد الزُّوَر... احْلَِديثَ 

 َهَذا احْلَِديُث َمْوُضوع  * 
وميسرة بن  هو جزء من الحديث الطويل الموضوع، والمتهم بوضعه كل من داود بن المحبر،    ]المحقق:  [2203لب:  ]مطا

 عبد ربه.[ 
 

ثَ نَا َداُوُد اْلُمَحْبَِّ ثنا َمْيَسَرةُ ْبُن َعْبِد رَبِِّه َعْن َأيِب َعاِئَشَة السَّْعِديِّ َعْن    -  2212 ْن َأيِب يزيد بن عمر عَ َوقَاَل احْلَاِرُث َحدَّ
ُهَما   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفذََكَر احْلَِديَث َوِفيِه َوَمْن َسَلَمَة َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة َواْبِن َعبَّاٍس َرِضَي هللا َعن ْ قَااَل َخطَب َنَا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

فَ ُيَجْل َجَهنََّم  َشِفرِي  ِمْن  بِِه  ُخِسَف  ِفيِه  فَاْختَاَل  ثَ ْواًب  ُحلَّةً  لَِبَس  لَِبَس  قَارُوَن  أِلَنَّ  َواأْلَْرُض  السموات  َداَمِت  َما  ِفيَها  ِجُل 
 ْختَاَل َفُخِسَف ِبِه فَ ُهَو َُيَْلِجُل ِفيَها ِإىَل يَ ْوِم اْلِقيَاَمةِ فَا

 [ ]المحقق: هو جزء من الحديث الطويل الموضوع[2212]مطالب: 
 

ثَ نَا َعْبُد الرَّ  - 2336 هللا َعْنهُ قَاَل قَاَل َرُسوُل ِحيِم ْبُن َواِقٍد ثَ نَا َعْمُرو ْبُن مُجَْيٍع ثنا َأاَبُن َعْن أََنٍس َرِضَي قَاَل احْلَاِرُث َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َصْوُت الدِّيِك َوَضْربُهُ ِِبَنَاَحْيِه رُُكوُعهُ َوُسُجوُدهُ   اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 اد "موضوع"[[ ]المحقق: الحديث بهذا اإلسن2336]مطالب: 

 
ثَ نَا َعْبُد الرَِّحيِم ثَ نَا َعْمر و ثنا ََيََْي ْبنُ  - 2337 َها َوَعْن َأاَبَن َحدَّ  َسِعيٍد َعْن حُمَمَِّد ْبِن إِبْ َراِهيَم َعْن َعاِئَشَة َرِضَي هللا َعن ْ

 ِديِقي َوَعُدوُّ َعُدوِّي َعْن أََنٍس َرِضَي هللا َعْنهُ َمْرفُوًعا الدِّيُك اأْلَبْ َيُض َصِديِقي َوَصِديُق صَ 
اع[[ ]المحقق: مدار الحديث على "عمرو بن جميع" 2337]مطالب:   ، وهو كذاب وض 

 
ِمث َْلهُ  - 2338 اأْلَْنَصاِريِّ  زَْيٍد  َأيِب  َعْن  ثَهُ  َحدَّ ْبُن َعْمرٍو َعمَّْن  طَْلَحةُ  ثنا  َوْهب   ثنا  الرَِّحيِم  ثَ نَا َعْبُد  َداَر  َحدَّ ََيُْرُس  َوزَاَد   

 َصاِحِبِه َوِتْسَع ُدوٍر َحْوَلهُ وََكاَن يُبِيُتهُ يف بَ ْيِتهِ 
[ ]المحقق: الحديث بهذا اإلسناد موضوع، وإسناده مظلم، فعبد الرحيم بن واقد ضعيف، ووهب بن وهب  2338]مطالب:  

اع، وطلحة بن عمرو متروك، وشيخه مجهول.[   كذاب وض 

 
ثَ نَا َداوُ   -  2355 َأيِب َعاِئَشَة السَّْعِديِّ َعْن يَزِيَد ْبِن ُعَمَر َعْن  ُد ْبُن اْلُمَحْبَِّ َعْن َمْيَسَرةُ ْبُن َعْبِد رَبِِّه َعْن  قَاَل احْلَاِرُث َحدَّ

ُ عَ  اَّللَّ اَّللَِّ َصلَّى  َرُسوُل  َخطَب َنَا  قَااَل  ُهَما  َرِضَي هللا َعن ْ َواْبِن َعبَّاٍس  ُهَريْ َرَة  َأيِب  َسَلَمَة َعْن  وَ َأيِب  طَوِياًل َلْيِه  َحِديثًا  َفذََكَر  َسلََّم 
ا َوِفيِه َوَمْن َأْطعَ  ُ تَ َعاىَل ِمْن َصِديِد َجَهنََّم وََكاَن َذِلَك الطََّعاُم اَنرًا يف بَْطنِ ِجدًّ ِه َحَّتَّ يُ ْقَضى َبنْيَ  َم طََعاًما راَِيًء َوُْسَْعًة َأْطَعَمهُ اَّللَّ

 النَّاسِ 
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 جزء من الحديث الطويل الموضوع[ [ ]المحقق: هذا الحديث 2355]مطالب: 
 

ثَ نَا اْبُن اْلُمَثَنَّ ثنا ُعب َْيُد ْبُن َواِقٍد ثنا حُمَمَُّد ْبُن ِعيَسى ابن َكْيَساَن ثنا اْبُن اْلُمْنَكِدرِ َوقَاَل أَبُو  - 2375  َعْن  يَ ْعَلى َحدَّ
َأَل َعْنهُ فَ َلْم ُُيَْْبْ ِبَشْيٍء فَاْغَتمَّ  ُعَمَر َرِضَي هللا َعْنهُ الَّيِت َويلَ ِفيَها َفسَ  َجاِبٍر َرِضَي هللا َعْنهُ قَاَل َقلَّ اجْلََراُد يف َسَنٍة ِمْن ِسيِن 

ََتهُ الرَّاِكُب  اجْلََراِد َشْيء  َأْم اَل فَأَ ِلَذِلَك فََأْرَسَل رَاِكبًا ِإىَل اْلَيَمِن َورَاِكبًا ِإىَل الشَّاِم َورَاِكبًا ِإىَل اْلِعَراِق َفَسَأَل َهْل رُِوَي ِمَن 
ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى الَِّذي ِمْن ِقَبِل اْلَيَمِن بَِقبْ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  َضٍة ِمَن َجَراٍد فَأَْلَقاَها َبنْيَ يََدْيِه فَ َلمَّا رَآَها َكْبََّ َثاَلًَث مثَّ قَاَل ْسَِ اَّللَّ

ُ َعزَّ َوَجلَّ أَْلَف أُمَّةٍ  َها ِستُِّمائٍَة يف اْلَبْحِر َوَأرْبَ ُعِماَئةٍ  يَ ُقوُل َخَلَق اَّللَّ يف اْلَْبِّ فََأوَُّل َشْيٍء يَ ْهِلُك ِمْن َهِذِه اأْلُمَِّة اجْلََراُد فَِإَذا  ِمن ْ
 َهَلَكْت تَ تَابَ َعْت ِمْثَل النِّظَاِم ِإَذا انْ َقَطَع ِسْلُكهُ 

محمَّد بن عيسى كما أن عبيد بن واقد ضعيف. وحكم   [ ]المحقق: شديد الضعف إن لم يكن موضوعاا وعلته2375]مطالب: 
 ن حب ان على الحديث بالوضع[ حكم اب

ثَ نَا َعْبُد الرَِّحيِم ْبُن َواِقٍد ثنا مَحَّاُد ْبُن َعْمرٍو َعِن السَِّريِّ ْبِن َخاِلِد ْبِن َشدَّا - 2381 ٍد َعْن َجْعَفِر ْبِن  قَاَل احْلَاِرُث َحدَّ
ْ َثاَلًَث   َعْن َجدِِّه َعْن َعِليٍّ َرِضَي هللا َعْنهُ قَاَل حُمَمٍَّد َعْن أَبِيهِ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَذا رَأَْيَت اأْلََسَد َفَكْبِّ قَاَل يل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُ َأْكَْبُ وهللا َأْكَْبُ َأَعزُّ ِمْن ُكلِّ َشْيٍء َوَأْكَْبُ َوَأعُ  ُ َأْكَْبُ اَّللَّ ُ وذُ اِبَّللَِّ ِمْن َشرِّ َما َأَخاُف َوَأْحَذُر ُتكْ تَ ُقوُل اَّللَّ َفى َشرَّهُ ِإْن َشاَء اَّللَّ
ْنِس ِإِن اْسَتطَْعتُْم{ اآْليَةَ   تَ َعاىَل َوِإَذا َهرَّ َعَلْيِه الكلب فقل }اي معشر اجْلِنِّ َواإْلِ

وف 2381]مطالب:   الجوزي  ابن  قاله  كما  موضوع  اإلسناد  بهذا  الحديث  ]المحقق:  علل:[  أربع   يه 
 وفي إسناده "حماد بن عمرو النصبي" وهو متروك.  -  2اني"، وهو ضعيف.في إسناده "عبد الرحيم بن واقد الخراس  -  1
االنقطاع في إسناده، فإن علي بن الحسين زين العابدين لم    - 4وفي إسناده "السري بن خالد بن شداد" وهو مجهول.  - 3

  عنه.[ محمَّد بن علي الباقر أرسل عن جده الحسين بن علي رضي هللا يدرك جده علي بن أبي طالب، كما أن

 
َشدَّا  -  2390 ْبِن  َخاِلِد  ْبِن  السَِّريِّ  ْبُن َعْمرٍو َعِن  ثنا مَحَّاُد  َواِقٍد  ْبُن  الرَِّحيِم  ثَ نَا َعْبُد  َحدَّ احْلَاِرُث  ْبِن  قَاَل  َجْعَفِر  ٍد َعْن 

َجدِِّه عَ  أَبِيِه َعْن  اَّللَِّ صَ حُمَمٍَّد َعْن  قَاَل يل َرُسوُل  قَاَل  هللا َعْنهُ  َرِضَي  اِبْلِمْلِح ْن َعِليٍّ  فَاْبَدْأ  َوَسلََّم ِإَذا َأَكْلَت  َعَلْيِه   ُ لَّى اَّللَّ
 ِع اأْلَْضَراِس َوَوَجِع احْلَْلِق َوَوَجِع اْلَبْطنِ َواْخِتْم اِبْلِمْلِح فَِإنَّ اْلِمْلَح ِشَفاءُ ِمْن َسْبِعنَي َداٍء َأوَّهُلَا اجْلُنُوِن َواجْلَُذاِم َواْلَْبَِص َوَوجَ 

 [ ]المحقق: موضوع[ 2390]مطالب: 

 
َأيِب قَاَل قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  َوقَاَل أَبُو َبْكٍر َحدَّثَ نَا ُعْقَبةُ ْبُن َخاِلٍد السَُّكوينُّ َعْن ُموَسى ْبِن حُمَمَِّد ْبِن ِإبْ َراِهيَم َأْخَْبين   - 2402

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَذا َأَكْلُتُم الطََّعاَم فَاْخلَ َصلَّ  َثَمَة ثَ نَا ُعْقَبةُ بِهِ ى اَّللَّ  ُعوا نَِعاَلُكْم فَِإنَّهُ َأْروَُح أِلَْقَداِمُكْم َرَواهُ أَبُو يعلي: حدثنا أو َخي ْ
بسند مداره على موسى بن محمَّد بن إبراهيم، وهو   [ ]البوصيري: رواه َأُبو َبْكِر ْبُن َأِبي َشْيَبَة، َوَأُبو َيْعَلى2402]مطالب: 

ا إن لم يكن موضوعاا؛ من أجل حال "موسى بن محمَّد بن إبراهيم  ضعيف[ ]المحقق: الح ديث بهذا اإلسناد ضعيف جدا
ا منكر الحديث". ولذا قال الذهبي: "أحسبه موضوعاا وإسناده مظلم"[  التيمي"، فإنه: "ضعيف جدا

ثَ نَا َعْبُد الرَِّحيِم ْبُن َواِقٍد َعْن مَحَّاِد ْبنِ قَاَل احْلَا - 2416 َعْمرٍو َعِن السَِّريِّ ْبِن َخاِلِد ْبِن َشدَّاٍد َعْن َجْعَفِر ْبِن   ِرُث َحدَّ
ُ َعَليْ  ِه َوَسلََّم اَي َعِليُّ ُكِل الزَّْيَت َوادَِّهْن حُمَمٍَّد َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه َعْن َعِليٍّ َرِضَي هللا َعْنهُ قَاَل قَاَل يل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َلةً اِبلزَّْيِت فَ   ِإنَّهُ َمِن ادََّهَن اِبلزَّْيِت مَلْ يَ ْقَرْبهُ الشَّْيطَاُن َأْربَِعنَي لَي ْ
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 [ ]المحقق: موضوع[ 2416]مطالب: 

 
بَاُن ثنا َمْسُروُر ْبُن َسِعيدٍ  - 2419 الت َّْيِميُّ ثنا اأْلَْوزَاِعيُّ َعْن ُعْرَوَة ْبِن رَُوميٍْ َعْن َعِليٍّ َرِضَي هللا  قَاَل أَبُو يَ ْعَلى َحدَّثَ نَا َشي ْ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأْكرُِموا َعمََّتُكُم النَّ  َا ُخِلَقْت ِمَن الطِّنِي الَِّذي ُخِلَق ِمْنهُ آَدُم َولَ َعْنهُ قَاَل قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ْيَس  ْخَلَة فَِإَّنَّ
 من الشجر شئ يُ َلقَُّح َغرْيَُها 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأْطِعُموا نسائكم اْلُولََّد الرَُّطَب فَِإْن مَلْ َيُكْن ُرَطب  فا لشََّجِر  لتمر وليس شئ ِمَن ا َوقَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 بِْنُت ِعْمَرانَ َأْكَرَم َعَلى اَّللَِّ ِمْن َشَجَرٍة نَ َزَلْت حَتْت ََها َمْرمَيُ 

 [ ]المحقق: موضوع كما ذكر ذلك ابن الجوزي، وتبعه األلباني.[ 2419]مطالب: 
 

يُّ ث - 2420 ثَ نَا َعْبُد الرَِّحيِم ْبُن َواِقٍد ثنا ِإْْسَاِعيُل ْبُن ِإبْ َراِهيَم ْبِن زََكرايَّ اهْلَاُِشِ اَبَن  نا أاََبُن ْبُن اْلُمَحْبَِّ َعْن أَ قَاَل احْلَاِرُث َحدَّ
َغُضوهُ فَِإنَّهُ  ْبِن َأيِب َعيَّاٍش َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك َرِضَي هللا َعْنهُ قَاَل قَاَل َرُسولُ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُكُلوا اهْلِْنِداَبَء َواَل تَ ب ْ  اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ِم ِإالَّ َوَقْطَرة  ِمَن اجْلَنَِّة تَ ْقطُرُ   َعَلْيهِ  لَْيَس يَ ْوم  ِمَن اأْلَايَّ

الموضوعات[ ]المحقق: الحديث [ ]البوصيري: رواه الحارث بن أبي أسامة بسند ضعيف، وابن الجوزي في 2420]مطالب: 
 بهذا اإلسناد موضوع، وإسناده ظلمات بعضها فوق بعض[ 

الرَّمْحَِن    -  2426 َعْبِد  ْبُن  َوْهُب  ثنا  َساملٍِ  ْبُن  ِعيَسى  ثَ نَا  َحدَّ يَ ْعَلى  أَبُو  َعِن  قَاَل  أَبِيِه  َعْن  حُمَمٍَّد  ْبِن  َجْعَفِر  َعْن  اْلُقَرِشيُّ 
أَنَّهُ َدَخَل اْلُمت ََوضَّأَ فََأَصاَب لُْقَمًة َأْو ِكْسَرًة يف جَمَْرى اْلغَاِئِط َواْلب َْوِل فََأَخَذَهااحْلََسِن ْبِن َعِليٍّ َرضِ  َها   َي هللا َعْنهُ  فََأَماَط َعن ْ

تَ َوضَّْأُت فَ َلمَّا تَ َوضَّأَ قَاَل اَنوِْليِن اللُّْقَمَة َأِو     نِِعمَّا مثَّ َدفَ َعَها ِإىَل ُغاَلِمِه فَ َقاَل اَي ُغاَلُم ِذكِّْرين هِبَا ِإَذااأْلََذى َوَغَسَلَها َغْساًل 
 َلهُ اْلُغاَلُم اَي موالي ألي شئ َأْعت َْقَتيِن قَاَل أِلَيّنِ قَاَل اْلِكْسَرَة فَ َقاَل اَي َمْواَلَي َأَكْلتُ َها قَاَل اْذَهْب فَأَْنَت ُحرٌّ ِلَوْجِه اَّللَِّ فَ َقالَ 

ْعُت أُمَِّي فَاطِ  ُ َعَلْيِه َوسَ ْسَِ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َتْذُكُر َعْن أَبِيَها َرُسوِل هللا َصلَّى اَّللَّ لََّم قال إن َوَجَد َمَة بِْنَت َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َها اأْلََذى َوَغَسَلَها َغْساًل نِعِ لُْقَمًة أَْو ِكْسَرًة يف  مَّا مثَّ َأَكَلَها مَلْ َتْسَتِقرَّ يف بَْطِنِه َحَّتَّ   جَمَْرى اْلغَاِئِط َأِو البول فأخذها أماط َعن ْ

 يُ ْغَفَر لَهُ َفَما ُكْنُت أِلَْسَتْخِدَم رَُجاًل ِمْن َأْهِل اجْلَنَِّة 
رَتَاهُ َوَقْد ذََكَرهُ اْبُن اجْلَْوِزيُّ   اْلَقاِضي اْلَمْعُروف  اِبْلَكِذِب َوَوْضِع احْلَِديِث َوَهَذا احْلَِديُث ِمَّا افْ َوْهب  َهَذا ُهَو أَبُو اْلَبْخرَتِيِّ * 

 يف اْلَمْوُضوَعاِت وََكَشَف َأْمَر َهَذا احْلَِديِث فََأَجادَ 
 الحديث بهذا اإلسناد موضوع.[   ]المحقق: [2426]مطالب: 

 

َبَسةُ َعِن َحدَّ  - 2428 اخْلَُصْيِب َعْن رَاِشِد ْبِن َسْعٍد َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َرِضَي هللا ثَ نَا َسِعيُد ْبُن َأيِب الرَّبِيِع السَّمَّاُن َأْخَْبين َعن ْ
ُسْقيَا   هو  فإَّنا  ابلشاة  تَ َعلَُّلوا  يَ ُقوُل  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ هلل َصلَّى  رسوال  ْسعت  قال  َفاَل َعْنهُ  ُتُموَها  َحَلب ْ بسر  وإذا  تعاىل  اَّللَِّ 

 جَتَْهُدوَها دعوا َداِعَي اللََّبِ 
في  2428]مطالب:   كما  كذاب  وهو  جحدر"،  بن  "الخصيب  إسناده  في  ألن  موضوع؛  اإلسناد  بهذا  الحديث  ]المحقق:   ]

 ترجمته، إضافة إلى ضعف عنبسة بن سعيد القطان.[ 
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ثَ نَا مَحَّاُد ْبُن َعْمرٍو، قَاَل احْلَاِرُث: َحدَّث َ  - 2442 اٍد، َعْن َجْعَفِر  نَا َعْبُد الرَِّحيِم ْبُن َواِقٍد، َحدَّ َعِن السَِّريِّ ْبِن َخاِلِد ْبِن َشدَّ
ُ عَ  ْيِه َوَسلََّم: اَي َعِليُّ اَل َتْسَتِقْبِل  لَ ْبِن حُمَمٍَّد، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، َعْن َعِليٍّ َرِضَي هللا َعْنهُ قَاَل: قَاَل يل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 بَاهَلَا َداء ، َواْسِتْداَبرََها َدَواء . الشَّْمَس، فَِإنَّ اْسِتقْ 
[ ]البوصيري: هذا إسناد مسلسل بالضعفاء[ ]المحقق: هذا إسناد موضوع مسلسل بمن ُوصف بالوضع، 2442]مطالب: 

 السري بن خالد مجهول[  - 3عبد الرحيم بن واقد ضعيف.   - 2اع. حماد بن عمرو النصيبي وض   - 1والضعف، والجهل. 

 
السَّعْ َوقَ   -  2473 َأيِب َعاِئَشَة  رَبِِّه، َعْن  ْبُن َعْبِد  ثَ نَا َمْيَسَرةُ  َحدَّ اْلُمَحْبَِّ،  َداُوُد ْبُن  ثَ نَا  َحدَّ احْلَاِرُث:  يزيد بن  اَل  ، َعْن  ِديِّ

َرسُ عمر، َعْن َأيِب َسَلَمَة، َعْن َأيِب هُ  ُهَما قَااَل: َخطَب َنَا  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفذََكَر َريْ َرَة، َواْبِن َعبَّاٍس َرِضَي هللا َعن ْ وُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُعو  َسب ْ َمْنزِِلِه  ِإىَل  يَ ْرِجَع  َحَّتَّ  َخطَاَها  ُخْطَوٍة  ِبُكلِّ  فَ َلهُ  َمرِيًضا  َوَمْن َعاَد  َوِفيِه:  ِبطُوِلِه  أَ احْلَِديَث  َسْبِعنَي َن  َوحَمُْو  َحَسَنٍة،  ْلَف 

َسْبِعنَي   َورُِفَع  َسيَِّئٍة،  َومَ أَْلَف  اْلِقيَاَمِة،  يَ ْوِم  ِإىَل  َلهُ  َوَيْست َْغِفُروَن  يَ ُعوُدونَُه،  َمَلٍك  أَْلَف  ُعوَن  َسب ْ ِبِه  َويُ وَكَُّل  َدرََجٍة،  قَاَم  أَْلَف  ْن 
  ُ َلًة بَ َعَثهُ اَّللَّ ِمِع، َوَمْن َسَعى   تَ َعاىَل َمَع َخِليِلِه إِبْ َراِهيَم َعَلْيِه السَّاَلُم َحَّتَّ ََيُوزَ َعَلى َمرِيٍض يَ ْوًما َولَي ْ رَاِط َكاْلَْبِْق الالَّ َعَلى الصِّ

أُمُُّه، فَ َقاَل رَُجل  ِمَن اأْلَْنَصاِر: فَِإْن َكاَن اْلمَ  قَ َرابَ َتُه، أَْو بَ ْعَض َأْهِلِه؟    رِيضُ ِلَمرِيٍض يف َحاَجٍة َخَرَج ِمْن ُذنُوبِِه َكي َْوِم َوَلَدْتهُ 
 ْن َيْسَعى يف َحاَجِة َأْهِلِه؟ قَاَل: َوَمْن َأْعظَُم َأْجًرا ِمَّ 

 َهَذا َحِديث  َمْوُضوع  * 
 هذه الخطبة موضوعة بكاملها.[   [ ]المحقق:2473]مطالب: 

 

ثَ نَ   -  2584 َحدَّ اْلُمَحْبَِّ،  ْبُن  َداُوُد  ثَ نَا  َحدَّ احْلَاِرُث:  ْبِن قَاَل  يَزِيَد  َعْن   ، السَّْعِديِّ َعاِئَشَة  َأيِب  َعْن  رَبِِّه،  َعْبِد  ْبُن  َمْيَسَرةُ  ا 
ُهَما، قَااَل: َخطَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفذََكَر  ُعَمَر، َعْن َأيِب َسَلَمَة، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة، َواْبِن َعبَّاٍس َرِضَي هللا َعن ْ ب َنَا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ئً  ا ِمْن َجَسِدَها َكاَن َحقًّا َعَلى َحِديثًا طَوِياًل ]َوِفيِه[ : َوَمِن اطََّلَع ِإىَل بَ ْيِت َجارِِه فَ َرَأى َعْورََة رَُجٍل، َأْو َشْعَر اْمَرَأٍة، أَْو َشي ْ
ُ تَ َعاىَل  هُ النَّاَر َمَع اْلُمنَاِفِقنَي الَِّذيَن َكانُوا يَ َتَحي َّنُونَ اَّللَِّ تَ َعاىَل َأْن يُْدِخلَ  نْ يَا َحَّتَّ يَ ْفَضَحهُ اَّللَّ  َعْورَاِت النَِّساِء، َواَل َُيُْرُج ِمَن الدُّ

ِمْن َغرْيِ َحقٍّ َحرَّمَ  يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة، َوَمْن آَذى َجارَهُ  النَّاُر، َأاَل َوَأنَّ َويُ ْبِدي لِلنَّاِظرِيَن َعْورََتهُ  ُ َعَلْيِه اجْلَنََّة، َوَمْأَواهُ  تَ َعاىَل  اَّللَّ  َ  اَّللَّ
َوَمْن اَبَت َويف قَ ْلِبِه ِغشٌّ أِلَِخيِه َيْسَأُل الرَُّجَل َعْن َجارِِه َكَما َيْسأَلُهُ َعْن َحقِّ َأْهِل بَ ْيِتِه، َفَمْن ُيَضيِّْع َحقَّ َجارِِه فَ َلْيَس ِمنَّا،  

يَ تُ الْ  َحَّتَّ  تَ َعاىَل  اَّللَِّ  َسَخِط  يف  َوَأْصَبَح  اَبَت  قَاَل  ُمْسِلِم  مثَّ  ْساَلِم،  اإْلِ َغرْيِ  َعَلى  َماَت  َذِلَك  َعَلى  َماَت  فَِإْن  َويُ َراَجَع،  وَب 
ِمنَّا   فَ َلْيَس  َغشَّنَا  َمْن  َأاَل  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َثاَلًَث    -َصلَّى  َذِلَك  قَاَل  َونُِقَض    ،-َحَّتَّ  َصْوُمُه،  َبطََل  ُمْسِلًما  اْغتَاَب  َوَمِن 

ُ تَ َعاىَل، َوَمْن َمَشى بَِنِميَمٍة َبنْيَ اثْ َننْيِ سَ ُوُضوَءُه، فَ  ُ تَ َعاىَل َعَلْيِه يف  ِإْن َماَت َوُهَو َكَذِلَك َماَت َكاْلُمْسَتِحلِّ َما َحرََّم اَّللَّ لََّط اَّللَّ
ُ تَ َعاىَل َأْجَر َشِهيٍد. َوَمْن   يَ ْوِم اْلِقيَاَمِة مثَّ يُْدِخُلهُ النار، ومن عفى َعْن َأِخيَقْْبَهُ اَنرًا حُتْرِقُهُ ِإىَل  ِه اْلُمْسِلِم وََكظََم َغْيظَهُ َأْعطَاهُ اَّللَّ

ص يف  اْلِقيَاَمِة  يَ ْوَم  تَ َعاىَل   ُ اَّللَّ َحَشَرهُ  َواْسَتْحَقَرهُ  َعَلْيِه  َوَتطَاَوَل  َأِخيِه  َعَلى  َيْدُخُل بَ َغى  مثَّ  ِِبَْقَداِمِهْم،  اْلِعبَاُد  يطأه  الذر  ورة 
َعَها ُتْذَكُر َعْنهُ يف النَّارَ  ُ تَ َعاىَل َعْنهُ أَْلَف  ، َومَلْ يَ َزْل يف َسَخِط اَّللَِّ َحَّتَّ مَيُوَت. َوَمْن رُدَّ َعْن َأِخيِه اْلُمْسِلِم ِغيَبًة ْسَِ  جَمِْلٍس رَدَّ اَّللَّ

الشَّرِّ  ِمَن  وَ اَبٍب  َعْنهُ  يَ ُردَّ  مَلْ  ُهَو  فَِإْن  َواآْلِخَرِة،  الدُّنْ يَا  يف  قَاَل   َوَمْن  ِوْزرِِهْم،  ِمْثُل  الشَّرِّ  ِمَن  َعَلْيِه  قَالُوا، َكاَن  َما  َأْعَجَبهُ 
َسْعَدْيَك، انغ ِمَس يف النَّاِر، َوَمْن َضارَّ ُمْسِلًما فَ َلْيَس ِمنَّا، ِلَمْمُلوِكِه َأْو َِمُْلوِك َغرْيِه أَْو أِلََحٍد ِمَن اْلُمْسِلِمنَي اَل لَب َّْيَك َواَل 

َع ِِبَرْيٍ َوَلسْ  َع ِبَفاِحَشٍة فَأَْفَشاَها َكاَن َكَمْن َأََتَها، َوَمْن ْسَِ نْ يَا َواآْلِخَرِة. َوَمْن ْسَِ / فَأَْفَشاهُ َكاَن َكَمْن َعِمَلُه. َوَمْن   نَا ِمْنهُ يف الدُّ
اْلمُ  َا يُْكرُِم رَبَُّه، َفَما ظَنُُّكْم؟ َوَمْن َكانَ َأْكَرَم َأَخاهُ  َوْجَهنْيِ َوِلَساَننْيِ يف  ْسِلَم فَِإَّنَّ لَهُ   ُ  َذا َوْجَهنْيِ َوِلَساَننْيِ يف الدُّنْ يَا َجَعَل اَّللَّ
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ْت َعَلْيِه  أُْعِطَي َمْن َأْصَلَح َبنْيَ اثْ َننْيِ ِمَن اأْلَْجِر، َوَوَجبَ   النَّاِر، َوَمْن َمَشى يف َقِطيَعٍة َبنْيَ اثْ َننْيِ َكاَن َعَلْيِه ِمَن اْلِوْزِر ِبَقْدِر َما
َفعَ  ثَ َواُب اْلُمَجاِهِديَن  اللَّْعَنةُ َحَّتَّ يَْدُخَل َجَهنََّم فَ ُيَضاَعُف َعَلْيِه اْلَعَذاُب، َوَمْن َمَشى يف َعْوِن َأِخيِه اْلُمْسِلِم َوَمن ْ ِتِه َكاَن لَهُ 

َبِتِه َوَبثِّ َعْورَتِِه كَ يف َسِبيِل اَّللَِّ  َا َيَضَعَها يف َجَهنََّم َويُْكَشُف َعْورَتُهُ يَ ْوَم  تَ َعاىَل، َوَمْن َمَشى يف َغي ْ اَنْت َأوَُّل َقَدٍم َُيْطُوَها َكَأَّنَّ
ُ تَ َعاىَل َأْجَر ِمائَةِ اْلِقيَاَمِة َعَلى رُُؤوِس اخْلَاَلِئِق. َوَمْن َمَشى ِإىَل ِذي قَ َرابٍَة َأْو ِذي رَِحٍم لَِباَل   َشِهيٍد، ٍل َأْو ِلُسْقٍم، بِِه َأْعطَاهُ اَّللَّ

أَْلَف َسيَِّئٍة َورُِفَع لَهُ َأْربَ ُعوَن أَْلَف  َوِإْن َوَصَلهُ َمَع َذِلَك َكاَن َلهُ ِبُكلِّ ُخْطَوٍة َأْربَ ُعوَن أَْلَف َحَسَنٍة، َوُحطَّ َعْنهُ هِبَا َأْربَ ُعوَن أَْلَف  
سَ أَْلفَ  أَْلِف  ِمائََة  تَ َعاىَل   َ اَّللَّ َعَبَد  َا  وََكَأَّنَّ َدرََجٍة،  َعَلْيِه     ُ اَّللَّ َغِضَب  ن َُهْم  بَ ي ْ َواْلَقِطيَعِة  اْلَقَرااَبِت  َبنْيَ  َفَساٍد  يف  َمَشى  َوَمْن  َنٍة، 

نْ يَا َواآْلِخَرِة، َوَحرََّم َبنْيَ اْمَرَأٍة َوَزْوِجَها َكاَن َعَلْيِه لَْعَنةُ اَّللَِّ يف َوَلَعَنُه، وََكاَن َعَلْيِه َكِوْزِر َمْن َقَطَع الرَِّحَم. َوَمْن َعِمَل يف فُ ْرَقٍة  الدُّ
َحاَجةٍ  ِإىَل  أَْو  َمْنزِلِِه،  ِإىَل  أَْو  اْلَمْسِجِد،  ِإىَل  قَاَد َضرِيرًا  َوَمْن  َوْجِهِه،  ِإىَل  النَّظََر  َعَلْيِه   ُ َلهُ    اَّللَّ َحَواِئِجِه، ُكِتَب  َقَدٍم  ِمْن  ِبُكلِّ 

َوَصلَّتْ  رَقَ َبٍة،  َوَضَعَها ِعْتُق  َأْو  ُ رَفَ َعَها  اَّللَّ َأْعطَاهُ  َحَّتَّ يَ ْقِضي ََها  َحاَجٍة  يف  ِبَضرِيٍر  َمَشى  َوَمْن  يُ َفارَِقُه.  َحَّتَّ   َعَلْيِه اْلَماَلِئَكةُ 
ُ تَ َعا   يَ َزْل َُيُوُض يف الرَّمْحَِة َحَّتَّ ىَل لَهُ َسْبِعنَي أَْلَف َحاَجٍة ِمْن َحَواِئِج الدُّنْ يَا، َوملَْ بَ َراَءًة ِمَن النَّاِر َوبَ َراَءًة ِمَن النَِّفاِق َوَقَضى اَّللَّ

تَ َعاىَل ِكتَابَهُ ابْلَيِمنِي، َوَمْن َضيَّعَ   ُ َفَعٍة َأْعطَاهُ اَّللَّ ُ  َأْهَلُه، َوَقَطَع َرمِحَ   يَ ْرِجَع. َوَمْن َمَشى َلَضِعيٍف يف َحاَجٍة َأْو َمن ْ ُه، َحَرَمهُ اَّللَّ
ُ اْلُمْحِسِننَي، َوُحِشَر َمَع اهْلَاِلِكنَي، َحَّتَّ َيَِْتَ اِبْلَمْخَرِج َوَأىنَّ اْلَمْخَرُج، َوَمْن فَ رََّج َعْن أَ تَ َعاىَل ُحْسَن اجْلََزاِء يَ ْوَم ََيِْزي ا  ِخيِه َّللَّ

ُ َعْنهُ ُكرَ  نَاُل هِبَا اجْلَنََّة، َوَمْن َمَشى يف ُصْلِح اْمَرَأةٍ  َب الدُّنْ يَا َواآْلِخَرِة َوَنظََر ِإلَْيِه َنْظَرَة َرمْحٍَة ي َ ُكْربًَة ِمْن ُكَرِب الدُّنْ يَا فَ رََّج اَّللَّ
َأْجُر أَْلِف َشِهيٍد قُتُِلوا يف َسِبيِل اَّللَِّ َحقًّا، وََكاَن َلهُ ِبُكلِّ ُخْطَوًة ِعبَاَدةُ َسبْ  َنٍة ِصيَاُمَها َوِقيَاُمَها، َوَمْن  ِعنَي سَ َوَزْوِجَها َكاَن لَهُ 

َمْعرُ  َأِخيِه  ِإىَل  اْلمَ َصَنَع  َعَلى  اجْلَنََّة  َحرََّم  تَ َعاىَل   َ اَّللَّ َوَأنَّ  َأاَل  َسْعُيهُ  َوُخيَِّب  َأْجُرهُ  ُأْحِبَط  ِبِه  َعَلْيِه  َوَمنَّ  َواْلَبِخيِل،  وفًا  نَّاِن، 
، َوالزَّنِيِم، َوُمْدِمِن  اخلَْ َواْلُمْختَاِل، َواْلَقتَّاِت، َواجْلَوَّاظِ  ، َواْلُعُتلِّ ْمِر، َوَمْن َبََن بِنَاًء َعَلى ظَْهِر طَرِيٍق ]َيُِْوي[ َعاِبَر  ، َواجْلَْعظَِريِّ

ُيِضيءُ أِلَْهِل اجْلَْمِع، َحَّتَّ يَ ُقولُ  يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة َعَلى َجِبيِنِه ُدرَّة ، َوَوْجُههُ   ُ يُ َر السَِّبيِل بَ َعثَهُ اَّللَّ وا َهَذا َمَلك  ِمَن اْلَماَلِئَكِة، َومَلْ 
َبِسَط يُ َزاِحَم ِإبْ َراِهيَم َعَلْيِه السَّاَلُم يف اجْلَنَِّة َويَْدُخُل اجْلَنََّة ِبَشَفاَعِتِه َأْربَ ُعوَن أَْلَف رَُجٍل، َومَ   ِمث ُْلهُ َحَّتَّ  ًرا َحَّتَّ يَ ن ْ ِن اْحت ََفَر بِئ ْ

لِْلمُ  فَ َبَذهَلَا  وَ َماُؤَها  َوَصلَّى،  َها  ِمن ْ تَ َوضَّأَ  َمْن  َأْجُر  لَهُ  أَْو  ْسِلِمنَي، َكاَن  إِْنٍس،   . َحَسنَات  َها  ِمن ْ َشِرَب  َمْن  َشْعِر ُكلِّ  بَِعَدِد  َلهُ 
، َأْو هَبِيَمٍة، َأْو َسْبٍع، َأْو طَائٍِر، َأْو َغرْيِ َذِلَك، َوَلهُ ِبُكلِّ َشَعَرٍة يف َذِلَك ِعْتُق رَقَ َبةٍ  ، َويَرُِد يف َشَفاَعِتِه يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة ِعْنَد ِجنٍّ

[ َعَلْيهِ احْلَْوِض   ُ اَّللَّ َصلَّى  قَاَل  اْلُقُدِس؟  َحْوُض  َوَما   ! اَّللَِّ َرُسوَل  اَي  ِقيَل:  السََّماِء،  جُنُوِم  َعَدُد  اْلُقُدِس  َوَسلََّم:  َحْوُض[   
ُ ِإلَْيِه َوَحقٌّ َعَلى اَّللَِّ تَ عَ َحْوِضي، َحْوِضي، َحْوِضي. َوَمْن َشَفَع أِلَِخيِه يف  اىَل َأْن اَل يُ َعذَِّب َعْبًدا َنظََر إِلَْيِه،   َحاَجٍة َلُه، َنظََر اَّللَّ

َسْبِعنيَ  َأْجُر  َذِلَك  َمَع  َلهُ  طََلٍب  َغرْيِ  ِمْن  َلهُ  َشَفَع  فَِإَذا  َلُه،  َيْشَفُع  َأْن  ِمْنهُ  ِبطََلٍب  َذِلَك  َومَ وإذا َكاَن  َشِهيًدا،  َأَخاهُ    زَاَر  ْن 
ِبُكلِّ ُخْطَوٍة َحَّتَّ يَ ْرجِ  أَْلِف َدرََجٍة. فَ ُقْلنَ اْلُمْسِلَم فَ َلهُ  هِبَا ِماَئةُ  ا َع ِعْتُق ِماَئِة أَْلِف رَقَ َبٍة، َوحَمِْو ِماَئِة أَْلِف َسيَِّئٍة، َويُْكَتُب َلهُ 

ُ عَ  نَّاِر؟ قَاَل: نَ َعْم، َويُ ْرَفُع َلهُ  َلْيِه َوَسلََّم: َمْن َأْعَتَق رَقَ َبةً َفِهَي ِفَكاُكهُ ِمَن الأليب هريرة: أو ليس َقْد قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 َسائُِرَها يف ُكنُوِز اْلَعْرِش ِعْنَد رَبِِّه تَ بَاَرَك َوتَ َعاىَل. 

ُ َعَليْ *    بُوِرَك ِفيِه. ِه َوَسلََّم َواْلُمت ََّهُم بِِه َمْيَسَرةُ ْبُن َعْبِد رَبِِّه اَل َهَذا احْلَِديُث ِبطُوِلِه َمْوُضوع  َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 [ ]البوصيري: خطبة كذبها داود بن المحبر[ ]المحقق: هذا إسناد موضوع[ 2584]مطالب: 
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، َعْن    -  2695 زََكرايَّ ْبُن  َسَعيُد  ثَ نَا  َحدَّ الصَّبَّاِح،  ْبُن  اْلَفْضُل  ثَ نَا  زَاَذاَن، َعْن َحدَّ ْبِن  حُمَمَِّد  الرَّمْحَِن، َعْن  َعْبِد  ْبِن  َبَسَة  َعن ْ
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  : السَّاَلُم قَ ْبَل اْلَكاَلِم، َواَل َتْدُعوا  حُمَمَِّد ْبِن اْلُمْنَكِدِر، َعْن َجاِبٍر َرِضَي هللا َعْنُه، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 طََعاٍم َحَّتَّ ُيَسلَِّم.  َأَحًدا ِإىَل 
ا، فيه علتان: األولى:  (1736في السلسلة الضعيفة )  [ ]األلباني2695]مطالب:   : موضوع[ ]المحقق: هذا إسناد ضعيف جدا

 عنبسة بن عبد الرحمن فهو متروك. الثانية: محمد بن زاذان فهو متروك.[ 
 

ملسيب قال: َأنَّ  اْلُمَحْبَِّ، ثنا َمْيَسَرةُ َعْن حُمَمَِّد ْبِن زَْيٍد، َعْن َسِعيِد بن اقَاَل احلارث بن أيب أسامة: ثنا َداُوُد ْبُن  - 2765
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َقالُوا: ايَ  : َمْن َأْعَلُم النَّاُعَمَر َوَأاَب ُهَريْ َرَة َوُأيَبَّ ْبَن َكْعٍب َدَخُلوا َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِس؟ قَاَل   َرُسوَل اَّللَِّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: اْلَعاِقُل، قَالُوا: َفَمْن أَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " اْلَعاِقُل " قَالُوا: َفَمْن أَْفَضُل النَّاِس  َصلَّى اَّللَّ ْعُبُد النَّاِس؟ قَاَل َصلَّى اَّللَّ
َوظَ  مرؤته،  َتت  من  اْلَعاِقُل  أَلَْيَس  هللا،  رسول  اي  فقالوا:  لعاقل،  فإن ُكلُّ  قَاَل:  فقال:  منزلته،  َوَعظَُمْت  َفَصاَحتُُه،  َهَرْت 

نْ يَا َخِسيًسا َقِصيًّا، َدنِيًّا. َذِلَك َلمَّا َمتَا   ُع احْلَيَاِة الدنيا )اآلية( ولكن اْلَعاِقُل اْلُمتَِّقي َوِإْن َكاَن يف الدُّ
 [ بد ربه وضاع.الحديث موضوع؛ فيه داود متروك، وميسرة هو ابن ع[ ]المحقق:  2765]مطالب: 

 
ُ حدثنا داود، ثنا ُمَقاتُِل ْبُن ُسَلْيَماَن َعْن َعمْ   -  2766 رِو ْبِن ُشَعْيٍب، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

الصَّائِِم اْلَقاِنِت وال يتم لرجل حسن خلق َحَّتَّ يَِتمَّ َعْقُلهُ فَِعْنَد َذِلَك تتم  َعَلْيِه َوَسلََّم: ِإنَّ الرَُّجَل لَُيْدِرُك حِبُْسِن ُخلُِقِه َدرََجَة 
 انَ تُهُ َوِإميَانُهُ َأطَاَع رَبَّهُ َوَعَصى َعُدوَّهُ إِبِْليَس. َأمَ 

 [الحديث موضوع، داود متروك، ومقاتل كذبوه ]سعد.[ ]المحقق:  2766]مطالب: 
 

ث  -  2767 َداُوُد،  َعلَ َحدَّثَ نَا   ُ اَّللَّ َصلَّى  النِب  إن  قال:  قالبة.  َأيِب  َعْن  أَيُّوَب،  َعْن  اْلَفْضِل  ْبُن  َعِديُّ  قَاَل:  نا  َوَسلََّم  ْيِه 
 َُيَاَسُب النَّاُس َعَلى َقْدِر ُعُقوهِلِْم. 

ي بن الفضل  الحديث مرسل، فأبو قًلبة لم يدرك عهد النبوة، وداود هو ابن المحبر متروك، وعد[ ]المحقق:  2767]مطالب: 
ا.  [ متروك أيضا

 

ثَ نَا َداُوُد، حدثنا َمْيَسَرةُ َعْن حُمَمَِّد ْبِن    -  2768 ، ِبَِيِّ َشْيٍء َحدَّ زَْيٍد، َعْن َعْمَرَة، َعْن َعاِئَشَة قَاَلْت: قُ ْلُت: اَي َرُسوَل اَّللَِّ
ُ َعَلْيِه   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: اِبْلَعْقِل،  يَ ت ََفاَضُل النَّاُس يف الدُّنْ يَا؟ قَاَل َصلَّى اَّللَّ َوَسلََّم: ابلعقل، قلت: ففي اآلخرة؟ قال َصلَّى اَّللَّ

ق ُ  َأعْ قَاَلْت:  َما  ِبَقْدِر  ِإالَّ  َوَهْل َعِمُلوا  َوَسلََّم:  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ قَاَل َصلَّى  ِبَِْعَماهِلِْم،  َُيَْزْوَن  َا  ِإَّنَّ الْ ْلُت:  ِمَن  تَ َعاىَل   ُ اَّللَّ َعْقِل، طَاُهُم 
 . فبقدر َما أُْعطُوا ِمَن اْلَعْقِل َكاَنْت َأْعَماهُلُْم، َوبَِقْدِر َما َعِمُلوا َُيَْزْونَ 

 [ الحديث موضوع، ميسرة وضاع، وداود متروك.[ ]المحقق:  2768]مطالب: 
 

ة   َحدَّثَ نَا داود عن َمْيَسَرُة، َعْن غَاِلٍب، َعِن اْبِن ُحَننْيٍ، َعِن ابن عباس َرِضَي هللا َعْنهما رفعه: " ِلُكلِّ َشْيٍء آلَ   -  2769
تُهُ اْلَعْقلُ  ة ، َوآَلةُ اْلُمْؤِمِن َوُعدَّ ِعبَاَدِة اْلَعْقُل، َوِلُكلِّ قَ ْوٍم رَاٍع َورَاِعي ، َوِدَعاَمةُ اْلُمْؤِمِن اْلَعْقُل، َوِلُكلِّ َشْيٍء غَايَة ، َوغَايَةُ الْ َوُعدَّ

قَ يِّم ، َأْهِل بَ ْيٍت  َوِلُكلِّ  اْلَعْقُل،  اْلُمْجَتِهِديَن  َوِبَضاَعةُ  ُبَضاَعة   َوِلُكلِّ ََتِجٍر  اْلَعْقُل،  اْلَعْقُل،  وَ   اْلَعاِبِديَن  دِّيِقنَي  الصِّ بُ ُيوِت  قَ يُِّم 
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َوعِ  ِعَمارَة ،  َخَراٍب  يُ ْنَسُب  َوِلُكلِّ  الَِّذي  دِّيِقنَي  الصِّ َوَعِقُب  ِبِه،  َويُْذَكُر  ِإلَْيِه  يُ ْنَسُب  َعِقب   أمر  ولكل  العقل،  اآْلِخَرِة  َمارَةُ 
 ِإلَْيِه َوُفْسطَاُط اْلُمْؤِمِننَي اْلَعْقُل.  ِإلَْيِهُم َويُْذَكُروَن ِبِه العقل، ولكل شعب ُفْسطَاط  يلجؤون

 وغالب لم أميزه.[  - 3وداود متروك.  - 2فيه ميسرة وضاع.  - 1قق: الحديث موضوع: [ ]المحقق: المح2769]مطالب: 
 

ا   -  2770 َأيِب  ُجَرْيٍج، َعْن  اْبِن  طَرِيٍف، َعِن  َنْصُر ْبُن  ثنا  اْلُمَحْبَِّ،  َداُوُد ْبُن  ُ  َحدَّثَ نَا  اَّللَّ النَِّبَّ َصلَّى  َجاِبٍر َأنَّ  لزَُّبرْيِ، َعْن 
 قَاَل: ِقَواُم اْلَمْرِء َعْقُلُه، َواَل ِديَن ِلَمْن اَل َعْقَل لَُه.  َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

 [ داود متروك، وكذا نصر بن طريف فالحديث ال معول عليه[ ]المحقق: 2770]مطالب: 
 

ُمَحْبَِّ، ثنا َعبَّاد ، َعْن َأيِب الزاند عن األعرج َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة َرِضَي هللا َعْنه، عن النِب َصلَّى  َحدَّثَ نَا َداُوُد ْبُن الْ   -  2771
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم أنه قَاَل: أَي َُّها النَّاُس اْعِقُلوا َعْن رَبُِّكْم َوتَ َواَضُعوا اِبْلَعْقِل ِِبَا َواْعَلُموا أَنَّهُ َُيَذِّرُُكْم    أمرُت به و )ما( َُّنِيُتْم َعْنهُ   اَّللَّ

َئِة َوِإنَّ  ِعْنَد رَبُِّكْم، َواْعَلُموا َأنَّ اْلَعاِقَل َمْن أطاع هللا تعاىل وإن كان ذميم اْلَمْنظَِر )حقري اخلطر( )دينء( اْلَمْنزِلَةِ  ، َرثَّ اهْلَي ْ
َ َوإِ  يَل اْلَمْنظَِر َشرِ اجْلَاِهَل َمْن َعَصى اَّللَّ َئِة َفِصيًحا َنطُوقًا، َواْلِقَرَدةُ واخلنازير أعقل عن هللا  ْن َكاَن مجَِ يَف اْلَمْنزَِلِة َحَسَن اهْلَي ْ

ُكْم، فَِإنَُّكْم َغًدا ِمَن اخْلَاِسرِيَن.  نْ يَا ِإايَّ  تعاىل ِمَّْن َعَصاُه، َواَل تفرتوا بِت َْعِظيِم َأْهِل الدُّ
 [وداود كذلك الحديث موضوع عباد متروك،]المحقق:  [ 2771]مطالب: 

 
، َعْن أََنٍس َرِضَي هللا َعْنه قَاَل: ِقيلَ   -  2772 ثَ نَا َداُوُد، ثنا َمْيَسَرةُ َعْن ُموَسى ْبِن ُعب َْيَدَة، َعِن الزُّْهِريِّ : اَي َرُسوَل اَّللَِّ َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، الرَُّجُل َيُكوُن حَ   قَاَل: " ما ِمْن آَدَميٍّ ِإالَّ َوَلهُ َخطَااَي َوُذنُوب  يَ ْقرَتِفُ َها َفَمْن  َسَن اْلَعْقِل َكِثرَي الذُّنُوبِ َصلَّى اَّللَّ
؟ قَاَل َصلَّ  ُ َعلَ َكاَنْت َسِجي َُّتهُ اْلَعْقُل َوَغرِيَزتُهُ اْلَيِقنُي مل تضره ذنوبه ". ِقيَل: وََكْيَف َذِلَك اَي َرُسوَل اَّللَِّ ْيِه َوَسلََّم: " أِلَنَّهُ ى اَّللَّ

َقى َلهُ َفْضل  َيْدُخُل ِبِه اجْلَنََّة  َما َأْخطَأَ مَلْ يَ ْلَبْث َأْن يَ َتَداَرَك َذِلَك بِت َْوبٍَة َوَنَداَمٍة َعَلى َما َكاَن ِمْنهُ فيمحو َذِلَك ُذنُوبَهُ َويَ ب ْ ُكلَّ 
 ." 

 [ ضعيف، فالحديث موضوع. داود متروك، وميسرة وضاع، وموسى[ ]المحقق: 2772]مطالب: 
 

ْسَِعْ حَ   -  2773 قَاَل:  هللا َعْنه  َرِضَي  ْبِن َعاِزٍب  اْلَْبَاِء  َوَداَعَة، َعْن  َحْنظََلَة ْبِن  َعْن  َمْيَسَرةُ  ثنا  َداُوُد،  ثَ نَا  اَّللَِّ  دَّ َرُسوَل  ُت 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل: " َجدَّ  ، َوَجدَّ اْلُمْؤِمنُوَن َواْجت ََهُدوا يف طَاَعِة اَّللَِّ َعَلى  اْلَماَلِئَكةُ َواْجت ََهُدوا يف طَاَعِة اَّللَِّ اِبْلَعْقلِ َصلَّى اَّللَّ

 َقْدِر ُعُقوهِلِْم، فََأْعَلُمُهْم بطاعة هللا عز وجل َأْوفَ ُرُهْم َعْقاًل. 
 [ تروك، وحنظلة لم أميزه.الحديث موضوع، ميسرة وضاع، وداود م[ ]المحقق:  2773]مطالب: 

 
ثَ نَا َداُوُد، ثنا َميْ   -  2774 ، َأرَأَْيَت قَ ْوَل اَحدَّ َّللَِّ  َسَرةُ َعْن حُمَمَِّد ْبِن زَْيٍد، َعْن َأيِب َسَلَمَة َعْن َأيِب قَ تَاَدَة قُ ْلُت: اَي َرُسوَل اَّللَِّ

بِِه؟   َعََن  َما  َعَماًل(  َأْحَسُن  )أَيُُّكْم  َوَجلَّ  َعقْ َعزَّ  َأْحَسُن  أَيُُّكْم   " َوَسلََّم:  َعلَْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  َعَلْيِه قَاَل   ُ اَّللَّ َصلَّى  قَاَل  مثَّ   " اًل 
 طَوًُّعا ". ْن َكاَن أَقَ لَُّكْم تَ َوَسلََّم: " َأَتُُّكْم َعْقاًل َأَشدُُّكْم َّللَِِّ َخْوفًا، َوَأْحَسُنُكْم ِفيَما أُِمَر ِبِه َوَّنَُِي َعْنهُ نَظًَرا، َوإِ 

 [ د متروك.الحديث موضوع، ميسرة وضاع، وداو [ ]المحقق:  2774]مطالب: 
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عَ   -  2775 اللَّْيِثيِّ،  يَزِيَد  ْبِن  َعطَاِء  َعْن   ، الزُّْهِريِّ َعِن  ُعب َْيَدَة،  ْبِن  ُموَسى  َعْن  َمْيَسَرةُ  ثنا  َداُوُد،  أَيُّوَب َحدَّثَ نَا  َأيِب  ْن 
َرِضَي هللا عَ  ِإنَّ اأْلَْنَصاِريِّ  قَاَل:  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ النَِّبِّ َصلَّى  فَ ي َْنَصِرُف  ْنه َعِن  فَ ُيَصلِّيَاِن  اْلَمْسِجِد  ِإىَل  لَي َت ََوجََّهاِن  الرَُّجَلنْيِ   

َقاُل َذرٍَّة، فَ َقاَل   أَبُو مُحَْيٍد السَّاِعِديُّ َرِضَي هللا َعْنه:  َأَحُدمُهَا َوَصاَلتُهُ َأْوَزُن ِمْن ُأُحٍد، َويَ ْنَصِرُف اآلخر وما تعدل َصاَلَتهُ ِمث ْ
هللا عز َذِلَك؟ قَاَل: " ِإَذا َكاَن َأْحَسن َُهَما َعْقاًل "، قَاَل: َفَكْيَف َيُكوُن؟ قَاَل: " ِإَذا َكاَن َأْورََعُهَما َعْن حمارم  وََكْيَف َيُكوُن  

 اَن ُدونَهُ يف التَّطَوُِّع ". وجل وأحرصهما َعَلى اْلُمَسارََعِة ِإىَل اخْلرَْيِ َوِإْن كَ 
 [ ضوع، ميسرة وضاع، وداود متروك، وموسى ضعيف.الحديث مو [ ]المحقق:  2775]مطالب: 

ثَ نَا َداُوُد، ثنا َعبَّاد  َعْن زَْيِد ْبِن َأْسَلَم، َعْن أَبِيِه َأنَّ ُعَمَر ْبَن اخْلَطَّاِب َرِضَي هللا َعْنه قَالَ  - 2776 اِريِّ َرِضَي  َحدَّ لَِتِميٍم الدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكَما َسأَْلُتَك، فَ َقاَل َكَما  هللا َعْنه: َما السُّْؤُدُد ِفيُكْم؟ قَاَل: اْلعَ  ْقُل، قَاَل: َصَدْقَت َسأَْلُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 الناس؟ فقال: اْلَعْقُل ".  قُ ْلَت، مثَّ قَاَل: " سألت جْبيل عليه السالم: َما السُّْؤُدُد يف
 [ ذلك عبادالحديث موضوع، داود متروك، وك[ ]المحقق:  2776]مطالب: 

 
2777  -    ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ثنا َداُوُد، ثنا عباد ْبُن ُسَهْيٍل، َعْن أَبِيِه، َعْن َأيِب َسِعيٍد اخْلُْدِريِّ َرِضَي هللا َعْنه عن النِب َصلَّى اَّللَّ

ْعتُْم قَ ْوَل اْلَفاِجِر ِعْنَد نََداَمِتِه: }َلْو ُكنَّا  ْيٍء ِدَعاَمة ، َوِدَعاَمةُ اْلُمْؤِمِن َعْقُلهُ فَِبَقْدِر َعْقِلِه َتُكوُن عِ قال: ِلُكلِّ شَ  بَاَدةُ رَبِِّه أََما ْسَِ
 َنْسَمُع َأْو نَ ْعِقُل َما ُكنَّا يف َأْصَحاِب السَِّعرِي{. 

 [ ضوع، داود متروك وكذلك عباد.الحديث مو [ ]المحقق:  2777]مطالب: 
 

ثَ نَا َداُوُد، ثنا َعبَّاد  َعْن سُ   -  2778 ُ َحدَّ ْعُت َأاَب اْلَقاِسِم َصلَّى اَّللَّ َهْيٍل، َعْن أَبِيِه، َعْن أيب هريرة َرِضَي هللا َعْنه قال: ْسَِ
 تَ ْعُصوهُ فَ ت َْنَدُموا ". َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل: " اْسَتِشريُوا اْلَعاِقَل تَ ْرُشُدوا، َواَل 

 [ وطرقه األخرى ال تخلو من كذاب أو متروك.داود وعباد متروكان فالحديث موضوع. [ ]المحقق: 2778]مطالب: 
 

َعْنهما، َخطَب َُهْم    َحدَّثَ نَا َداُوُد، ثنا َمْيَسَرةُ َعْن حُمَمَِّد ْبِن زَْيٍد، َعْن َأيِب َسَلَمَة، َعْن َأيِب َسِعيٍد أن معاوية َرِضَي هللا  - 2779
ُ َعَلْيِه َوسَ  ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َقاُهْم َأْعَقُلُهْم  فَ َقاَل: ْسَِ لََّم يَ ُقوُل: أَْفَضُل َأْصَحايِب وخريهم أتقاهم، فقال أَبُو َسِعيٍد: أَت ْ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم.   َكَذِلَك قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 [ الحديث موضوع، فيه ميسرة بن عبد ربه، وداود بن المحبر، وقد علمت حالهما.[ ]المحقق:  2779]مطالب: 

 

ْرَداِء َرضِ   -  2780 ثَ نَا َداُوُد، ثنا َمْيَسَرةُ َعْن ُموَسى ْبِن َجااَبَن، َعْن لُْقَماَن ْبِن َعاِمٍر قَاَل: قَاَل أَبُو الدَّ َي هللا َعْنه، َعِن َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: ِإنَّ اجْلَاِهَل اَل َيْكِشُف ِإالَّ َعْن َسْوَأةٍ النَِّبِّ َصلَّى ا  َوِإْن َكاَن َحِصيًفا ظَرِيًفا ِعْنَد النَّاِس، َوِإنَّ اْلَعاِقَل اَل    َّللَّ

 َيْكِشُف ِإالَّ َعْن َفْضٍل َوِإْن َكاَن عبياً َمِهينًا ِعْنَد النَّاِس. 
ث موضوع، ميسرة وضاع، وداود متروك، وموسى لم أعرفه، ورواية لعثمان عن أبي  الحدي[ ]المحقق:  2780]مطالب: 

 [ ة.الدرداء مرسل
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ثَ نَا َداُوُد، ثنا َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن زاَِيٍد َعْن ُكَلْيِب ْبِن َواِئٍل، َعِن ابن عمر َرِضَي هللا َعْنهما، َعِن النَّ  - 2781 ُ َحدَّ ِبِّ َصلَّى اَّللَّ
ُلوَُكْم أَيُُّكْم َأْحَسُن َعَماًل{ قَاَل: أَيُُّكْم َأْحَسُن َعْقاًل َوأَْورَُع َعَلْيِه َوَسلََّم أَنَّهُ َتاَل: }تَ بَاَرَك الَِّذي بَِيِدِه اْلُمْلُك{ ِإىَل قَ ْوِلِه: }لِي َب ْ 

 َعْن حَمَارِِم اَّللَِّ َوَأْسَرُعُهْم يف طَاَعِة اَّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ. 
ا، داود هو ابن المحبر متروك.[ ]المحقق:  2781]مطالب:   [ الحديث ضعيف جدا

 
ُ َعَلْيِه َوَسلَّ   َحدَّثَ نَا َداُوُد، ثنا  -  2782 َم  َعبَّاد  َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ِدينَاٍر، َعِن ابن عمر َرِضَي هللا َعْنهما، َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ

ِمْن َعاِقٍل عَ  اللِّ قَاَل: َكْم  ظَرِيِف  ِمْن  وََكْم  يَ ْنُجو َغًدا،  اْلَمْنظَِر  ذميم  الناس  َحِقري  عند  َوُهَو  َأْمَرهُ  اَّللَِّ  املنظر ِن  َساِن مجيل 
 محيد اللباس يَ ْهِلُك َغًدا يف اْلِقيَاَمِة. 

 [الحديث بهذا اإلسناد موضوع، داود متروك، وعباد متروك اتهم بالكذب.[ ]المحقق:  2782]مطالب: 
 

ُ  َحدَّثَ نَا َداُوُد، ثنا عباد، ثنا اْبِن ُجَرْيٍج َعْن َعطَاٍء، َعْن أيب سعيد َرِضَي هللا َعْنه   -  2783 ْعُت النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ ، قال: ْسَِ
وَ  َعْقُلُه،  ِفيِه َكُمَل  َيُكنَّ  َفَمْن  َأْجَزاٍء  َثاَلثََة  اْلَعْقَل  تعاىل  هللا  قسم  يَ ُقوُل:  َوَسلََّم  ُحْسُن  َعَلْيِه  َلُه:  َعْقَل  َفاَل  ِفيِه  َيُكنَّ  مَلْ  َمْن 

 ْْبِ َعَلى َأْمرِِه. املعرفة ابهلل تعاىل، وحسن الطاعة له، َوُحْسُن الصَّ 
 [ الحديث موضوع، داود متروك، وعباد متروك اتهم بالكذب.[ ]المحقق:  2783]مطالب: 

 

ثَ نَا داود، ثنا عتاب ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن    -  2784 َعِن الرَّبِيِع ْبِن لُوٍط، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، َعِن اْلَْبَاِء بن عازب َرِضَي  َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َقاَل: اَي أَي َُّها النَّاُس؛ ِإنَّ ِلكُ هللا َعْنهما قَ  لِّ سبيل مطية وبيعة  اَل: َكثُ َرِت اْلَمَساِئُل َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 َواِضَحًة، َوَأْوَثُق النَّاِس َمِطيًَّة َوَأْحَسنُ ُهْم داللة ومعرفة ابلصحة أَْفَضُلُهْم َعْقاًل.  َوُحجَّةً 
 [ الحديث موضوع، غياث بن إبراهيم وضاع، وداود متروك، ولوط لم أعرف حاله.   [ ]المحقق:2784طالب: ]م

 
اَّللَِّ ْبِن طاووس، َعْن أَبِيِه، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة َرِضَي هللا َعْنه، قَاَل: َلمَّا رََجَع َرُسوُل  َحدَّثَ نَا َداُوُد، ثنا َعبَّاد  َعْن َعْبِد    - 2785

َع النَّاَس يَ ُقولُوَن: " َكاَن ُفاَلن  َأْشَجَع ِمْن ُفاَلٍن، وفال اَّللَِّ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِمْن َغْزَوِة ُأُحٍد ْسَِ اَلٍن، َوُفاَلن   ن َأْجَرأَ ِمْن فُ َصلَّى اَّللَّ
َوََنَْو َهَذا يُْطُروََّنُْم، فَ َقاَل النَِّبُّ َصلَّى اَّللَُّ  يُ ْبِل َغرْيُهُ   َعَلْيِه َوَسلََّم: " َأمَّا َهَذا َفاَل ِعْلَم َلُكْم ِبِه " قَالُوا: وََكْيَف  أَبْ َلى َما مَلْ 

ُ َعَلْيِه َوَسلَّ  ُ هَلُْم ِمَن اْلَعْقِل وََكاَن َنْصُرُهْم َونِي َّتُ ُهْم  َذِلَك اَي َرُسوَل اَّللَِّ قَاَل َصلَّى اَّللَّ َعَلى َم: ُكلُُّهْم قَاَتَل َعَلى َقْدِر َما َقَسَم اَّللَّ
، فَِإَذا َكاَن يَ ْوُم اْلِقيَاَمِة اق َْتَسُموا َمنَ  ُهْم َمْن ُأِصيَب َعَلى َمنَاِزَل َشَّتَّ  ى َقْدِر نِيَّاَِتِْم َوُعُقوهِلِْم. ازهَِلُْم َعلَ َقْدِر ُعُقوهِلِْم فَُأِصيَب ِمن ْ

 [ الحديث موضوع، داود متروك وعباد متروك اتهم بالكذب.[ ]المحقق:  2785]مطالب: 
 

م  أَبُو اْلُمْنِذِر َعْن ُموَسى ْبِن َجااَبَن، َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك َرِضَي هللا َعْنه، قَا  -  2786 قَ ْوم     َل: أَْثََن َحدَّثَ نَا َداُوُد، ثنا َسالَّ
خِ  يف  الث َّنَاِء  يف  بلغوا  َحَّتَّ  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّ  َرُسوِل  ِعْنَد  رَُجٍل  َعَلْيِه َعَلى   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّ  َرُسوُل  قَاَل  اخْلرَْيِ،  اَلِل 

َعِن   َُنِْْبَُك  اَّللَِّ  َرُسوَل  اَي  قَالُوا:  الرَُّجِل؟  َعْقُل  فقال  َوَسلََّم: َكْيَف  عقله؟  عن  َوَتْسأَلُنَا  اخْلرَْيِ  َوَأْصنَاِف  اْلِعبَاَدِة  يف  اْجِتَهاِدِه 
  ُ َا يُ ْرَفُع اْلِعبَاُد َغدً َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ رََجاِت  َعَلْيِه َوَسلََّم: ِإنَّ اأْلَمْحََق ُيِصيُب حِبُْمِقِه َأْعظََم ِمْن ُفُجوِر اْلَفاِجِر َوِإَّنَّ ا يف الدَّ

 يَ نَالُوَن الزُّْلَفى ِمْن َرهبِِّْم َعَلى َقْدِر ُعُقوهِلِْم. وَ 
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ا، داود م[ ]المحقق:  2786]مطالب:   [ تروك، وسًلم صدوق يهم، وموسى مجهولالحديث ضعيف جدا
 

َرُسوِل    -  2787 ِإىَل  َساَلٍم  اْبُن  َجاءَ  قال:  َعْنه،  هللا  َرِضَي  أنس  إىل  ااِلْسنَاِد  اَي  َوهِبََذا  فَ َقاَل  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّ 
َها أَ  ُ َعَلي ْ َحًدا َغرْيَ ُموَسى ْبِن ِعْمَراَن، فَِإْن ُكْنَت تَ ْعَلُمَها فَ ُهَو ذاك، وإال فهوا َرُسوَل هللا إين سائلك َعْن ِخَصاٍل مَلْ يُطِْلِع اَّللَّ

ُ بِِه ُموَسى بن عمران عليه ا  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، اَي اْبَن َساَلٍم إن شئت تسألين وإن ِشْئَت َشْيء  َخصَّ اَّللَّ لسالم، فَ َقاَل َصلَّى اَّللَّ
الَّ ين، فَ َقاَل: ِإنَّ اْلَماَلِئَكَة اْلُمَقرَِّبنَي مَلْ َيُِيطُوا ِِبَْلِق اْلَعْرِش َواَل ِعْلَم هَلُْم بِِه، َواَل مَحََلتَ َأْخَْبُْتَك، فَ َقاَل: َأْخْبِْ  ِذيَن ََيِْمُلونَُه،  هُ 

َخْلقً  َخَلْقَت  َهْل  رَب َّنَا  اْلَماَلِئَكُة:  قَاَلِت  َواأْلَْرَض  السموات  َخَلَق  َلمَّا   َ اَّللَّ نَ َعْم  َوِإنَّ  قَاَل:  َواأْلَْرِض  السموات  ِمَن  َأْعظَُم  ا 
قَالَ  اْلِبَحاِر  ِمَن  َأْعظََم  َخْلًقا  َخَلْقَت  َهْل  فَ َقالُوا:  قَاَل:  ِمَن  اْلِبَحاَر،  َأْعظَُم  ُهَو  َخْلًقا  َخَلْقَت  َهْل  قَاَل:  اْلَعْرَش،  نَ َعْم   :

َهاَت اَل َُيَاُط ِبِعْلِمِه، قَاَل َهْل َلُكْم ِعْلم  اْلَعْرِش؟ قَاَل: نَ َعْم اْلَعْقَل، قَالُوا: ربنا وما بل غ ِمْن َقْدِر اْلَعْقِل َوَخْلِقِه؟ قَاَل: َهي ْ
 َواِحَدًة،  ، قَاَل: فَِإيّنِ َخَلْقُت اْلَعْقَل َأْصنَافًا َشَّتَّ َكَعَدِد الرَّْمِل َفِمَن النَّاِس َمْن أُْعِطَي ِمْن َذِلَك َحبَّةً ِبَعَدِد الرَّْمِل؟ قَالُوا: اَل 

َوْسقً  أُْعِطَي  َمْن  ُهْم  َوِمن ْ فَ َرقًا  أُْعِطَي  من  َوبَ ْعُضُهْم  َواأْلَْربََع  احْلَب ََّتنْيِ َوالثَّاَلَث  َوبَ ْعُضُهْم  َوبَ ْعُضُهُم  َوْسَقنْيِ  َمْن أُْعِطَي  ُهْم  َوِمن ْ ا 
ُ ِمَن التَّْضِعيِف ف َ  ُ  أُْعِطَي َأْكثَ َر ِمْن َذِلَك ِإىَل َما َشاَء اَّللَّ َقاَل اْبُن َساَلٍم َرِضَي هللا َعْنه: َفَمْن أُولَِئَك اَي َرُسوَل؟ قَاَل َصلَّى اَّللَّ

عاىل يف َعَلى َقْدِر َأْعَماهِلِْم َوَجدِِّهْم وبقينهم فَالنُّوُر الذي جعله هللا تعاىل قُ ُلوهِبِْم َوفَ ْهِمِهْم َعَلْيِه َوَسلََّم: " العمال بطاعة هللا ت 
َذِلَك كُ  َساَل يف  اْبُن  قال  الدرجات "  يف  َويَ ْرتَِفُع  ُهْم  ِمن ْ اْلَعاِمُل  يَ ْعَمُل  َذِلَك  فَِبَقْدِر  آََتُهْم؛  الَِّذي  َقْدِر  َعَلى  َرضِ لُّهُ  هللا  ٍم  َي 

َوِإنَّ  الت َّْورَاِة،  يف  َوَجْدُت  ِمَّا  َواِحًدا  َحْرفًا  أخرم  ما  احلق  َوِديِن  اِبهْلَُدى  بَ َعَثَك  َوالَِّذي  َمْن َعْنه:  َأوَُّل  السالم  عليه  ُموَسى   
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َفَة َوأَْنَت الثَّاين، فَ َقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  : َصَدْقَت اَي اْبَن َساَلٍم. وصَف َهِذِه الصِّ

ا[ ]المحقق:  2787]مطالب:   [ الحديث ضعيف جدا
 

ثَ نَا َداُوُد، ثنا َعبَّاد  َعْن زَْيدِ   -  2788 ُ َعَلْيِه َوَسلََّم أَنَّهُ  َحدَّ  ْبِن َأْسَلَم، َعْن اْبِن عمر َرِضَي هللا َعْنهما، عن النِب َصلَّى اَّللَّ
فضل من َعْقٍل يَ ْهِدي َصاِحَبهُ ِإىَل ُهًدى؛ َويَ ُردُّهُ َعْن رًَدى، َوَما ُتَّ ِإميَاُن َعْبٍد َواَل اْست ََقاَم ِدينُهُ قَاَل: َما أكتسب رجل شيئاً أ

 َّتَّ َيْكُمَل َعْقُلُه. حَ 
 [ الحديث موضوع، داود متروك، وعباد متروك اتهم بالكذب.[ ]المحقق:  2788]مطالب: 

 

ثَ نَا    -  2789 قَاَل:   َداُوُد، ثنا َمْيَسَرةُ َعِن اْلُمِغريَِة ْبِن قَ ْيٍس، َعْن َأيِب الزَُّبرْيِ، َعْن َجاِبِر ْبِن عبد هللا َرِضَي هللا َعْنهما َحدَّ
ِمث َْقالَ قُ ْل يَ ْعَمْل  َمْن  َأْعَماهِلِْم؛  ِإىَل  قَاَل:  اْلِقيَاَمِة،  يَ ْوَم  النَّاُس  َتِهي  يَ ن ْ ما  إىل  هللا؛  َرُسوَل  اَي  يَ ْعَمْل ُت:  َوَمْن  يَ َرُه،  َخرْيًا  َذرٍَّة   

ا َصلَّى  قَاَل  َأْعَمااًل؟  أَْفَضُل  أَي ُُّهْم  فَ ُقْلُت:  قَاَل:  يَ َرُه،  َشرًّا  َذرٍَّة  َقاَل  يف  ِمث ْ َهَذا  قُ ْلُت:  َعْقاًل.  َأْحَسنُ ُهْم  َوَسلََّم:  َعَلْيِه   ُ َّللَّ
يًعا. الدُّنْ يَا؛ فَأَي ُُّهْم أَْفَضُل يف اآْلِخَرِة؟ قَا ارَْيِن مجَِ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: َأْحَسنُ ُهْم َعْقاًل، ِإنَّ اْلَعْقَل َسيُِّد اأْلَْعَماِل يف الدَّ  َل َصلَّى اَّللَّ

 [ الحديث موضوع، ميسرة وضاع، وداود متروك، والمغيرة تكلم فيه أبو حاتم.]المحقق:   [2789]مطالب: 
 

؛ َأرَأَْيَت َحدَّثَ نَا داود، ثنا حسن    -  2790 ْرَداِء َرِضَي هللا َعْنه، َأنَّ رَُجاًل قَاَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّ َعْن َأيِب َصاِلٍح، َعْن َأيِب الدَّ
اللَّْيَل   يَ ُقوُم  الرَّحِ الرَُّجَل  َوَيِصُل  اْلَمرِيَض  َويَ ُعوُد  تعاىل  هللا  سبيل  َويَ ْغُزو يف  َويَ ْعَتِمُر،  َوََيُجُّ  الن ََّهاَر  اجلنائز  َوَيُصوُم  ويشيع  َم 

ُ َعَلْيِه َوَسلَّ  : ثَ َوابُهُ يَ ْوَم  مَ ويقري الضيف حَّت عد هذه العشر خصال َفَما َمْنزِلَتُهُ عند هللا تعاىل يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة؟ قَاَل َصلَّى اَّللَّ
 اْلِقيَاَمِة يف ُكلِّ َما كان منه يف ذلك َعَلى َقْدِر َعْقِلِه. 
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 [ يث موضوع، داود هو ابن المحبر متروك، والحسن هو ابن دينار متروك واتهم بالكذب.الحد[ ]المحقق:  2790]مطالب: 
 

ْقَماَن ْبِن َعاِمٍر، َعْن َأيِب الدرداء َرِضَي هللا َعْنه، قال: َأنَّ  َحدَّثَ نَا َداُوُد، ثنا ميسرة عن موسى بن َجااَبَن، َعْن لُ   -  2791
  ُ اَّللَّ َصلَّى  َوأُمِّ النَِّبَّ  أَْنَت  ِبَِيِب  قُ ْلُت:  قَاَل:  قُ ْراًب  رَبَِّك  ِمْن  تَ ْزَدْد  َعْقاًل  اْزَدْد  ُر؛  ُعَوميِْ َلُه:  قَاَل  َوَسلََّم  هللا  َعَلْيِه  رسول  اَي  ي 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: اْجَتِنْب حمارم هللا عز وجل َوَأدِّ فرائض هللا تعاىل،  وكيف يل ِبَذِلكَ  َتُكْن َعاِقاًل، َوتَ ن َفَّْل ِمَن ؟ قَاَل َصلَّى اَّللَّ

 اأْلَْعَماِل الصَّاحِلَاِت تَ ْزَدْد هِبَا يف عاجل الدنيا رفعة وكرامة، وتنال هِبَا ِمْن رَبِِّك اْلُقْرَب َواْلِعزََّة. 
 [ الحديث موضوع، داود متروك، وميسرة وضاع، وموسى مجهول.[ ]المحقق:  2791ب: ]مطال

 

َداُودُ   -  2792 ثَ نَا  َأيُّ  َحدَّ هللا َعْنهما:  َرِضَي  البن عمر  قُ ْلُت:  قَاَل:  أَبِيِه  جُمَاِهٍد، َعْن  ْبِن  اْلَوهَّاِب  ثنا َعبَّاد  َعْن َعْبِد   ،
ِفرًا َونَ َفَقًة ِمْن َحاَلٍل ُم َأْجًرا؟ قَاَل َرِضَي هللا َعْنه: َمْن مَجََع َثاَلَث ِخَصاٍل: نِيًَّة َصاِدَقًة َوَعْقاًل َواَحاجِّ بَ ْيِت اَّللَِّ أَْفَضُل َوَأْعظَ 

ِقلَّةُ   َفذََكَر ذلك البن عباس َرِضَي هللا َعْنهما فقال: صدق، قلت: إذا صدقت نيته، وكانت نفقته من حالل فما َيُضرُّهُ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم عنهَعْقِلِه، قَا ، فَ َقاَل: َوالَِّذي نَ ْفِسي بَِيِدِه َما َأطَاَع َل: اَي َأاَب احْلَجَّاِج، تسألين َعمَّا َسأَْلُت رسول هللا َصلَّى اَّللَّ

 َيُكْن يَ ْعِقُلُه، َوَلْو أن جاهالً بعقله فَاَق اْلُمْجَتِهِديَن  اْلَعْبُد رَبَّهُ ِبَشْيٍء َواَل ِجَهاٍد َواَل َشْيٍء ِمَّا َيُكوُن ِمْنهُ ِمْن أَنْ َواِع اْلِْبِّ ِإَذا ملَْ 
 ِسُد َأْكثَ ُر ِمَّا ُيْصِلُح. يف اْلِعبَاَدِة َكاَن َما يُ فْ 

 [ الحديث موضوع، داود متروك، وعباد متروك اتهم بالكذب، وعبد الوهاب متروك كذبه الثوري.[ ]المحقق:  2792]مطالب: 
 

ثَ نَا دَ  - 2793 ِد بن غفلة قال: َأنَّ َأاَب َبْكٍر اُوُد، ثنا َنْصُر ْبُن طَرِيٍف َعْن َمْنُصوِر ْبِن اْلُمْعَتِمِر، َعْن َأيِب َواِئٍل، َعْن ُسَويْ َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َقاَل َلُه: َما ِجْئتَ  ُ  َرِضَي هللا َعْنه، َخَرَج َذاَت يَ ْوٍم فَاْست َْقب ََلهُ النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ ؟ قَاَل َصلَّى اَّللَّ  ِبِه اَي َرُسوَل اَّللَِّ

قَا أُِمْرَت؟  مب  قال:  العقل؟  َوَسلََّم:  َفَكْيَف لَنَا  َعَلْيِه  قَاَل: اِبْلَعْقِل، قَاَل:  اْلِقيَاَمِة؟  يَ ْوَم  النَّاُس  فَِبَم َُيَاَزى  قَاَل:  اِبْلَعْقِل،  َل: 
َي َعاِقاًل، فَِإِن اْجت َهَ   اِبْلَعْقِل؟ قَاَل: ِإنَّ اْلَعْقَل اَل غَايَةَ  ، َوَحرََّم َحَراَمهُ ْسُِّ   -َد يف اْلِعبَاَدِة وْسح  َلهُ َوَلِكْن َمْن َأَحلَّ َحاَلَل اَّللَِّ

ُشَََخ   َّنََ   -َأْو  َما  َواْجِتنَاِب  تعاىل  هللا  أمر  اتِّبَاِع  َعَلى  َيُدلُّهُ  َعْقٍل  ِمْن  لَهُ  َحظَّ  َواَل  اْلَمْعُروِف  َمَراِتِب  ُهُم  يف  فَأُولَِئَك  َعْنهُ  ى 
ًعا. اأْلَْخَسُروَن َأْعَمااًل الَِّذيَن َضلَّ َسْعيُ ُهْم يف احْلَيَاِة الدُّ  ُْم َُيِْسُنوَن ُصن ْ  نْ يَا َوُهْم ََيَْسُبوَن أَّنَّ

  صلى هللا-الحديث موضوع، داود متروك، ونصر متروك اتهم بالكذب، ورواية سويد عن النبي [ ]المحقق:  2793]مطالب: 
 [ مرسلة. -عليه وسلم

 
َحدَّثَ نَا َداُوُد، ثنا َمْيَسَرةُ َعْن غَاِلٍب اجلزري عن سعيد بن ُجَبرْيٍ، َعِن ابن عباس َرِضَي هللا َعْنهما رفعه قَاَل:   -  2794

العقل ََيُْلَم َعمَّْن َجِهَل َعَلْيِه َويَ َتَجاَوَز َعمَّْن ظََلَمُه، َويَ ت ََواَضَع ِلَمْن ُهوَ  فَ ْوقَهُ يف طََلِب اْلِْبِّ،   ُدونَُه، َوُيَساِبَق َمْن ُهوَ   ِصَفةُ 
َفَسِلَم، َوِإذَ  َسَكَت  َشرًّا  فَ َغِنَم؛ َوِإْن َكاَن  َخرْيًا َتَكلََّم  فَِإَذا َكاَن  َفكََّر  َنة  اْست َْعَصَم اِبَّللَِّ  َوِإَذا َأرَاَد َأْن يَ َتَكلََّم  ِفت ْ لَهُ  ا ُعِرَضْت 

َوِلَسانَ  ت ََهَزَها، اَل يُ َفارِقُهُ احلياء، وال يبدو ِمْنهُ احْلِْرَص، فَتِْلَك َعْشُر ِخَصاٍل يُ ْعَرُف هبا  ُه، َوِإَذا رََأى َفِضيَلًة ان ْ وأمسك َيَدهُ 
فَ ْوَقُه، ُهَو  َمْن  َعَلى  َويَ َتطَاَوَل  ُدونَهُ  ُهَو  عمن  ويقتدي  ُيالطه،  َمْن  َيظِْلَم  َأْن  اجْلَاِهِل  َوِصَفةُ   : ]قال[  ِبَغرْيِ    العاقل  َكاَلُمهُ 

َفضِ َتَدبٍُّر،   رََأى  َوِإْن  فََأْرَدْتُه،  َها  إِلَي ْ َنة  َسارََع  ِفت ْ لَهُ  َسَها، َوِإْن َعَرَضْت  َسَكَت  َوِإْن  َتَكلََّم َأمِثَ،  َوأَْبطَأَ  فَِإْن  َها؛  يَلًة َأْعَرَض َعن ْ
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نُو عنها، ال ُياف ُذنُوبَهُ اْلَقِدميََة َواَل يَ ْرَتدُِع ِفيَما يَ ب ْ  ِب، ُمت ََوانِيًا َعِن اْلِْبِّ مبطئاً َعْنُه، َغرْيَ ُمْكرَتٍِث ِلَما  َقى ِمْن ُعْمرِِه َعِن الذُّ
 فَاَتهُ ِمْن َذِلَك أو ضيعه شر ِخَصاٍل ِمْن ِصَفِة اجْلَاِهِل الَِّذي ُحرَِم اْلَعْقُل. 

 ب متروك.[ المحقق: الحديث موضوع، داود متروك، وميسرة وضاع، وغال[ ]2794]مطالب:  
 

ْبُن اْلَولِيِد، َحدََّثيِن حُمَمَّد  اْلُقَشرْيِيُّ َعْن َأيِب الزَُّبرْيِ، َعْن َجاِبِر بْ قَاَل    -  2839 ِن عبد هللا َرِضَي هللا ِإْسَحاُق: َأْخَْباََن بَِقيَّةُ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأْن ُيَصافَ    يُ َرحََّب هِبِْم. َح املشركون أو يكنوا أَوْ َعْنهما قَاَل: ََّنَى َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

  #  [( الضعيفة  في  ]المحقق:  موضوع:  (4705األلباني  الرحمن  [  عبد  بن  محمَّد  فيه  ا،  جدا ضعيف  السند  بهذا  الحديث 
 [ القشيري وهو متهم

 
َعْبدِ   -  2849 ْبُن  َمْيَسَرةُ  حدثنا  اْلُمَحْبَِّ،  ْبُن  َداُوُد  َحدَّثَ نَا  احْلَاِرُث:  أيب  وقال  َعْن  رَبِِّه،  بن   يزيد  َعْن  السعدي  عائشة 

اَّللَُّ  اَّللَِّ َصلَّى  َرُسوُل  َخطَب َنَا  قَااَل:  هللا َعْنهم  َرِضَي  وابن عباس  ُهَريْ َرَة،  َأيِب  َسَلَمَة، َعْن  َأيِب  َفذََكَر  عمر، َعْن  َوَسلََّم   َعَلْيِه 
ُب َحَّتَّ ََيُْلْم َكاَن َكمَ   َحِديثًا طَوِياًل، َوِفيِه: " َوَمْن حَتَلََّم َما ملَْ  ْن َشِهَد الزور، وَُكلَِّف يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة َأْن يَ ْعِقَد َبنْيَ َشِعريََتنْيِ يُ َعذَّ

 يَ ْعِقَدمُهَا َواَل يَ ْعِقُدمُهَا ". 
ر من  الحديث بهذا السند موضوع فيه ميسرة بن عبد ربه، وهو وضاع بإقراره. والقدر المذكو [ ]المحقق:  2849]مطالب: 

 [ حديث ابن عباس رضي هللا عنهما دون ذكر الخطبة ودون ذكر شهادة الزور.الحديث صحيح من 
 

ثَ نَا َداُوُد، حدثنا َمْيَسَرةُ َعْن أيب عائشة السعدي، عن يزيد بن عمر، َعْن َأيِب َسَلَمَة، َعْن    -  2857 وقال احْلَاِرُث: َحدَّ
َوِفيِه " َأاَل "  ْنهم، قَااَل: َخطَب َ َأيِب ُهَريْ َرَة وابن عباس َرِضَي هللا عَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فذكر حديثاً طويالً  هللا َصلَّى اَّللَّ نَا َرُسوُل 

ُ، فَِإَذا قَالُوَها   ا  هلم ِإالَّ حِبَقِّهَ عصموا مين دماءهم وأمواَوِإنَّ َريبِّ َعزَّ َوَجلَّ أََمَرين َأْن أُقَاِتَل النَّاَس َحَّتَّ يَ ُقولُوا اَل ِإلََه ِإالَّ اَّللَّ
 َوِحَساهُبُْم َعَلى اَّللَِّ عز وجل. 

الحديث موضوع بهذا السند؛ فيه ميسرة بن عبد ربه. وهو [ ]المحقق: هذا حديث موضوع.[ ]ابن الجوزي: 2857]مطالب: 
 [وضاع ولكن متن الحديث دون ذكر الخطبة الطويلة صحيح عن أبي هريرة وغيره

 
ثَ نَا َداُوُد ْبُن اْلُمَحْبَِّ، حدثنا َمْيَسَرةُ ْبُن َعْبِد رَبِِّه َعْن َأيِب َعاِئَشَة، َعْن يزيد بن عمر، َعْن َأيِب   وقال احْلَاِرُث:  - 2860   َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّ  َفذََكَر احْلَِديَث، َوِفيِه "   َم،َسَلَمَة، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة وابن عباس َرِضَي هللا َعْنهم قَااَل: َخطَب َنَا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ خُمِْلًصا َدَخَل اجْلَنََّة، فَ َقاَم عَ  ِليُّ ْبُن َأيِب طَاِلٍب َرِضَي هللا  أَي َُّها الناس إن َمْن لقي هللا تعاىل، َوُهَو َيْشَهُد َأْن اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَّ

ُيُْ  اَّللَِّ َكْيَف  َرُسوَل  َوأُمِّي اَي  فَ َقاَل: ِبَِيِب  َعَلْيِه  َعْنه،   ُ اَّللَّ فَ َقاَل َصلَّى  نَ ْعرِفَُه،  َحَّتَّ  ْ لَنَا  َبنيِّ معها غريها؟  ُيلط  َأالَّ  هِبَا،  ِلُص 
َوي َ  األحبار،  أَقَاوِيَل  يَ ُقولُوَن  َوأَق َْوام   هِبَا،  َوِرًضا  حلها،  غري  من  هَلَا  َومَجًْعا  نْ يَا  الدُّ َعَلى  ِحْرًصا  اْلُفجَّارِ َوَسلََّم  َعَمَل  ،  ْعَمُلوَن 

ُ َدَخَل اجْلَنََّة.  َصاِل، يَ ُقوُل: اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَّ  َفَمْن لقي هللا عز وجل، وليس فيه شيء ِمْن َهِذِه اخلِْ
الحديث موضوع بهذا السند وهو حديث طويل يوزعه الحافظ  [ ]المحقق: هذا حديث موضوع.[ ]ابن الجوزي: 2860]مطالب: 

 [ على حسب أبوابه.
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أَبُ   -  2900 َأيِب وقال  ْبِن  حُمَمَِّد  َعْن  اْلَفَزاِريُّ  ُمَعاوِيََة(  ْبُن  )َمْرَواُن  حدثنا  يُوُنَس،  ْبُن  ُسَرْيُج  احلرث  أَبُو  حدثنا  يَ ْعَلى:   و 
ِضَي  رَ   قيس، عن سليمان ْبِن ُموَسى، َعْن جُمَاِهِد ْبِن َجْْبٍ، َعِن ابن عباس َرِضَي هللا َعْنهما، قال حدثين أبو َرزِيٍن اْلُعَقْيِليِّ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: أَلَْشَرَبنَّ أاََن َوأَْنَت ِمْن َلَبٍ مَلْ يَ ت ََغريَّْ  ُ اْلَمْوَتى؟ قَاَل    هللا َعْنه، قَاَل يل النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ َلْونُُه، قُ ْلُت: َكْيَف َُيِْيي اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: َأَما َمَرْرَت ِبَِْرٍض جُمْدِ  بٍَة مثَّ َمَرْرَت هِبَا خُمِْصَبًة، مثَّ َمَرْرَت هِبَا جُمِْدبًَة، مثَّ َمَرْرَت هِبَا خُمِْصَبًة؟ قُ ْلُت: بَ َلى، َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: َكَذِلَك النُُّشوُر. قَاَل: قُ ْلُت: َكْيَف يل ِبَِْن َأْعَلَم َأيّنِ ُمْؤِمن ؟ قَالَ   َعَلْيِه َوَسلََّم: لَْيَس  َصلَّى اَّللَُّ قَاَل َصلَّى اَّللَّ
َا َحَسَنة ، وأن هللا عز وجل َجازِيِه هِبَا خ رياً أو عمل َسيَِّئًة وأن هللا  َأَحٍد ِمْن َهِذِه اأْلُمَِّة أَْو ِمْن أُمَّيِت َعِمَل َحَسَنًة َوَعِلَم أَّنَّ

 . تعاىل َجازِيِه هِبَا ُسوًءا َأْو يَ ْغِفُرَها ِإالَّ َوُهَو ُمْؤِمن  
 [الحديث بهذا السند موضوع وعلته محمد بن أبي قيس وهو المصلوب الكذاب.  [ ]المحقق:2900]مطالب: 

 
ثَ نَا ََيََْي ْبُن َعبَّاٍد، ثنا حَبْر  َعْن َأيِب َحازٍِم، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة َرِضَي هللا َعْنهُ  - 2954   : قَاَل: ِإنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َوقَاَل احْلَاِرُث: َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل:   . "َءَها َتْكِذيب  اِبْلَقَدرِ َما َكاَن َأْصُل زَْنَدَقٍة َقطُّ ِإالَّ َكاَن َبدْ "َصلَّى اَّللَّ
 [ مدار الحديث على بحر بن كنيز وهو متروك[ ]المحقق:  موضوع: (1/450ابن الجوزي في الموضوعات )] # 

 
َكَفى اِبْلَمْرِء َسَعاَدًة ثَ نَا َعْبُد الرَِّحيِم ْبُن زَْيٍد، َعْن أَبِيِه، َعْن أََنٍس َرِضَي هللا َعْنهُ رَفَ َعهُ "  َوقَاَل اْبُن َأيِب ُعَمَر: َحدَّ   -  2968

 ". َأْن يُ َوفََّق يف ِديِنِه  
ف  وعلى هذا فالحديث ضعي  العمي متروك كذبه غير واحد.]المحقق: عبد الرحيم بن زيد (: موضوع.[ 4176]األلباني ) # 

ا.[   جدا
 

3008  -    ، اْلَقْيِسيُّ َعبَّاٍد  ْبُن  ُمَعاِرُك  ثنا  ْضَرِميُّ،  احلَْ ِإْسَحاَق  ْبُن  يَ ْعُقوُب  ثَ نَا  َحدَّ َمِنيٍع:  ْبُن  َأمْحَُد  ْبِن َوقَاَل  اَّللَِّ  َعْبِد  َعْن 
ُهَري ْ  َأيِب  َعْن  أَبِيِه،  َعْن  اَّللَِّ َسِعيٍد،  َرُسوُل  قَاَل  قَاَل:  َعْنهُ  هللا  َرِضَي  َوَسلََّم:  َرَة  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  َحَّتَّ "  اْلَمْرِء  ِإميَاُن  يَِتمُّ  اَل 

 . " يف َكاَلِمهِ " : أَْو قَالَ  "َيْست َْثيِنَ يف ُكلِّ َحِديِثِه. 
ا ومداره على معارك بن عباد  (: موضوع.[ 2004األلباني في ضعيف الجامع )] #  ]المحقق: الحديث بهذا السند ضعيف جدا

ا عبد هللا بن سعيد متروك.[  كر الحديث قال أبو زرعة واهي الحديث.وهو من  وأيضا

 
يع  أَبُو اخْلَِليِل َعْن ََثِبٍت، َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك َرِضَي هللا َعْنُه، قَاَل أَبُو يَ ْعَلى: َحدَّثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن َبكَّاٍر، َحدَّثَ نَا بَزِ   -  3041

اَّللَِّ  َرُسوُل  قَاَل  مَلْ  قَاَل:  هِبَا  ُيَصدِّْق  فَ َلْم  َفِضيَلة   َوتَ َعاىَل  تَ بَاَرَك  اَّللَِّ  َعِن  بَ َلَغهُ  َمْن   " َوَسلََّم:  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى   ."  يَ ن َْلَها 
 َضِعيف  ِجدًّا. بَزِيع  * 

 [ ]المحقق: الحديث بهذا السند موضوع من أجل بزيع أبي الخليل وهو متهم.[ 3041]مطالب: 

 
َبَسةُ ْبُن  قَ   -  3044 ثَ نَا َعْبُد الرَِّحيِم ْبُن َواِقٍد، َحدَّثَ نَا اهْلَيَّاُج ْبُن ِبْسطَاٍم، َحدَّثَ نَا َعن ْ الرَّمْحَِن َعْن َساملِِ  َعْبِد  اَل احْلَاِرُث: َحدَّ

ُهَما، قَاَل: َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ  ئًا  َأيِب اْلَعاَلِء، َعْن اَنِفٍع َعِن اْبِن ُعَمَر َرِضَي هللا َعن ْ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَذا َخاَف َأْن يَ ْنَسى َشي ْ  َصلَّى اَّللَّ
 رََبَط يف َيِدِه َخْيطًا َيْسَتْذِكُر ِبِه. 
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 حقق: الحديث بهذا السند موضوع ألنه مسلسل بالمتهالكين والوضاعين.[ [ ]الم3044]مطالب: 

 
ثَ نَا َداُوُد، َحدَّثَ نَا مَ   -  3053 ْيَسَرةُ َعْن َأيِب َعاِئَشَة، َعْن يَزِيَد ْبِن ُعَمَر، َعْن َأيِب َسَلَمَة، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة  قَاَل احْلَاِرُث: َحدَّ

َبَط َحِديثًا اَبِطاًل فَ ُهَو َكَمْن َحدَّ َواْبِن َعبَّاٍس َرِضَي هللا َعن ْ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َمِن اْست َن ْ َث ِبِه،  ُهْم قَااَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: ُهَو الرَُّجُل يَ ْلَقى الرَُّجَل فَ ي َُقوُل: َكاَن َذيْ  ْفَتِتُحهُ َفاَل َيُكوَننَّ  ِقيَل وََكْيَف َيْست َْنِبُط؟ قَاَل َصلَّى اَّللَّ َت َوَذْيَت فَ ي َ

 َأَحدُُكْم ِمْفتَاًحا لِلشَّرِّ َواْلبَاِطِل. 
ا يقطِ عه  [ ]المحقق: يث موضوع.هذا حد[ ]ابن الجوزي: 3053]مطالب:  الحديث بهذا السند موضوع. وهو حديث طويل جدا

 [ الحافظ في الكتاب على حسب األبواب.
 

ثَ نَا بُ َزْيع  أَبُو اخْلَِليِل َعْن ََثِبٍت، َعْن أََنٍس َرِضيَ  - 3059 ثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن َبكَّاٍر، َحدَّ قَاَل، قَاَل   هللا َعْنُه. قَاَل أَبُو يَ ْعَلى: َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: َمْن بَ َلَغهُ َعِن اَّللَِّ تَ َعاىَل َفِضيَلة    فَ َلْم ُيَصدِّْق هِبَا مَلْ يَ ن َْلَها.  َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 [ ]المحقق: الحديث بهذا السند موضوع من أجل بزيع أبي الخليل وهو متهم.[ 3059]مطالب: 

 
عمر،  حدثنا َداُوُد ْبُن اْلُمَحْبَِّ، ثنا َمْيَسَرةُ ْبُن َعْبِد رَبِِّه َعْن أيب عائشة السعدي، َعْن يزيد بن  وقال احْلَاِرُث:    -  3070

َعلَ   ُ اَّللَّ اَّللَِّ َصلَّى  َرُسوُل  َخطَب َنَا  قَااَل:  هللا َعْنهم  َرِضَي  وابن عباس  ُهَريْ َرَة  َأيِب  َسَلَمَة، َعْن  َأيِب  َفذََكرَ َعْن  َوَسلََّم  َحِديثًا،  ْيِه   
رِيُد ِبَذِلَك َما عند هللا عز وجل مَلْ َيُكْن يف اجْلَنَِّة أَْفَضُل  َوِفيِه َوَمْن تَ َعلََّم اْلِعْلَم َوتَ َواَضَع يف اْلِعْلِم، َوَعلََّمهُ عباد هللا تعاىل يُ 

، َوَأْوفَ ُر اْلَمنَاِزِل َأاَل َوِإنَّ  ثَ َوااًب َواَل َأْعظَُم َمْنزَِلًة ِمْنهُ َومَلْ َيُكْن يف اجْلَنَِّة منزالً َواَل   َدرََجة  رَِفيَعة  نفسية إال وله فيها َأْوفَ ُر َنِصيب 
َا العامل من عمل بعلمه، َوِإْن َكاَن قَِليَل اْلِعْلِم. اْلِعلْ   َم أَْفَضُل اْلِعبَاَدِة، َوِماَلُك الدِّيِن الورع، َوِإَّنَّ

الحديث بهذا السند موضوع فيه ميسرة بن عبد ربه، وهو حديث طويل  المحقق:  [ ] موضوع.[ ]ابن الجوزي: 3070]مطالب: 
ا وزعه ابن حجر على حسب   [األبواب.جدا

 
، ثنا َحِكيُم ْبُن اَنفِ   - 3072  ْبِن  ٍع َعِن اْلَعاَلءِ قَاَل احْلَاِرُث: حدثنا َعْبُد الرَِّحيِم ْبُن َواِقٍد، ثنا َحْفُص ْبُن َعْبِد اَّللَِّ اأْلَْفرِيِقيُّ

،  َعْبِد الرَّمْحَِن، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة قَاَل: ُسِئَل ُعْثَماُن َرِضَي هللا َعْنه، فَ  ذََكَر َحِديثًا مرفوعاً فيه قال: َوَأَما أَبُو جاد فالباء هبا اَّللَِّ
، َوالدَّاُل دين هللا ارتضاه لِن َْفِسِه َوَماَلِئَكِتِه وأنبياءه   َوُرُسِلِه َوَصاِلِح خلقه وأما هواز فَاهْلَاءُ َهَواُن َأْهَل النَّاِر  َواجْلِيُم مَجَاُل اَّللَِّ

َجهَ  زَِفرُي  اِباِلسْ َوالزَّاُي  َخطَااَيُهْم  اْلُمْذنِِبنَي  َعِن  َفَحطَّْت  َحطِّي  َوَأمَّا  اْلَمَعاِصي.  َوَأْهِل  اَّللَِّ  َأْعَداِء  َأْهِل  َعَلى  َوَأمَّا  نََّم  ِتْغَفاِر، 
ا النُّوُن فَالسََّمَكةُ الَّيِت َيَُْكُلوَن ِمْن َكِبِدَها اُف َكَماُل َأْهِل اجْلَنَِّة، }وقالوا احْلَْمُد َّللَِِّ الَِّذي َصَدقَ نَا َوْعَدُه{، َوَأمَّ َكَلُمْن، فَاْلكَ 

، وََكَما َتِديُن تُدَ   اُن، َوَأمَّا قرشت فعرضوا على احلساب. قَ ْبَل ُدُخوهِلُِم اجْلَنََّة، َوأَمَّا َسْعَفْص، َفَصاع  ِبَصاٍع َوَفصٌّ بَِفصٍّ
وهذا السند فيه ضعيفان وهما عبد الرحيم وحكيم بن  الحديث موضوع، [ ]المحقق:  موضوع.: السيوطي[ ]3072]مطالب: 

 [ نافع والثالث غير معروف.
 

، َعْن اَنِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر َرِضَي هللا َعْنهما، وقال اْبُن َأيِب ُعَمَر: حدثنا يُوُسُف ْبُن َخاِلٍد َعْن َمْسَلَمَة اْلَقْعَنِبِّ  - 3086
  َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: َما عبد هللا تعاىل ِبَشْيٍء أَْفَضَل ِمْن ِفْقٍه يف ِديٍن. قال: َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ 
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بهذا السند موضوع فيه يوسف بن   الحديث [ ]المحقق: الصواب أنه محفوظ من قول الزهري.[ ]البيهقي:  3086]مطالب: 
 [ خالد السمتي وهو كذاب.

 

َمِنيٍع: حدثنا يَزِيُد ُهَو اْبُن َهارُوَن، ثنا يَزِيُد ْبُن ِعيَاٍض َعْن َصْفَواَن ْبِن ُسَلْيٍم، َعْن ُسَلْيَماَن ْبِن وقال َأمْحَُد ْبُن    -  3087
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: َما عبد هللا عز وجل ِبَشْيءٍ   َيَساٍر، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة َرِضَي هللا َعْنه، َعنِ  أَْفَضَل ِمْن ِفْقٍه يف    النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ

 ِديٍن، َولََفِقيه  َواِحد  َأَشدُّ َعَلى الشَّْيطَاِن ِمْن أَْلِف َعاِبٍد. 
]المحقق: الحديث بهذا السند   [ ]البوصيري: مداره على يزيد بن عياض وهو ضعيف كذبه مالك ويحيى.[3087]مطالب: 

 موضوع من أجل يزيد بن عياض وهو كذاب.[ 
 

 قَاَل: ِلُكلِّ َشْيٍء ِعَماد ، َوِعَماُد َهَذا الدِّيِن اْلِفْقُه. َوبِِه  - 3088
ال يصح في هذا الباب [ ]البوصيري: مداره على يزيد بن عياض وهو ضعيف كذبه مالك ويحيى.[ ]المحقق: 3088]مطالب: 

ا. حديث   [ مرفوع، وكل الطرق إما موضوعة أو ضعيفة جدا

 
، ثنا ِعيَسى قَاَل أَبُو  - 3145 ، َعْن ِبْشِر -يَ ْعيِن اْبَن يُوُنَس  -يَ ْعَلى: حدثنا ُسَلْيَماُن ْبُن ُعَمَر ْبِن َخاِلٍد أَبُو أَيُّوَب الرَّقِّيُّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َمْن َقَدَر  َأيِب أَُماَمَة َرِضَي هللا َعْنه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ صَ   ْبِن َُّنرَْيٍ، َعِن اْلَقاِسِم ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن، َعنْ  لَّى اَّللَّ
نْ يَا، َوُهَو قَاِدر  َعَلى َأْن اَل يُ َؤدِّيَُه، زوَّجه هللا تعاىل من احلور اْلِعنِي َحْيُث َيَشاُء، ومن د ِسَها، عته بغية ِإىَل نَ فْ َعَلى طََمِع الدُّ

  تعاىل من احلور العني حيث شاء ". َفرَتََكَها ِمْن َخْشَيِة اَّللَِّ تبارك وتعاىل، زوَّجه هللا
هذا الحديث بهذا اإلسناد  [ ]المحقق: رواه أبو يعلى بسند ضعيف، لضعف ِبشر بن ُنمير.[ ]البوصيري: 3145 ]مطالب:

 [ستور.موضوع لوجود ِبْشر بن ُنمير، وفيه سليمان بن عمر وهو م
 

ثَ نَا َعْبُد اْلَعزِيِز ْبُن َأاَبَن، ثنا َعبْ  - 3160 ُد اْلَغفَّاِر َعْن َعْمِرو ْبِن ُمرََّة، َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن احْلَاِرِث، َعْن أم سلمة َرِضَي َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعَلى ِفَراشٍ  ُ  هللا َعْنها قَاَلْت: اَنَم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ، فَ َقاَم َصلَّى اَّللَّ ، ووسادة َحْشُوَها لِيف  َحْشُوهُ لِيف 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " اَي أُمَّ َسَلَمَة، َما يُ ْبكِ عَ  يِك؟ "، فقلت: َما أََرى ِمْن أثر  َلْيِه َوَسلََّم فَأَث ََّر ِِبِْلِدِه، فَ َبَكْيُت، فَ َقاَل َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَليْ   َمِعي اجْلِبَاُل َلَساَرْت ".  ِه َوَسلََّم: " ال تَ ْبِكي، فَ َواَّللَِّ َلْو َأرَْدُت َأْن َتِسريَ هذا. فقال َصلَّى اَّللَّ

 [ هذا إسناد موضوع، فيه عبد العزيز بن أبان وهو متروك، وعبد الغفار بن القاسم، وهو وضاع.[ ]المحقق: 3160]مطالب: 
 

ثَ نَا ِبْشُر ْبُن َأيِب ِبْشٍر، ثنا ا  -  3176 حاق بن نُوِح ، َعْن حُمَمَِّد  ْلَولِيُد ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن، ثنا َحيَّاُن ْبُن البصري، عن إسَحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم وأقبل َعلَ  ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ، َعْن َسِعيِد بن زيد َرِضَي هللا َعْنه قال: ْسَِ ى ُأَساَمَة بن زيد َرِضَي ْبِن َعِليٍّ

َعنْ  َتَُ هللا  َجائَِعٍة  وَُكلُّ َكِبٍد  َك  ِإايَّ ُأَساَمُة،  اَي   " فَ َقاَل:  َأَذابُوا  هما  َقْد  عبار  ودعاء  وإايك  اْلِقيَاَمِة،  يَ ْوَم  تعاىل  هللا  إىل  اِصُمَك 
فإن شئت فانظر إليهم فتسر فيم  اللُُّحوَم، وحرقوا اجْلُُلوَد اِبلّراَِيِح َوالسََّمائِِم، َوَأْظَمأُوا اأْلَْكبَاَد، َحَّتَّ ُغِشَيْت أبصارهم،  

ُهْم ِمْن َأطَ اْلَماَلِئَكُة، هِبِْم ُتْصَرُف الزَّ  اَع  اَلِزُل َواْلِفَْتُ "، مثَّ َبَكى َحَّتَّ اْشَتدَّ َنَِيُبُه، مثَّ قَاَل: " َوْيح  هِلَِذِه األمة، ما تلقى ِمن ْ
أَ  ِمْن َأْجِل  َويَُكذِّبُونَهُ  يَ ْقتُ ُلونَهُ  اخْلَطَّابِ رَبَُّه، َكْيَف  ْبُن  فَ َقاَل ُعَمُر  وتعاىل "  تبارك  أطاعوا هللا  ُْم  َرُسوَل َّنَّ اَي  هللا َعْنه:  َرِضَي   

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " نعم "، قال: ففيم إذا يقتتلون؟ ف ْساَلِم؟ قَاَل َصلَّى اَّللَّ ، َوالنَّاُس يَ ْوَمِئٍذ َعَلى اإْلِ َ َصلَّى  اَّللَِّ قال رسول اَّللَّ
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  ُ الطَّرِيَق، َوَر اَّللَّ اْلَقْوُم  تَ َرَك  اَي ُعَمُر   " : َوَسلََّم  هَلُْم  َعَلْيِه  تَ ت ََزيَُّن  فَاِرَس  أَبْ نَاءُ  ُهْم  أَْلنَيَ الثِّيَاِب، َوَخَدَمت ْ َولَِبُسوا   ، َوابَّ ِكُبوا الدَّ
أولياء هللا تعاىل َعَلْيِهُم الع فَِإَذا َتَكلََّم  ِلَزْوِجَها،  َذحَبُوا أَنْ ُفَسُهْم ابلعطشتَ َزيَُّن اْلَمْرأَِة  َقْد  حَمِْنيَّة  َأْصاَلهُبُْم،  فَِإَذا َتَكلََّم باء ،   ،

ُهْم متكلم كذب، وقيل َلُه: أَْنَت قَرِيُن الشَّْيطَاِن َورَْأُس الضَّاَلَلِة، حُتَّرُِم زينة هللا تعاىل َوالطَّيِّبَاِت مِ  ُلوَن كتاب ِمن ْ َن الّرِْزِق، يَ ت ْ
، َواْعَلْم اَي أُ هللا تعاىل َعلَ  َأنَّ أَق َْرَب النَّاِس من هللا تعاىل يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة َلَمْن طَاَل ُحْزنُهُ  ى َغرْيِ ِديٍن، اْسَتَذلُّوا َأْولِيَاَء اَّللَِّ َساَمةُ 

يُ ْقَربُوا،   يُ ْفت ََقُدوا، تَ ْعرِفُ ُهْم ِبَقاُع اأْلَْرِض، َوَعَطُشهُ َوُجوُعهُ يف الدُّنْ يَا، األصفياء اأْلَبْ َراُر، الَِّذيَن ِإَذا َشِهُدوا مَلْ    َوِإَذا غَابُوا مَلْ 
اِبجْلُوعِ  ُهُم  وينعموا  النَّاُس  ينعم  املالئكة،  به  وحتف  األرض،  َأْهِل  َعَلى  َوَُيَْفْوَن  السََّماِء،  َأْهِل  يف   يُ ْعَرفُوَن 

َ الثياب ولبسوا هم أخشن الثِّيَ  َضِحَك    اِب، اْفرَتََش النَّاُس الفرش وافرتشوا هم اجْلِبَاَه َوالرَُّكَب،َواْلَعَطِش، لَِبَس النَّاُس َلنيِّ
نْ يَا َواآْلِخَرِة، هَلُُم اجْلَنَُّة، َة يف الدُّ دَّ َتيِن َقْد رَأَيْ تُ ُهْم اَي ُأَساَمُة،    النَّاُس َوَبَكْوا، اَي ُأَساَمُة، اَل َيمع هللا عز وجل َعَلْيِهُم الشِّ اَي لَي ْ

الْ  عَ هَلُُم  َواجْلَبَّاُر  رَِحيَمة ،  هِبِْم  واألرض  اآْلِخَرِة،  يف  ُهُم. ُبْشَرى  َوَحِفظُوا  َوَأْخاَلقَ ُهْم  النَِّبيِّنَي  ِفْعَل  النَّاُس  َضيََّع  رَاٍض،  ُهْم  ن ْ
ْرُض ِإَذا فَ َقَدَْتُْم، ويسخط هللا تعاىل َعَلى الرَّاِغُب َمْن رَِغَب إىل هللا تعاىل يف ِمْثِل رَْغَبِتِهْم، َواخْلَاِسُر َمْن َخاَلَفُهْم، تَ ْبِكي اأْلَ 

لَ  بَ ْلَدٍة  ت ُكلِّ  اَل يعذب هللا  اْلَقْريَِة،  لِتِْلَك  ُْم َأَمان   َأَّنَّ فَاْعَلْم  قرية،  يف  رأيتم  وإذا  ُأَساَمُة،  ِفيَها ِمث ُْلُهْم. اَي  ُهْم  ْيَس  قَ ْوًما  عاىل 
ْذُهْم لِن َْفِسَك، َعَسى َأْن تَ نْ  َك َأْن َتدََع َما ُهْم َعَلْيِه فَ َتِزلَّ قَ ِفيِهْم اَتَِّ َدُمَك فَ ت َْهِوي يف النَّاِر، ُحرُِموا َحاَلَل َما  ُجَو هِبِْم، َوِإايَّ

ُ هَلُْم، طلبوا الفضل من اآْلِخَرِة، َوتَ رَُكوا الطََّعاَم َوالشَّرَاَب َعْن ُقْدرٍَة، مَلْ يَ َتَكلَُّبوا َعَلى تكلب اْلِكاَلِب َعَلى الدُّنْ يَا    َأَحلَّ اَّللَّ
نْ يَا َوشَ  غَُلوا أَنْ ُفَسُهْم بطاعة هللا تبارك وتعاىل، لَِبُسوا اخْلَِرَق َوَأَكُلوا اْلِفَلَق، تَ َراُهْم ُشْعثًا ُغْْبًا، َيُظنُّ  اجْلَِيِف، ُشِغَل النَّاُس اِبلدُّ

هِبِْم ِإىَل َمْن َذَهَب ِبُعُقوهِلِْم  نَّ ُعُقوهَلُْم َذَهَبْت َوَما َذَهَبْت، َوَلِكْن َنظَُروا ِبُقُلو النَّاُس َأنَّ هِبِْم َداًء َوَما َذاَك هِبِْم، َويَُظنُّ النَّاُس أَ 
نْ يَا، فَ ُهْم يف الدُّنْ يَا ِعْنَد َأْهِل الدُّنْ يَا مَيُْشوَن ِباَل ُعُقوٍل، اَي ُأَساَمُة، عقلوا حني ذهبت ُعُقولُ  َرى يف   النَّاِس، هَلُُم اْلُبشْ َعِن الدُّ

 اآْلِخَرِة ". 
ا، وحيان هو ابن عبد هللا بن جبلة، كذاب، والوليد ليس  موضوع، محمَّد بن : الخطيب [ ]3176]مطالب:  علي لم يدرك سعيدا

هذا الحديث بهذا اإلسناد موضوع، آفته حيان    [ ]المحقق:بشيء، وأكثر رجال اإلسناد ال يعرفون، وهو من عمل المتأخرين.
 [ د بن عبد الرحمن، وهو مجهول.إسحاق بن نوح، وبشر بن أبي بشر، ولم أر من ترجم لهما، وفيه الوليبن البصري، وفيه 

 
َعْن َأيِب    وقال احْلَاِرُث: حدثنا َداُوُد ْبُن اْلُمَحْبَِّ، ثنا َمْيَسَرةُ َعْن َأيِب َعاِئَشَة، َعْن يزيد بن عمر، َعْن َأيِب َسَلَمَة،  -  3202

وابن عبا اَّللَِّ َصلَّىُهَريْ َرَة  َرُسوُل  َخطَب َنَا  قَااَل:  هللا َعْنهما  َرِضَي  َذرََفْت   س  َمْوِعظًَة،  ِفيَها  فَ َوَعظَنَا  ُخْطَبًة،  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ
َها اأْلَحْ  َها اجْلُلُوُد، َوتَ َقْلَقَلْت ِمن ْ َها اْلُقُلوُب، َواْقَشَعرَّْت ِمن ْ َها اْلُعيُوُن، َوَوِجَلْت ِمن ْ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِباَلاًل ِمن ْ َشاُء، َأَمَر َصلَّى اَّللَّ

َرِة، فَ َلهُ النَّاُر، َوَمْن َعظََّم   هللا َعْنه فَ نَاَدى الصَّاَلةُ َجاِمَعة ، َفذََكَر احْلَِديَث ِبطُوِلِه، َوِفيِه: " َوَمِن اْختَاَر الدُّنْ يَا َعَلى اآْلخِ َرِضيَ 
طَمَ  َوَمَدَحهُ  ُدنْ يَا  َدرَجَ َصاِحَب  يف  وََكاَن  تعاىل َعَلْيِه،  هللا  سخط  ُدنْ يَاُه،  يف  راَِيًء ًعا  بِنَاًء  َوَمْن َبََن  َجَهنََّم،  َأْسَفِل  قَارُوَن يف  ِة 

َلهُ يوم القيامة من َسْبِع َأَرِضنَي، مطوقة انراً توقد يف ُعُنِقِه، مثَّ يُ ْرَمى بِِه يف النَّاِر "، َفقِ  وََكْيَف يَ ْبيِن بِنَاًء راَِيءً    يَل:َوُْسَْعًة، محُِّ
نْ يَا َوزِين َت ََها،  َفْضاًل َعمَّا َيْكِفيِه، ويبنيه ُمبَاَهاًة، َوَمْن تَ َعلََّم اْلُقْرآَن فَ َلْم يَ ْعَمْل بِِه، َوآثَ َر َعَلْيِه ُحطَاَم الدُّ َوُْسَْعًة؟ فَ َقاَل: " بيين  

اَء ظُُهورِِهْم، َواْشرَتَْوا ِبِه مَثَنًا  ْلي َُهوِد َوالنََّصاَرى الَِّذيَن نَ َبُذوا كتاب هللا تعاىل َورَ اْست َْوَجَب سخط هللا تعاىل وََكاَن يف َدرََجِة ا
، َوَمْن َنَكَح قَِلياًل، َوَمْن َسِخَط رِْزَقهُ َوَبثَّ شكواه، مل ترفع َلهُ إىل هللا تعاىل َحَسَنة ، ولقي هللا عز وجل َوُهَو َعَلْيِه َساِخط  

َوالّرايَ اْمَرأَةً  اْلَفْخَر  ِبَذِلَك  يُرِيُد  َحاَلٍل  ِِبَاٍل  َحاَلاًل  َما   ِبَقْدِر  تعاىل  هللا  وأقامه  َوَهَوااًن،  ُذالًّ  ِإالَّ  ِبَذِلَك  تعاىل  هللا  يزده  مَلْ  َء، 
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َها َعَلى َشِفرِي َجَهنََّم، مثَّ يَ ْهِوي ِفيَها َسْبِعنَي َخرِيًفا، َوَمْن َأَهاَن   ِد  َفِقريًا ُمْسِلًما ِمْن َأْجِل فَ ْقرِِه فَاْسَتَخفَّ بِِه، فَ قَ اْسَتْمَتَع ِمن ْ
ُمْسِلًما، َفِقريًا  َأْكَرَم  َوَمْن  يُ ْرِضَيُه،  َحَّتَّ  َوَسَخِطِه  تعاىل  هللا  مقت  يف  يَ َزْل  َومَلْ  تعاىل،  هللا  حبق  يَ ْوَم    اْسَتَخفَّ  تعاىل  هللا  لقي 

نْ يَ اْلِقيَاَمِة َوُهَو َيْضَحُك إِلَْيِه، َومَ  نْ يَا َواآْلِخَرةُ فَاْختَاَر الدُّ ا َعَلى اآْلِخَرِة، لقي هللا تعاىل َولَْيَسْت لَهُ َحَسَنة   ْن ُعِرَضْت َلهُ الدُّ
َعي ْ  َذرََفْت  َوَمْن  رَاٍض،  َعْنهُ  َوُهَو  تعاىل  هللا  لقي  الدُّنْ يَا،  َعَلى  اآْلِخَرَة  اْختَاَر  َوِإِن  النَّاَر،  هِبَا  مِ يَ تَِّقي  تبارك نَاهُ  هللا  خشية  ْن 

ُموِعِه ِمْثُل ُأُحٍد يف ِميَزانِِه، وله بكل قطرٍة عني  يف اجْلَنَِّة َعَلى حافتها ِمَن اْلَمَدائِِن َواْلُقُصوِر  وتعاىل، َكاَن لَهُ ِبُكلِّ َقْطَرٍة ِمْن دُ 
َعْت، َواَل َخطََر َعَلى قَ ْلِب َواِصفٍ    ". َما اَل َعنْي  رََأْت، َواَل أُُذن  ْسَِ

الحديث [ ]المحقق: .-صلى هللا عليه وسلم-الُمَحبَّر على رسول هللا ُخطبة َكَذَبها داود بن [ ]البوصيري: 3202]مطالب: 
اع، وداود بن الُمَحبَّر، وهو متروك.  [ بهذا اإِلسناد موضوع، في إسناده ميسرة، وهو وض 

 

، ثنا َمْيَسَرةُ َعْن َأيِب َعاِئَشَة، َعْن يزيد بن عمر، َعْن َأيِب َسَلَمَة، َعْن َأيِب  قَاَل احْلَاِرُث: حدثنا َداُوُد ْبُن اْلُمَحْبَِّ   -  3252
فَ  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ اَّللَِّ َصلَّى  َرُسوُل  َخطَب َنَا  قَااَل:  َعْنهم  هللا  َرِضَي  عباس  وابن  نَ َزَل  ُهَريْ َرَة،  مثَّ  قَاَل:  ِبطُولِِه،  احْلَِديَث  ذََكَر 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَابْ َتَدرَهُ رَْهط  من األنصار َرِضَي هللا َعْنهم قَ ْبَل َأْن يَ ْنِزَل ِمَن اْلِمْنَْبِ، فَ َقالُو   َصلَّى ا: أَنْ ُفُسنَا َلَك اْلِفَداءُ اَي  اَّللَّ
، َمْن يَ ُقوُم هِبَِذِه ا ُ َعَلْيِه َوَسلََّم هَلُْم: " َوأَنْ تُْم ِفَداُكْم َأيِب  لشََّداِئِد ؟ وََكْيَف اْلَعْيُش بَ ْعَد َهَذا اْلي َْومِ َرُسوَل اَّللَِّ ؟ فَ َقاَل َصلَّى اَّللَّ

مثَّ   ،" الصُّوِر  يف  َفَخ  يُ ن ْ َحَّتَّ  َمْفُتوح   الت َّْوبَِة  اَبُب  يل:  فَ َقاَل  أُمَّيِت،  يف  وتعاىل  تبارك  ريب  انزلت  َعَلْيِه  وأُمِّي،   ُ اَّللَّ قَاَل َصلَّى   
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: َسَنة  َكِثري ، َمْن َتَ َوَسلََّم: " َمْن َتَ  ُ َعَلْيِه ". مثَّ قَاَل َصلَّى اَّللَّ َب قَ ْبَل َمْوتِِه ِبَشْهٍر،  َب قَ ْبَل َمْوتِِه ِبَسَنٍة، ََتَب اَّللَّ

ُ َعَلْيِه " مثَّ قَاَل َصلَّى ا ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َشْهر  َكِثري ، َمْن ََتبَ ََتَب اَّللَّ ُ  َّللَّ ُ َعَلْيِه ". مثَّ قَاَل َصلَّى اَّللَّ قَ ْبَل َمْوتِِه ِِبُُمَعٍة، ََتَب اَّللَّ
ُ َعَلْيِه ". مثَّ قَاَل َصلَّى ا ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " يوم َكِثري ، َمْن ََتَب  َعَلْيِه َوَسلََّم: " مُجَُعة  َكِثري ، َمْن ََتَب قَ ْبَل َمْوتِِه بيوم، ََتَب اَّللَّ َّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َمْن ََتَب قَ ْبَل َأْن ي ُ ق َ  ُ َعَلْيِه ". مثَّ قَاَل َصلَّى اَّللَّ ُ َعَلْيِه ".  ْبَل َمْوتِِه ِبَساَعٍة، ََتَب اَّللَّ َغْرِغَر اِبْلَمْوِت، ََتَب اَّللَّ
 ُ  َعَلْيِه َوَسلََّم، َفَكاَنْت آِخُر ُخْطَبٍة َخطَب ََها. مثَّ نَ َزَل َصلَّى اَّللَّ

 َداُوُد َوَشْيُخهُ َمْعُروفَاِن اِبْلَوْضِع. * 
 [ هذا إسناد موضوع[ ]المحقق: 3252]مطالب: 

 
عمر، َعْن َأيِب َسَلَمَة، َعْن َأيِب  َوقَاَل احْلَاِرُث: حدثنا َداُوُد ْبُن اْلُمَحْبَِّ، ثنا َمْيَسَرةُ َعْن َأيِب َعاِئَشَة، َعْن يزيد بن  - 3263

َا اْلَعاملُ مَ ُهَريْ َرَة وابن عبا ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفذََكَر احْلَِديَث، وفيه: " ِإَّنَّ ْن َعِمَل س َرِضَي هللا َعْنهم، قاال: خطبنا النِب َصلَّى اَّللَّ
اإلصرار، وال كبري َمَع  َعاِصي شيئاً وإن صغر يف َأْعيُِنُكْم فإنه ال صغري َمَع ِبِعْلِمِه َوِإْن َكاَن قَِليَل اْلِعْلِم، َواَل حتقرن ِمَن اْلمَ 

َعُث استغفار ، َأاَل وإن هللا تبارك وتعاىل َسائُِلُكْم َعْن َأْعَماِلُكْم، َحَّتَّ َعْن َمسِّ َأَحدُِكْم ثَ ْوَب َأِخيِه، َواْعَلُمو  ا َأنَّ اْلَعْبَد يُ ب ْ
َفَمِن اختار النار على اجلنة ، فأبعده هللا تعاىل. َأاَل َوِإنَّ   َما مات عليه، فقد خلق هللا تعاىل اجْلَنََّة َوالنَّاَر، يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة َعَلى

ئًا ََّنَى َعْنهُ ِإالَّ َوَقْد بّينه َلُكْم، ليحَي َمْن َحيَّ َعْن بَ يَِّنٍة، َويَ ْهِلكَ  َ َعزَّ َوَجلَّ مَلْ َيدَْع َشي ْ  َك عن بينة "، احلديث.  َمْن َهلَ اَّللَّ
 [ موضوعهذا إسناد [ ]المحقق: 3263]مطالب: 

 
 هللا َعْنه،  وقال اْبُن َأيِب ُعَمَر: حدثنا َمْرَواُن ْبُن ُمَعاِويََة، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َأيِب زكراي، عن أيب َعمَّاٍر، َعْن أََنٍس َرِضيَ   -  3269

اَّللَُّ  َصلَّى  اَّللَِّ  َرُسوِل  َمَع  هللاقَاَل: ُكْنُت  َرِضَي  األنصار  دور  من  جانب  يف  َوَسلََّم  َعَلْيِه  قُ بًَّة   فَأَْبَصَر  رَْأَسهُ  فَ َرَفَع  َعْنهم،   
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ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " اَي أََنُس، ِلَمْن َهِذِه اْلُقبَُّة؟ " فَ ُقْلُت: لُِفاَلٍن. فَ َقالَ   َعَلْيِه َوَسلََّم:   َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َمْبِنيًَّة، فَ َقاَل َصلَّى اَّللَّ
مثَّ ِإنَّ  َصاِحِبِه يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة إالَّ بناء ِكفاف؟ ". فَ ب ََلَغ َذِلَك الرَُّجَل اأْلَْنَصاِريَّ َرِضَي هللا َعْنه، َفَكَسَرَها، " ُكلُّ بِنَاٍء َواَبل  َعَلى  

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َمرَّ بَ ْعَد َذِلكَ  ُ َعَلْيِه َوَسلَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ َم: " اَي أََنُس، َما فَ َعَلِت اْلُقبَُّة؟ " قُ ْلُت:  فَ َلْم يَ َرَها، فَ َقاَل َصلَّى اَّللَّ
ُ َلهُ ".  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َغَفَر اَّللَّ  بَ َلَغ َصاِحب ََها قَ ْوُلَك َفَكَسَرَها. قَاَل َصلَّى اَّللَّ

]المحقق:  [ يحيى بن أبي عمر بسند ضعيف، لجهالة محمَّد بن أبي زكريا.رواه محمَّد بن [ ]البوصيري: 3269]مطالب: 
 [ الحديث بهذا اإلسناد موضوع، آفته أبو عمار زياد بن ميمون، وفيه محمَّد بن أبي زكريا وهو مجهول.

 
َعطَاٍء، َوَأيِب الزَُّبرْيِ، عن جابر َرِضَي هللا    قَاَل احْلَاِرُث: حدثنا َداُوُد ْبُن اْلُمَحْبَِّ، ثنا َعبَّاد  َعِن اْبِن ُجَرْيٍج، َعنْ   -  3305

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َتاَل َهِذِه اآْليََة: }َوتِْلَك اأْلَْمثَاُل َنْضرهُِبَا لِلنَّاسِ َعْنه ({،  43َوَما يَ ْعِقُلَها ِإالَّ الَعاِلُمون )  ، قال: َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ
 هُ ". َل عن هللا تعاىل فَ َعِمَل ِبطَاَعِتِه، َواْجت ََنَب َسَخطَ قال: " اْلَعاملُ الَِّذي َعقَ 

الحديث بهذا اإلسناد ضعيف  [ ]المحقق: رواه الحارث عن داود بن الُمَحبَّر، وهو ضعيف.[ ]البوصيري: 3305]مطالب: 
ا؛ لحال داود بن الُمَحبَّر متروك، وعبَّاد بن كثير الثقفي متروكان، وفيه عنعنة ابن ُجري  [ ج.جدا

 

َرِضيَ   -  3306 عباس  ابن  َعِن  َعطَاء   َوقَاَل  ".  قَاَل:  النَّاِس  َأْعَقُل  النَّاِس  أَْفَضُل   " رفعه:  َعْنهما   هللا 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم.   قَاَل ابن عباس َرِضَي هللا َعْنهما: َوَذِلَك نَبِيُُّكْم َصلَّى اَّللَّ

أخرجه الحارث في مسنده عن داود، وهو تالف، ومجموع األحاديث التي أودعها في كتاب  [ ]السخاوي: 3307]مطالب: 
ا فيه داود وعبَّاد وهما متروكان.[ ]المحقق: لعقل" موضوعة ال يثبت منها شيء."ا  [ ضعيف جدا

 

َعِن ابن عمر َرِضَي هللا َعْنهما، قال: َقِدَم رَُجل  َنْصَراينُّ ِمْن    حدثنا َداُوُد، ثنا َعبَّاد  َعِن اْبِن طَاُوٍس، َعْن أَبِيِه،  -  3307
َفَكاَن    ، ََتِجر  ُجَرٍش  ِإنَّ َأْهِل  َمْه،   " وقال:  القائل،  فزجر  النَّْصَراينَّ!،  َهَذا  َأْعَقَل  َما   ، اَّللَِّ َرُسوَل  اَي  فقيل  ووقار،  بيان  لَهُ 

 وتعاىل ". اْلَعاِقَل ِمْن َعِمَل بطاعة هللا تبارك 
]السخاوي:  3307]مطالب:   أودعها  [  التي  األحاديث  ومجموع  تالف،  وهو  داود،  في مسنده عن  الحارث  كتاب  أخرجه  في 

 [ هذا إسناد تالف، آفته داود، وعبَّاد، وهما متروكان.[ ]المحقق: "العقل" موضوعة ال يثبت منها شيء.
 

ثَ نَا َداُوَد، ثنا عبَّاد، ثنا ُسَهيْ   -  3308 ٍل َعْن أَبِيِه، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة، وأيب سعيد َرِضَي هللا َعْنهما قاال: َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى  َحدَّ
يسرك،   ُعْمِرَك، َويُ َيسَّْر لك   َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن يَ ُقوُل: " اَي اْبَن آَدَم، اتَِّق رَبََّك، َوِبرَّ َواِلَدْيَك، َوِصْل َرمِحََك، يُ َزْد َلَك يف اَّللَُّ 

 اَل تَ ْعِص رَبََّك فَ ُتَسمَّى َجاِهاًل ". وُيف ُعْسَرَك، َويُ ْبَسْط َلَك يف رِْزِقَك، اَي اْبَن آَدَم، َأِطْع رَبََّك ُتَسمَّى َعاِقاًل، وَ 
ا؛ لوجود داود بن الُمَحبَّر، وشيخه عبَّاد، وهما  [ ]المحقق:  موضوع.[ ]األلباني: 3308]مطالب:  إسناده ضعيف جدا

 [ ان.متروك
 

م  َعْن ِهَشاٍم ، َعْن مُحَْيِد ْبِن ِهاَلٍل، قَاَل: قَاَل  - 3309 ثَ نَا َداُوُد، ثنا َسالَّ ُعَمُر ْبُن اخْلَطَّاِب َرِضَي هللا َعْنه: " َلَمْوُت  َحدَّ
ُ َلهُ َوَما َحرََّم  أَْلِف َعاِبٍد قَائِِم اللَّْيِل صائم الن ََّهاِر، َأْهَوُن ِمْن َمْوِت َعاِقٍل، َعَقَل عن هللا عز  وجل أمره، فعلم َما َأَحلَّ اَّللَّ

س به، ولو َكاَن اَل يَزِيُد َعَلى اْلَفَراِئِض الَّيِت فرض هللا تعاىل عليه كبري زاَِيَدٍة "، وََكَذِلَك  َعَلْيِه، فَانْ ت ََفَع بِِعْلِمِه، َوانْ ت ََفَع النا 
ُ َعَلْيِه وَ   َسلََّم. قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ



492 

 

ا؛ لوجود داود بن الُمَحبَّر، وهو متروك.[ ]المحقق: 3309]مطالب:   [ هذا إسناد ضعيف جدا
 

النَِّبِّ َصلَّى   ثَ نَا َداُوُد، ثنا َمْيَسَرةُ َعْن َحْنظََلَة ْبِن َوَداَعَة، َعْن أَبِيِه، َعِن اْلَْبَاِء بن عازب َرِضَي هللا َعْنهما َعنِ َحدَّ  - 3310
  ُ أَ اَّللَّ اجْلِنَاِن، َكانُوا  ِمَن  الرَِّفيَع  يُْسِكنُ ُهُم  َخَواصًّا،  تعاىل  هلل  إن   " قَاَل:  َوَسلََّم،  َتمهم  َعَلْيِه  الذين  هم  قَاَل:  النَّاِس،  ْعَقَل 

َورائَ  َوُفُضوهِلَا  نْ يَا  الدُّ يف  زَِهُدوا  يُ ْرِضيِه،  َما  ِإىَل  َواْلُمَسارََعةُ  رهبِِّْم،  ِإىَل  قَِلياًل، اْلُمَسابَ َقةُ  َفَصَْبُوا  َعَلْيِهْم،  َوَهاَنْت  َسِتَها 
 َواْسرَتَاُحوا طَوِياًل ". 

موضوع؛ لحال داود بن الُمَحبَّر، وشيخه ميسرة بن عبد ربه، وفيه حنظلة بن َوداعة، ووالده، [ ]البوصيري: 3310]مطالب: 
خه ميسرة بن عبد ربه، وفيه حنظلة بن َوداعة،  موضوع؛ لحال داود بن الُمَحبَّر، وشي[ ]المحقق: لم أجد من ترجم لهما.

 [ ووالده، لم أجد من ترجم لهما.
 

ْرَداِء َرِضَي هللا َعْنه َعِن النَِّبِّ َحدَّثَ نَا َداُوُد، ثن  -  3311   ا َمْيَسَرةُ َعْن ُموَسى ْبِن َجااَبَن، َعْن لُْقَماَن ْبِن َعاِمٍر، َعْن َأيِب الدَّ
  ُ اِس، َوِإنَّ العاقل ال َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل: " ِإنَّ اجلاهل ال يكشف ِإالَّ َعْن َسْوَءٍة، َوِإْن َكاَن َحِصيًفا ظَرِيًفا ِعْنَد النَّ َصلَّى اَّللَّ

 يكشف ِإالَّ َعْن َفْضٍل، َوِإْن َكاَن َعِييًّا َمِهينًا ِعْنَد النَّاِس ". 
ري   ْقِل " ِلَداُوَد ْبِن اْلُمَحْبَِّ، كلها َمْوُضوَعُة، ذََكَرَها احْلَاِرُث يف " ُمْسَنِدِه " َعْنُه، َوَسَبَق َكثِ َهِذِه اأْلََحاِديُث ِمْن ِكتَاِب " اْلعَ *  

َها يف اَبِب اْلَعْقِل ِمْن ِكتَاِب اأْلََدِب.   ِمن ْ
لوجود ميسرة، وتلميذه  حديث الباب بهذا اإلسناد موضوع، كما قال الحافظ هنا في المطالب؛ [ ]المحقق: 3311]مطالب: 

 [ داود بن الُمحب ر، وفيه انقطاع، ُلقمان يرسل عن أبي الدرداء رضي هللا عنه.
 

إسحاق:    -  3405 َبكْ قال  أَبُو  ُأِتَ  قَاَل:  الزُّْهرِيُّ،  حدثنا  اأْلَيِْليُّ،  اَّللَِّ  َعْبِد  ْبُن  احْلََكُم  ثنا  اْلَولِيِد،  ْبُن  بَِقيَّةُ  ٍر  أخْبان 
ْعُت َرُسوَل ا دِّيُق َرِضَي هللا َعْنه ِبُغَراٍب َواِفِر اجْلَنَاَحنْيِ، فَ َقاَل َرِضَي هللا َعْنه: ْسَِ  َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل: " َما َّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ الصِّ

َعنْ  هللا  َرِضَي  َخلَّى  مثَّ   ،" التَّْسِبيِح  ِبِقلَِّة  ِإالَّ  َوِشيَجة   ُقِطَعْت  َواَل  ِعَضاة ،  َدْت  ُعضِّ َواَل  َصْيد ،  اْلُغَراِب.ِصيِد  َعِن   ه 
 رَّةٍ َهَذا ُمْعَضل  َأْو ُمْرَسل ، َواحْلََكُم َضِعيف  ِبَِ * 

الحكم كذَّاب، وأحاديثه    -  2منقطع بين الزهري وأبي بكر رضي هللا عنه.    -  1هذا إسناد تالف:  [ ]المحقق:  3405]مطالب:  
 [ سند ضعيف لضعف الحكم بن عبد هللا.[ ]الهيثمي: موضوعة.

 
ُن، َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك َرِضَي هللا َعْنه َراَم، ثنا َأابَ قَاَل احْلَاِرُث: حدثنا َعْبُد الرَِّحيِم ْبُن َواِقٍد، ثنا اْلَقاِسُم ْبُن هبَْ   -  3463

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ِإنَّ اخْلَِضَر )عليه السالم( يف اْلَبْحِر، َواْلَيَسَع )عليه السالم( يف اْلَْبِّ، ََيَْتِمَعاِن   :قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َلٍة ِعْنَد   ِمْن    هُ ُذو اْلَقْرَننْيِ، َبنْيَ النَّاِس و َبنْيَ َيَُْجوَج َوَمْأُجوَج، َوََيُجَّاِن َويَ ْعَتِمَراِن ُكلَّ َعاٍم، فَ َيْشَراَبنِ الرَّْدِم الَِّذي بَ نَاُكلَّ لَي ْ

 . زَْمَزَم َشْربًَة َتْكِفيِهَما ِإىَل قَاِبلَ 
ا .  *  َضِعيف  ِجدًّ

الرح]البوصيري:    #   عبد  عن  الحارث  ضعيف.رواه  وهو  واقد  ابن  وشيخه  ]المحقق:  [  يم  كذاب  بهرام  ابن  إسناد موضوع 
 [ متروك.
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، َعنْ   -  3501  يَزِيَد ْبِن عمر،  قَاَل احْلَاِرُث: حدثنا َداُوُد ْبُن اْلُمَحْبَِّ، ثنا َمْيَسَرَة ْبِن َعْبِد رَبِِّه، َعْن َأيِب َعاِئَشَة السَّْعِديِّ
أَ  الرَّمْحَِن، َعْن  ْبِن َعْبِد  َسَلَمَة  َأيِب  هللا َعْنهم،  َعْن  َرِضَي  َواْبِن َعبَّاٍس  ُهَريْ َرَة  َعَلْيِه يِب   ُ اَّللَّ اَّللَِّ َصلَّى  َرُسوُل  َخطَب َنَا  )قَااَل( : 

َ عز وجل جَمُْذومً  ُ تعاىل َعَلْيِه  ا مغلوال، َوَسلَّطَ َوَسلََّم، َفذََكَر احْلَِديَث وفيه: َوَمْن تَ َعلََّم اْلُقْرآَن مثَّ َنِسَيهُ ُمت ََعمًِّدا، لَِقَي اَّللَّ  اَّللَّ
هَ  تَ ن ْ َحيًَّة  آيٍَة  اْست َوْ ِبُكلِّ  َوزِين َت ََها  نْ يَا  الدُّ ُحطَاَم  َوآثَ َر َعَلْيِه  ِبِه  يَ ْعَمْل  فَ َلْم  اْلُقْرآَن  تَ َعلََّم  َوَمْن  النَّاِر،  يف  اَّللَِّ ُشهُ  َسَخَط  َجَب 

ورِِهْم، َواْشرَتَْوا بِِه مَثَنًا قَِلياًل، َوَمْن  ِذيَن نَ َبُذوا ِكتَاَب اَّللَِّ )عز وجل( َورَاَء ظُهُ )تعاىل( ، وََكاَن يف َدرََجِة اْلي َُهوِد َوالنََّصاَرى الَّ 
َ )تعاىل( َوَوْجُههُ َعْظم  لَْيَس َعَلْيِه  نْ يَا، َلِقَي اَّللَّ يف قَ َفاُه، َحَّتَّ يَ ْقِذفَهُ  حَلْم ، َودَعَّ اْلُقْرآنُ قَ َرأَ اْلُقْرآَن راَِيًء َوُْسَْعًة، َأْو يُرِيُد ِبِه الدُّ

فَ ي َهْ  النَّاِر،  فَ ي َُقو يف  تعاىل يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة َأْعَمى،   ُ اَّللَّ بِِه، َحَشَرهُ  يَ ْعَمْل  َومَلْ  قَ َرَأهُ  َوَمْن  َهَوى.  َمَع َمْن  ِفيَها  مَلْ  ِوي   ) )َربِّ ُل له: 
رَبُّ  فَ ي َُقوُل  َبِصريًا؟  َوَقْد ُكْنُت  َأْعَمى  وََكَذلِ َحَشْرَتيِن  فَ َنِسيت ََها،  )آايِت(  أَتَ ْتَك  ِإىَل  َك: َكَذِلَك  بِِه  يُ ْؤَمُر  مثَّ  تُ ْنَسى،  اْلي َْوَم  َك 

يِع َما َأْعَطى النَّاِر. َوَمْن تَ َعلََّم اْلُقْرآَن اْبِتغَاَء َوْجِه اَّللَِّ )تعاىل( ، وتفقها يف دين هللا )عز وجل( كان َلهُ ِمَن الث ََّوابِ   ِمْثُل مجَِ
ِبِه    َل، َوَمْن تَ َعلََّم اْلُقْرآَن راَِيًء َوُْسَْعًة، لُِيَمارَِي ِبِه السَُّفَهاَء، َويُ بَاِهَي ِبِه اْلُعَلَماَء، َويَطُْلبَ  تعاىل اْلَماَلِئَكَة َواأْلَنِْبيَاَء َوالرُّسُ اَّللَُّ 

وََكانَ  اْلِقيَاَمِة،  يَ ْوَم  تعاىل ِعظَاَمهُ   ُ اَّللَّ َد(  )بَدَّ هَ   الدُّنْ يَا  ِمن ْ َقى  يَ ب ْ َواَل  النَّاِس َعَذااًب،  َأَشدِّ  ِإالَّ  ِمْن  اْلَعَذاِب  أَنْ َواِع  )شيء( ِمْن  ا 
ِة عذاب هللا تعاىل َوَسَخِطِه َعَلْيِه.   ُعذَِّب ِبِه، ِلِشدَّ

ميسرة بن  الحديث بهذا اإِلسناد موضوع، والمتهم به  [ ]المحقق: خطبه كذبها داود بن المحبر.[ ]البوصيري: 3501]مطالب: 
 [ عبد ربه أو تلميذه.

 
، َعِن ِعيَسى ْبُن يُوُنَس َعْن ِإْسَرائِيَل، َعْن َجاِبٍر، َعْن َأيِب الطَُّفْيِل، َعْن َعِليِّ ابن َأيِب طَاِلٍب َرِضَي هللا َعْنه أخْبان    - 3523

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: "  ُ ُسَهْياًل،  النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ َا فَ ت ََنِت اْلَمَلَكنْيِ َكاَن َعشَّارًا اِبْلَيَمِن، َلَعَن اَّللَّ ُ الزَّْهَرَة، فَِإَّنَّ  ". َفُمِسَخ، َولََعَن اَّللَّ
ا، فيه جابر الجعفي وهو  (1/200ابن كثير في التفسير )] #  ا[ ]المحقق: هذا إسناد ضعيف جدا : ال يصح، وهو منكر جدا

 (: موضوع.[ 4196]السلسلة الضعيفة ) متروك.[

 
ُ َما َيَشاءُ َويُ ْثِبُت َوقَاَل احْلَاِرُث: حدثن  -  3643 ، يف قَ ْوِلِه )تعاىل(: }مَيُْحو اَّللَّ ا اْلَعبَّاُس ْبُن اْلَفْضِل، ثنا مَهَّام ، َعِن اْلَكْلِبِّ

ُ عز وجل َما َيَشاءُ ِمَن اأْلَْشيَاِء ِمَن األ39َوِعْنَدهُ أُمُّ اْلِكتَاِب )  ُء. قُ ْلُت َلُه: َمْن صل َويَزِيُد ِفيِه َما َيَشا({، قَاَل: مَيُْحو اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم.  َثَك؟ قَاَل: أَبُو َصاِلٍح، َعِن اْبِن عباس َرِضَي هللا َعْنهما، َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ  َحدَّ

 ]مطالب: [ ]المحقق: حديث موضوع[ 

 
َس، ثنا أَبُو احْلَاِرِث اْلَورَّاُق، َعْن َبْكِر ْبِن ُخن َْيٍس، َعْن حُمَمَِّد ْبِن َسِعيٍد، َعْن َوقَاَل احْلَاِرُث: حدثنا َأمْحَُد ْبُن يُونُ   -  3861

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  ُعبَاَدَة، َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َغْنٍم، َعْن ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل َرِضَي هللا َعْنه قَاَل: قَاَل رَ  إن هللا    "ُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 ". تعاىل َيْكَرهُ يف السََّماِء َأْن ُُيَطَّأَ أَبُو َبْكٍر َرِضَي هللا َعْنهُ يف اأْلَْرِض 

أبو  وفيه   موضوع لحال محمد بن سعيد الشامي المصلوب.]المحقق:  (: موضوع.[  1757]األلباني في ضعيف الجامع )  #  
 [ الحارث متروك، وبكر ضعيف.
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ِد ْبِن  َلى: حدثنا ُشَجاُع ْبُن خَمَْلٍد أَبُو اْلَفْضِل، َحدََّثيِن ََيََْي ْبُن مَحَّاٍد، ثنا اأْلَْغَلُب ْبُن ََتِيٍم، َعْن خَمْلَ قَاَل أَبُو يَ عْ   1- 3701
اَّللَِّ  ، َعْن َعْبِد  اْلَمَدينِّ الرَّمْحَِن  هللا    ُهَذْيٍل، َعْن َعْبِد  َرِضَي  ْبِن َعفَّاَن  ُعْثَماَن  اَّللَِّ  ْبِن ُعَمَر، َعْن  َرُسوَل  َسَأَل  ِإنَّهُ  قَاَل:  َعْنه 

ُ َعَلْيِه  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم عن تفسري )قوله تعاىل( }َلهُ َمَقالِيُد السماوات َواأْلَْرِض{ قَاَل َصلَّى اَّللَّ َها َصلَّى اَّللَّ  َوَسلََّم: َما َسأََليِن َعن ْ
َلَك، تَ ْفِسريَُها: اَل ِإلََه ِإالَّ اَّللَُّ  َة ِإالَّ اِبَّللَِّ َأَحد  قَ ب ْ َ، َواَل َحْوَل َواَل قُ وَّ ُ َأْكَْبُ، َوُسْبَحاَن اَّللَِّ َوحِبَْمِدِه، َوَأْست َْغِفُر اَّللَّ اأْلَوَُّل   ، َواَّللَّ

. َمْن  َواآْلِخُر، َوالظَّاِهُر َواْلبَاِطُن، َوبَِيِدِه اخْلرَْيُ َيُْ  قَاهَلَا ِإَذا َأْصَبَح َعْشَر َمرَّاٍت أُْعِطَي ِيي َومُيِيُت، َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِدير 
ِمَن   ِقْنطَارًا  فَ يُ ْعَطى  الثَّانَِيُة:  َوأَمَّا  َوُجُنوِدِه،  ِإبِْليَس  ِمْن  فَ ُيْحَرُس  َأوَّهُلُنَّ:  َأمَّا  ِخَصاٍل:  الثَّالِ َعْشَر  َوأَمَّا  لَهُ اأْلَْجِر.  َفرُتَْفُع  ثَُة: 

السَّاِدَسُة: فَ َلهُ    ا الرَّابَِعُة: فَ يُ َزوَُّج ِمَن احْلُوِر اْلِعنِي. َوأَمَّا اخْلَاِمَسُة: فَ َيْحُضُرَها اثْ نَا َعَشَر أَْلَف َمَلٍك َوَأمَّاَدرََجة  يف اجْلَنَِّة. َوأَمَّ 
جنِْ  َواإْلِ الت َّْورَاَة،  قَ َرأَ  اأْلَْجِر َكَمْن  ايَ ِمَن  َهَذا  َمَع  َوَلهُ  َواْلُفْرقَاَن،  َوالزَّبُوَر،  َوقُبَِلْت يَل،  َواْعَتَمَر  َحجَّ  اأْلَْجِر َكَمْن  ِمَن  ُعْثَماُن   

 َحجَُّتهُ َوُعْمَرتُُه، َوِإْن َماَت ِمْن يَ ْوِمِه طُِبَع ِبطَاَبِع الشَُّهَداِء. 
 َوَرَواهُ اْبُن َأيِب َعاِصٍم. * 

ا. وفي صحته نظر، وفيه نكارة شديدة.[ ][ 1- 3701]مطالب:  المحقق: موضوع لحال مخلد بن  ]ابن كثير: حديث غريب جدا
 عبد الواحد، وقد حكم بوضعه الذهبي[ 

ْفرِيِقيُّ، حدثنا َحِكيُم ْبُن اَنفِ  2- 3701 ٍع، َعِن  َوقَاَل احْلَاِرُث: حدثنا َعْبُد الرمحن ْبُن َواِقٍد، ثنا َحْفُص ْبُن َعْبِد اَّللَِّ اإْلِ
َرَة َرِضَي هللا َعْنه قَاَل: ُسِئَل ُعْثَماُن ْبُن َعفَّاَن َرِضَي هللا َعْنه، َعْن َمَقالِيُد السََّمَواِت  اْلَعاَلِء ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن، َعْن َأيِب ُهَري ْ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ُسبْ  ، َواَل إَِلَه ِإالَّ اَّللَُّ َواأْلَْرِض، فَ َقاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ، َواحْلَْمُد َّللَِِّ ُ َأْكَْبُ: َمَقالِيُد  َحاَن اَّللَِّ ، َواَّللَّ
 السََّمَواِت َواأْلَْرِض، َواَل َحْوَل َواَل قُ وََّة ِإالَّ اِبَّللَِّ ِمْن ُكُنوِز اْلَعْرِش... " احْلَِديَث. 

نافع. وعبد الرحمن بن واقد، وفيه راٍو لم أعرفه وهو  مرفوع ضعيف لضعف حكيم بن  [ ]المحقق: 2- 3701]مطالب: 
 [اإِلفريقي

 

 َسَلَمَة، َعْن َأيِب  قَاَل احْلَاِرُث: حدثنا َداُوُد ْبُن اْلُمَحْبَِّ، ثنا َمْيَسَرُة، َعْن َأيِب َعاِئَشَة، َعْن يَزِيَد ْبِن َعْمرٍو، َعْن َأيِب  - 3783
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم.. َفذََكَر َحِديثًا طَوِياًل  س َرِضَي هللا َعْنهما قَااَل: َخطَب َنَا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّ ُهَريْ َرَة َرِضَي هللا َعْنه، وابن عبا ى اَّللَّ

ا ِفيِه: " َوَمْن َمَنَع اْلَماُعوَن َجارَهُ ِإَذا اْحتَاَج ِإلَْيِه منعه هللا تعاىل َفْضَلهُ يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة. َووَكَ  نَ ْفِسِه، َوَمْن وََكَلهُ ِإىَل َلهُ ِإىَل ِجدًّ
 ْيِه، َواَل يُ ْقَبُل لَهُ ُعْذر  ". نَ ْفِسِه َهَلَك آِخَر َما َعلَ 

 [ موضوع لحال ميسرة. ألنه كذاب.[ ]المحقق:  3783]مطالب: 
 

يزيد بن عمرو، َعْن َأيِب َسَلَمَة، َعْن َوقَاَل احْلَاِرُث: حدثنا َداُوُد ْبُن اْلُمَحْبَِّ، ثنا َمْيَسَرُة، َعْن َأيِب عائشة، عن    -  3798
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُخْطَبًة قَ ْبَل َوفَاتِِه. َفذََكَر احلَْ َأيِب ُهَريْ َرَة وابن عباس   ِديَث..  َرِضَي هللا َعْنهم قَااَل: َخطَب َنَا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ااًب. َأوَّهُلُْم َصاِحُب َوِفيِه: فَ َقاَل: اَي أَي َُّها النَّاُس إِنَّهُ َكائِ  َعاَء. ن  يف َهِذِه اأْلُمَِّة َثاَلثُوَن َكذَّ  اْلَيَماَمِة َوَصاِحُب َصن ْ
 [ موضوع لحال ميسرة. ألنه كذاب.[ ]المحقق:  3798]مطالب: 

 
اْبِن طَاُوٍس، َعْن أَبِيِه قَاَل: أُْعِطَي النَِّبُّ   قَاَل احْلَاِرُث: حدثنا َعْبُد اْلَعزِيِز ْبُن َأاَبَن، ثنا الث َّْورِيُّ، َعْن َمْعَمٍر، َعنِ  - 3840

َة َأْربَِعنَي رَُجاًل يف اجْلَِماِع. َصلَّى اَّللَُّ    َعَلْيِه َوَسلََّم قُ وَّ
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 [موضوع: لحال عبد العزيز بن أبان فهو كذاب.[ ]المحقق: رواه الحارث منقطعاا.]مطالب: [ ]البوصيري: 
 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم اْلَعزِيِز ْبِن َأاَبَن، َعْن إسرائيل، عن يونس، َعْن جُمَاِهٍد، قَاَل: أُ َوَعْن َعْبِد  - 3841 ْعِطَي َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َة ِبْضٍع َوَأْربَِعنَي رَُجاًل، ُكلُّ رَُجٍل ِمْن َأْهِل اجْلَنَِّة.   قُ وَّ

ا لحال عبد العزيز]مطالب: [ ]المحقق:    [ موضوع أيضا
 

مَ   -  3875 أبو  حدثنا  مسدد:  زاَِيَداِت  يف  اْلُمَثَنَّ  ْبُن  ُمَعاذُ  ْبِن  َوقَاَل  اَّللَِّ  َعْبِد  َعْن  رَبِيَعَة،  ْبُن  َضْمَرةُ  ثنا  اخْلَاِدِم،  ِكيُس 
: َلْو ُوِزَن ِإميَاُن َأيِب َبْكٍر َرِضَي َشْوَذٍب، َعْن َسَلَمَة ْبِن ُكَهْيٍل، َعْن ُهَزْيِل ْبِن ُشَرْحِبيَل، قَاَل: ُعَمُر بن اخلطاب َرِضَي هللا َعْنه 

 اأْلَْرِض َلَرَجَح هِبِْم. هللا َعْنه ِبِِميَاِن َأْهِل  
 [ موضوع لحال أبي مكيس فهو كذاب.]مطالب: [ ]المحقق:  

 

قَاَل    -  3876 قَاَل:  اْلَبَجِليِّ  ِمْغَوٍل  ْبِن  َماِلِك  َعْن  ُسْفيَاُن،  ثنا   ، َمِكيس  أبو  َعْنُه: َحدَّثَ نَا  هللا  َرِضَي  اخْلَطَّاِب  ْبُن  ُعَمُر 
  َأيِب َبْكٍر َرِضَي هللا َعْنُه. َوِدْدُت َأيّنِ َشْعَرة  يف َصْدرِ 

، يف تَ ْرمَجَِة َعْبِد اَّللَِّ *   اْلَعزِيِز ابن   ْبِن َعْبدِ قُ ْلُت: ِلْْلَوَِّل َشاِهد  َمْرفُوع  ِمْن َحِديِث ابن عمر َرِضَي هللا َعْنهما ِعْنَد اْبِن َعِديٍّ
 َأيِب َروَّاٍد. 

 [ موضوع لحال أبي مكيس.]مطالب: [ ]المحقق:  
 

مَحَّ   -  3886 َعْن   ، اْلِعْجِليِّ ِإْْسَاِعيَل  َعْن  اْلَفْضِل،  ْبُن  اْلَولِيُد  ثنا  َعَرفََة،  ْبُن  احْلََسُن  حدثنا  يَ ْعَلى:  أَبُو  َأيِب َوقَاَل  ابن  اِد 
، َعْن َعْلَقَمَة، َعْن َعمَّاِر ْبِن اَيِسٍر َرِضَي هللا َعْنه قَاُسَلْيَماَن، َعْن  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  ِإبْ َراِهيَم النََّخِعيِّ َل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

بفضائَل ُعَمرَ  َحدِّْثيِن  فَ ُقْلُت: اَي ِجْْبِيُل،  آنًِفا،  والسالم  الصالة  جْبيل عليه  أَتين  َرِضَي هللا َعْنه، اَي َعمَّاُر.  اخْلَطَّاِب  ْبِن   
عُ  ِبَفَضاِئِل  َحدَّثْ ُتَك  َلْو  حُمَمَُّد،  اَي  نَِفَدْت  فَ َقاَل:  َما  َعاًما  ََخِْسنَي  ِإالَّ  َسَنٍة  أَْلَف  قَ ْوِمِه،  يف  نُوح   لَِبَث  َما  َعْنه  هللا  َرِضَي  َمَر 

 ة  ِمْن َحَسنَاِت أيب بكر َرِضَي هللا َعْنهما.َفَضائُِل ُعَمَر. َوِإنَّ ُعَمَر َرِضَي هللا َعْنه حَلََسنَ 
راني في الكبير واألوسط، وفيه الوليد بن الفضل العنزي، وهو ضعيف  رواه أبو يعلى والطب[ ]البوصيري: 3886]مطالب: 

ا.  [ موضوع لحال الوليد بن الفضل ألنه كذاب. وفيه إسماعيل ضعيف.[ ]المحقق: جدا
 

اِعيُل ْبُن رَاِفٍع، َعْن زَْيِد ْبِن حدثنا َعْبُد الرَِّحيِم ْبُن َواِقٍد اخْلَُراَساينُّ ثنا مَحَّاُد ْبُن َعْمرٍو، ثنا ِإْسَْ   َوقَاَل احْلَاِرُث:  -  3928
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِلَعِليٍّ   -الشَّكُّ ِمْن مَحَّاٍد    -َأْسَلْم َأْو حُمَمَِّد ْبِن اْلُمْنَكِدِر    َرِضَي هللا َعْنه: " اَي َعِليُّ  قال: قال النِب َصلَّى اَّللَّ

ُْم َأْن يَ ُزورُوين ". فََأَخَذ َعِليٌّ َرِضَي هللا َعْنه ُخِذ اْلبَاَب َفاَل يَْدُخَلنَّ َعَليَّ َأَحد  فَِإنَّ عِ  ْنِدي َزْورًا ِمَن اْلَماَلِئَكِة اْستَْأَذنُوا َرهبَّ
ُ َعَلْيِه وَ اْلبَاَب َوَجاَء ُعَمُر َرِضَي هللا َعْنه فَاْستَأْ  َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ، اْسَتْأِذْن يل َعَلى  َسلََّم فَ َقاَل َعِليٌّ  َذَن فَ َقاَل: اَي َعِليُّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإْذن . فَ َرَجَع ُعَمُر َرِضَي هللا َعْنه،  ِلَك ِمْن َسْخطٍَة ِمْن  َوَظنَّ َأنَّ ذَ َرِضَي هللا َعْنه: لَْيَس َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
عُ  َيْصِْبْ  فَ َلْم  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّ  َعَلْيِه َرُسوِل   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّ  َرُسوِل  يل  اْستَْأِذْن  فَ َقاَل:  رََجَع  َأْن  َعْنه  هللا  َرِضَي  َمُر 

 ُ  زُورًا ِمَن َعَلْيِه َوَسلََّم ِإْذن . فَ َقاَل َرِضَي هللا َعْنه: َوملَ؟ قَاَل َرِضَي هللا َعْنه: أِلَنَّ َوَسلََّم فَ َقاَل: لَْيَس َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
هللا َرِضَي  قَاَل  ؟  َعِليُّ اَي  ُهْم  وََكْم  َعْنه:  هللا  َرِضَي  قَاَل  يَ ُزورُوُه.  َأْن  ُْم  َرهبَّ واستأذنوا  ِعْنَدهُ  َثاَلمُثِائَةٍ اْلَماَلِئَكِة  َعْنه:  َوِستُّوَن     
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ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِبَفْتِح الْ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  َمَلًكا. مثَّ َأَمَر النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ بَاِب، َفذََكَر َذِلَك ُعَمُر َرِضَي هللا َعْنه ِلَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َأْخَْبين َأنَّ زُورًا مِ  : إِنَّهُ  ُْم َأْن يَ ُزورُوَك َوَأْخَْبين اَي َرُسوَل اَّللَِّ  فَ َقاَل اَي َرُسوَل اَّللَِّ ََتُْم َثاَلمُثِاَئٍة  َن اْلَماَلِئَكِة اْستَْأَذنُوا َرهبِّ َأنَّ ِعدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِلَعِليٍّ َرِضَي هللا َعْنه: " أَْنَت َأْخَْبَْت ابِ  . لزُّورِ َوِستُّوَن َمَلًكا، فَ َقاَل النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ   "؟ قَاَل: نَ َعْم اَي َرُسوَل اَّللَِّ
فََأْخْبَْ   َوَسلََّم: "  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ ُهْم اَي  قَاَل َصلَّى  َفَكْم  َوَسلََّم: "  َعَلْيِه   ُ قَاَل َصلَّى اَّللَّ هللا َعْنه: نَ َعْم.  َرِضَي  قَاَل  َِتِْم؟ ".  ِبِعدَّ َتهُ 

؟ " قَاَل َرِضَي هللا َعْنه: َثاَلمُثِائَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " وََكْيَف َعِلْمَت َذِلَك؟َعِليُّ " قَاَل َرِضَي هللا    ٍة َوِستُّوَن َمَلًكا. قَاَل َصلَّى اَّللَّ
ُْم َثاَلمُثِاَئٍة َوِستُّوَن َمَلًكا. َفَضَرَب َرُسوُل ا  ْعُت َثاَلمَثِائٍَة َوِستِّنَي نَ َغَمًة فَ َعَلْمُت أَّنَّ  َعَلْيِه َوَسلََّم َعَلى َصْدرِهِ  َّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َعْنه: ْسَِ

ُ ِإميَااًن وَ   ِعْلًما ". مثَّ قَاَل: " اَي َعِليُّ زَاَدَك اَّللَّ
مرسل موضوع بهذا اإِلسناد؛  [ ]المحقق: رواه الحارث، عن عبد الرحيم بن واقد وهو ضعيف.[ ]البوصيري: 3928]مطالب: 

 [ألن حم اد بن عمرو النصيبي كذَّاب.
 

ْن يزيد بن عمر، َعْن َأيِب َسَلَمَة، َعْن  قَاَل احْلَاِرُث: حدثنا َداُوُد  ْبُن اْلُمَحْبَِّ، حدثنا َمْيَسَرةُ َعْن َأيِب َعاِئَشَة، عَ وَ   - 4320
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُخْطبَ  ًة قَ ْبَل َوفَاتِِه، َوِهَي آِخُر ُخْطَبٍة َأيِب ُهَريْ َرَة، وابن عباس َرِضَي هللا َعْنهم، قَااَل: َخطَب َنَا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

تعاىل  ابهلل  حلق  َحَّتَّ  اِبْلَمِديَنِة،  َوَدقَّ َعْظِمي، َخطَب ََها   ، ِسينِّ قد كْبت  إنه  النَّاُس  أَي َُّها  اَي  ِبطُوِلِه، َوِفيِه: "  احْلَِديَث  فذكر   ،
َك ِجْسِمي، َونُِعَيْت ِإيَلَّ نَ ْفِسي، َواْقرَتََب َأَجلِ  َنُكْم، َفَماوأَّنِْ ، َأاَل َوِإنَّ َهَذا آِخُر اْلَعْهِد بَ ْييِن َوبَ ي ْ ُدْمُت    ي، َواْشت َْقُت ِإىَل َريبِّ

ُ َخِليَفيِت َعَلى ُكلِّ ُمْسِلٍم، َوالسَّاَلُم َعَلْيُكْم َوَرمْحَةُ اَّللَِّ    َوبَ رََكاتُُه. َحيًّا فَ َقْد تَ َرْوين، فَِإَذا أاََن ُمتُّ فَاَّللَّ
 [ (.4181تقدم هذا الحديث بسنده وجزء من متنه الطويل، في حديث رقم )[ ]المحقق:  4320]مطالب: 

 

ثَوقَالَ   -  4620 َبَة،  قُ ت َي ْ ْبِن  احْلََسِن  ْبُن  حُمَمَُّد  ثَ نَا  َحدَّ يَ ْعَلى:  َأيِب  ُمْسَنِد  زاَِيَداِت  يف  اْلُمْقِرِئ  ْبُن  َبْكِر  أَبُو  ْبُن    َصْفَواُن  نا 
بْ  زَْيُد  ثنا   ، اْلَواِسِطيِّ َخاِلٍد  ْبِن  اْلَعزِيِز، َعْن َعْمرِو  ْبُن َعْبِد  ُسَوْيُد  ثنا  ، عَ َصاِلٍح،  هللا َعْنه ُن َعِليٍّ َرِضَي  آاَبئِِه، َعْن َعِليٍّ  ْن 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِإَذا َكاَن يَ ْوُم اْلِقيَاَمِة فَ رَّق هللا تعاىل َبنْيَ أه ل اجلنة وبني َأْهِل النَّاِر، َوِإَذا َكاَن  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
، َعْت َمنَاِبرُ يَ ْوُم ِإثْ َننْيِ وَخسني ُوضِ     ِمْن نُوٍر َحْوَل اْلَعْرِش، َوَمنَاِبُر ِمْن زَبَ ْرَجٍد َواَيقُوٍت، فَ ت َُقوُل اْلَماَلِئَكةُ اْلُموَكَّلُوَن هِبَا: َربِّ

الْ  َوَمِن  َربِّ  اَي  فَ ي َُقولُوَن:  لِْلغَُراَبِء،  أَف َْواِهِهْم:  َعَلى  فَ يُ ْلِقي  اْلَمنَاِبَر؟  َهِذِه  َوَضْعَت  ف َ ِلَمْن  قَ ْوم   ُغَراَبُء؟  أَف َْواِهِهْم:  َعَلى  يُ ْلِقي 
ُهْم َأْعَلُم ِِبَْجِلسِ  َنَما َكَذِلَك ِإْذ أَق َْبَل ُكلُّ رَُجٍل ِمن ْ ِه ِمْن َأَحدُِكْم ِبجلسه يف قبته  حَتَابُّوا يف هللا عز وجل ِمْن َغرْيِ َأْن يروه، فَ ب َي ْ

نْ يَا، َوُدنُ وُّ  تبارك وتعاىل َعَلى َقْدِر َدرََجاَِتِْم يف اجْلَنَِّة فَِإَذا تَ تَامَّ اْلَقْوُم فَ ي َُقوُل الرَّبُّ َعزَّ   ُهْم من الربِعْنَد َزْوَجِتِه يف َداِر الدُّ
َأْطِعُموُهْم، فَ ُيْطِعمُ  فكهوههم، مثَّ     يَ ُقوُل:وََّنُْم، مثَّ َوَجلَّ: َعِبيِدي َوَخْلِقي َوزُوَّارِي َواْلُمَتَحابُّوَن يف َجاَليل ِمْن َغرْيِ َأْن يَ َرْوينَ 

: اْسُقوُهْم، فَ يُ ْؤتَ وْ  ٍة َورِيٍح طَيَِّبٍة، مثَّ يَ ُقوُل الرَّبُّ َن ِِبنَِيٍة اَل يُْدَرى اإْلِاَنءُ َأَشدُّ بَ يَاًضا َأْو  يُ ْؤتَ ْوَن ِبَفاِكَهٍة ِفيَها ِمْن ُكلِّ َشْهَوٍة َوَلذَّ
ُعوَن ُحلًَّة، اَل ُتْشِبهُ احْلُلَّةُ  رة ََتُدُّ اأْلَ َما ِفيِه؟ مثَّ يَ ُقوُل: اكسوهم، فيؤتون بثم ْرَض َكَثْدِي األبكار يف النَِّساِء يف ُكلِّ مَثََرٍة َسب ْ

وبني هللا     اْلِغطَاَء،: اْكِشُفوا هَلُمُ ُأْخت ََها، مثَّ يَ ُقوُل: طَيُِّبوُهْم، فَ ت َُهبُّ رِيح  فَ َتْمَلُؤُهْم ِمْسًكا َأْذفَ َر، اَل َبَشَر َشمَّ ِمث َْلُه، فَ ي َُقولُ 
ُعوَن أَْلَف ِحَجاٍب ِمْن نُوٍر، اَل َيْسَتِطيُع َأْدىَن َخْلِقِه ِمْنهُ ِمْن َملَ  ِإىَل  تعاىل َوَبنْيَ َأْدىَن َخْلِقِه ِمْنهُ َسب ْ ٍك ُمَقرٍَّب َأْن يَ ْرَفَع رَْأَسهُ 

الْ  فَ ي ََقُع  احْلُُجُب،  تِْلَك  َفرُتَْفُع  َها،  ِمن ْ ِحَجاٍب  ُسجَّ َأْدىَن  وعال: َقْوُم  جل  الرب  فَ ي َُقوُل  تعاىل،  هللا  عظمة  ِمْن  يَ َرْوَن  ِمَّا  ًدا 
َمَعهُ َهْل َرِضيُتْم اْرفَ ُعوا رؤوسكم، فَ َلْسُتْم يف َداِر َعَمٍل، َبْل أَنْ ُتْم يف َداِر نعمة ومقام، فلكم ِمْثُل الَِّذي أَنْ ُتْم ِفيِه، َوِمث ْ  ُلهُ 

رَ  فَ ي َُقولُوَن:  رَب َّ َعِبيِدي؟  َواْلَمطْ ِضينَا  َواأْلَْزَواِج  اجْلََماِل  ِمَن  ُأْضِعُفوا  َوَقْد  َمنَازهِِلِْم،  ِإىَل  اْلَقْوُم  َفرَيِْجُع  َعنَّا،  َرِضيَت  ِإْن  َعِم  نَا 
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نَا ُهْم َكَذِلَك ِإَذا َشْيء  ِإىَل    َأَضاَء َعَلى ِصَماَخْيِه َلهُ ِمَن َجانِِبِه َقدْ َواْلَمْشَرِب، وَُكلُّ َشْيٍء ِمْن َأْمرِِهْم َعَلى َذِلَك النَّْحِو، فَ ب َي ْ
ُهْم َكَذِلَك   َنَما  فَ ب َي ْ َمزِيد {  }َوَلَديْ نَا  تعاىل:  هللا  قال  الَِّذي  أاََن  فَ ي َُقوُل:  أَْنَت؟  َمْن  فَ ي َُقوُل:  َعْبٍد  اجْلََماِل،  ِإىَل ُكلِّ  َبَل  أَق ْ ِإْذ 

َمَلٍك ِإانَ  َمَع ُكلِّ  َمَلٍك،  ُعوَن أَْلَف  يُْشبِ َسب ْ اَل  ِمْنُه، ء   يؤخذ  َصاِحَبُه، يتشاورون أيهم  يُْشِبهُ  اَل  َشْيء   ِإاَنئِِه  َوَعَلى  َصاِحَبُه،  هُ 
تَ َواخَ  َعْبَدْيِن  ِمْن  َولَْيَس  قَاَل:  السَّاَلَم.  َعَلْيَك  يَ ْقَرأُ  َوُهَو  رَبَُّك،  إِلَْيَك  بِِه  َأْرَسَل  َهَذا  و يَ ُقولُوَن:  ِإالَّ  تعاىل  هللا  يف  منزهلما  يَا 

ئًا ِمْن َشَهَواِت النِّسَ ُمت َوَ  ُْم ِإَذا َأرَاُدوا َشي ْ ن َُهُم احْلُُجُب. اِجَهاِن، يَ ْنظُُر اْلَعْبُد ِإىَل أَْقَصى َمْنِزِل َأِخيِه، َغرْيَ َأَّنَّ  اِء، أُْرِخَيْت بَ ي ْ
خا4620]مطالب:   بن  عمرو  لضعف  ضعيف  بسند  زياداته...  في  المقرئ  ابن  رواه  ]البوصيري:  وغ[  الواسطي  يره[  لد 
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